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Förutsättningar för att använda tjänsten e-frikort - kommun 

 

Vid frågor gällande HSA vänder du dig i första hand till den lokala HSA-förvaltningen i din 

organisation. Om du inte vet vem det är kan du vända dig till Ineras Kundservice för att få 

kontaktuppgifter till HSA-ansvarig.  

HSA-ansvariga och ställföreträdande HSA-ansvariga, samt kontaktpersoner för HSA-anslutna tjänster, 

skickar ärende via formulär hos Ineras Kundservice. 

 

Tekniska förutsättningar för att använda tjänsten för eFrikort; 

- Webbläsare (ex. Edge Chromium, Chrome) 

- SITHS-kort (eID) (med rätt behörigheter, mer information nedan) 

- SITHS-kortläsare 

Systemroller; (matris för behörigheterna längst ned i detta dokument) 

- EFK;ADM_Hjälpmedel (Administratör) 

- EFK;ANV_Hjälpmedel (Användare) 

 

Skapa behörigheter SITHS-kort (eID); 

För att kunna använda eFrikort krävs att man har både medarbetaruppdrag och systemroll för den 

person som skall använda tjänsten. 

Kommuner/regionen gör sin egen bedömning hur man vill hantera medarbetaruppdrag och för vilket 

ändamål det ska användas. Ska medarbetaruppdraget endast användas för eFrikort så kan man lägga 

ändamålet Administration, men om det används för flera tjänster (tex NPÖ) så ska ändamålet Vård 

och behandling användas. 

Hur man skapar medarbetaruppdrag och hanterar dem finns beskrivet i Handbok för HSA-

administratörer på Ineras sida för HSA: 

Stödjande dokument - Öppen info: Katalogtjänst HSA - Confluence (atlassian.net) 

Systemroll läggs i ett fält som heter ”Individuell behörighetsegenskap för IT-tjänster”. 

 

 

Exempel MU-specifikt för eFrikort; 

https://www.inera.se/kontakta-oss/
https://www.inera.se/kontakta-oss/
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIKH/pages/327683367/St+djande+dokument
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Exempel vanligt MU; 

 

 

Behöver man stöd/support kring detta så skall man vända sig till Ineras kundservice. 

 

Behörighetsmatris eFrikort 3.1; 

Behörighetsmatris eFrikort 3.1 EFK;ANV_Hjälpmedel EFK;ADM_Hjälpmedel 

Hämta sammanfattning X X 

Hämta detaljer X X 

Registrera avgift X X 

Efterregistrera avgift X X 

Ändra "egen" avgift X X 

Ändra avgift   X 

Ta bort "egen" avgift X X 

Ta bort avgift   X 

Skriv ut avgifter X X 

Registrera frikort X X 

Registrera medicinskt frikort   X 

Ändra "eget" frikort X X 

Ändra frikort   X 

Ta bort "eget" frikort X X 

Ta bort frikort   X 

Beställa frikort X X 

Starta konto (OptIn) X X 

Avsluta konto (OptOut) X X 

Gruppering av 
personidentiteter till frikort   X 

      

Hämta statistik   X 

Registrera statistik X X 

      

Hantera inställningar för 
vårdenhet   X 

https://www.inera.se/kontakta-oss/
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Administrera vårdhuvudman     

      

Sök debiteringar     

Sök loggar   X 

Sök egna loggar X   
 


