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Behörigheter och nya användare
För att logga in i IT-systemet Libretto behöver du vara registrerad som
användare av IT-systemet Libretto hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/
Tandvårdsenheten. Du behöver också ett SITHS-kort, dvs ett smartkort
eller e-tjänstekort med ett lagrat SITHS-certifikat.
Det finns två olika behörighetsnivåer i Libretto. Den ena behörighetsnivån
innebär att kunna se och redigera information om alla patienter listade
inom den egna vårdgivaren/mottagningen. För de vårdgivare där det finns
flera mottagningar under vårdgivaren, t. ex Praktikertjänst eller
Folktandvården, finns en annan behörighetsnivå där användaren endast
kan söka fram och redigera information om de patienter som finns listade
på den egna mottagningen.
Funktionen ”Byt applikation” har förändrats något med den nya versionen i
Libretto. Man måste nu logga in separat i Symfoni respektive Libretto.
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Logga in i IT-systemet Libretto
Du loggar in i IT-systemet Libretto via https://tandvard.sll.se. På denna
portalsida finns information från Tandvårdsenheten, kontaktuppgifter och
inloggningsmöjlighet till systemen som finns under portalen. Du kan också
hitta inloggningen till Libretto på Vårdgivarguiden:
https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/libretto/ . Här
hittar du också formulär för att anmäla en ny användare, länk till
felanmälan via Servicedesk, användarmanualer mm.
Vid inloggning i IT-systemet Libretto ska användaren använda sig av sitt etjänstekort (smartkort), som skall ha ett installerat SITHS-certifikat kopplat
till ditt HSAID. Detta är nödvändigt för att IT-systemet Libretto skall kunna
verifiera att du har behörighet att använda IT-systemet Libretto. Det kan
finnas andra certifikat på ditt e-tjänstekort. Dessutom måste du vara
upplagd med rätt behörigheter i Vårdgivarregistret (Menuett). Vidare måste
du ha NetID installerat på din dator.
Vid problem eller frågor, kontakta Tandvårdsenheten.
För att logga in, klicka på ”>>Logga in i Libretto” på sidan
https://tandvard.sll.se :

I fönstret som sedan visas klickar du på det certifikat som heter ”SITHS e-id
Person HSA-id…” och sedan på knappen OK. Fönstret kan se lite olika ut
beroende på webbläsare mm:
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Figur 1: Välj certifikat

Du får då upp följande bild, där du har två val:

Figur 2: Välj inloggningsmetod

Om du har ett e-tjänstekort/SITHS-kort som är utfärdat av Region
Stockholm (du finns i Regionens E-katalog EK, och ditt fullständiga HSAID
inleds med Regionens organisationsnummer SE2321000016-), så klickar
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du på den övre knappen för att komma vidare. Du kan därefter behöva välja
certifikat igen.
Om du har ett e-tjänstekort/SITHS-kort som är utfärdat av en annan part,
t.ex Praktikertjänst, och ditt fullständiga HSAID inleds med ett annat
organisationsnummer än Regionen Stockholms (SE2321000016-), så
klickar du på den nedre knappen för att komma vidare. Du kan därefter
behöva välja certifikat igen.

Spärrat kort
Om du skriver in en felaktig inloggningskod för många gånger kommer ditt
SITHS-kort att spärras. Du måste då låsa upp kortet med PUK-koden som
kom med de andra koderna till kortet. Instruktion finns på Vårdgivarguiden
under "PIN- och PUK-koder".

Startsidan
Den första sidan som visas efter inloggning är startsidan. Nedan beskrivs de
olika delarna av startsidan och hur de fungerar.

Navigera tillbaka till Startsidan
För att navigera tillbaka till startsidan oavsett vilken sida du är inne på i ITsystemet Libretto. Klicka på loggan högst upp i vänstra hörnet eller på
”Hem” i menyraden.

Figur 3: Navigera till startsidan

Nyheter, Notiser och Frågor och svar (FAQ)
I vänstra fältet på startsidan hittar du Information och Nyheter från
Tandvårdsenheten. På startsidan i det högra fältet hittar du Notiser.
Nedanför Notiser hittar du FAQ.
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Figur 4: Startsidan

Information och Nyheter
Information och Nyheter från Tandvårdsenheten visas med de högst
prioriterade överst. Om det finns nyheter på flera sidor är det möjligt att gå
längst ned på sidan och bläddra till nästa sida för att se fler nyheter.

