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Filuppladdning i Vårdvalssystemet VG Primärvård
Öppettider för filuppladdning
Från den 1:e i varje månad kan VGPV-enheter ladda upp filer i Vårdvalssystemet.
Kl. 15 den 3:e vardagen i månaden stänger filuppladdningsperioden. För mer
exakta datum, se tidplanen i Vårdvalssystemet.
Om filuppladdningen är stängd visas följande meddelande. Informationen visar
när månadens ordinarie filuppladdningsperiod var och nästa månads
filuppladdningsperiod.

Filuppladdning
Logga in i Vårdvalssystemet. Gå till Filuppladdning  Uppladdning

Ladda upp journalfil

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

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 vårdenhet. Om filen innehåller flera
vårdenheter är dessa uppdelade per enhet. Innehåller filen enheter som inte är
VGPV-enheter kommer dessa att presenteras med deras VC-kod. T.ex. laddar
man upp rehabenheter i samma fil som VGPV-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.
Patientavgift
Om journalfilen saknar patientavgifter på besök presenteras det här. Saknas
patientavgifter så måste vårdenheten även ladda upp en ersättningsfil.
Definitiva kontakter
Här presenteras de kontakter som är definitiva för denna uppladdningsperiod.
Presentationen är uppdelade per personalkategori. Om man vill få mer
detaljerad information kan man klicka på ”Detaljer…”. I detaljvyn visas typ av
kontakt uppdelat per personalkategori. Här presenteras även definitiva
kontakter för tidigare uppladdningsperioder. Finns det flera enheter i filen kan
man välja vilken enhet man vill se detaljerad information om genom att välja
enhet i listan.
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 Vårdvalssystemet. 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.

4 (4)

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

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.

Ladda upp ASAK-fil
ASAK fungerar som tidigare. Inga förändringar har gjorts här.

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.

Övrigt
För mer information ang. filens utseende och innehåll hittas i filspecifikation på
VG Primärvårds webbsida: Registrering i journalsystem
Det pågår ett arbete för att förbättra filspecifikationen så att den blir tydligare
och lättare att jobba med. Den specifikation som används idag är otydlig och
pga. detta behövs det ett antal rättningar och förändringar på mottagarsidan
som gör att den data som lämnas av användaren inte stämmer överens med det
som sedan visas i uppföljningssystem och ekonomisystem. Genom att förändra
filens utseende och förbättra den vill vi jobba bort behovet av förändringar och
därmed kan vårdgivare följa sin information genom systemen.

