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Öppettider för filuppladdning
Från den 1:e i varje månad kan Rehab-enheter ladda upp filer i IT-stödet. Kl. 15
den 3:e vardagen i månaden stänger filuppladdningsperioden. För mer exakta
datum, se tidplanen som har skickats ut med informationsbrevet.
Om filuppladdningen är stängd visas följande meddelande. Informationen visar
nästa månads filuppladdningsperiod.

Överblick
Filuppladdningssidan består av två kolumner. Till vänster visas information om
filerna som har laddats och till höger visas information om de enheter
användaren är behörig att se. Se bild nedan.
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Filinformation
Information om när uppladdningen stänger.

Här visas de journalfiler som har laddats upp.
Klicka på en fil för att få mer information.
Informationen visas nedan.

Här visas de ersättningsfiler som har laddats
upp. Klicka på en fil för att få mer information.
Informationen visas nedan.

Här visas information om vald fil. Se kapitel
Filuppladdning för en mer detaljerad
beskrivning.
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Enhetsöversikt
En listar över de enheter man har
behörighet till. Klicka på enheten för att få
mer information. Informationen visas
nedan.
Visar definitiva och preliminära kontakter
uppdelade på de olika vårdkontakter som
finns. Tryck på ”Summeringar” för att fälla
ut och visa mer information. Observera att
detta är obearbetad data. Poster kan
komma försvinna senare under t.ex.
personnummerkontrollen.
Varningar vid uppladdning visar varningar.
Detta är poster som kommer ge pengar men
som är felregistreringar och bör åtgärdas.
Vid filuppladdning blir vissa besöksrader
ogiltiga. Dessa listas här. Klicka på raden för
att öppna och visa de besök som tagits bort.
Raderna listas på ålder/kön och
besöksdatum. Dessa måste åtgärdas för att
ge ersättning.
Den sista delen listar besök som tas bort i ett senare läge. Informationen visas i samband
med utbetalningsunderlaget. Besök den här sidan senare för att se vad felen är och
åtgärda inför nästa månads filuppladdning. OBS! Endast borttagna preliminära besök kan
åtgärdas inför nästa månads filuppladdning.
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Filuppladdning
Logga in i IT-stödet. Gå till Filuppladdning.

Ladda upp journalfil

För att ladda upp en journalfil, klicka på ”Bläddra .txt…”. Välj journalfil och klicka
på Öppna. Filen laddas nu upp till IT-stödet. Under tiden som filen laddas upp får
man inte lämna uppladdningssidan. Lämnar man uppladdningssidan bryts
uppladdningen av filen.

När filen har laddats upp påbörjas bearbetningen av filen. En så kallad
”progressbar” visas under tiden som filen bearbetas. Under tiden som filen
bearbetas kan man lämna filuppladdningssidan. Bearbetning av filen fortsätter.
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I filuppladdningsvyn visas namnet på filen som laddades upp, tidpunkt då filen
laddades upp samt uttagsperiod. Uttagsperioden hämtas från filens filhuvud.
När bearbetningen av filen är klar visas ev. varningar och mer information om
filen till höger om filuppladdningsdelen.
Informationen om data i filen visas per enhet. Om filen innehåller flera enheter
är dessa uppdelade per enhet. Innehåller filen enheter som inte är Vårdval
Rehab-enheter kommer dessa att presenteras med deras Enhets-kod. T.ex.
laddar man upp VGPV-enheter i samma fil som Rehab-enheter kommer de att
visas som siffror i denna vy.
Information om uppladdade journalfiler

Observera att om du hittar något i rapporterna som inte stämmer med det du
har skickat in bör du kontakta ansvarig för ditt journalsystem.
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Varningar
Denna rubrik visas endast om det finns fel i filen. Exempel på varningar kan vara:



Felaktigt intervall
Antal rader i filhuvud stämmer inte överens med antal rader i filen

Antal rader i filhuvud/fil
Här visas antal rader som finns i filens filhuvud samt antal rader i filen. Här visas
även filhuvudets och filens första och sista besöksdatum. Filhuvudets första och
sista besöksdatum speglar uttagsperioden.
Definitiva kontakter
Här presenteras de kontakter som är definitiva för denna uppladdningsperiod.
Presentationen är uppdelade per personalkategori.
Preliminära kontakter
Här presenteras de kontakter som är preliminära för denna uppladdningsperiod.
Presentationen är uppdelad per personalkategori.

