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1. Vad är Privera
Privera är ett system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för de besök
som utförts. Systemet består av en intern del för handläggare samt en extern del
för vårdgivare.
Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord som läggs upp av
respektive landsting.

5

2. Startsidan
Efter inloggningssidan möts användaren av startsidan. Överst på sidan visas vem
som är inloggad samt vilken version av Privera som är installerad.
På vänstersidan visas en menyrad varifrån man navigerar i Privera. De rubriker
som är märkta med en pil är klickbara och då synliggörs respektive döljs
underrubrikerna.
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3. Grunddata – Avtal
Under rubriken ”avtal” administreras information rörande avtalsspecifik data för
de vårdgivare som finns upplagda i Privera. Varje vårdgivare tilldelas en
avtalskod som ses som vårdgivarens id och är unik. Man söker fram en
vårdgivares avtalsdata genom att ange vårdgivarens avtalskod.
På fyra ställen är texten röd; avtalskod, avtalspart, ändra och ta bort.
Under avtalskod visas avtalsdata.
Avtalspart ger ett visningsläge av vårdgivarens utbetalningsinformation,
vårdenheter och vikarier.
Under ändra går det att uppdatera vårdgivarens avtalsdata.
Ta bort raderar vårdgivaren från Privera. OBS! Gör inte detta om vårdgivaren fått
utbetalningar via Privera!
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På nästa bild visar hur det ser ut när du klickar på ändra.

Överst visas vilken avtalskod du klickat in dig på, avtalspartens namn,
organisationsnummer samt avtalstyp. Här visas även en sammanställning över
utbetalningar som ägt rum innevarande och föregående år. Nedanför finns det
olika flikar i ljusgult och en i mörkgult. Den mörkgula färgen indikerar att det är
på denna flik som du befinner dig.

3.1 Fliken giltighet
I startläget under ändra kommer du till fliken giltighet. Här kan du ändra datum
för avtalets giltighet, räkenskapsperiod, eventuell avtalsskrivande nämnd och
nämndansvar, kommunkod, välja om ett avtal ska vara vilande samt vilken filtyp
som vårdgivaren ska skicka in. Här finns även en textruta för anteckningar.
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Du kan vid behov sätta ett slutdatum för avtalet under giltighet. Inrapporterade
besök med senare datum kommer inte att kunna godkännas.
Om avtalskoden är vilande klickar du i ja-rutan och skriver i datum då ”vilandet”
börjar.
Vårdgivarna kan ha olika räkenskapsår. Observera att här avses det räkenskaps år
som vårdgivarens avtal har vilket inte behöver överrensstämma med vårdgivarens
skattemässiga räkenskaps år. Grundställning är kalenderår, dvs. januari till
december. Men här kan du alltså ange en annan startmånad och även datum.
Under avtalsskrivare kan du ange namn på den interna kontaktperson som står i
avtalet.
Nämndansvaret anger vilken nämnd som är ansvarig för avtalet. Detta går att
ändra genom att klicka på ändra-funktionen. Lägg då slutdatum på befintlig period
och skapa en ny period genom att klicka på knappen ”nytt nämndansvar”.

Kommunkod anger i vilken kommun vårdgivaren har sin mottagning. Denna
uppgift måste vara ifylld för att Privera ska kunna ta emot filer som vårdgivaren
skickar in.
Under filtyp anges vilken fil som vårdgivaren ska skicka in. Detta ska vara
angivet innan filen skickas in. Skulle det ha varit fel inlagt innan filen skickas går
det att ändra efter det att filen kommit in. Man måste då köra om filen
Det går också att välja filtyp ”alla”, då måste vårdgivaren välja filtyp när de
skickar in sin fil.
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3.2 Fliken rörlig ersättning
Under fliken rörlig ersättning administreras vårdgivarens specialitet och rörliga
ersättning samt lägga till vårdgivarspecialitet.

Genom att klicka på koden för vårdgivarspecialiteten, i exemplet ovan 22 kan du
se hur den rörliga ersättningen ser ut innevarande och alla tidigare år. Här har du
också möjlighet att lägga till en ny period för den rörliga ersättningen. Detta
används till exempel då ersättningarna räknas upp, vilket för de flesta vårdgivare
sker årligen.
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Genom att klicka på knappen ”lägg till vårdgivarspecialitet” kan du lägga till en
vårdgivarspecialitet. Markera den specialiteten du vill lägga till, klicka på
knappen välj, och sedan ett utav de tre alternativen. Klicka på nästa.

1
2
3

Väljer du alternativ ett (1) får du upp en lista med taxans åtgärder och
ersättningar. Längst ner på sidan klickar du ”ok” för att bekräfta.
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Väljer du alternativ två (2) kan du välja att kopiera en annan vårdgivares rörliga
ersättningslista.

Väljer du alternativ tre (3) får du välja åtgärder bland de som ligger upplagda för
vald specialitet. Välj de som önskas och tryck nästa.
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Du får nu upp en lista med de valda åtgärderna. Ange om de ska följa taxan, ingå i
tak, vårddagar, patientavgift och ersättningsnivåer. Om du väljer att en åtgärd ska
följa Nationella taxan ändras övriga variabler automatisk till de värden som taxan
har för aktuell åtgärd. Bekräfta med ok längst ner på sidan.

3.3 Fliken takregler
Under fliken takregler kan du administrera vårdgivarens tak och se hur takreglerna
sett ut tidigare år. Genom att klicka på ändra kan du uppdatera takreglerna. För att
se hur taket är upplagt, klicka på datumintervallet.
Börja med att välja aktuellt avtal.
Välj rätt period (1). Klicka på ändra (2).

