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1 Dokumentets syfte 
En tjänstedomänbeskrivning syftar till att beskriva en tjänstedomän och dess ingående standardtjänster 

på operationsnivå. I vissa fall kan det vara motiverat att endast beskriva en enskild standardtjänst. Då 

beskrivs tjänstedomänen och dess ingående standardtjänster i en separat bilaga.  

På en mer logisk nivå skall domänarkitekter definiera en motsvarande logisk domän och logiska 

tjänster som realiseras som konkreta tjänster i detta dokument. 

Tjänstedomänbeskrivningen är tänkt att fungera som en kravspecifikation på hur det kanoniska 

meddelandeformatet skall utväxlas mellan tjänstekonsument och tjänsteproducent. 

En tjänstedomänbeskrivning skall kunna läsas utan detaljkunskaper om den tekniska 

implementationen av standardtjänsten. 

Tjänstedomänbeskrivningen och de ingående standardtjänsterna skall följa VGRs policy för tjänster. 

I integrationskatalogen kommer tjänstedomänbeskrivningen att refereras som en 

gränssnittsspecifikation, som kommer att vara gemensam för många integrationer (tjänster). 

 

2 Ägaren och dess ansvar 
Domänarkitekten för Ekonomi och Ersättning äger denna tjänstedomän. 

 

Med ägarskapet kommer följande ansvar: 

 

· Ansvarar för att dokumentationen är uppdaterad. 

· Ansvarar för att livscykelhantera standardtjänsterna. 

 

 

3 Inledning 
Vid sidan av den vård som VGR själva producerar så köps vård in från externa vårdgivare inom eller 

utom regionen. Det kan t.ex. vara specialiserad vård eller vård under tillgänglighetsavtalen. På 

motsvarande sätt säljer VGR vård till andra regioner. Transaktionerna ger upphov till behovet att 

kunna förmedla information om vilken vård som utförts samt fakturering av densamma. Informationen 

ställer krav på särskild skyddsklass, varför känslig patientdata samlas i ett fakturaunderlag med 

specifika krav på lösning och mindre känslig ekonomisk data i en faktura. 

Idag skickas fakturaunderlag och fakturor huvudsakligen på papper, men en omstyrning sker till 

digital hantering, både mellan regioner och för privata vårdgivare. För digital utomlänsfakturering 

mellan regioner används ett nationellt överenskommet tjänstekontrakt för digitala fakturaunderlag och 

en nationellt överenskommen standard (Peppol Bis 3) för digitala fakturor. För fakturering från de 

privata vårdgivarna finns inget motsvarande nationellt överenskommet format för digitala 

fakturaunderlag, varför VGR banat väg genom att ta fram ett tjänstekontrakt för just de privata 

vårdgivarna. Det privata tjänstekontraktet bygger på det nationella, men med vissa anpassningar (se 

kap. 7.2).  

 

 



Tjänstedomänbeskrivning, VGR-Billing 

Version 1.1.3   

6 

 

4 Versionsinformation 
Nedan beskrivs versionen av tjänstedomänen VGR Billing.  

Versionen av tjänstedomänen motsvarar versionen av detta dokument. Den tredje versionssiffran av 

dokumentet kan ändras utan att versionen av tjänstedomänen ändras. Det innebär att endast textuella 

förändringar av dokumentet gjorts som inte påverkar tjänsternas gränssnitt. 

 

4.1 Version 1.1.0 

4.1.1 Oförändrade tjänster 

· VGR_Invoicing 

4.1.2 Nya tjänster 

N/A 

4.1.3 Förändrade tjänster 

· ProccessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

4.1.4 Utgångna tjänster 

N/A 

4.1.5 Kompabilitet mellan versioner 

I nuläget finns endast en version av tjänstedomänen varför kompabilitet mellan versioner inte är 

aktuell att definiera. 

 

5 Begrepp 
I tjänstedomänen hanteras följande begrepp: 

 

Begrepp Beskrivning / Referens 

Fakturaunderlag Underlag som specificerar den utförda vården och nödvändig patientadministrativ 

data 

e-faktura En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat 

elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den auto matiskt och 

elektroniskt. 

PEPPOL Pan European Procurement Online 

 

 

6 Aktörer 
I tjänstedomänen hanteras följande aktörer: 
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Aktör Beskrivning / Referens 

Fakturahandläggare Handläggare på Regionservice som hanterar och granskar den köpta vården samt 

gör viss uppföljning. 

  

  

 

7 Standarder 

7.1 Använda standarder 

7.1.1 VGR_Invoicing 

Fakturaflödet använder sig primärt av standarden Peppol BIS 3 för inkommande fakturor, se ref 2 för 

specifikation. 

Utöver det som standarden för peppol bis billing 3 beskriver så har vi ett tillägg vart i filen som 

referensen till det digitala fakturaunderlaget skall ligga. 

 

ZVF-hänvisning på fakturan 

På fakturan anges dokumentreferens (bilaga) till fakturaunderlaget i termen Supporting document 

reference (AdditionalDocumentReference/ID). För att identifiera att det är en bilaga för utomläns 

fakturering märks uppgiften med DocumentDescription = ”ZVF Fakturaunderlag utomlänsvård” 

Exempel med ID= ZVF32100013121706000001: 

<cac:AdditionalDocumentReference> 

      <cbc:ID>ZVF32100013121706000001</cbc:ID> 

      <cbc:DocumentDescription>ZVF Fakturaunderlag utomlänsvård</cbc:DocumentDescription> 

</cac:AdditionalDocumentReference> 

 

Debetreferens på kreditfakturor 

Kreditfakturor skall märkas med en hänvisning till debitfakturan som krediteringen avser.  

