Nyheter i C-takt Link 2.1.0
Kommunikation med Försäkringskassan
I C-Takt Link har vi skapat en direktintegration med Försäkringskassans ärenden för
efterhandskontroller, förhandsprövningar och patientbesök för Statligt Tandvårdsstöd. Detta
gör att begärda bilder och/eller uppgifter kan skickas in och direkt kopplas ihop med ärendet
hos Försäkringskassan.
Du skapar ett sådant ärende genom att klicka på pilen till höger
om knappen ”Nytt” enligt bilden till höger. Ett ”Nytt ärende”
fönster enligt bilden till höger kommer då upp.

Fyll i Klinik-ID, Försäkringskassans Ärende-ID
samt patientuppgifter och klicka OK. C-takt Link
ärendet kopplas ihop med ärendet hos
Försäkringskassan och ”Statligt Tandvårdsstöd”
läggs till automatiskt som deltagare.

Text som berör gällande ärende kan skrivas i textfältet som vanligt. Bifoga bilder genom att
klicka på knappen ”Bild”. Med andra ord så hanteras den här delen av ärendet precis som
tidigare.

Klicka på knappen ”Skicka” när
begärda/önskade uppgifter bifogats i
ärendet. Signera med lösenord och bocka i
rutan ”Inget ytterligare underlag kommer att
skickas in”, om så är fallet, och klicka på OK.
När Försäkringskassan begär
kompletteringar i ärendet kan dessa göras i
samma ärende fram till slutdatum som
uppgetts i separat brev – under
förutsättningar att man inte bockat i rutan
”Inget ytterligare underlag kommer att skicka
in” enligt ovan.

Logga in med certifikat (SITHS-kort)
Från och med version 2.1.0 kan man börja använda ett certifikat i form av ett SITHS kort för
att logga in i C-takt Link. För att kunna göra detta krävs det att man har en kortläsare samt
att du har programvaran Net ID installerad på din dator. För senaste version av Net ID se
följande länk: http://service.secmaker.com/siths/

För att koppla ett certifikat till sitt
konto loggar man först in med sitt
lösenord som vanligt. Klicka på
knappen ”Kontoprofil” och välj fliken
”Autentisering”.

I de fall det finns klientcertifikat
installerade på datorn (t ex om man
har satt i sitt SITHS-kort), så finns
det två alternativ att välja bland,
antingen ”Lösenord” eller
”Certifikat”.

För att aktivera certifikatautentisering väljer man helt enkelt det certifikat man vill koppla till
sitt konto (ifall man har ett SITHS-kort finns det i regel endast ett certifikat att välja på = det
som finns på SITHS-kortet).
Till sist klickar man på ”Skicka knappen” och signerar med sitt lösenord. Efter detta är gjort
kan man inte längre logga in med lösenord, utan endast med certifikatet (SITHS-kortet) man
kopplade till sitt konto. För att aktivera lösenordsautentiseringen igen, så utför man samma
procedur fast väljer ”Lösenord” istället. Vår support har även möjlighet att återställa ett konto
till lösenordsautentisering ifall det skulle behövas någon gång.

Så här ser det ut i inloggningsrutan när certifikat
finns installerat på datorn. För att logga in med
SITHS-kort väljer man ”Certifikat” och sedan det
certifikat man vill använda för att logga in. Notera att
du fortfarande måste skriva in ditt användarnamn.

Den här rutan kommer upp när man signerar vid
inloggning. Här signerar man som vanligt med sin
PIN-KOD för certifikatet. Denna dialog visas bara
första gången man använder sitt SITHS-kort tills
dess att man kopplar ur kortet igen.

Integration med Journalsystem och Bildsystem
I de fall där det finns en direktintegration
mellan ett journalsystem/bildsystem och Ctakt Link där man kan skapa ett nytt ärende
direkt från journalsystemet/bildsystemet –
kommer man att se att det kommer att
komma upp en kontrollfråga enligt bild.
Svara ”Ja” om ärendet ska skickas till
Försäkringskassan som exempelvis en
efterhandskontroll där man fyller i ”KlinikID”
och ”ÄrendeID”.
Svara ”Nej” om det är ett vanligt C-takt Link
ärende.