1

2
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Överst på bilden ser du avtalskoden (3)
Giltigheten (4) går inte att ändra. Det sätts utifrån räkenskapsår och gäller ett år i
taget.(Räkenskapsår ändras under giltighet). Behöver giltigheten ändras hjälper
Priveras tekniker till.
Takbenämning (5) är ett namn på taket. Det måste stå något här för att taket skall
gälla.
Enhet (6) kan vara stycken eller kr. Stycken är antal av åtgärderna. Kronor är priset på
åtgärden
Tak 1/Tak 2 (7): När respektive taknivå uppnås aktiveras det.
Område (8): Kan vara Hela landet, Län och/eller nämnder. Har man valt ett område
(se nedan) är det endast de personer som kommer från respektive område som räknas
in i taket. Alla andra blir ersatta men påverkar inte taket.
3

4
7

5

6

8

Fyll i de olika taknivårena, välj enhet; kronor eller stycke. Välj också vilka
geografiska områden som ska omfattas av taket. Hela landet är förvalt, men det
finns möjlighet att taket endast ska omfatta ett visst landsting eller en viss nämnd.
Om vårdgivaren har flera olika specialiteter kan du lägga tak för varje specialitet.
Observera att ett övergripande tak alltid måste anges.
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Välj Hela landet Nej (9) för att aktivera möjligheten att välja län/nämnd. Markera
raden du vill aktivera i listan till vänster och flytta över den till höger genom att
trycka på välj knappen. De som ligger på höger sida är de som är giltiga(10).
För att kunna välja enstaka nämnder i VGR får inte län 14 vara valt.

9
10

15

3.4 Tak per vårdgivarspecialitet
Den här listan skapas automatiskt. Om inget fylls i används den inte.
Takbenämning, enhet, Tak1, Tak 2, Område fungerar enligt ovan
Om ” Ingår i avtalstak” (11) är satt till ”ja”, innebär det att taken för
vårdgivarspecialiten ingår i det totala avtalstaket.
Om ”Nej” innebär det att ett besök som tillhör vald vårdgivarspecialitet och har en
åtgärd som ingår i tak, ökar endast detta tak. Det totala avtalstaket kommer att
hanteras som om åtgärden inte ingick i tak.
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3.5 Statistikkoder
På sidan för ”Administrera takregler – ny period” hittar man en knapp för
statistikkoder.

Du har möjlighet att skapa tak som avser en viss statistikkod, t.ex. särskilda besök.
Välj den statistikkod (12) som taket gäller för. Fyll i efterfrågade värden.
Värdet ”ingår i avtalstak” (13), anger om deltaket ska ingå i totaltaket eller räknas
utanför detta. Bekräfta genom att klicka på ok. Observera att ett övergripande tak
alltid måste anges.

16

12

13

3.6 Åtgärdstak
Det finns möjlighet att skapa tak för en viss åtgärd. Detta gör du genom att klicka
på knappen ”lägg till” (14). Fyll i efterfrågade värden. Värdet ”ingår i avtalstak”
(15), anger om deltaket ska ingå i totaltaket eller räknas utanför detta. Bekräfta
genom att klicka på OK. Observera att ett övergripande tak alltid måste anges.
15
14

17

Listan innehåller de åtgärder som är aktiva på avtalet under takperioden. Markera
i lista och tryck på ”välj” knappen (16). Fyll i övriga fält enligt ovan.
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3.7 Tak för åtgärdsgrupp
Det finns möjlighet att skapa tak för en viss åtgärdsgrupp. Detta gör du genom att
klicka på knappen ”lägg till”.
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Du hamnar på en ny sida:
Välj flera åtgärder i listan till vänster och flytta över dem i listan till höger (17).
De åtgärder i listan till höger är de som gäller för taket. Övriga fält fylls i enligt
ovan.
Fyll i efterfrågade värden. Värdet ”ingår i avtalstak”; ja eller nej, anger om
deltaket ska ingå i totaltaket eller räknas utanför detta (18). Bekräfta genom att
klicka på ok. Observera att ett övergripande tak alltid måste anges.

17

18

19

För att en åtgärd skall räknas med i taket måste ”ingår i tak” vara satt till ”ja” på
åtgärden

När taket är ett kronortak ökas det ackumulerade med det som står i Pris. När tak
1 är nått ökas det ackumulerade med det som står i ”Pris tak 1:” osv.
Patientavgiften ingår i det ackumulerade taket.
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3.8 Fliken fast ersättning
I Privera kan du ange att det ska betalas ut en fast ersättning till vårdgivaren
månadsvis. Beloppet betalas ut månaden efter, ex januaris belopp utbetalas i
februari.

Inom VGR anges först en fördelningsnyckel, dvs. hur kostnaderna ska fördelas
mellan nämnderna. Detta gör du genom att klicka på knappen ”ändra fördelning”.
Bekräfta med ok.
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Sedan ska du ange det belopp som ska betalas ut varje månad. Detta gör du genom
att trycka på knappen ”lägg till ersättning”. Fyll i efterfrågade uppgifter och
bekräfta med ok.

3.9 Fliken justering
Under fliken justering kan du lägga en justering. Justeringar kan göras av olika
anledningar, t.ex. vårdgivare har missat att ange frikort på redan utbetalade besök.

22
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För att göra en justering klicka på knappen ”ny justering”. Fyll i efterfrågade
värden och bekräfta med ok.

3.10 Fliken åtgärdskombinationer
En vårdgivare kan (om avtal tillåter) utföra mer än en åtgärd per dag och patient.
Grundregeln i Privera är annars en åtgärd per patient och dag.
Åtgärdskombinationen normalbesök och telefonrådgivning ligger upplagda för
alla vårdgivare som grundinställning. Om fler än två åtgärder ska kombineras
måste alla dessa vara kopplade med varandra. För att skapa en kombination klicka
på knappen ”lägg till åtgärdskombinationer”.

24

Markera den åtgärd som du vill kombinera och tyck på välj. Klicka på nästa.

Markera den eller de åtgärderna som du vill kombinera den första åtgärden med.
Tryck välj och bekräfta med ok.

25

26

3.11 Fliken avtalspart
Här ser du uppgifter om vårdgivaren avseende firmanamn, organisationsnummer,
e-post och utbetalningsinformation.

3.12 Fliken vårdenheter
Här ser du mottagningsadress samt telefon och faxnummer.
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Genom att klicka på Adresshistorik kan du se tidigare adresser.

3.13 Fliken vikarier
Här administrerar du om vårdgivaren har vikarie.
Lägg till vikarie genom att trycka på knappen ”lägg till vikarie”. En förutsättning
för detta är att specifik vikarie måste vara upplagd i Privera, se kapitel 7.
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Markera i rullistan aktuell vikarie och klicka välj. Ange giltighet för vikariatet och
direkutbetalning eller ej. Om vikarien ska få direktutbetalning måste
utbetalningsinformation finnas registrerad på vikarien. Klicka nästa.

