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1
1.1

Mötet öppnas

Lars Dalenius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Med honom finns Anna Nilsson
(Verksamhetsutvecklare Tandvårdsstöd) och Eva Hamberg (Applikationsdriftansvarig).
Vi använder oss av möten via Skype för företag, d.v.s. man ringer in på det telefonnummer som
står i mötesinbjudan och anger sedan konferens-id som också står där.
Telefonnummer 010-11 48 000.

1.2

Tandvårdssystemet – status

Vår produktionsstatus är god.

1.3

Testmiljö

Planerade servicefönster för testmiljön shsref:


10-11/11 kl. 00:00 – 02:00 lördag-söndag



22/11 torsdag (ingen tid angiven)

1.4
1.4.1

Information
Information om FKs pågående projekt

För de mötesdeltagare som var anslutna via Skype visade vi ett arbetsmaterial från projektet hur
patientbesökens flöde kan komma att förändras.
Vi har valt att inte skicka ut arbetsmaterialet vi gick igenom i mötet då vi känner att vi internt
måste granska den föreslagna lösningen på detaljnivå innan vi lämnar det ifrån oss.
1.4.2

Swedental i Göteborg

Eva och Anna kommer att besöka er journalsystemsleverantörer på Swedental i Göteborg. Vi
kommer att skicka ett mail där ni i svarsmail kan boka in oss för ett besök.

1.5

Framtida möten

Nästa avstämningsmöte är planerad till torsdag 22:a november, kallelse skickas innan mötet. Har
någon synpunkter på datum så maila mig, vi ändrar datum om många har problem.

1.6

Övriga frågor

Vid eventuella frågor, synpunkter eller funderingar kan man maila eller ringa Lars.
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Har ni behov av testdata eller fel i testmiljö eller produktion så ska ni skapa felrapport.
Felanmälan och begäran om testdata finns nu på Driftstatussidorna under:
https://www.forsakringskassan.se/tandvard/for-dig-som-systemleverantor.
Tänk på att hålla hög informationssäkerhet, skicka t.ex. inte personnummer i oskyddad
kommunikation såsom mail. Detta gäller inte testdata i testmiljön.
Med vänlig hälsning
/Lars Dalenius
__________________________________________________
Lars Dalenius
Försäkringskassan IT, Systemutvecklare, Tandvårdsstöd
Södra Järnvägsgatan 41, 852 37 Sundsvall
Tel: 070 2660 293
lars.dalenius@forsakringskassan.se

