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Inledning
Denna användarmanual riktar sig primärt till dig som arbetar med allmäntandvård för barnoch ungdomar på uppdrag av Region Stockholm, på en mottagning som har områdesansvar
enligt tilläggsuppdrag. Syftet är att tillräckligt utförligt beskriva hur du arbetar i IT-systemet
Libretto med uppgifter relaterade till områdesansvaret.
Separata användarmanualer relaterade till allmäntandvården finns för följande delar
• Allmäntandvård, basuppdraget. Här beskrivs listning, remisshantering mm
• Riskpott. För dig som arbetar på en mottagning ansluten till systemet för riskpott
• Inloggning, startsida mm
Illustrationerna i denna manual innehåller testdata, dvs ingen riktig patientinformation.
Från och med maj 2022 gäller nya regler för 0 till 2-åringar. Fr om juni 2022 startar
tilläggsuppdraget för områdesansvar. Denna manual är uppdaterad med de nya funktionerna
och vyerna som är följden av detta.

Allmäntandvård, Behörigheter i Libretto
Innehållet i IT-systemet Librettos menyval varierar beroende vilka rättigheter som
registrerats på din mottagning i vårdgivarregistret Menuett, och vilka behörighetsroller som
du har.
Detta innebär att du som användare bara ser de flikar och vårdtyper som dina rättigheter
medger. I denna manual visas i huvudsak bildexempel från en allmäntandvårdsmottagning,
med en användare som har behörighetsroller relaterade till ”Libretto Allmäntandvård”.
Saknar du t. ex faktureringsrollerna ser du inte Faktureringsvalet i menyn. Är din mottagning
inte ansluten till riskpottsystemet ser du inte det valet. Har din mottagning inte
områdesansvar kan du inte se den menyn (eller olistade barn).
Användare kopplade till Vårdgivarnivå, där vårdgivaren omfattar flera aktiva mottagningar
inom barn- och ungdomstandvård, kan via söksidorna välja vilken av sina mottagningars
ärenden man vill se, och i vissa fall även se alla mottagningars ärenden i listor. Dock kan man
inte t. ex vårdrapportera manuellt för en mottagning, då detta måste göras av en användare
kopplad till den specifika mottagningen.

Områdesansvar och olistade patienter
Områdesansvar är reglerat i tilläggsuppdrag mellan Region Stockholm och utförande
vårdgivare. I IT-systemet Libretto administreras tilläggsuppdragen och dess kopplade
geografiska ansvarsområden inklusive vilka basområden som kopplas till de geografiska
ansvarområdena. Detta hanteras av tandvårdsenheten.
Ett barn som blir ”Olistat” hamnar på listan över olistade barn, vilken är tillgänglig i ITsystemet Libretto för användare kopplade till den mottagning som har områdesansvar enligt
tilläggsuppdraget. Barn kan bli ”olistade av följande orsaker:
• Listningsansvarig mottagning har inte rapporterat en fullständig vårdrapport i tid
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•
•

Inflyttat barn har inte listat sig på en mottagning, dvs inte gjort ett aktivt val
Barn yngre än tre år men minst 9 månader som bor i vårdbehovsområde 3 eller 4.
Under år 2022 omfattas inte 2 åringarna (barn födda år 2020). Från och med år 2023
ingår även 2-åringarna i vårdbehovsområde 3 eller 4.

Se dina tilläggsuppdrag
Du kan se vilka basområden som din mottagning ansvarar för enligt tilläggsuppdrag genom
att välja ”Visa tilläggsuppdrag” under menyn Områdesansvar:

Figur 1: Visa tilläggsuppdrag

För varje basområdes visas vilket Vårdbehovsområde det tillhör. Du kan exportera listan till
Excel genom att klicka på ”Exportera till Excel”.
Som användare på vårdgivarnivå, kan du filtrera på de mottagningar som har områdesansvar
enligt tilläggsuppdrag.