Välj vårdgivarspecialitet och klicka nästa. Ordinarie vårdgivare och vikarie måste
ha samma specialitet.
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3.14 Fliken bokföring
Här anger du bokföringsuppgifter för respektive vårdgivare så som ansvar, konton
för fast och rörlig ersättning samt motpart.
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3.15 Fliken anteckningar
Här kan du skriva anteckningar om vårdgivaren. Bekräfta med spara.

3.16 Fliken avtalstyp
Här kan du ändra avtalstyp från vårdavtal till samverkansavtal eller tvärtom.

31

Lägg stoppdatum på den avtalstyp som inte längre är aktuell genom att klicka på
ändra. Bekräfta med ok.

Klicka på knappen ”lägg till avtalstyp”, fyll i efterfrågade värden och bekräfta
med ok.

3.17 Fliken takstatus
Här ser du aktuellt tak samt det ackumulerade takvärdet.

32
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4. Nationella taxan
Under rubriken nationella taxan finns alla nationella taxor upplagda. Möjlighet
finns att lägga upp en ny nationell taxa om detta skulle bli aktuellt. Detta gör du
genom att klicka på knappen ”Ny nationell taxa”.

Genom att klicka på kodnumret för en vald taxa kan du se hur denna ser ut
innevarande år och hur den såg ut föregående år. Klicka in på den period för
vilken du vill se taxan.
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Genom att klicka på knappen ”kopiera aktiv period” kopierar du den aktiva
perioden. Används till exempel vid årsskiften då taxan uppdateras. Ange årtal som
taxan ska gälla i rutan för giltighet och ange tak samt ersättningar. Bekräfta med
ok. Efter detta klicka på knappen ”uppdatera prislistor” så skickas uppgifterna
iväg till de vårdgivares rörliga ersättning där de olika åtgärderna är markerade att
de ska följa nationella taxan.
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5. Prislista utomlänsbesök
Det finns möjlighet att fakturera andra landsting annat än den faktiska kostnaden
för ett besök. Lägg till län genom att klicka på knappen ”lägg till län”.
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Klicka på koden för ett landsting för att kunna ändra uppgifter eller se hur det såg
ut tidigare år. Klicka på ändra eller datumintervallet för att se respektive år. Klicka
på knappen ”lägg till aktiv period” för att skapa en ny period.

Föregående års period skapas men det finns möjlighet att lägga till specialitet samt
ta bort specialitet. Bekräfta med ok.
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6. Avtalspart
Under avtalspart administreras vårdgivarens utbetalningsinformation, vårdenheter
samt se eventuella vikarier. För att söka fram en vårdgivare ange avtalskod och
klicka sök. Enligt bilden nedan kan du klicka på firmanamn, ändra eller ta bort.
Klickar du på firmanamn ser du informationen i visningsläge, klicka du på ändra
kan du utföra ändringar, klickar du på ta bort tar du bort avtalsparten. OBS! Ta
inte bort avtalsparten om utbetalning ägt rum till vårdgivaren.

Genom att klicka på ändra får du upp nästa bild. Sidan har tre flikar. Fliken för
utbetalningsinformation visas först.
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Du har möjlighet att ändra firmanamn, organisationsnummer, firmatecknare,
utbetalningskonto och text på utbetalningsavin. Du kan även ändra
utbetalningsschema genom att klick på knappen ”byt utbetalningsschema”. Välj
det nya utbetalningsschemat och bekräfta med ok.

Du kan även lägga till information om vårdgivaren har giltig F-skattsedel genom
att klicka på länken ”lägg till giltighetsperiod”. Fyll i efterfrågad data och bekräfta
med ok.
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Genom att klicka på fliken ”vårdenhet” kan du administrera vårdgivarens
mottagningsadress(er).

40

Klicka på länken ”lägg till ny adress” för att lägga till en ny adress. Den gamla får
per automatik stoppdatum en dag innan den nya adressens startdatum.

Klicka på länken ”ändra adress” för att ändra i befintlig adress; exempelvis
stavfel.
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Klicka på länken ”adresshistorik” för att se adresshistorik.

Klicka på knappen ”lägg till vårdenhet” för att lägga till en vårdenhet. Vissa
vårdgivare har fler än en. Fyll i uppgifterna och bekräfta med ok.
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Genom att klicka på fliken ”vikarier” ser du om vårdgivaren har någon vikarie kopplad till sig
och i så fall vilka, samt vilken period de har beviljade vikariat.
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7. Vikarie
För att Privera ska kunna ta emot besök registrerade på en vikarie måste vikarien
vara upplagd i Privera. Det gör du genom att klicka på rubriken vikarie. Du kan
söka fram befintliga vikarier och se samt ändra information om dessa.

För att lägga upp en ny vikarie klicka på knappen ”ny vikarie”. Du får då upp
nästa bild.
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Fyll i förnamn, efternamn och personnummer. Markera aktuell(a)
vårdgivarspecialitet(er) och tryck välj. Ange utbetalningsinformation om vikarien
ska ha direktutbetalning annars kan detta lämnas tomt. Ange information för Fskatt samt eventuell text på utbetalningsavin. Bekräfta med ok.
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8. Vårdgivarspecialitet
De olika vårdgivarspecialiteterna som vårdgivare har avtal om måste vara
upplagda i Privera. För varje vårdgivarspecialitet måste även alla åtgärdskoder
ligga upplagda för att en vårdgivare ska kunna använda sig av dem. När du klickat
på rubriken ”vårdgivarspecialitet” kan du klicka dig vidare genom att klicka på
koden för specialiteten eller ändrafunktionen eller ta bort. Klickar du på koden
kommer du till visningsläge. Klickar du på ändra kan du ändra på befintliga koder
eller lägga till nya. Du kan även ta bort en hel specialitet. OBS! Gör inte detta om
utbetalningar ägt rum för aktuell specialitet. Du kan även lägga till en
vårdgivarspecialitet.

