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Manual till eFrikortstjänsten
Koppla upp dig mot eFrikortstjänsten.
1.

Gå till uthoppet för frikort, Registrera Vård-Efrikort

2.

En popup ruta syns, klicka på ok

3.

Ange säkerhetskoden du fick till e-legitimationen och klicka på
”Jag legitimerar mig”.
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Se om Patienten har Frikort eller hur mycket patienten har betalat
hittills
Ange hela patientens personnummer (ex. 191010101010) och klicka på Sök-knappen

Patienten har frikort
Om patienten har frikort kommer denna bild upp.
 Frikort Preliminärt (gult) innebär att det går att redigera under nästkommande
dygn
 Frikort uppnått (grönt) möjlighet att redigera är inte längre möjligt
Giltighetstiden och frikortsnummer visas upp.
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Patienten har inte frikort
Om patienten inte har frikort så syns denna bild. I det här fallet har patienten betalt 100 kr
och har 1000 kr kvar till frikort. Ett frikortsnummer skapas alltid i eFrikortstjänsten.
Skulle patienten inte uppnå 1100 kr under ett år så förskjuts tiden för perioden och den
räknar från nästa kvitto ett år bakåt i tiden.

Registrera ny avgift
Det finns en knapp ”Registrera avgift” i föregående bild. Klickar man på den kommer
detta upp. Dagens datum är ifyllt. (Går att ändra genom att klicka i datumrutan -en
kalender kommer upp). Fyll i beloppet och klicka sen på Spara-knappen.

En säkerhetsfråga kommer upp så man kan se vad man registrerat. Klicka på spara om
informationen är korrekt, eller tillbaka om avgiften inte stämmer.
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Registrera frikort manuellt
Innebär att man registrerar ett befintligt frikort i Efrikortstjänsten. Tex. om patienten har
frikort i annat landsting.
Sök fram aktuell patient
Klicka på knappen Registrera frikort

Giltigt från= Datum då frikortet är utfärdat
Giltigt till = Hur länge kortet är giltigt
Ett preliminärt frikort skapas och kommer att övergå till fastställt frikort under
nästkommande dygn.
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Efrikort ska kompletteras med ett kvitto från tidigare datum
Startdatum för patientens nuvarande högkostnadsperiod är 2017-03-27, men det finns ett
besök från ett tidigare datum som inte har registrerats.

Klicka på registrera avgift och registrera kvittot med det tidigare datumet.

Perioden blir nu 2017-02-01 istället för 2017-03-27.
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Patient har kommit upp till frikort på högskostnadsremsan
men inte i eFrikortstjänsten

Registrera en betalning på Kvar till frikort, i det här fallet 500 kr. Om första besöket på
högkostnadsremsan är före datumet i Period i efrikortstjänsten ändra datumet på
betalningen till första besöksdatum på remsan så blir perioden rätt. Annars kan du sätta
dagens datum och då gäller datumet i rutan Period.

eFrikortstjänsten skapar ett frikort.
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