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Övningsuppgifter Asynjavisph Kassa 

 
Logga in i AsynjaVisph Övning via startmenyn på din dator. 

Inloggningsuppgifter finns på AsynjaVisph sidan på Vårdgivarwebben, se nedan: 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/asynja-
visph/ovningsmiljo/ 

 

Välj enhet VC Test 1 och öppna kassamodulen. 

                                         

Övningsmiljön skiljer sig från Produktionsmiljön genom att alla funktioner inte finns med. 
Kassamallar och taxor kan skilja sig från produktionsmiljön.  

 

Du kan välja testpatienter att boka via Vårdenhetslistor – Patientlista.  

 Markera därefter grupp och välj ur gruppen ”Kassapatienter”.  

 

Tänk på att man kan behöva klicka på uppdatera  (F5) för att kunna se förändringen 

 

För mer information om kassahantering se lathund/rutinmanual 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/asynja-visph/rutiner-
lathundar-information/kassa-och-patientuppgifter/ 
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SÖK PATIENT I DAGENS BOKADE 

Gör 3 bokningar på 3 testpatienter. 

Se i listan ”Bokning” de patienter du bokat.  

Testa att hitta patients bokning via sökrutan, med delar av namnet eller personnummer.  

För att se samtliga i ”Dagens bokade” raderar du texten du skrev i sökfönstret 

                                                                                       

 

KONTANT/BETALKORT 

1. Använd en av dina övningspatienter. 

2. Välj identifikationssätt: ”Legitimation” 

3. Välj besöksmall: ”Läkare vald enhet” 
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4. Välj betalsätt: ”Kontant” eller ”Betalkort” 

5. Registrera.  

6. Verkställ. 

TEAMBESÖK/DELAD BETALNING  

Boka en övningspatient till ett teambesök 

1. Välj identifikationssätt 

2. Se så att yrkeskategori 1 och 2 är förifyllda (information från bokningen) 

3. Välj besöksmall: Välj mall för den dyraste resursen 

4. Välj betalsätt: ”Delad betalning…..” 

5. Registrera 

6. Fyll i önskad kontantsumma i rutan som kommer fram,2 till exempel 20:- 

7. Verkställ  

8. Resterande summa tar man via BABS-terminalen 

 

GRUPPBESÖK 

OBS!! Tänk på att i produktion så ska det vara en korrekt gruppbokning gjord med markör i 
grupp för att rätt ersättning ska utgå till enhet 

1. Välj identifikationssätt 

2. Välj besöksmall: ”Ingen mall” 

3. Välj besökstyp: ”Grupp” 

4. Välj yrkeskategori 1: ”Sjuksköterska” 

5. Välj taxa: ”Gruppbesök” 

6. Betalsätt: ”Kontant” 

7. Registrera 

8. Verkställ 
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  UPP TILL FRIKORT 

Systemet räknar ut via E-frikorttjänsten vad patienten ska betala upp till frikort. Övningsmiljön är ej 
anpassad till E-frikorttjänsten 

 

KVITTERA/ANKOMSTREGISTRERA 

 

1. Markera en av de bokade patienterna 

2. Klicka på ”blå gubben” vid ”Kvittera patient” 

3. Patienten blir ankomstregistrerad, får alltså i bokningen status ”Kommit” samt den ”blå 
gubben” framför personnumret blir grå och får en röd bock 

 

 

 

ÅTERSTÄLL ANKOMSTREGISTRERING 

 

Gå via listor – bokningar 

1. Markera patienten i listan  
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2. Klicka på ”blå gubben”  

3. Svara ”Ja” på det meddelande som kommer upp ”Vald bokning är redan markerad som 
kommit. Vill du återställa den till Kallad?” 

4. Patientens status ändras nu från ”Kommit” till ”Kallad”  

 

 

 

JOUR/DROPIN MOTTAGNING  

1. Gör en bokning i valfri kalender (Ctrl + 4 öppnar kalender) 

2. Högerklicka på bokningen 

3. Öppna i kassa 

4. Gör valfri kassaregistrering 

5. Verkställ  

6. Gå tillbaka till kalendern med Alt+tab 

 

FAKTURA UTEBLIVET BESÖK 

Boka en patient i valfri kalender 

1. Ändra till gårdagens datum i fönstret ”Registrera kassabesök” 

2. Välj id-sätt: ”Ej id” 

3. Använd besöksmall: (20 eller 21) eller gör manuell registrering utan mall för at 
öva på att hitta under rullisterna.  

4. Välj besökstyp ”Mottagningsbesök” 
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5. Välj ”Ej akut” 

6. Vårdgivare: ”Läkare” 

7. Taxa: ”Uteblivet besök/Sent återbud 

8. Betalsätt ”Faktura” 

9. Registrera 

OBS!! Tänk på att när man fakturerar för uteblivet besök så ska man manuellt hämta 
patienten och ej använda sig av den bokning som systemet frågar efter. Patientens 
bokning ska vara kvar på vänster sida i kassamodulen får då får den dagen efter 
bokningen status ”Uteblivet” 

 

REGISTRERA HÄLSOVÅRD 

Boka patient i valfri kalender 

1. Klicka på ”Sjukvård” i listen för att komma in på ”Hälsovård” 

2. Hämta patienten i dagsöversikten 

3. Identifikationssätt 

4. Skriv i rutan vad du önskar ta betalt för till exempel: influ (influensavaccination) 

5. Testa att lägga till och ta bort i varukorgen – vid timtaxa får man skriva in 
summan 

6. Välj betalsätt ”Annan betalare” 

7. Välj i listan 

8. Skriv ”TEST” vid kompletterande fakturatext – OK 

9. Välj ”Avbryt” 

 

 

TIDIGARE BESÖK/MAKULERA BESÖK/ÅTERBETALA BESÖK 

Använd en övningspatient och skriv in den manuellt i ”Registrera kassabesök” 
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1. Välj ”Tidigare besök” 

2. Testa att markera en eller flera kvitton i listan. Använd Ctrl och peka med 
muspekaren eller Ctrl och Shift och muspekaren 

3. Bara håll muspekaren över valen ”Kvittokopia” och ”Samlingskvitto” då visar sig 
texten ”Utskrift av…” SKRIV INTE UT! 

4. Makulera ett kvitto  

5. Återbetala ett kvitto och välj orsak i rullistan. SKRIV INTE UT! 

6. Använd sökfältet för att se om man har skickat någon faktura till patienten 

EXTERN ÅTERBETALNING  

Registrera patient manuellt i fönstret ”Registrera kassabesök” 

1. Välj identifikationssätt 

2. Besöksmall ”Ingen mall” 

3. Taxa: ”Extern återbetalning” 

4. Betalsätt: ”Kontant” 

5. Avgift: Fyll i summa 

6. Registrera 

7. Verkställ 

RAPPORTER 

Visa ”Kassalogg” – OK – sök exempelvis fram faktura på en av dina övningspatienter 

Visa ”Kassaställning” – sammanställning av det du registrerat idag i kassan  

Avsluta – när kassan är räknad och kontrollerad väljer man avsluta kassan för att filer ska gå 
med information om registreringarna till ekonomi och fakturaenhet  
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SYSTEMMENY – KASSARAPPORTER 

Via ”Systemmeny” – ”Externa system och tjänster” finns ”Kassarapporter. Dessa går ej att 
hantera i övningsmiljön  

STARTVY – MENYRAD – PUBLIKATIONER (JORDGLOBEN) 

Via ”Kassa” får ni genvägar till exempelvis till  
-Manual ”Kassa och ekonomirutiner 
-Avgiftshandboken 
-Turisthandboken 
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