Genom att klicka på ändra kan du ändra benämningen och uppgift om remiss ska
ignoreras. Bekräfta ändringar med ok. Se bild nästa sida.
Du kan lägga upp nya åtgärdskoder genom att först fylla i åtgärdskod och sedan
klicka på ”lägg till åtgärd”.
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I exemplet nedan är kod ”30” valt. Du får då upp vad kod 30 innebär i andra
specialiteter. Önskar du ha samma innebörd även i denna specialitet klickar du i
cirkel framför åtgärdstexten, välj statistikkod och bekräfta med ok. Om åtgärden
ska begränsas per patient och år anges det här, ska begränsningen dessutom gälla
per avtal så bockas rutan, per avtal i.
Önskar du en ny åtgärdstext, klicka i rutan framför ”ny åtgärd”, skriv i vad den
nya åtgärden ska heta, välj statistikkod och bekräfta med ok.

Du kan lägga till en ny vårdgivarspecialitet om detta skulle vara aktuellt. Detta
gör du genom att klicka på knappen ”Ny vårdgivarspec”.

Fyll i uppgifterna och bekräfta med ok. Lägg sedan upp åtgärder för den nya
specialiteten.

48

9. Fördelning HSN 99 (VGR)
Då det finns patienter som saknar fast bostadsadress sker en fördelning av dessa
patienter enligt en fördelningsnyckel. När du klickar på rubriken ”fördelning HSN
99” ser du fördelningen som är aktuell.

Genom att klicka på ändra länken kan du ändra procentsatserna i fördelningen.

Varje år ska en ny fördelning skapas. Detta gör du genom att klicka på knappen
”ny fördelning”. Fyll i år och den nya fördelningen samt bekräfta med ok.
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10.

Utbetalningsschema
I Privera finns möjlighet att skapa ett eller flera utbetalningsscheman. Detta
används för att styra när vårdgivarna ska få sin ersättning. Detta datum går med i
länken över till ekonomisystemet. På så sätt kan länken med utbetalningarna från
Privera skapas och sedan kan utbetalningarna ligga i ekonomisystemet i väntan på
utbetalningsdatum.
En vårdgivare kan endast ha ett utbetalningsschema. Ändring av
utbetalningsschema för en vårdgivare görs under avtalspart. Genom att klicka på
rubriken ”utbetalningsschema” ser du vilka utbetalningsschema som finns. För att
titta på ett utbetalningsschema klicka på schemats benämning, vill du ändra
klickar du på ändra och för att ta bort klickar du på ta bort.

Vill du skapa ett nytt utbetalningsschema klickar du på knappen ”nytt
utbetalningsschema”. Det finns ingen begränsning på hur många scheman du kan
skapa. Ange benämning på schemat, fyll i datum och bekräfta med ok.
I VGR skall det datum som anges motsvara det datum då remitteringskörningen i
Raindance görs. D.v.s. utbetalningsdatumet är det datum då pengarna lämnar
VGR. vårdgivaren har pengarna på sitt bank- eller pulsgiro efter två till tre dagar.
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11.

Bokföringsdatum
I Privera sker utbetalningarna i efterhand. Ersättning för vård som utfördes i
januari utbetalas till vårdgivarna i februari. För att i största möjliga mån få
kostnaderna på ”rätt” månad i bokföringen finns det möjlighet att ange ett datum
som styr detta. Som texten säger i bilden: ”Om leverantörslänken sker samma dag
eller tidigare hamnar bokföringsdatumet den siste i föregående månad”. Detta
under förutsättningen att ekonomisystemet inte har stängt tidigare.
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12.

Info till vårdgivarna
I Privera kan du lägga ut information till vårdgivarna. Detta gör du under rubriken
”Information till vårdgivarna”. Klickar du på rubriken får du se en översikt på
information som ligger ute. Vårdgivarna ser informationen på den externa sidan
under rubriken ”Information från HSNK”. Klicka på nyhetens rubrik för att se
nyheten, klicka på ändra för att ändra nyheten eller ta bort för att ta bort nyheten.

För att lägga upp en ny nyhet klickar du på ”ny nyhet”. Då får du upp bild enligt
nedan. Ange nyhetens rubrik, mellan vilka datum nyheten ska publiceras och en
förklarande text, klicka på ”Nästa”.
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Välj sedan vilket eller vilka kansliområden eller nämnder för vars vårdgivare
nyheten ska presenteras. Klicka på ”nästa”.

Välj om det ska bifogas någon fil eller ej, klicka på ”nästa”
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Kontrollera nyheten och bekräfta genom att klicka på ”Avsluta”
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13.

Statistik till vårddatabasen (VGR)
Varje månad laddas statistik över till vårddatabasen enlig angiven tidsperiod.
Genom att klicka på rubriken statistik och till vårddatabasen ser du vilka länkar
som skapats till vårddatabasen. Du ser filnamnet, datum som länken avser, datum
då filen skapades, vem den skapades av och status. Det finns en ta bort länk.
För att skapa en ny länk till vårddatabasen klickar du på knappen ”ny statistik till
vårddatabasen”.

Ange datum och bekräfta med ok.
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14.

Användare
Varje användare, såväl vårdgivare som handläggare, ska ha ett eget användarnamn
och lösenord. Detta administrerar du under rubriken användare med underrubriker
vårdgivare och handläggare.
För att skapa ett användarnamn kan du ta de tre första i förnamnet och de tre i
första i efternamnet eller några bokstäver i företagsnamnet. Inom VGR använd
gärna vgrid. Ett lösenord ska vara minst åtta tecken varav minst en liten bokstav,
en stor bokstav och minst en siffra/specialtecken. Detta gäller så väl vårdgivare
som handläggare. Vid inloggning har den som loggar in fem försök på sig innan
behörigheten till Privera spärras och en handläggare måste låsa upp. Är en
vårdgivare eller handläggare spärrad framgår detta med röd text.

14.1 Vårdgivare
För att söka fram inloggningsuppgifter för en vårdgivare klickar du på användare > vårdgivare, fyller i dennes avtalskod och klickar sök. I sökresultatet kan du
klicka på användare för att se användarens uppgifter. Det finns också en ändra
funktion som du använder för att ändra eller titta på en behörighet samt en ta bort
funktion. Denna avråds från att användas. Använd istället spärrfunktion enligt
nedan. Du kan också lägga upp en ny användare.
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Klickar du på ändralänken kan du ändra vårdgivarens förnamn, efternamn,
användarnamn, e-post adress samt spärra vårdgivaren från att logga in i Privera.

