
 

 
 

Information om stödsystemet 

eFrikort Hjälpmedel  

till verksamhet inom Region Dalarna                                                                                                                   

 

Stödsystemet eFrikort Hjälpmedel 

E-frikort Hjälpmedel är en ny lösning som är kopplat till det befintliga 

stödsystemet eFrikort som används av regionen inom öppensjukvården.  

Stödsystemet är en relativt enkel molnbaserad tjänst med en webb-applikation 

där administratören loggar in med sitt SITHs kort (eID). 

 

För tillgång till systemet krävs särskild behörighet kopplat till SITHs kortet. 

För att använda stödsystemet eFrikort för hjälpmedel krävs behörighet på sitt 

e-tjänstekort.  

Behörighet ska förankras med chef som beställer behörighet via 

Självbetjäningsportalen (följ särskild instruktion nedan). 

 

Här är en länk till introduktionsfilm om e-frikort systemet:  

https://confluence.cgiostersund.se/display/EFP/Webbaserad+utbildning+eFrik

ort+3.1 

 

Den 8 december driftsätts systemet eFrikort Hjälpmedel och kan testas av de 

som har fått behörighet kopplat till sitt SITHs kort.  

Tillgänglighet till systemet är via länk: https://efrikort.cgi.se/ 

Då Region Dalarna nyttjar stödsystemet eFrikort finns en supportfunktion för 

verksamheter inom regionen.  

 

Sammanfattning: 

 Stödsystemet eFrikort Hjälpmedel är en molnbaserad tjänst med en 

webbapplikation som du som administratör får tillgång till via länken 

https://efrikort.cgi.se/. Systemet driftsätts den 8 december. 

 

 För att administrera systemet krävs inloggning med SITHs 

kort och särskild behörighet. Behörighet beställs av chef via 

https://confluence.cgiostersund.se/display/EFP/Webbaserad+utbildning+eFrikort+3.1
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Självbetjäningsportalen. Viktigt att ansökan om behörighet sker snarast. 

 

 Information uppdateras kontinuerligt på Hjälpmedel Dalarnas hemsida 

Hjälpmedel - Region Dalarna 

 

 Har du frågor kontakta oss gärna: 

           

Katarina Nordin Kajblad 

Processledare ÖPAH (Översyn patientavgifter för hjälpmedel) 

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Region Dalarna 

katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se 

0243-497664 

Miro Voutilainen 

Förvaltningsledare, Region Dalarna 

miro.voutilainen@regiondalarna.se 

079-060 87 79 
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Beställning av behörigheter till tjänsten eFrikort 

Hjälpmedelsavgifter. 

 

Beställningen görs via Självbetjäningsportalen där det görs en beställning av tjänsten 

eFrikort/NPÖ/Pascal/Webcert, så kallat Medarbetaruppdrag:  

 

 

 

Bocka i rutan för eFrikort och skriv i rutan för Övriga önskemål : 

 Hjälpmedel ANV – detta valet är för att enbart kunna använda tjänsten 
eller 

 Hjälpmedel ADM – detta valet är för att kunna administrera i tjänsten 
 

 

Tänk på att ha framförhållning vid beställning av behörigheter, vid akuta ärenden kan VIS-supporten 

kontaktas på tel. 023-44000 

 

 

 

 