Referensen skall skickas med i fältet: CreditNote/BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID  

7.1.2 ProccessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

Tjänstekontraktet ProcessClaimSpecificationPrivateCareGiver använder sig av det nationella formatet 

ProcessClaimSpecification. Formatet är inte en standard utan ett RIV-TA kontrakt. Se ref 1 för 

tjänstekontraktsbeskrivning. 

7.2 Conformance och avvikelser 

Då det finns behov för ytterligare information för privata vårdgivare utökas tjänstekontraktet gällande 

hantering av moms samt referenser till de avtal som tecknas med vårdgivarna. Då det funnits ett behov 

av extra information så har man passat på att ta bort information som inte är relevant eller applicerbar 

för privata vårdgivare. Detta gäller till exempel fakturering enligt DRG. 



Tjänstedomänbeskrivning, VGR-Billing 

Version 1.1.3   

8 

 

7.2.1 ProccessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

Borttaget 

· Listningslandsting: Det är inte relevant att veta var patienten är listad för vård utförd av 

privata vårdgivare. 

· Betalningsförbindelsetyp, avtal: Vård utförd av privata vårdgivare regleras inte av Riksavtalet. 

· Betalningsförbindelsetyp, kapitel: Vård utförd av privata vårdgivare regleras inte av 

Riksavtalet. 

· Avtalspost i Riksavtalet: Vård utförd av privata vårdgivare regleras inte av Riksavtalet. 

· Betalningsförbindelse, ersättningstyp: Vård utförd av privata vårdgivare regleras inte av 

Riksavtalet. 

· Offentlig vård: Vård utförd av privata vårdgivare är aldrig offentlig vård. 

· Produktkategori: Vård utförd av privata vårdgivare debiteras alltid enligt avtal, vilket klassas 

som patientspecifikt. 

· Prislista, kod: Vård utförd av privata vårdgivare saknar samverkansavtal. 

· DRG-kostnad: Vård utförd av privata vårdgivare debiteras aldrig enligt DRG. 

· Patientavgift, slutenvård: Används inte. 

 

Tillagt 

· Momsbelopp: Privata vårdgivare kan fakturera moms. 

· Leverantör, namn: Privata vårdgivare behöver identifieras med ett namn och inte endast ett 

organisationsnummer, för att underlätta granskning. 

· Avtalsnummer: Det avtal mellan regionen och leverantören som reglerar debiteringen. Behövs 

för granskning. 

· Patientspecifik åtgärd, rabatt: Rabatter som specificeras i avtalet behöver kunna kopplas till en 

specifik åtgärd. 

· Patientspecifik åtgärd, påslag/avgifter: Påslag och avgifter som specificeras i avtalet behöver 

kunna kopplas till en specifik åtgärd. 

 

 

8 Detaljerad domänbeskrivning 

8.1 Samverkan 

Tjänsterna i denna tjänstedomänbeskrivning syftar på flödena ta emot fakturor samt fakturaunderlag 

för aktörer utanför VGR. Fakturor skickas som Peppol BIS 3 fakturor till VGRs eFakturatjänst. 

Tjänsten tar emot fakturan, validerar den och skickar vidare till regionala tjänsteplattformen. 

Regionala tjänsteplattformen skickar vidare fakturan till interna system för vidarefakturering internt. 

Om det finns patientdata som hör till fakturan så skickas detta i ett separat fakturaunderlag. För privata 

vårdgivare så skickas fakturaunderlagen direkt till regionala tjänsteplattformen som för vidare 

fakturaunderlagen till VGRs interna system för köpt vård. Fakturaunderlagen innehåller en referens till 

fakturan som kopplar ihop faktura med fakturaunderlag.    

8.1.1 Scenario, Ta emot fakturor (POST invoices) 

Fakturor skickas primärt in till e-fakturatjänsten via PEPPOL nätverket. Som VAN-operatör så finns 

det även andra anslutningsmetoder i e-fakturatjänsten. I e-fakturatjänsten identifieras meddelandet och 

routas till rätt underliggande system baserat på innehållet. Fakturor inkommer till e-fakturatjänsten i 

ett flertal olika format men samtliga mappas om till Peppol BIS 3 innan de skicka in till Regionala 

tjänsteplattformen som sedan skickar vidare till underliggande system.  
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8.1.1.1 Processbeskrivning 

 

8.1.1.2 Sekvensdiagram 
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8.1.2 Scenario, Ta emot fakturaunderlag (POST invoiceSpecification) 

Private vårdgivare utför vård för VGR’s räkning. För fakturering av denna vård så är det beslutat att 

det skall skickas en faktura och ett fakturaunderlag per vårdkontakt. De privata vårdgivarna skickar in 

fakturaunderlag med hjälp av anropet POST invoiceSpecification. Detta anrop går via sjunet till RTjP 

in till systemet för köpt vård, ett svar skicka synkront tillbaka som säger om fakturaunderlaget är ok. 

Om fakturaunderlaget är godkänt så kan en faktura skickas.  

8.1.2.1 Processbeskrivning 

 

De digitala fakturaunderlagen från de privata vårdgivarna kommer att inkomma via 

mottagningstjänsten för privata vårdgivare. Processen för mottag av digitala fakturaunderlag från 

privata vårdgivare, enligt ovan. 

 

8.1.2.2 Sekvensdiagram 
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8.2 Adressering 

Fakturaunderlag från privata vårdgivare går alltid till systemet Ivard som hanterar köpt vård.  

8.3 Felhantering 

9 Krav och regler 

9.1 Informationssäkerhet 

9.1.1 ProccessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

Informationen i fakturaunderlagen kan innehålla patientdata. Säkerhetsklassen på informationen är 

informationsklass 3. 