Du kan också genom länken ”nytt lösenord” ändra vårdgivarens lösenord om
denne exempelvis glömt av det. Fyll i det nya lösenordet två gånger och bekräfta
med ok. Du kommer då tillbaka till bilden ovan. Bekräfta även där med ok.
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Klickar du på länken ”visa avtal” får du fram en visningsbild av hur avtalet är
upplagt. Klickar du på länken ”ändra avtalskod” styr du om behörigheten till en
annan avtalskod.
För att lägga upp en ny användare (vårdgivare) klickar du på knappen ”ny
vårdgivare”. Fyll i förnamn, efternamn, användarnamn samt e-postadress om
möjligt.

Klicka därefter på länken ”välj avtalskod”. Sök fram aktuell avtalskod, markera
denna och tryck ok.
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Du kommer då tillbaka till föregående sida där du nu anger lösenord och upprepar
det. Bekräfta med ok.

14.2 Handläggare
Du kan söka fram information om handläggare genom att klicka på användare ->
handläggare. I sökresultatet kan du klicka på användare för att se användarens
uppgifter. Det finns också en ändra funktion som du använder för att ändra eller
titta på en behörighet samt en ta bort funktion. Denna avråds från att användas.
Använd istället spärrfunktion enligt nedan. Du kan också lägga upp en ny
användare. I sökresultatet ser du vilken behörighet handläggaren har samt till hur
många kanslier och nämnder handläggaren har behörighet till.
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Klickar du på ändra får du fram bild enligt nedan. Du kan ändra förnamn,
efternamn, användarnamn, spärra handläggaren, ändra behörighetsgrad samt ange
för vilka kanslier och nämnder handläggaren ska vara behörig.
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Genom att klicka på länken ”nytt lösenord” kan du byta lösenord. Fyll i det nya
lösenordet två gånger och bekräfta med ok.

Lägga upp en ny handläggare gör du genom att klicka på knappen ”ny
handläggare”. Fyll i efterfrågade uppgifter och bekräfta med ok.
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Fyll sedan i lösenord två gånger och bekräfta med ok.
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15.

Användarprofil
Under användarprofil ser du uppgifter om dig själv och kan byta lösenord.
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16.

Systemadministration

16.1 Status på inläsningen
Under denna rubrik ser du vilka filer som ligger i kö för att läsas in i Privera.
Varje besök i varje fil ska kontrolleras så det kan ta tid för filerna att bli
kontrollerade så att ett utbetalningsunderlag bildas. I denna vy kan du se vilka
vårdgivare som är i tur för att läsas in, kontrolleras och köras.

16.2 Systeminställningar
Under denna rubrik visas systeminställningar för värden som är markerade för
visning.
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17.

Filarkiv
I filarkivet har du möjlighet att se en vårdgivares inskickade filer. Fyll i den
avtalskod som det gäller och klicka på ”sök”.
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I filarkivet ser du statusen för filerna. En fil kan ha flera olika status; mottagen,
korrekt, felaktig eller borttagen. Mottagen är statusen innan och under tiden
Privera bearbetar filen. Sedan får filen antingen status korrekt vilket innebär att
filutseendet är korrekt, dock kan innehållet vara felaktigt, eller så får filen status
felaktig vilket innebär att filen är felaktig. Det vårdgivaren har skickat in i Privera
överensstämmer inte med det filformat som är angivet för vårdgivaren. Vid
felaktig fil ser du ett felmeddelande. Om filen tas bort får den status borttagen och
syns bara om man i sökningen har bockat i rutan ”Ta med borttagna filer”.

Inskickad: Datumet och tiden då filen skickades
Avtal: Det avtal som användaren har loggat in på som har skickat in filen. Detta
skall stämma med avtalskoden i filen
Registrerat av: Inloggad användares namn
Systemidentifikation: Priveras unika filnamn. Bra att ha om man letar efter filen
på Priveras hårddisk
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Filnamn: Det namn som filen har hos vårdgivaren. Så hette filen när vårdgivaren
skickade den till Privera
Filtyp: Vad filen är inskickad som för filtyp. Privera använder detta för att vet hur
filen skall tolkas och läsas in. Har man fel filtyp så läses filen in på fel sätt och
hela filen blir troligen felaktig
Status: Status på filen
Vårdgivare: Ordinarie. Kan även vara vikarie
Storlek: Filens storlek
Besök: Antal rader i filen. Stämmer inte alltid överens med verkliga antalet.
Rubriken t.ex. räknas med
Felbesök: Antal besök på fellistan
Borttagna: Kan bero på att besöket varit för gammalt och därför tagits bort
automatiskt av Privera. Kan också vara besök som manuellt tagits bort av
handläggare eller vårdgivare.
Ackumulerade: Innebär att besöket redan skickats in i en tidigare fil. Används inte
för visitfilen.

Klicka på ”Bearbeta”.
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Detta är samma information som finns på förstasidan

Besök i besökstabellen: Antal besök som finns som inte är felaktiga, och ännu inte
utbetalade.
Felbesök: Antal besök som är felaktiga.
Besök i indatatabellen: Besök som inte har blivit kontrollerade mot Priveras
kontrollsnurror än. Om det ligger poster både här och ”i besökstabellen” har
troligen något gått fel. Besök här syns alltså inte någonstans. De är ”gömda” av
Privera.
Antal ärenden kopplade till filen: Ett ärende är ett underlag. Så antal underlag som
har besök som kommer från den här filen. Besök kan finnas i flera underlag,
eftersom man kan rätta besök efter att man godkänt huvudunderlaget.
Övriga rader talar om hur långt underlaget har gått i ”processen”.
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Om filen redan skickat till ekonomisystemet kan du inget göra utan får följande
felmeddelande.
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18.

Manuell hantering
Alla vårdgivare skickar inte fil för ersättning. Några skickar kvitton för
inskanning. Man kan även lägga in enstaka besök. Detta administreras under
rubriken manuell hantering.

18.1 Skannade besök
Kvitton som skannas in till Privera samlas under rubriken skannade besök där de
sorteras i avtalskod ordning. Du ser avtalskod, paketid, period och antal kvitton.
Markera de som ska beräknas och klicka på knappen ”beräkna ersättning”.