Ladda upp ersättningsfil

För att ladda upp en ersättningsfil, klicka på ”Bläddra .ers…”. Välj ersättningsfil
och klicka på Öppna. Filen laddas nu upp till IT-stödet. Under tiden som filen
laddas upp får man inte lämna uppladdningssidan. Lämnar man
uppladdningssidan bryts uppladdningen av filen.
När filen har laddats upp påbörjas bearbetningen av filen. En så kallad
”progressbar” visas under tiden som filen bearbetas. Under tiden som filen
bearbetas kan man lämna filuppladdningssidan. Bearbetning av filen fortsätter.
När bearbetningen av filen är klar visas ev. varningar och mer information om
filen till höger om filuppladdningsdelen.
Information om uppladdad ersättningsfil

Observera att om du hittar något i rapporterna som inte stämmer med det du
har skickat in bör du kontakta ansvarig för ditt journalsystem.
Varningar
Denna rubrik visas endast om det finns fel i filen. Exempel på varningar kan vara:



Felaktigt intervall
Antal rader i filhuvud stämmer inte överens med antal rader i filen
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Antal rader i filhuvud/fil
Här visas antal rader som finns i filens filhuvud samt antal rader i filen. Här visas
även filhuvudets och filens första och sista besöksdatum. Filhuvudets första och
sista besöksdatum speglar uttagsperioden.

Ta bort filer
För att ta bort filer, markera den fil som ska tas bort och klicka ”Ta bort…”.
Observera dock att det endast går att ta bort filer man själv har laddat upp.
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Enhetsinformation
Enhetsinformationen visar information om din enhet.

Mina enheter
Mina enheter visar alla de enheter du har rätt att se. Klicka på den enhet du vill ha
mer information om.

Definitiva/Preliminära kontakter för
vald enhet
Listan utgår från de kontakter som finns i filen
som laddades upp under
filuppladdningsperioden. Kontakterna är
grupperade utifrån kontakttyp och besöksform.
Ersättningssystemet har i detta läge inte gått
igenom all data och därmed kommer inte den här
att stämma överens med utbetalningsunderlaget.
Syftet med informationen är att ge er en chans
att se om det finns felaktig/saknad data i filen
som har laddats upp.

Varningar vid uppladdning
Dessa varningar visar antal rader som är felaktiga
avseende koder eller besöksform.
Ersättningssystemet ger idag ersättning för dessa
kontakter trots att de är felaktigt kodade. Denna
information är till för att presentera att det finns
felaktig hantering som bör åtgärdas.
Ersättningssystemet tillåter två typer av fel:
Tolk: Man använder VG Primärvårds koder för tolk. Vi vet att det är tolk och ger
därför tolkersättning för dessa.
Gruppbesök: Gruppbaserad patientutbildning har besöksform ”E” istället för
”G”. Detta är ett vanligt fel och har resulterat i flera omkörningar. Därför har vi
valt att också acceptera ”E”. Men det kommer bli fel i statistiken.

Borttagna rader vid uppladdning
När journalfilen har laddats upp gör systemet ett
antal kontroller. Om en rad inte uppfyller vissa
kriterier anses den vara ogiltig. Dessa ogiltiga
rader kommer inte att användas senare för
beräkning av ersättningssystemet. I detta skede
kontrolleras även ev. dubbletter. De ogiltiga
besöken presenteras med Besöksdatum, Ålder och
Kön. Denna information kan användas för att
kunna rätta till de besök som är ev. är felaktiga.
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Varför raden anses vara ogiltig presenteras vid varje besök.
Skulle det vara så att man har laddat upp en fil som innehåller besök som ligger
utanför definitiv och preliminär månad så kommer även dessa presenteras här.
Detta betyder inte att de är felaktiga, bara att de inte kommer skickas till
ersättningsystemet.
Om du bara har skickat in en fil, så ska summan av Definitiva/Preliminära
kontakter för vald enhet och Borttagna rader vid uppladdning bli lika mycket
som antalet rader i filen.

Borttagna rader vid beräkning
När filuppladdningsperioden är stängd samlas all
data ihop och skickas vidare till regionens
vårddatabas (VEGA) för att sedan skickas till
ersättningssystemet. Ersättningssystemet
genomför ytterligare kontroller, t.ex. kontroller
på personnummer. De rader som tas bort i dessa
kontroller presenteras här.

Besök som återfinns under Utomlänsbesök i
utbetalningsunderlaget
Vid kontrollen av personnummer av
ersättningssystemet hittas även patienter som är
folkbokförda utanför Västra Götaland. Dessa
används inte av ersättningssystemet för
beräkning av t.ex. prestationsersättning utan
ersätts som bekant enligt en annan prislista. Denna ersättning kan hittas i
utbetalningsunderlaget under Utomlänsbesök. Dessa besök presenteras även här.
Antalet poster på utbetalningsunderlaget (exkluderat adderande faktorer)
tillsammans med Besök som återfinns under Utomlänsbesök i
utbetalningsunderlaget och Borttagna rader vid beräkning resulterar i samma
antal som Definitiva/Preliminära kontakter för vald enhet.