9.2 Icke-funktionella krav 

9.2.1 ProccessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

1. Kommunikation sker över sjunet 

2. Kommunikation är säkrad med Mutal TLS 

9.3 Övriga krav 

10 Informationsmodeller 
Köpt vårds informationsmodell nedan. 
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11 Detaljerad tjänstebeskrivning 

11.1  ProcessClaimSpecificationPrivateCareGiver 

11.1.1 Version 1.0.0 

11.1.2 POST invoiceSpecification 

Operationen är en POST på ett API med endpointen ”/ invoiceSpecification” kommer från externa 

leverantörer som konsumenter. API:et agerar proxy och skickar informationen vidare till Producent 

som utför en validering enligt meddelandespecifikation samt enligt regelverket nedan. 

11.1.2.1 Fältregler 

 

11.1.2.2 processClaimSpecificationPrivateCareGiver 

 

Nedanstående tabell beskriver varje element i begäran och svar. Har namnet en * finns ytterligare 

regler för detta element och beskrivs mer i detalj i stycket ”Övriga regler” nedan.  

Namn Type Kardinalitet Beskrivning 

Begäran    

id string 1..1 Fakturaunderlag vård, id 

En unik identitet som används för att 

identifiera fakturabilaga vid fakturering av 

utomläns vård. 

 

Prefixet (ZVF) finns för att underlätta 

skanning av fakturabilagans id. 

 

Kodens uppbyggnad: prefix, 

organisationsnummer, datum samt en 

räknare med 999999 möjligheter. 

ZVF1234567890ÅÅMMNNNNNN. 

 

Id måste börja på ZVF efterföljt av 20 

siffror. 

issueDate string 1..1 Fakturaunderlag vård, datum  

Datum då fakturaunderlag för vård 

skapades. 

 

Datumet får inte vara i framtiden. 

YYYYMMDD 

issueTime string 0..1 Fakturaunderlag vård, tid  

Tidpunkt då fakturaunderlag för vård 

skapades. 

HHmmss 

typeOfInvoice string 1..1 Fakturatyp 

Kod som identifierar typ av faktura. 

 

Kod enligt Svefaktura och SFTIs övriga 

fakturor. 

380=Faktura 
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381=Kreditnota 

invoiceId string 0..1 Fakturanummer 

Varje ny faktura ska ges en unik identitet. 

Numret bör vara unikt under hela 

arkiveringsperioden. 

 

Fakturanumret ska vara utan mellanslag 

och bindestreck 

referenceToInvoice string 0..1 Referens till debitfaktura 

Används vid kreditering för att referera 

till den faktura som ska krediteras. 

Identiteten (fakturanumret) för den faktura 

som detta affärsdokument hänvisar till.  

referenceToProcess 

ClaimSpecificationPrivateCareGiverId 
string 0..1 Referens till fakturaunderlag vård id 

Vid kreditering av poster på kreditfaktura 

ska en referens anges till det 

fakturaunderlag som finns på 

originalfakturans fakturaunderlag. 

Referensen skall vara en ZVF referens. 

payableAmount decimal (.00) 1..1 Fakturabelopp 

Total debitering (inkl. moms) avseende en 

faktura och i enlighet med 

leveransvillkoren. 

Räknas ut med summan av alla 

patientCareInvoiceNetAmout +  

vatAmount. 

vatAmount decimal (.00) 1..1 Momsbelopp 

Total moms avseende en faktura och i 

enlighet med leveransvillkoren 

currencyCode string 1..1 Valutakod 

Typ av valuta anges med den ISO-kod för 

valutan summan avser. 

supplierParty object 1..1 Leverantör 

 

supplierParty 

customerParty object 1..1 Köpare 

 

customerParty 

healthCareServices 

SpecificationLine 

objectArray 1..* Fakturaunderlag vård, rad 

 

healthcareServicesSpecificationLine 

 

11.1.2.2.1 supplierParty 

 

Namn Type Kardinalitet  Beskrivning 

supplierParty object 1..1  

Namn Type Kardinalitet  Beskrivning 
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Name string 1..1 Leverantörens Namn 

  

registrationNumber string 1..1 Leverantörens identitet: 

organisationsnummer 

Identiteten ska kunna härledas till 

motsvarande namn, adress mm under hela 

den föreskrivna arkiveringstiden. 

 

Identitet för part som definieras som 

juridisk säljare enligt ett kommersiellt 

avtal. Längden måste vara 10 siffror. 

GLN string 0..1 Leverantörens identitet: GLN 

Identiteten ska kunna härledas till 

motsvarande namn, adress mm under hela 

den föreskrivna arkiveringstiden. 

 

Identitet för part som definieras som 

juridisk säljare enligt ett kommersiellt 

avtal. Längd på GLN är 13 tecken. 

sellerContact object 0..1 Leverantörens kontaktuppgifter 

 

sellerContact 

11.1.2.2.1.1 sellerContact 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

sellerContact object 0..1 Leverantörens kontaktuppgifter 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

seller string 0..1 Leverantörens namn.  

name string 0..1 Namn på person eller avdelning som avser 

kontakt för leverantör.  

telephone string 0..1 Leverantörens telefonnummer 

Telefonnummer oredigerat. 

electronicMail string 0..1 Leverantörens epost 

Adress till ett e-postkonto. 

 

11.1.2.2.2 customerParty 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

customerParty object 1..1 Köpare 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

registrationNumber string 1..1 Köparens identitet: 

organisationsnummer 

Identiteten ska kunna härledas till 

motsvarande namn, adress mm under hela 

den föreskrivna arkiveringstiden. 
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GLN string 0..1 Köparens identitet: GLN 

Identiteten ska kunna härledas till 

motsvarande namn, adress mm under hela 

den föreskrivna arkiveringstiden. 

 

buyerContact object 0..1 Köparens kontaktuppgifter 

 

buyerContact 

 

11.1.2.2.2.1 buyerContact 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

buyerContact object 0..1 Köparens kontaktuppgifter 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

name string 0..1 Namn på person eller avdelning som avser 

kontakt för köpare. 

telephone string 0..1 Köparens telefonnummer. 

electronicMail string 0..1 Köparens epost 

Adress till ett e-postkonto. 