Ibland arkiveras kvittona med fel avtalskod. Dessa syns också i Privera och
genom att klicka på länken byt avtalskod kan du ange rätt avtalskod. Bekräfta med
ok. Alternativt kan du ta bort felaktigt inskannade kvitton.
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18.2 Registrera besök
Att registrera ett besök manuellt består av fyra steg.
I steg ett anger du avtalskoden för vilken du vill registrera ett besök, klicka sök
och markera vårdgivaren. Klicka nästa.

I steg två registrerar du besöksuppgifter och klickar nästa.
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Steg 3. För patient skriven i Sverige fyller du i patientens personnummer.
Bekräfta med ok.

För smittskyddspatient kryssar du personnumret. Bekräfta med ok.
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För patient skriven i utlandet fyller du i vid varje fall efterfrågade uppgifter.
Bekräfta med ok.

Steg 4. Bekräftelse på att besöket är sparat samt möjlighet att registrera fler besök
på samma eller annan vårdgivare.
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19.

Utbetalningsunderlag

19.1 Rätta besök
Under rubriken rätta besök samlas alla besök som har något fel. De delas upp på
skannade och internetfiler och är sorterade efter avtalskod. Sök fram en fellista för
en vårdgivare genom att ange avtalskod och klicka sök eller skrolla ner i listan.
Du ser avtalskoden, avtalsparten, antal filer, antal besök att rätta, antal besök att
räkna om samt period.
Ingen utbetalning av besök som finns på fellistan sker förrän de är rättade.
Vårdgivaren behöver därför inte rätta sina besök omedelbart utan kan vänta med
detta.

Genom att klicka på avtalskoden får du upp fellistan för aktuell vårdgivare.
Fellistan är sorterad i datumordning. Vid varje fel står ett felmeddelande.
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Om det är ett kvitto som är inskannat kan du klicka på länken kvitto för att se en
kopia av kvittot.
Knappen felrapport kan du klicka på om du vill har en felrapport att till exempel
skicka till vårdgivaren. Denna felrapport innehåller lite med detaljerad
information om besöket.

Med knappen kontrollera felbesök kan du kontrollera alla felbesök som ligger på
fellistan. Används exempelvis om du rättat något fel i grunddatan och sedan vill
kontrollera besöken som först kommit ut på fellistan.
Med knappen ta bort markerade kan du ta bort besök. Bocka för de besök som du
vill ta bort och klicka på knappen ta bort besök. Det finns funktioner för att
markera alla samt avmarkera alla.
19.1.1 Rätta ett besök
Genom att klicka på länken ”Visa” kan du ”öppna upp” besöket för att rätta det.
Fälten kommer då i textfält. Se nästa sida.
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Ändra det som är fel och bekräfta med knappen rätta. Du kommer då tillbaka till
fellistan och kan fortsätta med övriga fel.

19.2 Utländska patienter
Alla besök som avser utländska patienter från EU/Konventionsländer hamnar på
Bevakningslistan för utländska patienter. För att ett besök som avser utländska
patienter som kommer från EU/Konventionsländer ska släppas vidare för
utbetalning krävs en blankett till Försäkringskassan. Utländska patienter från
Norden behandlas på samma sätt som utländska patienter från
EU/Konventionsländer även om de inte behöver blankett till Försäkringskassan.
Alla besök som hamnar på bevakningslistan för utländska patienter har gått
igenom indatakontrollerna, finns det några felaktigheter i besöket hamnar det
under ”Att rätta”.
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Som handläggare har man möjlighet att ta bort, ändra och godkänna att besök
släpps vidare till utbetalning. Besök som släpps vidare till utbetalning går igenom
indatakontrollerna en gång till. Går besöket igenom indatakontrollerna hamnar
besöket under ”Att godkänna” annars hamnar besöket under ”Att rätta”.
När du klickar på rubriken utländska patienter ser du först en sammanställning av
vilka vårdgivare som har besök på bevakningslistan.

När man valt det avtal man vill jobba med visas nedanstående bild där man kan ta
bort besök, ändra besök eller godkänna att besök går vidare till utbetalning. För att
godkänna att besöket ska gå vidare till utbetalning markerar man att blankett till
Försäkringskassan finns och trycker på knappen ”Markerade besök flyttas till
Godkänna”.
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Om du exempelvis behöver ändra eller lägga till adressen klicka på länken ”ändra
besök” -> länken ”ändra utländsk medborgare”. Ändra det du vill ändra och
bekräfta med ok. Bekräfta med ok även på följande bild.

19.3 Godkänna
De besök som är korrekta för en vårdgivare bildar ett utbetalningsunderlag som
lägger sig under rubriken godkänna. Godkänna är uppdelat på två flikar; skannade
filer och internetfiler. Den mörkgula fliken indikerar vilken flik du tittar på. För
att se på ett utbetalningsunderlag ange avtalskod och tryck sök alternativt lämna
sök rutan blank och tryck sök. Då får du upp samtliga utbetalningsunderlag som
finns här. Du ser avtalskod, avtalspart, filtyp, felbesök, kreditering, period och
nettobelopp.
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Genom att klicka på avtalskoden och sedan datumintervallet kan du se
utbetalningsunderlaget.

Du ser vilken period utbetalningen avser, vilken filtyp och avtalskod. Du ser
nettobeloppet och specifikation av utbetalningen. Du ser också det takgrundande
beloppet samt ackumulerat takgrundande belopp.
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Ovanför nettobeloppet finns sex flikar där du kan se utbetalningsunderlaget från
olika vinklar. Förvalt är sammanställning. Den mörkgula färgen indikerar vilken
flik du tittar på.
Fliken åtgärder per vårdenhet är bra att använda om vårdgivaren har fler än en
vårdenhet.
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Fliken vårdgivare per vårdenhet. Bra att använda om vårdgivaren har vikarier och
du vill veta vad varje vikarie och ordinarie har haft för besök samt vad som
utbetalas till ordinarie respektive vikarie.

Fliken per vikarie. Bra att använda om vårdgivaren har vikarier och du vill veta vad varje
vikarie har haft för besök samt vad som utbetalas till respektive vikarie.
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Fliken besök. Här listas alla besök som utbetalningsunderlaget grundar sig på.
Sorterade i personnummerordning.
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Fliken Ack visar utbetalningarna ackumulerat sedan takperiodens början, och
även besöken för samma period ackumulerat.