Figur 5: Nyheter
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Notiser
En Notis innebär att du har en uppgift att utföra i något ärende. Om det t.
ex kommer in en ny remiss, begäran om komplettering eller annat
(beroende på vilken behörighetsroll du har och vilka avtal din mottagning
har) kommer det upp en Notis i notisfältet. Se exempel i bilden nedan, där
fyra begäran om kompletteringar inkommit.

Figur 6: Notiser

Genom att klicka på notisen (under den gulmarkerade rubriken i bilden
ovan) kommer du till exempelvis Ortodontiremisserna som kräver
komplettering, alltså sidan Sök ortodontiremisser med filtreringen ”För
komplettering”

Figur 7: Klicka på notistexten (länk)

Du kommer då till söksidan, där remisserna som kräver komplettering
automatiskt visas:
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Figur 8: Söksida

FAQ (frequently asked questions)
Genom att klicka på “+” på någon av rubrikerna under FAQ får du upp de
vanligaste frågorna och svaren inom det rubricerade ämnet.
Genom att sedan klicka på den fråga som du undrar över får du fram svaret:

Figur 9: FAQ-frågor
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Figur 10: FAQ-svar

Användare/mottagning, Sök patient, Logga ut, Byt
applikation
Högst upp i högra hörnet på sidan ser du användarens namn samt vilken
mottagning du är inne på (1). Här hittar du även genväg till att söka upp
patienter (2) och knappen för att logga ut (3), Välj mottagning (4) samt Byt
applikation (5)

Figur 11: "Inloggad som", Välj mottagning mm

OBS: Notera att du av informationssäkerhetsskäl kommer att loggas ut
automatiskt efter 60 minuters inaktivitet i IT-systemet Libretto. Ha för
vana att spara ditt arbete om du blir avbruten och måste fortsätta ditt
arbete senare.

Användare/Mottagning för din inloggning (1)
Genom att föra muspekaren över Användarens namn och mottagning visas
vilka roller man har:
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Figur 12: Inloggningsinformation

Sök patienter (2)
För att söka en patient via personnumret, skriv in det fullständiga
personnumret i detta fält och tryck Enter, eller klicka på förstoringsglaset.
Du kommer till sidan ”Hantera patient”, där den information (flikar) visas
som du har behörighet att se.
Varje patient har förutom personnummer även en unik patientkod i
Libretto. Denna kod visas på sidan Hantera patient. Man kan söka upp
patienten/remisser genom att klistra in denna kod i sökfältet ”Sök patient”.
Koden kan också t ex mailas mellan mottagningar i stället för att använda
personnummer, vilket gör att kraven på informationssäkerhet är uppfyllt.

Logga ut (3)
Klicka på ”Logga ut” för att lämna Libretto. Säkerställa att du sparat ditt
arbete, t ex om du registrerat något i en remiss, innan du loggar ut.

Välj mottagning, behörigheter till flera mottagningar
(4)
Du kan som användare ha behörighet till flera mottagningar. Detta kan vara
lämpligt om du t. ex sköter administrationen för flera mottagningar. Notera
att om du har behörighet på vårdgivarnivå, kan du via denna funktion även
byta till en vårdgivarnivå för din organisation (som har flera mottagningar),
t ex ”Folktandvården Stockholms län – Libretto allmäntandvård”
Om du har sådana behörigheter kan du enkelt byta mellan dessa via länken
”Välj mottagning”, se bild 11 (4).
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Klicka på ”Välj mottagning” för att se de mottagningar (eller vårdgivarnivå)
du kan hantera, och du kan byta fritt mellan dem. Den gröna knappen
”Vald” indikerar vilken mottagning du just nu är inne på:

Figur 13: Vald mottagning

Byt till en annan mottagning genom att klicka på ”Välj”. Genom att klicka
”Sätt som förvald” blir det automatiskt den mottagningen du kommer in på
när du loggar in i systemet nästa gång.

Byt applikation (5)
Du kan byta applikation beroende på vilka behörigheter du har. Genom att
klicka här kan du som t ex även arbetar i Symfoni snabbt byta till denna
applikation. Observera att då Libretto och Symfoni för närvarande
använder sig av olika inloggningskontroller, behöver du logga in igen i
Symfoni.

Menylisten
De menyer som visas i menylisten styrs av vilka behörigheter du har och
vilken mottagning du är kopplad mot. För en mottagning där du har alla
behörigheter för Allmäntandvård, kan det se ut så här, gulmarkerat:

Figur 14: Menylisten
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