 

11.1.2.2.3 healthCareServicesSpecificationLine 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

healthCareServices 

SpecificationLine 
objectArray 1..* Fakturaunderlag vård, rad 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientInformation object 1..1 Patient 

patientInformation 

healthcarePerformed objectArray 1..* Vårdinstans 

healthcarePerformed 

 

11.1.2.2.3.1 patientInformation 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientInformation object 1..1 Patient 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientIdentityType 

 

string 1..1 Patient id kod 

Personnummer, samordningsnummer eller 

reservnummer kod ska anges. 
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Kod: 

1.2.752.129.2.1.3.1 = personnummer 

1.2.752.129.2.1.3.3 = 

samordningsnummer. 

1.2.752.97.3.1.3 = lokalt reservnummer 

1.2.752.74.9.1 = nationellt reservnummer 

patientIdentity 

 

string 1..1 Patient id 

Personnummer, samordningsnummer eller 

reservnummer ska anges. 

 

Personnummer och samordningsnummer 

enligt den svenska folkbokföringen. 

 

Format:  

Personnummer: ÅÅÅÅMMDDNNNN 

Samordningsnr.: ÅÅÅÅMMDDNNNN 

Lokala reservnummer=Enligt nuvarande 

VGR-format (LRID). 

  Nationellt reservnummer: 

ÅÅÅÅMMDDNNNN 

patientOtherInformation object 1..1 Patient, övrig information 

 

patientOtherInformation 

 

11.1.2.2.3.1.1 patientOtherInformation 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientOtherInformation object 1..1 Patient, övrig information 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

county 

 

string 1..1 Regionkod 

Koden avser det län där patientens 

folkbokföringsadress finns.  Avser 

patientens hemregion vid vårdkontakten 

enligt förteckningen ”Rikets indelningar” 

utgiven av Statistiska Centralbyrån (SCB).  

För asylsökande sätts värdet till 99. 

 

Måste ha giltiga värden. Enligt SCB, 2 

siffror 

municipality string 1..1 Kommunkod 

Koden avser den kommun där patientens 

folkbokföringsadress finns.  Avser 

patientens folkbokföringskommun vid 

vårdkontakten enligt förteckningen ”Rikets 

indelningar” utgiven av Statistiska 

Centralbyrån (SCB).  

För asylsökande sätts värdet 9901 (i 

kombination med kommunkod 99)  

 

Måste ha giltiga värden.  

Enligt SCB, 4 siffror 

lmaCardNumber string 0..1 LMA kortnummer 

Identitet på LMA-kort som används av 
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asylsökande. Migrationsverkets 

dossiernummer vilket är unikt för varje 

individ.  

 

Format: XXXXXXXX (8 siffror). 

 

Obligatorisk när debitering sker av 

asylsökande. 

gender string 0..1 Kön 

Patientens kön enligt skatteverket.  

Kategorisering enligt Socialstyrelsen och 

ISO 5218. 

 

0=Okänt. 

1=Man. 

2=Kvinna. 

9=Obestämt 

 

 

EUCardNumber string 0..1 EU-kortets nummer 

Kort för EU-medborgare som berättigar till 

vård enligt nationell prislista. (för 

hantering mot privata vårdgivare) 

Identitet på EU-kort. 

 

 

11.1.2.2.3.2 healthCarePerformed 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

healthCarePerformed objectArray 1..* Vårdinstans 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

lineId number 1..1 Post id vårdinsats 

Löpande numrering av vårdinsatser inom en faktura. 

Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande 

ordning. Radnummer måste vara unika inom 

underlaget. 

Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, … 

 

Vid kreditering används detta fält som referens 

eftersom vårdkontaktsid ej är obligatoriskt.   

careContactId string 0..1 Vårdkontakts-id 

En unik identitet på besöket/vårdkontakten. 

Hämtas ofta från journalsystemet. Via koden kan 

samtliga fakturor identifieras som skett på en 

vårdkontakt. 

 

Obligatoriskt för slutenvård 

referenceToLineId string 0..1 Referens till PostId Vårdinsats 

Obligatorisk vid kreditering av poster på kreditfaktura 

ska en referens anges till det radnummer som finns på 

vårdkontakterna på originalfakturans fakturaunderlag. 

reasonForCredit* string 0..1 Orsak till kreditering 
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Kod för olika orsaker till kreditering. Obligatorisk vid 

kreditering. 

Denna uppgift underlättar hur köpande landsting ska 

hantera kreditinformationen i uppföljningssystem och 

vårddatabas. Anges för kreditfakturor. 

 

paymentCommitment object 1..1 Betalningsförbindelse 

 

paymentCommitment 

healthcareCategory object 1..1 Vårdkategori 

 

healthcareCategory 

timeSpan object 1..1 Tidsomfång 

 

timeSpan 

healthcareUnit object 1..1 Vårdenhet 

 

healthcareUnit 

categorization object 1..1 Kategorisering 

 

categorization 

invoicedAmountDetails object 1..1 Fakturerat 

 

invoicedAmountDetails 

activity object 1..1 Verksamhet 

 

activity 

diagnosis object 0..1 Diagnos 

 

diagnosis 

treatment object 0..1 Åtgärd 

 

treatment 

 

11.1.2.2.3.2.1 paymentCommitment 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

paymentCommitment object 1..1 Betalningsförbindelse 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

remittanceNumber string 0..1 Remiss-id 

Uppgiften lämnas när remiss finns. 

 

Exempel SE-1234#987. 

(HSA-id) # lokalt-id 

paymentCommitmentNumber string 0..1 Betalningsförbindelse-id 
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Unik identitet för betalningsförbindelse. 

