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1. Sätt i Sihts-kortet innan du startar din webbläsare. 

2. Adress http://www.ltdalarna.se/Tandvard/Folktandvard/For-dig-som-jobbar-med-
tandvard/Tandvardsstod-for-sarskilda-patientgrupper/  

3. Gå till sidan För kommuner/ Administration tandvårdskort. 

4. Starta webbsidan http://extern.ltdalarna.se  för att komma till Landstinget Dalarna - Tjänsteportalen. 

 
5. Välj t99webb i vänstermenyn. 

6. Klicka på startlänken ”Logga in med Sihts-kort” 

           Obs, blå länk Logga in med certifikat – under  rutan ”Logga in” 

 
 

7. Bekräfta certifikat, klicka på ok 

 
 

8. Ange din PIN-kod för SITHS/Smartkortet, klicka på OK.  

 
 
      7. Välkomstmeddelande - Klicka på logga in  
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Du som är inne för första gången och ska bli Utfärdare: 

Du måste först göra kurs och test om tandvårdsstödet. Kontrollera att rätt kommun och användartypen Utfärdare är valda 
uppe i högra hörnet. 

1. Välj Öppna studiematerial och läs kurstexten. 

2. När du är klar med kursen klickar du på knappen Gå till test, i övre högra hörnet. 

3. Efter godkänt test får du ett välkomstmejl från Enheten för tandvårdsstöd.  

4. När du loggar in till T99Webb nästa gång, kan du börja skicka underlag för tandvårdsstöd.  

  

 

 

Du som är Utfärdare och ska göra underlag för tandvårdskort: 

Kontrollera att rätt kommun och användartypen Utfärdare är valda uppe i högra hörnet. 

Här kan du se dina personuppgifter och ändra dem vid behov. 

Du kan registrera och söka underlag för tandvårdskort 

Du kan även öppna kurstexten och du vill söka information eller repetera reglerna. 

 

 
 

Du som är Kommunansvarig: 
Som Kommunansvarig har du behörighet till T99Webb för administration. Det innebär att du kan logga in och göra ev. 

ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga underlagsutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.  

Kontrollera att rätt kommun och användartypen Kommunansvarig är valda uppe i högra hörnet.  

Om du även har funktionen Utfärdare och vill göra underlag för tandvårdskort, ska du välja användartyp Utfärdare. 

 

     


