VIKTIGT!
Om ni idag fakturerar för Hjälpmedel, Fordon, Peruk eller Köpt vård ska ni bortse från denna information nedan.
Västra Götalandsregionen har två flöden för fakturering och denna information riktar sig till Er som skickar
fakturor som innehåller patientdata. Med patientdata menas namn, personnummer och liknande som kan
länkas samman vid en eventuell sjukdom. Läs mer om patientdatalagen här.
Fakturor utan Patientdata ska skickas i ett annat flöde. Se information här!
Vår VAN-tjänstleverantör (mottagaren av fakturorna) är CGI.
Vid flöde till CGI behöver vi göra en koppling för direktintegration.
Ni som leverantör behöver därför skicka ett mail till e-faktura.regionservice@vgregion.se med följande uppgifter så vi kan
upprätta en koppling:

o
o
o
o
o

Ert företagsnamn
Ert Org.nummer
Vilken VAN-operatör har ni?
Vilket format vill ni skicka i (svefaktura, edifact etc)
Mottagande org.nummer

VAT-nummer till Västra Götalandsregionen är SE232100013101.
Västra Götalandsregionens organisationsnummer är 2321000131. Organisationsnumret ska anges i SBDHhuvudet på elektroniska fakturor. Detta registreras på fakturan av er VAN-tjänstoperatör.
VAT- och organisationsnummer gäller för samtliga förvaltningar inom VGR.
När ni skickar fakturor till Västra Götalandsregionen är det viktigt att ni har med korrekt referens på fakturan.
Saknas en giltig referens kommer fakturan att bestridas.
Som referens ska ett beställar-ID uppges. Beställar-ID är en referens beställaren ska uppge till er som leverantör
vid beställningstillfället. Vid frågor gällande Beställar-ID ska ni vända er till beställaren direkt.
Beställar-ID ska anges i referensfältet och kan inte användas i ett fritextfält. Det är viktigt att det endast är
beställar-ID som uppges och ingen vidare text. Ska mer text införas på fakturan för referenshantering så ska det
ske i referensfält 2. Om referens saknas eller är felaktig kommer fakturan att bestridas.
För att fakturan ska läsas in korrekt i vårt ekonomisystem krävs att fälten är korrekt ifyllda. Bankgiro behöver
fyllas i under bankgiro-fältet och så vidare. Svenska leverantörer med ett svenskt momsregistreringsnummer
behöver uppge rätt momskod.
Om ni har tekniska problem:
1. Ta kontakt med er VAN-tjänstoperatör för felsökning.
2. Återkoppla till e-faktura.regionservice@vgregion.se med felsökningsrapporten från er VAN-operatör om
felet inte kan åtgärdas av dem

Varje förvaltning har en egen reskontra och därmed ett eget faktura-GLN. Det är detta GLN ni ska uppge vid
fakturering till VGR i ert faktureringsprogram.
Förvaltningens nummer och namn ska anges i fältet köparen på varje faktura. Det innebär att kundens namn på
fakturan behöver vara exempelvis ”130 Sahlgrenska Universitetssjukhuset” vid fakturering till Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Det kan således komma att kräva att ni uppdaterar era tidigare kundregister så att dessa
matchar informationen nedan.
Utan sifferkombinationen i fältet kommer fakturan inte att kunna styras till rätt förvaltning och blir därmed inte
korrekt mottagen av VGR.

GLN-adresser som ska användas vid elektronisk fakturering till
Västra Götalandsregionen
För fakturor som innehåller Patientdata
Förvaltningsnamn
160 Alingsås lasarett
190 Angereds Närsjukhus
220 Folktandvården Västra Götaland
180 Frölunda Specialistsjukhus
205 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
230 Habilitering & Hälsa
295 Hjälpmedelscentralen
290 Hälsan och Stressmedicin
205 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
170 Kungälvs sjukhus
205 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
120 NU-sjukvården
210 Närhälsan
210 Regiongemensam hälso- och sjukvård
300 Regionservice
311 Regionstyrelsen
130 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
140 Skaraborgs Sjukhus
205 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
150 Södra Älvsborgs Sjukhus
205 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
205 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

GLN
7350003379096
7350003379065
7350003378976
7350003379072
7350003379027
7350003378969
7350003378921
7350003378952
7350003379058
7350003379089
7350003379041
7350003379133
7350003378990
7350003378983
7350003378945
7350003378938
7350003379126
7350003379119
7350003379010
7350003379102
7350003379034
7350003379003

