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Vad är Privera
Privera är ett system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök. Via en
dator med internetuppkoppling kan privata vårdgivare rapportera sina besöksunderlag.

Skapa underlag
Du börjar med att i ditt eget journal/kassaprogram skapa en fil - sammanställning av
besöksunderlaget för den gångna månaden. Hur filen skapas och var du hittar den kan din
journalsystemsleverantör svara på. När filen är skapad kopplar du upp dig på Internet och sänder
filen till Privera.

Logga in i Privera
Öppna din webbläsare och skriv in adressen: https://privera.lio.se
Fyll i ditt användarnamn samt ditt lösenord.

Startsida
Viktig information möter dig på startsidan: när senaste filen skickats in, om det finns besök att
rätta och godkänna,. Under Hjälp hittar du handboken.
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Alla funktioner i Privera hittar du i menyn längst till vänster.

1. Skicka fil
Gå in i funktionen Skicka fil under rubriken Filarkiv. Filen kan skickas av den ordinarie
vårdgivaren eller dess vikarie.
Filen skall skickas enligt en tidplan. Denna tidplan återfinns på Priveras startsida, under rubriken
Information från Landstinget.
Välj Skicka fil. Klicka på Bläddra och leta fram filen i din dator. Klicka på önskad fil och välj
därefter Öppna. När du hittat rätt fil klickar du på Skicka fil och överföringen börjar.

När överföringen är klar får du besked om att filen är mottagen av Privera. Filen kommer inom
kort att kontrolleras. Det kan ta en stund beroende på hur många andra vårdgivare som skickar
in fil samtidigt.

2. Mottagna filer
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När filen är mottagen av Privera genomgår den flera olika kontroller. Klicka på Mottagna filer i
vänsterkolumnen, för att se att filen är inskickad och vilken status den har. Status kan vara:
Mottagen, Korrekt eller Felaktig. Om formatet på filen är OK ändrar filen status från
Mottagen till att bli Korrekt. Det kan fortfarande finnas besök som behöver rättas av dig i filen,
detta görs under Rätta besök, se punkt 5.
Skulle filen få status Felaktig är formatet på filen felaktigt. Du behöver då skicka in en helt ny fil
som har ett korrekt format, annars blir filen inte inläst och ersättning kommer inte betalas ut.
Status på senast inskickade fil ser du även på Startsida.

3. Utbetalningsunderlaget
De besök som efter kontroller är korrekta hamnar under Godkänna på ett preliminärt
utbetalningsunderlag, se punkt 4. Felaktiga besök kan rättas manuellt under Rätta besök, se
punkt 5.

4. Godkänna
När besöken är beräknade skapas ett utbetalningsunderlag med de korrekta besöken. Rätta till
dina ev felaktiga besök, se punkt 5, innan du godkänner utbetalningsunderlaget. För att godkänna
klicka på Godkänna i vänsterkolumnen.
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Öppna utbetalningsunderlaget genom att klicka på perioden det gäller. Då öppnas en
sammanställning av de åtgärder som utförts.

Här finns flera flikar att titta på för att få information. Stämmer uppgifterna så kan du godkänna
genom att klicka på knappen Godkänna. Du kan också välja Skriv ut. Här finns även möjlighet
att Skicka om fil, och ersätta med annan fil.
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Välj ny fil genom att klicka på Bläddra… och där välja den fil som du vill ersätta med. Denna fil
kommer då att ersätta den tidigare inskickade filen i sin helhet. Klicka sedan på Skicka fil.

5. Felaktiga besök
Du har besked om att besök behöver rättas och behöver rätta felaktigheterna innan du kan
godkänna utbetalningsunderlaget. Uppgifter i filen som leder till ett felaktigt besök kan vara:
fel personnummer, dubbletter, felaktig åtgärd mm. Ersättning betalas inte ut för felaktiga
besök. Om det finns felaktiga besök skall dessa rättas av dig. På Startsidan och under Rätta
besök kan du se hur många besök du har att rätta. För att rätta besök, klicka på felmeddelandet
på varje enskilt besök och rätta de uppgifter som är felaktiga. Vad som är felaktigt framgår av
felmeddelandet. Du kan även ta bort enstaka besök genom att klicka på Ta bort besök.
Det finns möjlighet att ersätta filen i sin helhet genom att välja Ersätt fil.

5.1 Rätta besök
För att rätta enskilda besök klicka på felmeddelandet eller Visa.
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Rätta uppgifter enligt felmeddelandet och klicka på Rätta. Besöket kontrolleras, om uppgifterna
stämmer hamnar besöket på utbetalningsunderlaget under Godkänna. Skulle det fortfarande vara
felaktigt får du meddelande enligt nedan:
Gör om proceduren med samtliga besök som finns under Rätta besök.

5.2 Ta bort besök
Det finns även möjlighet att ta bort besök om de inte går att rätta.
Klicka på Ta bort besök (ovanför de felaktiga besöken).
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Markera de besök som du vill ta bort och klicka på Ta bort markerade.

5.3 Ersätt fil
Om en hel fil eller många besök i filen varit felaktiga finns möjligheten att ersätta den inskickade
filen med en ny korrekt fil. Klicka på Rätta besök i menyn till vänster. Viktigt att tänka på är att
man bara kan ersätta filen innan utbetalningsunderlaget är godkänt enligt punkten 4.
Klicka på Ersätt fil.
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Välj ny fil genom att klicka på Bläddra… och där välja den fil som du vill ersätta med. Denna fil
kommer då att ersätta den tidigare inskickade filen i sin helhet. Klicka sedan på Skicka fil.

Utländska patienter
Om filen innehåller personer skrivna i utlandet hamnar dessa under Utländska Patienter. Du
som vårdgivare måste skicka in korrekt underlag till landstinget för att få ersättning för besöket.
När detta är gjort låter landstinget besöket gå till Godkänna.
– För patienter som kommer ifrån Norden behövs fullständig folkbokföringsadress eller
papperskopia på Europeiska sjukförsäkringskortet.
– För patienter som kommer ifrån ett land inom EU/EES och Schweiz krävs en papperskopia av
det Europeiska sjukförsäkringskortet. Om adress kan anges underlättar detta för landstinget.
– För patienter från övriga konventionsländer krävs kopia på pass eller intyg.

Registrera besök manuellt
För att registrera besök manuellt välj Registrera besök manuellt.
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Fyll i de uppgifter som efterfrågas och klicka på Nästa.

Fyll i personnummer på patienten och klicka på OK.

Besöket är nu registrerat. För att registrera ytterligare besök klicka på Registrera ytterligare
besök och gör om proceduren.
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Utbetalning
Som vårdgivare kan du själv se om utbetalningsunderlaget är godkänt, genom att klicka på För
Utbetalning.
När landstingwt har granskat och attesterat utbetalningsunderlaget flyttas det från För
utbetalning till Utbetalade. Ersättningen är er tillhanda enligt tidplan.
Utbetalning sker inte till vikarie utan till den ordinarie vårdgivaren, som i sin tur skall ersätta
vikarien.

Sök besök
Man kan själv söka efter genomförda besök genom att fylla i olika sökkriterier. Detta kan man
göra för innevarande och föregående års besök.
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Sökresultatet presenteras i en lista där man har möjlighet att gå in i varje enskilt besök för att få
mer information genom att klicka på Visa.

Användarprofil och byte av lösenord
Under Användarprofil kan du se uppgifter om dig själv samt ange e-postadress. Du kan även
byta lösenord. Det rekommenderas att du byter ditt lösenord regelbundet och direkt vid första
inloggningen.