Se olistade patienter
För att se vilka olistade patienter som för närvarande finns inom ditt områdesansvar, klicka
på menyn ”Områdesansvar” och välj därefter ”Visa olistade patienter”:

Figur 2: Visa olistade patienter
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Listan som visas innehåller de olistade barn som din mottagning ska kalla för erbjudande av
listning och undersökning, men också de kontakter du rapporterat för att fånga upp olistade
patienter, s. k KEA-åtgärd (Kontaktad Enligt Avtal):

Figur 3: Olistade patienter

Listan innehåller bl. a kolumner för att indikera om det finns aktiva remisser för barnet,
vilket datum barnet blev olistat, orsaken mm. Kolumnen ”Dagar utan fullständig
vårdrapport” visar kalenderdagar sedan senaste datum för revisionsslut.
Kolumnen ”KEA-åtgärd” visar om det finns en KEA-åtgärd rapporterad eller inte.
Du kan exportera listan till en Excelfil genom att klicka på ”Exportera till Excel”. Excelfilen
som öppnas innehåller mer information än vad som visas i tabellen på webbsidan, bl. a
fullständiga adress och vilket vårdbehovsområde patenten tillhör.

Hantera en olistad patient
Lista en olistad patient
Du kan klicka på en rad på sidan ”Olistade patienter” för att hämta upp sidan ”Hantera
patient”:
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Figur 4: Sidan Hantera patient

Förutsatt att det finns en överenskommelse med barnet kan du nu lista barnet på din
mottagning, genom att klicka på knappen ”Lista patient på min mottagning”, och sedan
regelbundet kalla barnet till undersökning i vanlig ordning.

Rapportera en KEA-åtgärd
Du kan rapportera kontaktförsök inkl. relaterad information för patienten. På sidan ”Hantera
patient” (se figur 3), klicka på fliken ”Patientkontakter” och sedan ”+Skapa rapport om
kontaktad patient”. Nu öppnas ett fönster:

Figur 5: Skapa rapport, kontaktad patient

Ange datum för kontakten/kontaktförsöket, välj åtgärdskoden ”KEA – kontaktad enligt avtal”
i vallistan för Åtgärdskod, samt skriv en kommentar med mer specifik information om
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kontakten. Klicka sedan på Spara-knappen. Nu har det skapats en rad för kontakten i fliken
”Patientkontakter”. Du kan rapportera flera kontaktåtgärder, och också ta bort om du råkat
rapporterat fel.
När en kontakt är rapporterad, ändras automatiskt Nej till Ja i kolumnen ”KEA-åtgärd” i
listan över olistade patienter (se bild 3) och ett datum för KEA-åtgärd läggs till. Rapporterad
KEA-åtgärd innebär att mottagningen inte behöver kalla patienten under 12 månader.

Vårdrapportering för listade barn under tre år
Särskilda regler för vård- och riskrapportering gäller för listade barn under tre år. För alla
detaljer inkl. vad som ger rätt till ersättning, se gällande avtal och regelverk. T. ex ingår inte
2-åringarna (födda år 2020) under år 2022. Fr om år 2023 gäller för barn 1-2 år i
vårdbehovsområde 3 och 4, och som listat sig, skall basundersökning och riskbedömning
göras och rapporteras i IT-systemet Libretto. Detta sker på följande sätt.
Sök fram patienten på vanligt sätt, och klicka på ”+Skapa vårdrapport” i fliken ”Vårdrapport”
på patientsidan:

Figur 6: Skapa vårdrapport

Rapporteringsidan som sedan visas, ger information om vad som måste rapporteras, t. ex
åtgärdskoder för risk, RISK0 eller RISK1. Observera att barn som ännu inte fått tänder skall
rapporteras som RISK1 för att undersökning ska vara ersättningsberättigande som 2 åring.
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Figur 7: Sidan för vårdrapportering

Klicka först på ”+Skapa EPI-rapport”, och ange behandlingsdatum samt övrig epidemiologisk
(EPI) information i fönstret som visas. Klicka på Spara.
Klicka därefter på ”+Lägg till behandlingsåtgärd”. Välj åtgärdskod och risk i vallistan för
Åtgärdskod, ange behandlingsdatum samt säkerställ att Antal alltid är 1, dvs varje
behandlingsåtgärd har alltid antal = 1. Klicka återigen på ”+Lägg till behandlingsåtgärd” för
att välja Riskåtgärd. När du är klar med både EPI och behandlingsåtgärder kan det se ut så
här, med ett grönt meddelande som visar att vårdrapporten är fullständig:
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Figur 8: Färdig vårdrapport

För att skapa en revisionsperiod, klicka på knappen ”Skapa revisionsperiod” (om inte detta
görs så gör systemet det automatiskt kommande natt). Nu kan du på ”Hantera patient”-sidan
se vilket revisionsslutdatum patienten fick, samt att vårdrapporten har status Fastställd:

Figur 9: Fastställd vårdrapport
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