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Nytt utseende för IT-stödet för vårdval 
vårdcentral 
Under 2021 fick IT-stödet ett nytt utseende och ny webbplats, detta till följd av utfasning 

av webbgränssnittet Microsoft Silverlight. Nedan följer en genomgång av det nya 

utseendet.  

Inloggning 
På den nya webbplatsen är det endast möjligt att logga in med SITHS-kort.  

Vid problem med inloggning testa att öppna den nya webbplatsen i Chrome. Vidare har 

möjligheten att använda SITHS-kort som inte har VGR-certifikat implementerats.  

Webbadress 
IT-stöd för egen regi https://vardval.vgregion.se/portal/ 

IT-stöd för privat verksamhet via Sjunet https://vardval.vgregion.sjunet.org/portal/ 

Vilka sidor ser jag utifrån min roll? 

Sjukhuspersonal och Läsbehörig  
 Min sida 

 Systemgenomgång 

 Logga ut 

 Vårdval (se var en person är listad) 

Sjukhusadministratör  
 Min sida  

 Systemgenomgång 

 Logga ut 

 Startsida 

 Vårdval (se var en person är listad) 

 Användare (administrera) 

Vårdvalsbehörig 
 Min sida 

 Systemgenomgång 

 Logga ut 

 Startsida 

 Vårdval (se var en person är listad samt utföra vårdval) 

  

https://vardval.vgregion.se/portal/
https://vardval.vgregion.sjunet.org/portal/
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Rapportläsare 
 Min sida 

 Systemgenomgång 

 Logga ut 

 Startsida 

 Utbetalningsunderlag (läsa) 

 Filuppladdning (läsa) 

 Webbformulär (läsa) 

 Fast läkarkontakt (läsa) 

 Dag för dag  

 Enheter 

 Vårdval (se var en person är listad samt utföra vårdval) 

 Användare (läsa) 

 Rapporter 

VC-chef 
 Min sida 

 Systemgenomgång 

 Logga ut 

 Startsida 

 Utbetalningsunderlag (godkänna) 

 Filuppladdning (rapportera) 

 Webbformulär (rapportera) 

 Fast läkarkontakt (rapportera) 

 Dag för dag 

 Enheter 

 Vårdval (se var en person är listad samt utföra vårdval) 

 Användare (administrera) 

 Rapporter 
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Startsida 
Startsidan är uppdelad i följande områden. 

 Navigeringsfält till vänster (finns på alla sidor förutom Min sida, Logga ut och 

Detaljer A-fil)  

 Bra att veta information 

o Antal listade idag  

o Kalender samt nedräkning för pågående aktiviteter 

o Information om tillfälliga ändringar i utbetalningsunderlaget (om det finns) 

o Nyhetsflöde från Vårdgivarwebben  

 

Min sida 
Sidan kommer du till när du klickar på ”Inloggad som” i övre högre hörnet. 

 

Min sida öppnas i en ny flik i webbläsaren. På min sida framgår dina behörigheter samt 

information från KIV. 
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Systemgenomgång 
Sidan kommer du till när du klickar på ”Inloggad som” i övre högre hörnet. 

 

Systemgenomgång (manual) öppnas i ett nytt fönster. 

 

Logga ut 
Funktionen kommer du till när du klickar på ”Inloggad som” i övre högre hörnet. 
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Följande sida visas. På sidan finns möjlighet att logga in igen.  

 

Utbetalningsunderlag 
Möjlighet att exportera utbetalningsunderlaget till Excel. På rapportsidan finns möjlighet 

att exportera flera perioder samtidigt gällande utbetalningsunderlaget. 

 

 

Symbolförklaring till utbetalningsunderlaget 
Symbolerna återfinns till vänster om texten och blir synliga när musen förs över raden eller 

att man klickar på raden. 

 Information 

 Beräkningsperiod 

 Information om tillfälliga ändringar i utbetalningsunderlaget 

 Information om tillfälliga ändringar i utbetalningsunderlaget finns men på 

nerbruten nivå.  
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Exempel på när röd flagga används 

 

Godkänna utbetalningsunderlaget 
För information om period för att godkänna utbetalningsunderlaget se tidplanen i 

vårdvalssystemet (återfinns på startsidan).. För att godkänna utbetalningsunderlaget klicka 

på ”Godkänn utbetalningsunderlaget”

 
 

Följande ruta visas. Här är det möjligt att skriva en invändning. Skrivs en invändning 

måste en e-postadress anges. Avsluta med att godkänna utbetalningsunderlaget.  

 

Filuppladdning 

Öppettider för filuppladdning 
Från den 1:e i varje månad kan vårdvalsenheter ladda upp filer i vårdvalssystemet. Kl. 15 

den 3:e vardagen i månaden stänger filuppladdningsperioden. För mer exakta datum, se 

tidplanen i vårdvalssystemet (återfinns på startsidan). 
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Om filuppladdningen är stängd visas följande meddelande.   

