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Informationsbilaga om Privera, katalogtjänsten HSA,
identifieringstjänsten SITHS och E-frikort
Bilaga till regelböcker för följande privata vårdgivare:
-

Naprapatisk behandling
Kiropraktorer
Koloskopier
Medicinsk fotvård för patienter med diabetes
Privat psykoterapi
Vaccinatörer (influensa)
Specialistläkare, nationella taxan LOL
Fysioterapeuter, nationella taxan LOF
Grundläggande hörselrehabilitering
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Information om Privera, HSA, SITHS och E-frikort
1.
Privera
Region Uppsala använder IT-systemet Privera för att administrera ersättningen till
privata vårdgivare.
Vårdgivare som har avtal med Region Uppsala ska lämna underlag för ersättning i
elektronisk form, en så kallad visitfil.
De flesta leverantörer av journal-/kassasystem som vårdgivare använder har
utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till Region
Uppsala.
Nedan följer exempel på några vanliga journal-/kassasystem som kan leverera Visitfil till Privera:
File it! (www.vektor.se)
Journalonline (www.journalonline.se)
REHAB II (www.rehabinfo.se)
Rixdata (www.rixdata.se)
Venturi Journalen (www.venturi-journalen.se)
Inloggning i Privera sker med BankID på fil eller mobilt BankID.
Region Uppsala rekommenderar att Internet Explorer 11 används vid inloggning i
Privera.
Mera information och inlogg i Privera: https://privera.regionuppsala.se
2.

Katalogtjänsten HSA

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om
personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.
Informationen i HSA används av många e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter
och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för
behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system.
Vårdgivarens kontaktuppgifter och öppettider som visas på 1177.se hämtas från
HSA. När en ny vårdgivare startar kommer vårdgivaren att få lämna in uppgifter via
en blankett på det som ska registreras in i HSA. Registreringen i HSA ombesörjs av
Region Uppsala för de verksamheter som omfattas av denna informationsbilaga. För
uppdatering av uppgifterna i HSA-katalogen maila privataavtal@regionuppsala.se
Ett tredjeparts-/samarbetsavtal HSA och SITHS tecknas mellan Region Uppsala och
den privata vårdgivaren. Avtalet skickas ut per post för underskrift.
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3.
E-frikort
E-frikort är en frivillig och kostnadsfri tjänst där man kan se hur mycket patienten har
erlagt i patientavgifter under en ettårsperiod, samt om patienten har frikort för
öppenvård.
För att få tillgång till tjänsten behövs:
• Identifieringstjänst SITHS (SITHS-kort) är det verktyg som personer, anställda
eller uppdragstagare, inom landsting, region, kommun och privata vårdgivare
använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering. SITHS-kortet har
många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom
nationell e-hälsa.
SITHS-kortet kan beställas från Region Uppsala.
Beställning av kortet görs till via formulär på regionuppsala.se
Om SITHS-kortet är införskaffat från annan leverantör än Region Uppsala
måste ett certifikat laddas ner på kortet, ett så kallat HCC och det beställs via
privataavtal@regionuppsala.se.
Manual för nedladdning av HCC, byta säkerhetskod m.m finns på
regionuppsala.se
• För att SITHS-kortet ska fungera måste en NetID-klient vara installerad på de
datorer där korten ska användas. NetID, laddas ner här:
https://portalen.regionuppsala.se/NetID_info.html
• Kortläsare. Inbyggd eller extern via USB. Kan köpas tex här:
https://www.dustin.se/group/hardvara/datorutrustningtillbehor/sakerhet/kortlasare/
• PC med Windows (Mac endast om den har Windows)
• Internet Explorer 11
Mera information, beställningsformulär och manualer finns på regionuppsala.se
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