
Tandhälsoportalen
Digitalt ärendehanteringssystem för 

Region Blekinges tandvårdsstöd

(N- F- och S-tandvård)



Välkommen!

Carina Eriksson 
Enheten för tandvårdsstyrning, 

Region Blekinge 



Program
16.00 Välkommen 

(Carina Eriksson, Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge) 

16.15  Vad är Tandhälsoportalen?
(Håkan Hellbjer och Anders Mårtensson, Region Blekinge)
• Grundplattformen (regler och föreskrifter, avtal/ 

vårdöverenskommelse/ överenskommelse och identifikation) 
• Valideringar 
• Funktionalitet 
• Fakturering 
• Obligatoriskt krav att vara ansluten 
• Om Tandhälsoportalen på regionblekinge.se 

(Carina Eriksson, Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge) 



16.45 Hur fungerar supporten till Tandhälsoportalen 
(Lea Jeppsson, Folktandvårdens support)

17.00 Paus 

17.15 Demo av Tandhälsoportalen (AddPro)
• Olika dialoger (vyer) i Tandhälsoportalen
• Icke förhandsbedömd tandvård – fakturering
• Förhandsbedömd tandvård – förhandsbedömning, 

komplettering, efterhandskomplettering och 
fakturering

18.30 Frågor

19.00 Avslutning



Vad är Tandhälsoportalen?

Håkan Hellbjer och Anders Mårtensson, 
Region Blekinge



Grundplattformen i Tandhälsoportalen 
• Regelverk – Region Blekinges tandvårdsstöd

• Föreskrifter – TLV:s föreskrifter

• Avtal – Används för avtalad tandvård för barn och unga vuxna,
3-23 år. Enbart för privata vårdgivare

• Vårdöverenskommelse - Används för avtalad tandvård för barn 
och unga vuxna, 0-23 år och Uppsökande verksamhet.
Enbart för Ftv Blekinge

• Överenskommelse – Används för vuxentandvård inom Region 
Blekinges tandvårdsstöd

• Identifikation – All vård valideras mot person och profession



Valideringar

• TLV ´s föreskrifter

• Region Blekinges tandvårdsstöd (uppdaterat 2022-05-16)

• Valideringsregler för Tandhälsoportalen

• Valideringar mot profession

• Varningstexter för garantiåtagande

• Varningsflaggor för faktura/fakturaunderlag och valideringar

• Fakturering 



Garanti varningar - utsida



Begäran om 
förhandsbedömning
- utsida



Fakturera 
ej förhandsbedömd vård
- utsida



Tandhälsoportalen
Funktionalitet:

• Ansökan

• Vårdgivare, Tandvårdsenhet och Tandvårdspersonal

• Självadministrering

• N- och F-kort

• Uppsökande verksamhet (Munhälsobedömning)

• Fakturera icke förhandsbedömd tandvård

• Fakturera förhandsbedömd tandvård

• Skapa förhandsbedömning inkluderande komplettering

• Efterhandskomplettera beslutad förhandsbedömning



Vårdgivare



Vårdgivardialog - utsida









Tandvårdsenhet



Tandvårdsenhetsdialog -
utsida





Vårdgivare/Tandvårdspersonal



Tandvårdspersonaldialog -
utsida





Tandvårdsenhet/Tandvårdspersonal



•



Patientöversikt - utsida



•
Visa patient 
- utsida



Visa tandvårdskort - utsida



Visa patient 
- utsida





Förhandsbedömnings-
dialog 
- utsida









Dialog vid 
efterhandskomplettering 
- utsida











Tandhälsoportalen

Fakturering:

• TLV:s föreskrifter på fakturanivå

• Region Blekinges tandvårdsstöd på faktura- eller 
förhandsbedömningsnivå

• Ska faktureras senast 30 dagar från behandlingsdatum 



Vid fakturering som inte överensstämmer med 
gällande regler och  föreskrifter visas en gul ruta 
överst i dialogrutan



Validering när det inte överensstämmer med det regionala tandvårdsstödet 



Tandhälsoportalen

Det är obligatoriskt att vara ansluten till 
Tandhälsoportalen om man som tandvårdsaktör 
i Blekinge vill utföra tandvård inom 
Region Blekinges Tandvårdsstöd.



Tandhälsoportalen

Aktuella förhandsbedömningar hos vårdgivare 
verksamma i Blekinge och som inte är anslutna 
till Tandhälsoportalen kommer att avskrivas. 



Tandhälsoportalen

All utförd tandvård inom Region Blekinges 
tandvårdsstöd, fram till 2022-05-15, skall 
faktureras och vara Region Blekinge tillhanda 
senast 2022-06-14 (30 dagar från 2022-05-15) för 
att kunna vara föremål för ersättning.



Tandhälsoportalen

All utförd tandvård inom Region Blekinges 
tandvårdsstöd, från och med 2022-05-16, skall i 
normalfallet faktureras i Tandhälsoportalen och 
vara Region Blekinge tillhanda senast 30 dagar 
efter utförd åtgärd för att vara föremål för 
ersättning.



Tandhälsoportalen

All utförd tandvård inom Region Blekinges 
tandvårdsstöd ska hanteras i Tandhälsoportalen 
såvida Enheten för tandvårdsstyrning inte 
meddelar annat.



Tandhälsoportalen
• Tandvård inom Region Blekinges tandvårdsstöd som 

är föremål för förhandsbedömning ersätts i 
normalfallet inte om den utförs innan 
förhandsbedömningen beslutats.

• Undantag kan vara akut vård eller vård som inte kan 
anstå. 

• All utförd vård innan beslutad förhandsbedömning ska 
motiveras.



16 MAJ: 

Planerat datum för driftsättning 

Tandhälsoportalen delområde 

administration och vuxentandvård 

(N- F- och  S-tandvård)

Tack för oss!



Om Tandhälsoportalen på 

regionblekinge.se 
Carina Eriksson, tandvårdsstrateg

Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge



Enheten för Tandvårdsstyrning

• Carina Ericsson

• Cecilia Zeba

• Anna-Lena Karlsson

• Agneta Håkansson Schefström

• Ing-Marie Åkesson Blomberg



Tandvård för vårdgivare - Region Blekinge

Tandhälsoportalen på regionblekinge.se

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/tandvard-for-vardgivare.html




Här kommer direktlänk till 
Tandhälsoportalen att 
finnas



Kommande funktion:

Prenumerera på nyheter
om Tandhälsoportalen



Hur fungerar supporten till 

Tandhälsoportalen ?
Lea Jeppsson, Folktandvårdens support



Folktandvårdens support

• Lea Jeppsson – funktionsansvarig, systemförvaltare

• Annika Nilsson

• Elna Scherman

• Carina Andersson

• Mariana Lundin

• Sara Nilsson



Vad gör Folktandvårdens 
support?



Alla ärenden ska till 
Folktandvårdens support!

Kontaktuppgifter på 
regionblekinge.se 



Vilka uppgifter ska ärendet innehålla:



PAUS

Vi ses igen 17.15! 



Demo av 

Tandhälsoportalen
AddPro



Frågor?



Tack för idag!
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