 

Ladda upp filer 
Möjligt att ladda upp journalfil (A-fil), ersättningsfil (C-fil) samt ASAK-fil (B-fil) 

samtidigt. 

Filer kan laddas upp genom att klicka på Bläddra och välja de filer som ska laddas upp, 

eller genom att dra och släppa filer.
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Ändelser på filerna 
 Journalfilen (A-fil) ska ha ändelsen .txt 

 Ersättningsfilen (C-fil) ska ha ändelsen .ers 

 ASAK-filen (B-fil) ska ha ändelsen .kva 

 

När filen har laddats upp påbörjas bearbetningen av filen. En så kallad ”progressbar” visas 
under tiden som filen bearbetas. Det är möjligt att gå till andra sidor i vårdvalssystemet.  

 
 

 

  



 
12 

Om uppladdaren har behörighet på flera vårdcentraler måste man välja vilken enhet som 

respektive B-fil ska kopplas till. 

 

Information om uppladdade journalfiler  
Observera att om du hittar något i rapporterna som inte stämmer med det du 

har skickat in bör du kontakta ansvarig för ditt journalsystem.  

Journalfil (A-fil) 

 

Kontroller som utförs i A-filen 
Filkontroll: Antal rader i filhuvud/fil 

Period: Överensstämmer perioden mellan filhuvud, filens innehåll och aktuell period 

Patientavgifter: Om journalfilen saknar patientavgifter på besök presenteras det här. 

Saknas patientavgifter så måste vårdenheten även ladda upp en ersättningsfil (C-fil). Om 

patientavgift saknas på minst en rad i filen är det möjligt att ta fram detaljer på enhetsnivå. 
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Detaljer A-fil 
I ”Detaljer A-fil” redovisas definitiva och preliminära kontakter samt definitiva kontakter 

för tidigare uppladdningsperioder. Detaljer A-fil är knuten till din behörighet inom Vårdval 

Vårdcentral, inte vilka filer du har laddat upp. Har du behörighet på flera enheter kan du 

välja vilken enhet du vill se detaljerad information om genom att välja enhet i listan. 

Knappen för komma till ”Detaljer A-fil” finns bland annat till vänster om informationen 

om filuppladdningsperioden.  
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C-fil  

 

Kontroller som utförs i C-filen 
Filkontroll: Antal rader i filhuvud/fil 

Period: Överensstämmer perioden mellan filhuvud, filens innehåll och aktuell period 

B-fil 

 

Kontroller som utförs i B-filen 
Filkontroll: Antal rader i filhuvud/fil 

Period: Överensstämmer perioden mellan filhuvud, filens innehåll och aktuell period 
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Ta bort filer  

För att ta bort filer, klicka på soptunnan på raden för den fil som du önskar ta bort.  

Observera dock att det endast går att ta bort filer man själv har laddat upp. 

 

Övrigt  
Mer information om filens utseende och innehåll hittas i filspecifikation på 

Vårdgivarwebben under https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-

system/it-stod-for-vardval-rehab/dataleveranser/ 

Webbformulär 
Inrapportering i webbformuläret är öppet från den 2 till 10 varje månad. Varje månad ska 

telefontillgänglighet och eventuellt utökat öppethållande rapporteras för föregående 

månad. Under rapporteringsperioderna i januari till mars ska antalet avvikelserapporter och 

antalet årsarbetare rapporteras för föregående år.  

 

Är uppgifterna inrapporterade för perioden visas vad som har inrapporterats på 

enhetsraden.  

 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/dataleveranser/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/dataleveranser/
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Vid inrapportering av antal avvikelserapporter och antal årsarbetare återfinns 

inrapporteringen enligt följande upplägg. 

 

Fast läkarkontakt 
Inrapportering av Fast läkarkontakt är öppet från den 2 till 10 varje månad. Varje månad 

ska det rapporteras för föregående månad. För information gällande gränsvärden mm, se 

aktuell krav- och kvalitetsbok.  

 

Viktigt vid rapportering av Fast läkarkontakt 
För att vald läkare ska följa med mellan månaderna måste läkaren läggas till genom att 

öppna rullistan, se rödmarkering i bilden nedan. Läkarna i rullistan består av de läkare som 

finns på enheten i KIV.  
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Markera de läkare i rullistan som ska ingå i rapporteringen, se rödmarkering i bilden 

nedan. 

 

Endast om läkaren inte finns med i rullistan ska möjligheten att lägga till manuellt 

användas. Om lägg till manuellt används följer inte läkaren med till nästa månad. 
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Dag för dag 
Grundinställningen är att se utvecklingen av antal listade för dina enheter. Det är möjligt 

att välja senaste 30 dagarna samt 6, 12 eller 18 månader. Genom att klicka på Poäng 

kommer även listningspoängen att visas. När man står i Senaste 30 dagarna visas i även 

vilka individer som är nytillkomna och borttagna på enheten under samma period. 

