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E-frikort -information 
 

Registrering i E-frikort ersätter högkostnadskortets stämplar.  

E-frikort visar även utfärdade frikort.  

I detta verktyg ska det endast registreras besök som genererar pengar.  

Besöksregistrering i Carita ska fortfarande göras som tidigare,  

även 0 kr-besök, ex. 85+ som går enligt Hälso- och sjukvårdens taxa och för 

de patienter som redan har frikort. 

 Vad krävs för att kunna använda e-Frikort?  

 Inloggad med giltigt SITHS-kort  

 Upplagd i Vårdadm. uppdrag på kliniknivå i iHSAk  

 Upplagd med systemroll EFK-kassapersonal i iHSAk – det är VC som 

utser vem/vilka på kliniken som ska ha denna roll 

 

Support vid verksamhetsfrågor/registreringar: Patientkontoret 0921-670 50  

Support vid återbetalning av patientavgift: Tvistsupporten 0920-28 40 05  

Support vid kommunikationsfel: Teknikakuten 710 10  

 Frikort - utfärdande  

 Fysiska frikort skickas ut (papper), detta sker med automatik  

 Utskick sker 1 gång/vecka, på tisdagar  

 Om det är mindre än 14 dagars giltighetstid kvar på frikortet skrivs det 

inte ut  

 Det går att beställa nytt frikort om patienten har tappat det  

 Patienten får behålla utfärdat frikort även om man makulerar besöksav-

gifter i efterhand  

 

Personer med sekretess  

 Hanteras manuellt  

 Registreras inte i e-frikort  

 Ska få fysiska frikort- manuella frikort  

 Samma rutin som förut. Högkostnadskort används.  

 

Personer från annat län  

 Om patienten har ett frikort eller ett besök från annat landsting så regi-

streras det i e-frikortssystemet.  

 Utomlänspatient bör spara kvitton vid vård i NLL 
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E-frikort nås via:  

Insidan - Mina val – Verktyg - E-frikort.  

Tips: markera stjärnan så att du får den som en favorit under Verktyg 

 

 Välj Net iD på denna enhet med SITHS e-legitimation:

 

 

 Om man är upplag på flera enheter så kommer denna ruta:  

 
 

 

 

 

 Välj vilken enhet du ska göra registreringen från 

 

 Skriv in patientens personnummer och klicka på Sök  

OBS! Inget patientnamn visas så man måste vara uppmärksam på att det 

är rätt personnummer som är inskrivet 
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Hantering av utträde och återinträde till tjänsten  

eFrikort 
Alla personer som gör besök i Region Norrbotten har automatiskt med-

givande till tjänsten eFrikort.  

En patient kan begära utträde från tjänsten.  

En patient som begärt utträde (nekat till att vara med i tjänsten) kommer att 

finnas kvar i databasen med en flagga att patienten har gått ur tjänsten.  

Om patienten begärt utträde så är det upp till patienten själv att hålla reda på 

sina avgifter, i övrigt hanteras dessa på samma sätt som patienter med skyd-

dad adress. 

Utträde hanteras via en framtagen blankett som ska skrivas under av pati-

enten.  

När underskriven blankett finns får kassapersonalen registrera utträdet i  

eFrikort och därefter ansvarar de för att blanketten skickas in till  

Patientkontoret för arkivering.  

 För att registrera utträde för patienten klickar man på knappen ”Han-

tera person” 

 

 Sedan klickar man på knappen: ”Registrera utträde” under "Avsluta 

Konto", då kommer en bekräftelseruta att visas och sedan klickar man på 

"Spara". 

 

 

I eFrikort visas därmed att patienten gjort utträde. Om patienten vid ut-

träde redan har avgifter/frikort registrerade kommer all data att tas bort med 

undantag för loggar.  
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Om patienten som tidigare angett utträde vill göra återinträde (gå med i 

tjänsten) så hanteras även detta via framtagen blankett som ska skrivas under 

av patienten. När underskriven blankett finns får kassa-personalen registrera 

återinträdet i eFrikort samt manuellt registrera avgifter och därefter ansvarar 

de för att blanketten skickas in till Patientkontoret för arkivering.  

När personnummer för patient som vill göra återinträde har angetts väljer 

man Ja i denna bild. 