Obligatoriskt fält beroende på avtal. 

agreementNumber string 1..1 Avtalsnummer 

Avtalsnummer för vilken vården utförts.   

 

11.1.2.2.3.2.2 healthcareCategory  

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

healthcareCategory object 1..1 Vårdkategori 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

typeOfCare* string 1..1 Vård- och omsorgsform 

Kategorisering av öppen respektive sluten 

vård enligt Socialstyrelsens termbank.  

 

Giltiga värden: 01, 02 

01=öppenvård 

02=slutenvård 

plannedHealthcare* boolean 1..1 Planerad vård 

Kategorisering enligt Socialstyrelsens 

termbank.   

 

true (boolean) = planerad vård 

false (boolean) = ej planerad vård 

 

typeOfVisit string 0..1 Typ av besök 

 

Giltiga värden: 1, 2 

 1 = nybesök 

 2 = återbesök 

 

Telefonrådgivning kategoriseras som 

återbesök. 

Med nybesök avses enligt Socialstyrelsens 

termbank besök som inte har medicinskt 

samband med tidigare besök vid samma 

vårdcentral, klinik eller motsvarande. 

Vid ett återbesök finns ett medicinskt 

samband. 

 

11.1.2.2.3.2.3 timeSpan 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning 

timeSpan object 1..1 Tidsomfång 

 

11.1.2.2.3.2.3.1 healthcareVisitDateTime 
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Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

healthcareVisitDateTime object 1..1 Besökstid 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

careVisitDate string 1..1 
Inskrivnings- eller besöksdatum för 

vård 

Besöksdatum för fakturerat 

besök/vårdkontakt. 

Obligatorisk vid öppen vård. Patientens 

inskrivningsdatum.  

 

Format: YYYYMMDD 

 

Får inte vara senare än bilagedatum 

careVisitTime string 1..1 
Inskrivnings- eller besöksdatum för 

vård 

Besöksdatum för fakturerat 

besök/vårdkontakt. 

Obligatorisk vid öppen vård. Patientens 

inskrivningsdatum.  

 

Format: YYYYMMDD 

 

Får inte vara senare än bilagedatum 

 

11.1.2.2.3.2.3.2 healthcareDischargeDateTime 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

healthcareDischargeDateTime object 0..1 Utskrivningsdatum och tid 

Patientens utskrivningsdag och tidpunkt. 

Obligatoriskt fält vid sluten vård när 

patienten har blivit utskriven. 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

careDischargeDate string 1..1 
Utskrivningsdatum från vård 

Får ej vara tidigare än 

inskrivningsdatum. 

Format: YYYYMMDD 

careDischargeTime string 0..1 
Utskrivningstid 

Exakt tid, timme och minut när 

utskrivning skedde. För att få tydlighet i 

en persons vårdkonsumtion på en dag. 

 

Format: HHmmss 

 

11.1.2.2.3.2.3.3 invoicePeriod 

 



Tjänstedomänbeskrivning, VGR-Billing 

Version 1.1.3   

21 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

invoicePeriod object 0..1 
Fakturaperiod 

Ifylls när delfakturering sker utifrån 

samverkansavtal m.m. 

 

Om fakturaperiod anges krävs ingen 

diagnoskod i sluten vård. 

 

Både start och slutperiod ska vara med 

i Fakturaperiod 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

start string 1..1 
Periodens startdatum 

  Startdatum för en period i samband 

med delfakturering. 

  Ex i samband med att en patient vårdas 

över månadsgräns. 

YYYYMMDD 

end string 1..1 
Periodens slutdatum: 

  Slutdatum för en period i samband med 

delfakturering. 

  Ex i samband med att patient vårdas 

över månadsgräns. Får ej vara tidigare 

än periodens startdatum 

YYYYMMDD 

 

11.1.2.2.3.2.3.4 numberOfDays 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

numberOfDays object 0..1 
Antal dagar 

Fylls i när patienten är utskriven. 

 

Obligatoriskt fält för slutenvård. 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

onLeave number 1..1 
Antalet permissionsdagar 

Fältet ifylls endast vid sluten vård och 

avser det antal permissionsdagar som en 

patient haft under vårdtillfället. 

Avser antalet permissionsdagar som 

ingår i ett vårdtillfälle om patienten haft 

permission. Får ej vara större än 

numberOfDays. 

 

11.1.2.2.3.2.4 healthcareUnit 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  
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healthcareUnit object 1..1 Vårdenhet 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

careUnitId string 1..1 Id 

Vårdenhetens identitet 

Identitet på den vårdenhet som utfört 

vård,  enligt HSA-id (unikt id nationellt 

enligt förteckning). SE plus 

organisationsnummer plus bindestreck 

plus kod.  

 

careUnitName string 1..1 Namn 

Namnet på vårdenheten som utfört 

vården. 

En vårdenhet är en organisatorisk enhet 

som tillhandahåller hälso- och sjukvård. 

Namnsättning enligt HSA-id. 

professionCodeForHealthcare* string 0..1 Yrkeskod 

Yrkeskod för hälso- och 

sjukvårdspersonal som utfört 

behandlingen, enligt Socialstyrelsens 

förteckning över ”Legitimerad 

yrkesgrupp” från Svensk författnings 

samling.  

Uppgiften är obligatorisk för öppen 

vård. 

 

11.1.2.2.3.2.5 categorization 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

categorization object 1..1 Kategorisering 

 

 

11.1.2.2.3.2.5.1 patientSpecificCare 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientSpecificCare objectArray 1..* 
Patient specifik åtgärd 

Minst en av Patient specifik åtgärd (se 

ovan) måste anges. 

Patientspecifika åtgärder enligt 

särskilda prislistor. Det kan förekomma 

ett flertal patientspecifika åtgärder 

kopplade till ett sjukdomsfall. Dessa 

uppgifter måste således kunna anges på 

flera rader kopplade till en vårdkontakt 

i filbeskrivningen. För varje åtgärd ska 

ett pris anges. 