Informationen finns också i rapporten Nytillkomna och borttagna. 

 

 

Enheter 
På sidan finns samtliga enheter som du utifrån din behörighet har tillgång till.  

 

Det finns tre typer av enheter: vårdcentral, jourcentral och digital enhet 
På enhetssidan finns information om  

 Enheten (namn, avtalskod mm)  

 Kontaktinformation till verksamhetschef  

 Adressinformation om enheten 
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 Engångsbelopp (manuellt inlästa justeringar av ersättningen, ligger här tills 

justeringen blir synlig på utbetalningsunderlaget under ”Tillfällig 

utbetalning/avdrag” 

 

För vårdcentraler finns även information om 

 Avtalspart (ägare mm) 

 Antal SÄBO-platser mm 

 Geografi (Information som ligger till grund för beräkning av geografiersättning)  

 

På jourcentraler och digital enhet finns även information om 

 Vilken huvudenhet som enheten är kopplad till 

 Vilka vårdcentraler som samverkar med jourcentralen (utöver huvudenheten) 

Vårdval 
Fältet för inmatning av personnummer hanterar följande format. 

 199604222399 

 19960422-2399 

 9604222399 

 960422-2399 

 Blanksteg före och efter personnumret  

 

Personen i bilden ovan är en testperson. 
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Person vill lista sig på vårdcentral via aktivt val på 
vårdcentral 
Vårdgivaren skriv ut vårdvalsblankett genom att klicka på ”Skriv ut blankett” och i 

förekommande fall välja den enhet som personen vill lista sig på. Alternativet att välja 

enhet kommer upp om personalen som skriver ut blanketten har behörighet på mer än en 

enhet.

 

 

Personen som vill göra vårdval skriver sin signatur samt datum på vårdvalsblanketten och 

lämnar tillbaka första sidan, sida två behålls av personen. 

Vårdgivaren registrerar vårdval i systemet genom att klicka på ”registrera vårdval” och 

matar därefter in kontrollkoden och avslutar med att klicka på registrera. Kontrollkoden 

återfinns på vårdvalsblanketten. 
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Avslutningsvis ska vårdvalsblanketten skickas till Sjukhusarkivet på Södra Älvsborgs 

sjukhus. Det är viktigt att du inte skriver något i närheten av personnumret eller 

kontrollkoden då detta kan medföra att blanketten inte matchas ihop med vårdvalet i 

systemet och därigenom inte går att plocka upp genom att klicka på ”Se vårdvalsblankett” 

 

Vårdvalet kommer att börja att gälla dagen efter att registreringen har genomförts 

Användare, roller och behörigheter 

Roller och behörigheter  

Rollen Läsbehörig läggs upp av rollen VC-chef 
Ex. provtagningspersonal ska kunna kontrollera var en medborgare har sitt vårdval just nu 

för att rätt patientavgift ska tas ut. Man ser alla medborgare i systemet och alla 

vårdcentraler. 

Rollen Sjukhuspersonal läggs upp av rollen Sjukhusadministratör 
Ex. sjukhus och sjukvårdsupplysning skall kunna kontrollera var en medborgare har sitt 

vårdval just nu. Man ser alla medborgare i systemet och alla vårdcentraler. 

Rollen Sjukhusadministratör läggs upp av rollen Sjukhusadministratör eller av 
Ekonomi vårdval på Koncernkontoret 
Ex. sjukhus och sjukvårdsupplysning ska kunna kontrollera var en medborgare har sitt 

vårdval just nu. Man ser alla medborgare i systemet och alla vårdcentraler. 

Den första sjukhusadministratören läggs upp av Ekonomi vårdval på Koncernkontoret.  

Rollen Vårdvalsbehörig läggs upp av rollen VC-chef 
Ex. kassapersonal ska kunna se var medborgare har vårdval just nu.  

Denna behörighet ska även kunna genomföra nytt vårdval på den/de enheter man har 

behörighet på. 
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Rollen Rapportläsare läggs upp av rollen VC-chef 
Kan, förutom samma som rollerna läsbehörig och vårdvalsbehörig titta på vårdcentralens 

rapporter och se vårdcentralens utbetalningsunderlag. 

Kan titta på egen enhet på enhetssidan. 

Rollen VC-chef läggs upp av rollen VC-chef eller av Ekonomi vårdval på 
Koncernkontoret 
Kan, förutom samma som rollerna läsbehörig, vårdvalsbehörig och rapportläsare titta på 

vårdcentralens rapporter och godkänna vårdcentralens utbetalningsunderlag för 

utbetalning. Denna behörighet ska även kunna tilldela användare rollerna läsbehörig, 

vårdvalsbehörig, rapportläsare och VC-chef för den egna vårdcentralen. 