19.3.1

Godkänna utbetalningsunderlaget
De vårdgivare som skickar fil till Privera ska själva godkänna sitt
utbetalningsunderlag. För vårdgivare som skickar in kvitton för skanning
godkänner handläggaren utbetalningsunderlaget. I de fal handläggaren ska
godkänna utbetalningsunderlaget granskar du det och ser att det ser rätt ut. Är allt
ok klickar du på knappen ”godkänna”. Du får då upp en kontrollfråga, på vilken
du svarar ok. Underlaget flyttar sig nu till nästa rubrik som är granska.
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19.4 Granska
När utbetalningsunderlaget har blivit godkänt flyttas det över till rubriken granska.
Nu är det handläggarens tur att granska underlaget. Exempel på vad du tittar på
när du granskar är att se så att utbetalningen är rimlig, se så att netto och
bruttobeloppet står i relation till varandra samt att det ackumulerade taket är
korrekt.
När du klickar på rubriken granska ser du alla underlag som är klara för
granskning i en lista sorterade på avtalskod.

Klicka in dig på den avtalskod vars underlag du vill granska. Det finns möjlighet
att markera utbetalningsunderlaget som granskat redan här, genom att klicka i den
vita rutan för granska och klicka på knappen ”markerad är granskad”, men det
avrådes ifrån. Klicka istället på datumintervallet för att se underlaget. I tillfälle du
skulle se att utbetalningen är fel redan här finns möjlighet att flytta tillbaka
underlaget till godkänna genom att klicka på knappen ”flytta markerad till
godkänna”. Då räknas utbetalningsunderlaget om.
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När du klickat på datumintervallet ser du utbetalningsunderlaget. Du ser vem som
har godkänt underlaget och när detta skedde. Även här kan du skicka tillbaka
underlaget till godkänna ifall något skulle vara fel. Du ser en preliminär
utbetalningsdag, detta är dock inte den dag vårdgivaren för pengarna på kontot
utan den dag ekonomisystemet ska skicka pengarna till puls- eller bankgirot, givet
att utbetalningsunderlaget har skickats till ekonomisystemet. Utöver detta är vyn
densamma som under godkänna. När du kontrollerat underlaget klickar du på
knappen ”granskad”.

Knappen ”Ange kommentar ” finns i både Granska, Attestera och för utbetalning.
Om du klickar på knappen så kan du skriva en kommentar till
utbetalningsunderlaget. Skriv in kommentaren och klicka på ”Spara”. Du kan
även ändra och ta bort kommentarer som är gjorda. Kommentaren syns längst ner
på utbetalningsunderlaget.

19.5 Attestera
Efter granskning flyttas underlaget över till rubriken attestera. Alla underlag som
är klara för attest ligger i en lista sorterade på avtalskod.
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Du kan välja att attestera enstaka underlag här genom att klicka i rutan framför
respektive avtalskod och sedan klicka på knappen ”attestera markerade”. Du kan
också välja att attestera alla underlag samtidigt. Klicka då på knappen ”markera
alla” varpå alla underlag får en bock i den vita rutan framför avtalskoden. Klicka
sedan på rutan ”attestera markerade”. Du kan också välja att gå in på underlag
genom att klicka på avtalskoden.

Även här kan du attestera underlaget genom att markera i vita rutan och klicka
”attestera markerade”. Du kan också flytta tillbaka underlaget till rubriken
godkänna om du upptäcker något fel med det. Underlaget räknas då om. Klickar
du på datumlänken kommer du in på utbetalningsunderlaget.
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Nu ser du vem som har godkänt och granskat underlaget samt datum för detta.
Genom att klicka på knappen ”flytta till godkänna” flyttar du tillbaka underlaget
till godkänna. Underlaget räknas då om. För att attestera underlaget klickar du på
knappen ”attestera”.

I och med att underlaget granskades blev utbetalningsdagen definitiv. Vid attest
går det att ändra utbetalningsdag genom att klicka på knappen ”ändra
utbetalningsdag”. Ändra datum och bekräfta med ok. Eventuell ändring av datum
måste ske innan attest.
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19.6 För utbetalning
Efter attest flyttas underlaget till rubriken ”för utbetalning”. Underlaget är nu klart
för utbetalning. Du kan skapa en leverantörslänk med enbart ett underlag genom
att markera i den vita rutan framför avtalskod och klicka på knappen ” skapa
leverantörsreskontralänk”. Du kan också välja att skapa en länk med alla underlag
genom att klicka på knappen ”markera alla” och sedan ”skapa
leverantörsreskontralänk”. När du klickar på denna knapp skickas länken med
utbetalningarna iväg till ekonomisystemet.

Om du här skulle upptäcka att underlaget inte är korrekt kan du klicka på
avtalskoden för aktuell vårdgivare, bocka i den vita rutan och klicka på knappen
”flytta markerad till godkänna”.
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Alternativt klickar du på datumlänken för att se underlaget och där klickar du på
knappen ”flytta till godkänna”.

19.7 Utbetalade
När underlaget eller underlagen är skickade till ekonomisystemet flyttas
underlagen till rubriken ”utbetalade”. Här finns utbetalningsunderlag för
innevarande och föregående år. Ange den avtalskod för vilken du vill se
underlagen och klicka sök. Möjlighet finns att klicka in för att titta på underlagen
genom att klicka på avtalskoden och sedan på datumintervallet.
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19.8 Kundreskontra
För att fakturera andra landsting för den vård som deras invånare har erhållit av
vårdgivare i det egna landstinget skapar Privera en kundreskontra. För att generera
en kundreskontralänk klickar du på rubriken ”kundreskontra” och sedan på
knappen ”skapa kundreskontra”

19.9 Sök Besök
I Privera kan du söka fram besök. Anger kriterier och klicka på sök. Resultatet av
sökningen visas nedanför sökrutan.
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20.

Lägga upp vårdgivare och avtal i Privera
För att lägga upp en vårdgivare och dennes avtal i Privera måste vårdgivaren ha
blivit tilldelad en avtalskod. Denna läggs upp i Raindance. Det måste också finnas
en prislista som är giltig för perioden när avtalet skal starta. Exempelvis ett taxeavtal som gäller från 1/1 kan inte läggas upp förrän Nationella taxan för det nya
året finns upplagd i Privera. I exemplet som följer kommer vi att följa vårdgivare
9225, Test Persson. Vi börjar med att lägga upp avtalsparten genom att under
Grunddata klicka på rubriken avtalspart och ny avtalspart.