Debitering av vårddagskostnader, 

besök, mm ska även framgå här. 
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Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientSpecificCareCode string 1..1 Typ av patient specifik åtgärd 

Kod när debiteringen avser 

patientspecifika åtgärder, besök, 
vårddagar mm. Enligt definition i 

avtalet.  

patientSpecificCareCodeName string 1..1 Patientspecifik åtgärd, namn 

Namn för patientspecifik åtgärd när 

kod för patientspecifik åtgärd har 

registrerats, enligt definition i avtalet. 

numberOfPatientSpecificCare number 1..1 Antal patientspecifik åtgärd 

 

Antalsuppgifter för patientspecifika 

åtgärder, vårddagar, besök mm. Antalet 

åtgärder, vårddagar mm som 

debiteringen innehåller. Ifylls alltid i 

samband med patientspecifik 

debitering. 

patientSpecificCarePriceAmount decimal (.00) 1..1 Patientspecifik åtgärd, pris 

 

Pris för patientspecifika åtgärder enligt 

särskilda prislistor. 

 

Det kan förekomma ett flertal 

patientspecifika åtgärder kopplade till 

ett sjukdomsfall. Dessa uppgifter måste 

således kunna anges på flera rader 

kopplade till en vårdkontakt i 

meddelandespecifikationen. För varje 

åtgärd ska ett pris anges. 

Även belopp för vårddagskostnad, 

besök mm anges här. 

Exl moms 

patientSpecificCareDiscount decimal (.00) 0..1 Rabatt 

Rabatt enligt avtal.  

Exl moms 

patientSpecificCareCharge decimal (.00) 0..1 Påslag/avgifter 

Påslag/avgifter enligt avtal.  

Exl moms 

patientSpecificCareTotalAmount* decimal (.00) 1..1 Patientspecifik åtgärd, totalbelopp 

Totalbelopp för Patientspecifik åtgärd 

när detta har debiterats. Ifylls alltid i 

samband med patientspecifik 

debitering. 

 

 

11.1.2.2.3.2.6 invoiceAmountDetails 
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Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

invoicedAmountDetails object 1..1 
Fakturerat 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

patientCareInvoiceGrossAmount decimal (.00) 1..1 Patient vårdkontakt, fakturerat 

belopp brutto 

Fakturerat bruttobelopp för vårdinsats. 

Belopp efter avdrag av patientavgift. 

Om fakturerad vårdinsats avser 

patientspecifika åtgärder ska beloppet 

motsvara samtliga detaljrader för 

patientspecifika priser. 

 

Formel: 

”Patientspecifik åtgärd, totalbelopp” -

”Patientavgift erlagd 

öppenvård”.  

 

Samtliga belopp presenteras positivt. 

 

patientCareInvoiceNetAmount decimal (.00) 1..1 Patient vårdkontakt, fakturerat 

belopp netto 

Fakturerat bruttobelopp för vårdinsats 

netto. 

 

Fakturerat belopp efter avdrag/rabatter. 

Summan av kolumnen ska stämma med 

fakturerat belopp enl fakturan. Om 

fakturan avser patientspecifika åtgärder 

ska fakturerad vårdinsats motsvara 

samtliga detaljrader för patientspecifika 

priser 

 

Formel: ”Patient vårdkontakt, 

fakturerat belopp 

brutto” + ”Patient vårdkontakt, 

påslag/avgifter” - ”Patient 

vårdkontakt, avdrag 6 % 

momskompensation” - ”Patient 

vårdkontakt, rabatt”.  

 

Samtliga belopp presenteras positivt. 

patientCareDiscount decimal (.00) 0..1 Patient vårdkontakt, rabatt 

I fältet ska anges belopp för rabatt i de 

fall detta finns. Rabatter regleras i 

avtalen. 

 

Obligatoriskt fält under nämnda 

förutsättningar. 

patientCareCharge decimal (.00) 0..1 Patient vårdtillfälle, påslag och 

avgifter 

I fältet ska anges påslag för avgifter mm 

i det fall detta finns. Påslag/avgifter 

regleras i avtalen. 

 

Obligatoriskt fält under nämnda 

förutsättningar. 
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outPatientCareFee decimal (.00) 0..1 Patientavgift öppenvård 

Patientavgiften för öppenvård enligt 

vårdande landstings prislista. 

 

Information om vilken patientavgift 

som är beslutad för aktuell debitering. 

Kan anges om beloppet avviker från 

Patientavgift erlagd öppenvård. 

 

outPatientCareFeePaid decimal (.00) 0..1 Patientavgift erlagd öppenvård 

Patientavgift för öppenvård som erlagts 

av patienten. 

 

Den del som patienten betalt. Beloppet 

kan avvika 

jämfört med fältet ”Patientavgift 

öppenvård” pga frikort 

mm.  

Ska endast ifyllas när patientavgiften 

påverkar fakturerat belopp. 

patientFeeReducedCategory string 0..1 Patientavgift nedsatt, kategori 

Kategorisering av varför patient inte 

betalar full avgift. Ska endast lämnas 

när patientavgiften påverkar priset 

enligt prislista. 

 

Detta regleras i avtalen. 

 

Giltiga koder: 

01=Frikort 

02=Barn och ungdom 

03=Rådgivning, födelsekontroll 

04=Antibiotikafri behandling 

05=Person över 85 år 

99=Övrigt 

 

patientFreePassCauseIndicator boolean 0..1 Patientavgift Frikortsgrundad 

indikator 

Frikortsgrundande patientavgift. 

Information om debiterad vård är 

frikortsberättigad i säljande landsting. 

 

Möjlighet att fånga en erlagd 

patientavgift för central hantering och 

bevakning av frikortsbelopp i köpande 

landsting. 

