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eFrikort
– för patienter som har Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt
tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort
Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälsooch sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till
eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och
därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

Nyhet: Perioden för högkostnadsskyddet är en löpande 12-månadersperiod
Tjänsten eFrikort utgår vid varje besök från det aktuella datumet och beräkningen av perioden för
högkostnadsskydd görs med 12 månader tillbaka i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som
är äldre än ett år faller bort. Beräkningen av perioden för högkostnadsskydd blir alltså är en löpande
12-månadersperiod.
eFrikort förbättrar servicen till invånarna – och förenklar för vårdgivarna som slipper manuell och
tidskrävande administration.
Patientavgiftshandboken har justerats i avsnitten om högkostnadsskydd och frikort.

Övergångsperiod
De gamla stämpelkorten gäller parallellt tills merparten av vårdgivarna är anslutna till tjänsten eFrikort.
Patientens rätt till frikort baseras på de besök som registrerats i tjänsten eFrikort och/eller kan styrkas
med kvitton på betalda patientavgifter. Även utfärdade fakturor ska alltså stämplas in i högkostnadskortet, se avsnittet Högkostnadsskydd i Patientavgiftshandboken.
Inom den offentliga sjukvården kommer varje besök att registreras digitalt, men tillsvidare bör
patienterna även få en stämpel i det gamla högkostnadskortet – som ju blir viktigt vid besök på
mottagningar som inte hunnit ansluta sig. Ett giltigt frikort från annat landsting gäller även i Västra
Götaland och kan registreras i tjänsten eFrikort.
Nästa sida visar hur du steg för steg ansluter din klinik till tjänsten eFrikort.
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Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg
Patientens högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i betalda patientavgifter under
12 månader i hälso- och sjukvården kan nu hanteras digitalt. För tandvården gäller det
patienter inom Särskilt tandvårdsstöd.
 Avtal om anslutning och personuppgiftsbiträde skrivs under av vårdgivarens firmatecknare och
skickas tillsammans med ansökningsblanketten i punkten nedan till:
eFrikort – Joselin Nuñez Vergara
Enhet Tandvård
Regionens Hus i Göteborg
405 44 Göteborg
 Ansök om behörighet till tjänsten eFrikort för de medarbetare som behöver tillgång till tjänsten.
- Ansökningsblankett – om behörighet till tjänsten eFrikort
Word – ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka tillsammans med avtalet ovan.
 Vårdgivaren och medarbetare ska finnas i HSA-katalogen – se Katalog i Väst – KIV
 e-Tjänstekort (SITHS-kort) beställs av vårdgivaren för berörda medarbetare
 Medarbetaruppdrag – berörda medarbetare ska ha ett medarbetaruppdrag kopplat till vårdgivaren.
Ansök om medarbetaruppdrag via behörighetsbeställningen – logga in med eTjänstekort.
Medarbetaruppdraget söks via Vård och behandling (SjF).
 Vårdgivare som tidigare inte använt eFHB och Fakturaportalen för behandlingar inom Särskilt
tandvårdsstöd ska registrera sig hos Enhet Tandvård:
- Blankett – Registrering av ny vårdgivare inom Särskilt tandvårdsstöd
Ladda ner, fyll i, skriv ut och skicka blanketten till:
Enhet Tandvård
Regionens Hus – i Göteborg
405 44 GÖTEBORG
Lär dig allt om eFrikort
 Frågor och svar om eFrikort – för medarbetare och för patienter
 Webbutbildning – eFrikort 3.0
 Manual – eFrikort 3.0
 vgregion.se/efrikort
 Patientavgiftshandboken – om högkostnadsskyddet
Logga in – eFrikort
När alla steg är avklarade kan du logga in och registrera patientavgifter och se om patienten har eFrikort
eller ska betala patientavgift. Tänk på att under en övergångstid kan patienter även ha de gamla
högkostnadskorten, papperskvitton samt frikort.
Länk till tjänsten eFrikort finns på vgregion.se/tandvard välj Särskilt tandvårdsstöd och sidan
Ersättning – Fakturaportalen
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