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E-frikort för dig som är
privat vårdgivare
Som privat vårdgivare finns det under hösten 2016 möjlighet att ansluta sig till tjänsten e-frikort. Fram till dess att ni är anslutna går det
bra att fortsätta registrera betald avgift i högkostnadskorten för frikort.

Tillgång till tjänsten e-frikort
Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen har du ett
kassasystem som är anslutet till tjänsten(integrerat) eller så använder
du webbapplikationen för e-frikort.
Webbapplikationen kräver att du har ett e-tjänstekort (SITHS) vilket i
sin tur kräver att du finns med i den elektroniska katalogen (HSA)med
systemroll och medarbetaruppdrag.
Systemrollen i den elektroniska katalogen du ska beställa är ”EFK –
Kassapersonal”.
Medarbetaruppdrag för vårdpersonal är ”vård och behandling”.
Hjälp med e-tjänstekort, HSA katalog, HSA-id och behörighet får du
av det SITHS ombud du väljer.
Förslag på fristående SITHS-ombud på marknaden hittar du via länken:
https://www.inera.se/kundservice/bestall--andra/bestall--andrasiths/tredjepartanslutning/

Kontakta någon av dessa så får du hjälp.
Vill du integrera ditt kassasystem med e-frikortstjänsten kontaktar du
CGI – Östersund www.cgi.se
Har du som vårdgivare inte möjlighet att integrera ditt kassasystem
med e-frikortstjänsten kan du använda en webbapplikation. I webbapplikationen loggar du in och registrerar patientavgifter och kan se om
patienten har e-frikort.
Webbapplikationen hittar du här:
https://efrikort.cgi.se

Du hittar en användarhandbok för tjänsten från CGI här:
Användarhandbok eFrikort 3.0
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SITHS-kort
SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av
för att uppfylla kraven på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering.
I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt
SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.
Mer om SITHS-kort kan du läsa på Ineras webbsida:
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/

Behörighet till e-Frikortstjänsten
När du har ett giltigt SITHS-kort kan du begära behörighet till efrikortstjänsten av NLL. Behörighet får du genom att fylla i blanketten
som du hittar på blad tre i detta dokument.
Beställningen skickas via epost till patientkontoret@norrbotten.se eller
via brev till Administrativ Service, Patientkontoret, Box 511, 961 28
Boden.

Sammanfattning
1. Om din vårdgivares kassasystem inte är integrerat med efrikortstjänsten, finns möjlighet att använda en webbapplikation.
2. För att kunna använda webbapplikationen krävs:
a. Giltigt SITHS-kort
b. Att du finns med i den elektroniska HSA-katalogen
c. Medarbetaruppdrag och HSA systemroll (EFKkassapersonal) i den elektroniska HSA-katalogen.
d. Att NLL som vårdhuvudman ger dig behörighet till efrikortstjänsten.
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Beställning av behörighet
till e-frikort inom NLL
Fyll i nedanstående uppgifter och skicka din beställning antingen via e-post
till patientkontoret@norrbotten.se eller via brev till Administrativ Service,
Patientkontoret, Box 511, 961 28 Boden.
Vid frågor, kontakta Patientkontoret 0921-670 50

Beställningsdatum
Arbetsplats/företag
Beställare (verksamhetschef/ansvarig)
Organisationsnummer
Vårdgivarens HSA-ID

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Övrig anställning
inom vården (hos
annan vårdgivare)

E-post

Mobilnummer
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