92

Fyll i efterfrågade uppgifter och lägg till utbetalningsschema. Bekräfta genom att
klicka på knappen nästa.
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Fyll i efterfrågade uppgifter. Bekräfta genom att klicka på knappen nästa.

Det du angivit bekräftas. Om vårdgivaren har ytterligare mottagning klicka på
knappen ”lägg till vårdenhet” och fyll i uppgifter för denna. Bekräfta med ok.

94

Gå sedan på rubriken Avtal och klicka på knappen ”Nytt avtal”.

Fyll i efterfrågade uppgifter. Om taket ska gälla annan period än kalenderår
(endast vårdavtal) ändras det här. Klicka nästa.
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96

Markera den vårdgivare du ska lägga upp. Klicka nästa.

Ange vårdgivarspecialitet genom att klicka på knappen ”lägg till
vårdgivarspecialitet”

97

Välj en vårdgivarspecialitet genom att markera på önskad specialitet i listan och
klicka på ”Välj”. Markera något utav de tre alternativen för att inkludera åtgärder.
I detta exempel väljer vi att kopiera åtgärder och pris från aktiv period för aktuell
nationell taxa. Bekräfta med Nästa.
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Du ser nu en sammanställning av de koder du valt. Du ser avtalskod, avtalstyp,
avtalspart, vårdgivarspecialitet, giltighet för den rörliga ersättningen. Du ser även
vad den reducerade patientavgiften är. Tänk så här: hur mycket ska en person som
är upp till och med 19 år betala? Hur mycket ska en person med remiss från
vårdgivare på primärvårdsnivå betala? Hur mycket är ersättningen per kilometer?
Vid åtgärderna fyller du i om åtgärden följer nationella taxan eller inte:
Väljer du ”ja” blir övriga fält inte valbara eftersom uppgifterna i taxan ska följas.
Du kan bara välja om åtgärden ska ingå i tak eller inte.
Väljer du ”nej” blir övriga fält valbara. Du kan ange om åtgärden ska ingå i tak,
vårddagar, patientavgift, samt ersättning.
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Om vårdgivaren har avtal om ytterligare åtgärder som inte ingår i taxan kan du
lägga till dessa genom att klicka på knappen ”lägg till åtgärd”. Du kan då söka
bland åtgärderna som är upplagda för den specialitet du valt. Välj åtgärd och fyll i
uppgifterna. Bekräfta med ok.
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101

Knappen ”lägg till nivå” använder du om vårdgivaren har fler än tre nivåer på sin
rörliga ersättning, dvs. om vårdgivaren har fler tak än tak 1 och tak 2. Samtidigt
med detta utökar du antalet taknivåer. Observera att åtgärden inte längre följer
nationella taxan.

Knappen ”ta bort nivå” använder du om vårdgivaren har färre än tre nivåer på sin
rörliga ersättning, dvs. om vårdgivaren enbart har ett tak. Samtidigt med detta
minskar du antalet taknivåer. Observera att åtgärden inte längre följer nationella
taxan.

Bekräfta med ok för att komma till nästa steg.
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Lägg till ytterligare vårdgivarspecialitet om detta är aktuellt annars klicka nästa.

Lägg till åtgärdskombinationer om detta är aktuellt genom att klicka på knappen
”lägg till åtgärdskombinationer”. Du kan då välja på åtgärder som är upplagda för
vårdgivaren. Se avsnitt ”fliken åtgärdskombinationer” för att se hur du lägger upp
en kombination. Klicka nästa.
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Nu ska du lägga upp vårdgivarens tak. Välj vilket år avtalet avser. Fyll i
takbenämning och de olika taknivåerna, välj takenhet och geografisk omfattning.
Se avsnittet ”fliken takregler” för detaljerad information om upplägg av tak.
Bekräfta med nästa.

104

Nästa steg är att administrera avtalsinformationen. Fyll i efterfrågade uppgifter.

105

För att slutföra klicka på knappen ”slutför” alternativt ”slutför/visa avtal”. Väljer
du det senare alternativet får du möjlighet att se det upplagda avtalet.

106

Nu är det bara att lägga upp vårdgivaren som användare innan denne kan börja
skicka in filer för ersättning i Privera!
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21.

Att tänka på i Privera vid årsskifte (VGR)
Vid varje årsskifte behöver data uppdateras i Privera. Här är en checklista på vad
som behöver göras i VGR.
















Uppdatera alla vårdavtal med ny period och nya priser och skicka ut bekräftelse till
vårdgivaren (Endast de som har kalenderår som period)
Sammanställ och lägg in ny nationell taxa för alla specialiteter
Uppdatera de åtgärder som är begränsade till 1 respektive 2 ggr/år/patient under
Vårdgivarspecialitet/åtgärdskod
Beställ uppräkning av priserna för sjukgymnasternas särskilda åtgärder från VGR-it
Ny prislista för utomlänsbesök (Lägg in det gamla årets tills nya priser kommer. När
nya utomlänsprislistan kommer, uppdatera de gällande priserna och lägg sedan till
aktiv period för att vara förberedd till nästa år.)
Fördelningsnyckel för HSN 99, Göteborg
Lägg in nya bokföringsdatum vid behov
Gör nytt internt schema med sista inlämningsdagar, körningsdagar, utbetalningsdagar,
dagar för kundreskontrakörningar
Gör externversion av ovanstående och publicera i Privera, samt ev. skicka ut till
vårdgivarna.
Lägg in nytt Utbetalningsschema i Privera genom att fylla på med datum för det nya
året.
Beställ extra remitteringar i ekonomisystemet vid behov
Kundfakturera november månads besök före Raindancestängning av det gamla året
Kundfakturera helst december månads besök efter stängningen, men före januaris
bokföringsdatum i Privera. Detta för att få rätt text på fakturan, men bara 12 månaders
fakturering/bokföringsår i RD (dec – nov)
Uppdatera prislistor under Nationell taxa så fort som möjligt efter årsskiftet p.g.a.
manuellt registrerade besök som annars får fel pris