Den första VC-chefen på enheten läggs upp av Ekonomi vårdval på Koncernkontoret.  

Hitta användare 
Om det ingår i din behörighet att administrera användare har du tillgång till sidan. Om du 

har mindre än 250 användare kommer alla användare att visas när du går in på sidan. Vid 

fler än 250 användare måste du begränsa din sökning, detta kan göras på följande sätt. 

 Sök efter användare  

o Namn 

o VGR-id 

o HSA-ID 

o Personnummer  

 Välj en enhet i rullistan 

 
För att en person ska kunna vara användare krävs att personen finns i KIV samt har ett 

SITHS-kort med VGR-certifikat.  
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Excelrapport med samtliga användare på dina enheter 
Excelrapporten återfinns även på sidan Rapporter. Varje roll genererar en rad i rapporten.   

 

Lägg till ny användare 
Klicka på Lägg till användare. 

 

Sök upp en ny användare genom att söka på personnummer, VGR-id eller HSA-id om 

användaren finns i KIV och har ett VGR-certifikat på sitt SITHS-kortet. 

 

Sök upp en ny användare genom att söka på personnummer, e-post eller HSA-id om 

användaren inte har ett VGR-certifikat på sitt SITHS-kortet.  
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Klicka på Lägg till roller. 

 

Välj roll och enhet/er avsluta med att klicka på Lägg till roll. 
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Spara genom att klicka på Spara. 

 

Bekräftelse på att användaren har sparats visas. 

 

Ändra behörighet 
Klicka på Redigera, vid flera roller behöver du välja vilken roll som ska redigeras. 
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Klicka på Ändra 

 

Uppdatera rollen utifrån rullistorna och klicka på Uppdatera roll. 

 
 

Spara ändringen genom att klicka på Spara. 
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Ta bort roll 
Klicka på Redigera. 

 

 

Klicka på Ta bort. Om personen har flera behörigheter behöver man välja vilken 

behörighet som ska tas bort. 

 

Klicka på Ta bort. 
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Spara ändringen genom att klicka på Spara. 

 

Rapporter  
Här återfinns alla rapporter. 

Användarrapport 
Rapport som innehåller alla användare på dina enheter.  

 

Enhetsinformation 
Innehåller informationen från enhetssidan för dina enheter. Tanken är att koncerner med 

flera enheter lättare ska skaffa sig en uppfattning om de har missat att uppdatera 

information. Exporten är hur det är i vårdvalssystemet precis när rapporten tas ut. 

 

Fast Läkarkontakt 
Här återfinns vad som historiskt har rapporterats. Möjligt att ta ut flera månader samtidigt. 
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Förändringar i vårdval 
Visar hur antalet listade på vårdcentralsnivå har förändrats de senaste tolv månaderna. 

Samma rapport finns även på Vårdgivarwebben men den publiceras här först. 

 

Grunddata 
Här återfinns månatlig information om antal listade, listningspoäng, CNI, ACG, 

täckningsgrad samt telefontillgänglighet 

 

Nytillkomna och borttagna 
Här återfinns information om vilka individer som är nytillkomna och borttagna från dina 

enheter under den period du väljer att exportera.  

 

Täckningsgradsanalysen 
Här återfinns detaljerad information om vad som ligger tillgrund för andelsmåttet i 

målrelaterad ersättning för täckningsgrad. 

 

Utbetalningsunderlag 
Här återfinns samma rapport som på utbetalningsunderlagssidan. Tillägget är att det är 

möjligt att ta ut flera månader samtidigt (från 2020 och framåt). 

  
 

Vårdvalsinformation 
Här återfinns information om vilka individer som var listade den siste i månaden. 
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Vårdtyngd (ACG) 
Vårdtyngd (ACG) är en rapport där du på ett samlat sätt kan få ut informationen som 

återfinns under ersättning viktad utifrån vårdtyngd för dina enheter. Exempelvis: Antal 

personer med diagnoskoder till ACG beräkningen. Rapporten är framtagen för att 

underlätta enheternas analyser gällande förändringar av vårdtyngdsersättningen till följd av 

förändringarna av krav- och kvalitetsbok 2021 jämfört med årets krav- och kvalitetsbok. Se 

avsnitt 6.1.3 Ersättning för vårdtyngd i respektive krav- och kvalitetsbok. 
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Versionshistorik 

Datum Version Namn Förändringsorsak 

2021-06-11 1.0 
Hans Möller 

osv.vardval@vgregion.se 
Upprättat dokument 

2021-07-06 1.1 
Hans Möller 

osv.vardval@vgregion.se 

Komplettering med 

funktionalitet som aktiveras 1 

sep 2021 
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