 

true = är frikortsgrundad 

false = ej frikortsgrundad 

 

 

 

11.1.2.2.3.2.7 activity 
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Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

activity object 1..1 
Verksamhet 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

medicalFieldCode string 1..1 Medicinskt verksamhetsområde (MVO) 

Treställig kod från Socialstyrelsen 

Klinikkod (specialitet), medicinskt 

ansvarig enligt kodverk från 

Socialstyrelsen. 

 

businessClassification string 1..1 Verksamhetskod 

Varje enhet med ett HSA-id har även i 

samma register uppgift på verksamhetskod 

för aktuell HSA-id enligt en särskild 

förteckning 

careLevel* string 1..1 Vårdnivå 

Kategorisering av vårdnivå. 

Primärvård utgör hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 

eller patientgrupper svarar för 

befolkningens behov av grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering och 

som inte kräver sjukhusens medicinska 

och tekniska resurser. 

 

1=Primärvård. 

2=Länsvård. 

3=Regionvård. 

4=Riksvård (högspecialiserad). 

Giltiga värden:  1, 2, 3, 4 

 

 

11.1.2.2.3.2.8 diagnosis 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

diagnosis object 0..1 
Diagnos 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

mainDiagnosisCode string 1..1 Huvuddiagnos kod 

Huvuddiagnos, Diagnos 1. Ska registreras 

för somatisk sluten vård.  (Får under inga 

omständigheter fyllas i för psykiatrisk 

vård). 

 

Huvuddiagnosen är det tillstånd (sjukdom, 

skada etc.) vars behandling och utredning 

varit huvudorsaken till patientens 

sjukhusvistelse. 

 

Det kodsystem som styr vilken diagnos 
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som angivits. 

I sluten vård ska det alltid vara kod enligt 

ICD10-SE.  

I öppen vård bör det vara enligt  

ICD10-SE men även andra koddiagnoser 

kan finnas. 

 

biDiagnosisCode stringArray 0..* Bidiagnos kod 

Diagnos 2-x . Det kan förekomma ett 

flertal bidiagnoser kopplade till ett 

sjukdomsfall. Dessa uppgifter måste 

således kunna anges på flera rader 

kopplade till en vårdkontakt i 

filbeskrivningen. 

 

Det kodsystem som styr vilken diagnos 

som angivits. 

I sluten vård ska det alltid vara kod enligt 

ICD10-SE.  

I öppen vård bör det vara enligt  

ICD10-SE men även andra koddiagnoser 

kan finnas. 

 

Obligatoriskt fält under nämnda 

förutsättningar. 

 

 

 

11.1.2.2.3.2.9 treatment 

 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

treatment object 0..1 
Åtgärd 

Namn Type Kardinalitet Beskrivning  

typeOfTreatment 

 

stringArray 0..* Åtgärdskod 

Det kan förekomma ett flertal åtgärder och 

därmed åtgärdskoder kopplade till ett 

sjukdomsfall. Dessa uppgifter måste 

således kunna anges på flera rader 

kopplade till en vårdkontakt i 

filbeskrivningen. Åtgärder ska inte lämnas 

för primärvård och psykiatrisk vård. 

Enligt socialstyrelsens klassifikation av 

vårdåtgärder (KVÅ). 

 

Obligatoriskt fält under nämnda 

förutsättningar. 

 

ATC stringArray 0..* ATC kod 

Läkemedel enligt ATC-kod. Betydande 

kostnader för läkemedel i en behandling 

kan specificerat med ATC-koder. 

 



Tjänstedomänbeskrivning, VGR-Billing 

Version 1.1.3   

28 

 

 

11.1.2.3 Övriga regler 

Nedan beskrivs de regler som ej uttrycks i tabellen ovan. I tabellen är motsvarande fält markerade med 

en *. 

 

healthCarePerformed 

Fält 4 - reasonForCredit 

Koder:  

1= Kreditering då debiterad patient inte tillhör det landsting som fakturerats. Exempel: En patient faktureras som har flyttat från det 

landsting/region som fått fakturan innan vården har skett. 

 

2=Kreditering av en transaktion där priset är fel angivit. Exempel. Det har blivit fel pris fakturerat på en behandling som ska faktureras enligt 

DRG. Den debiterade vårdinsatsen krediteras i sin helhet och ersätts med en ny fakturering.  

 

3=Kreditering av en transaktion där det är fel produkt. Exempel: Det har blivit fel pris på grund av att det medicinska underlaget är fel och 

därmed har fel DRG-kod fakturerats. Den debiterade vårdinsatsen krediteras i sin helhet och ersätts med en ny fakturering.  

 

4=Kreditering av en transaktion på grund av att det skett en delfakturering tidigare. Exempel: Det sker en löpande patientspecifik debitering i 

avvaktan på att en DRG-kod fastställs för vårdkontakten. Kreditering sker av tidigare fakturerade patientspecifika debiteringar och ersätts 

med ny faktura för fastställd DRG-kod. (Rutin för delfakturering regleras i samverkansavtalen) Se även not nedan. 

 

5=Kreditering av en transaktion där vård har skett av ett annat landsting utan att det funnits en giltig remiss/betalningsförbindelse. Exempel: 

Ett landsting har vårdat en patient inom den slutna vården utan att det har funnits en giltig remiss/betalningsförbindelse. I detta fall kan det 

landsting där patienten är skriven neka att betala denna vård och därmed behöver vårdinsatsen krediteras.  

 

6=Kreditering av en felaktig transaktion då vårdkontakten har fakturerats sex månader efter vårdens tidpunkt.  Exempel: En faktura på en 

debiterad vårdkontakt skickas från det behandlande landstinget senare än 6 månader efter tidpunkt för vården. Riksavtalet ger då möjlighet för 

köpande landsting att få denna krediterad.  