 

Termen "samtycke"  

För att se avgifter gjorda av aktuell vårdgivare krävs inget samtycke men för 

att se avgifter registrerade av annan vårdgivare (t.ex. andra landsting/reg-

ioner) måste samtycke inhämtas från patienten först. 

Data kommer att delas mellan samtliga anslutna landsting. På så vis kommer 

patienter som rör sig mellan olika landsting alltid att belastas med korrekt 

avgift så länge landstinget är anslutet till eFrikort. 

Samtycket inhämtas via en framtagen blankett som ska skrivas under av 

patienten.  

När underskriven blankett finns, ges samtycket via eFrikort där det finns en 

knapp för att ange att samtycke har givits, varefter även avgifter från 

andra vårdgivare blir synliga.  

Den som registrerar samtycket är ansvarig för att säkerställa att blanketten 

skickas in till Patientkontoret.  

Samtycket för presentation av data påverkar endast dialogen "Visa avgifter". 

Detta registreras i samma dialog med knappen "Ändra samtycke". Om sam-

tycke saknas indikeras det bredvid personnumret i sammanfattningen. 
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Fönstret "Ändring av samtycke" ser ut som nedan: 

 

När samtycke har givits visas de transaktioner som är gjorda av andra 

vårdgivare: 

 

 

Blanketter för Utträde, Återinträde och Samtycke finns att hämta på  

sidan:  

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Admi-

nistrativa-rutiner/E-frikort-/ 

 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/E-frikort-/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Administrativa-rutiner/E-frikort-/
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Om en avgift registreras i efterhand och det redan finns en registrerad av-

gift på samma datum så kommer följande varning: 

 

I detta läge måste samtycke inhämtas av patienten. Det är även möjligt att 

markera rutan för Godkänn angiven avgift. Då blir avgiften registrerad, men 

det finns risk att samma avgift registreras flera gånger.  

 

Ändringar av avgifter  
Ändringar av avgifter och frikort begränsas till Region Norrbotten. 

 

Ett exempel på hur det ser ut när man endast kan ändra/ta bort avgifter inom 

sin egen vårdgivare. I exemplet nedan tillhör användaren LUL, vilket inne-

bär att användaren inte kan ändra/ta bort avgifter registrerade av JLL. 
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Om inget e-frikort är påbörjat  

Denna informationstext kommer och man får klicka på ”Registrera betal-

ning” eller om patienten kommer med ett redan giltigt frikort så kan man re-

gistrera in detta via ”Registrera nytt frikort” 

 

 Efterregistrering av patientavgift  

Detta görs genom att klicka på ”Registrera betalning” och sedan bocka 

i ”Visa fält för efterregistrering av betalning” 

 

Varje rad representerar en transaktion. För att kunna fylla in flera transakt-

ioner, skapa fler rader, klicka på det gröna plusset.  

Det går maximalt skicka in 15 transaktioner åt gången.  

Vårdgivare (TV) är obligatoriskt och ska fyllas i med information från 

kvitto/stämpelremsan, vårdenhet (klinik) lämnas tom av sekretesskäl.  

För att hoppa mellan fälten går det att klicka på Tab-knappen på  

tangentbordet (↹).  

För att spara alla transaktioner, klicka på knappen Spara.  
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Därefter kommer en bekräftelseruta att visas: 

 

Registrera betalning  

 Klicka på knappen: ”Registrera betalning”.  

 Fyll i belopp  

 Spara  

 

 

Påbörjat frikort  
Det finns fyra olika status på frikortet:  

1) Frikort ej uppnått  

Frikortet finns registrerat men har inte uppnått gränsen för hög-

kostnadsbeloppet inom perioden. 
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2) Frikort preliminärt  

Frikortet har uppnått gränsen för högkostnadsbeloppet inom peri-

oden men är ännu inte slutgiltigt. Anledningen till denna status är 

att ge användare/administratörer möjlighet att hitta och rätta fel-

aktig information på frikort innan de blir slutgiltiga och exporte-

rade till patienter/personer. 

 

3) Frikort uppnått  

Frikortet har uppnått gränsen för högkostnadsbeloppet inom peri-

oden. 

 

4) Frikort Utgånget  

Perioden på frikortet har gått ut och är inte längre aktuellt. Klicka 

på Historik för att se info. 

 