 

7=Kreditering av en transaktion där dubbelfakturering skett. Exempel: En vårdkontakt har fakturerats dubbelt. Det dubbelt debiterade vården 

krediteras.  

 

8=Kreditering av en felaktig transaktion då vårdkontakten har fakturerats datummässigt tidigare än behandlingsdatum. Exempel: En faktura 

på en debiterad vårdkontakt har besöksdatum/inskrivningsdatum efter fakturadatum.  Fakturan är ex skickad den 15 maj 2016 och vården är 

relaterad till den 20 maj.  

 

9=Kreditering då fakturering har skett av ett besök eller en åtgärd som inte är debiteringsbar. Exempel: En telefonrådgivning har debiterats 

vilket inte är debiteringsbart enligt riksavtalet.  

 

Not: I samband med debitering av vårddagar för en patient som ligger inlagd i sluten vård vid ett månadsbryt ska en månads debitering av 
vårddagar ske på en unik faktura när delfakturering sker. (Rutin för delfakturering regleras ofta i samverkansavtalen) Samtliga månaders 

debitering av en vårdkontakt i hålls samman av samma Vårdkontakts-id. Ingen kreditering ska ske. 

 

healthCareCategory 

Fält 1 – typeOfCare 

Sluten vård är hälso-och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller 

hemsjukvård.  

 

Öppen vård bedrivs i allmänhet under dagtid. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård. 

 

Sluten vård bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning. Öppen vård är hälso-och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att 

aktuell vårdinsats förväntas avslutas inom ett begränsat antal timmar. 

 

Urval ur HSA kodverk ”Vård- och omsorgsform” 
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Fält 2 – plannedHealthCare 

Definitioner: 

  Oplanerat vårdtillfälle: vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats 

Oplanerat öppenvårdsbesök: öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats 

Planerat vårdtillfälle: vårdtillfälle för vilket tid har avtalats 

Planerat öppenvårdsbesök: öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats 

 

healthCareUnit 

Fält 3 – professionCodeForHealthcare 

Lista med giltiga yrkeskoder: 

AP 

AT 

AU 

BM 

BA 

DT 

FT 

KP 

LG 

LK 

NA 

OP 

OT 

PS 

PT 

RC 

RS 

SG 

SF 

SJ 

TH 

TL 

US 

TP 

OV 

TO 

patientSpecificCare 

Fält 7 – patientSpecificCareTotalAmount 

Lista med giltiga yrkeskoder: 

Pris för patientspecifika åtgärder enligt särskilda prislistor. Det kan förekomma ett flertal patientspecifika åtgärder kopplade till ett 

sjukdomsfall. Dessa uppgifter måste således kunna anges på flera rader kopplade till en vårdkontakt i meddelandespecifikationen.  

Även belopp för den totala vårddags-kostnaden, besökskostnaden anges här. 

Räknas ut med (Antalet åtgärder * priser) – rabatten + påslag 

Exl moms 

 

activity 

Fält 3 – careLevel 

Länsvård utgör de flesta typer av specialmottagningar och avancerad medicinsk utrustning som täcker de flesta sjukhusområden exkl. vård 

enligt regionvård och riksvård. 

 

Regionsjukvård är en vårdnivå för den sjukvård som har ansvar för särskilt komplicerade eller sällsynta sjukdomar och skador. 

Regionsjukvård bedrivs vid Sveriges sju regionsjukhus, som också är universitetssjukhus, och har mer högspecialiserad vård än länssjukhus 

och länsdelssjukhus. Rikssjukvård innebär att en viss definierad vård centraliseras till ett eller två sjukhus för att uppnå högre kvalitet och 

bättre resursutnyttjandet.  
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Socialstyrelsen ger tillstånd var rikssjukvård ska bedrivas. 

EXEMPEL 

{ 

    "id": "ZVF12345678902104000001", 

    "issueDate": "20210401", 

    "typeOfInvoice": "380", 

    "customerParty": { 

        "registrationNumber": "2321000131" 

    }, 

    "supplierParty": { 

        "registrationNumber": "1234567890", 

        "name": "Test Supplier" 

    }, 

    "currencyCode": "SEK", 

    "payableAmount": 10000, 

    "vatAmount": 2000, 

    "healthcareServicesSpecificationLine": [{ 

        "patientInformation" : { 

            "patientIdentity": "191212121212", 

            "patientIdentityType": "1.2.752.129.2.1.3.1", 

            "patientOtherInformation": { 

                "county": "14", 

                "municipality": "1480" 

                 } 

        }, 

        "healthcarePerformed": [{ 

            "lineId": 1, 

            "paymentCommitment": { 

                "paymentCommitmentNumber": "BF-123", 

                "agreementNumber": "RS10000" 

            }, 

            "healthcareCategory": { 

                "typeOfCare": "01", 

                "plannedHealthcare": true 

            }, 

            "timeSpan": { 

                "healthcareVisitDateTime": { 

                    "careVisitDate": "20210310", 

                    "careVisitTime": "153000" 

                } 

            }, 
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            "healthcareUnit": { 

                "careUnitId": "123", 

                "careUnitName": "Test Care Unit", 

                "professionCodeForHealthcare": "LK" 

            }, 

            "categorization": { 

                "patientSpecificCare": [{ 

                    "patientSpecificCareCode": "B1", 

                    "patientSpecificCareCodeName": "Test Product",  

                    "patientSpecificCarePrice": 4000, 

                    "numberOfPatientSpecificCare": 2, 

                    "patientSpecificCareTotalAmount": 8000 

                }] 

            }, 

            "invoicedAmountDetails": { 

                "patientCareInvoiceGrossAmount": 8000, 

                "patientCareInvoiceNetAmount": 8000 

            }, 

            "activity": { 

                "medicalFieldCode": "016", 

                "careLevel": "1" 

            } 

        }] 

    }] 

} 


