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1. Namnformat 

Följande namnformatering skall tillämpas för filer vid batchuppdatering: 

 Från/till GVR-klienter  

 Till/från GVR-server 

Importfil 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.TXT 

ex: ABC09101.TXT alt ABC091A 

Logfil 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.LOG 

ex: ABC091A.LOG 

Errfil 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.ERR 

ex: ABC091A.ERR 

Kvittensfil 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.RET 

ex: ABC091A.RET 
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2. Indata från GVR-klienter 

Gällande regler för varje Term, se dokumentet: GVR Regler för Gvr-tjänster.  

Samtliga koder valideras mot HSN:s  Kodserver-register. 

Observera att posterna i importfilerna måste ligga i kronlogisk ordning i de fall det finns beroenden. 

2.1. Inledningspost 

Första posten skall vara posttyp = 00 och innehålla uppgifter om den aktuella överföringen. Kontroll sker 
att antalet behandlade poster från importfil stämmer överens med angivet antal i inledningsposten. 

 

Inledningspost 

Term Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 00 = identifieringspost  

klient_id 3 8 AN Klientapplikationens identitet 
(valideras mot behörighetssystemet) 
 
klient_id ska vara en unik identitet för varje 
klientapplikation.  
Registreras i GVRs sekretess och används av 
behörighetsapplikation.  

datum 11 8 AN    Överföringsdatum 

tid 19 6 AN Överföringstidpunkt 

antal  25 7 NUM Antal överförda poster (inkl posttyp = 00). 
Kontroll av antalet behandlade poster sker. 
Angivet antal skall överensstämma med antal 
bearbetade poster. 
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2.2. Registrering / korrigering / borttag av  

besök i öppen vård och vårdtillfällen i slutenvård 

 

Registrering / korrigering / borttag av  
besök i öppen vård och vårdtillfällen i slutenvård 

Term Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 01 = GVRSIN2 , inskrivning i sluten vård 
02 = GVRSINK2, korrigering av inskrivning sluten 

vård  
03 = GVRSUT2, utskrivning från sluten vård 
04 = GVRSUTK2, korrigering av utskrivning från 

sluten vård 
05 = GVRSUTB2, Borttag av utskrivning 
07 = GVRBES2, besöks- och/eller kontakt-

registrering i öppen vård 
08 = GVRBESK2, korrigering av besöks- och/eller 

kontaktregistrering i öppen vård   
17 = GVRSBORT2,  borttagsmarkering av 

vårdstillfällesregistrering 
18 = GVROBORT2, borttag av besöks- och/eller 

kontaktregistrering 
34 = GVRSUT3, utskrivning från sluten vård.  
35 = GVRSUTK3, korrigering av utskrivning från 

sluten vård.  

pnr_rnr 3 12 AN Patientens person-/reservnummer 
obligatoriskt för samtliga posttyper 

vh_datum 15 8 NUM    Vårdhändelsedatum 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_tid 23 9 NUM Vårdhändelsetid 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_inr 32 5 AN Vårdande inrättning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_klin 37 3 AN Vårdande klinik 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_avd 40 3 AN Vårdande avdelning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

rem_inr 43 5 AN Remitterande inrättning  
registreras för posttyperna  =  01 , 02, 34, 35 

rem_klin 48 3 AN Remitterande klinik  
registreras för posttyperna  =  01, 02, 34, 35 

rem_avd 51 3 AN Remitterande avdelning  
registreras för posttyperna  =  01, 02 

in_kod 54 1 AN Inskrivningskod 
obligatoriskt för posttyperna =  01 , 02 

in_form 55 1 AN Inskrivningsform 
obligatoriskt för psykklinik 
registreras för posttyperna  =  01 , 02 

akut 56 1 AN Akutintagning, 
obligatorisk för posttyperna = 01 , 02 , 07 , 08 

pnr_rnr_ny 57 12 AN Patientens nya person-/reservnummer 
registreras för posttyperna  =  02 ,  08 

vh_datum_ny 69 8 AN Nytt vårdhändelsedatum 
registreras för posttyperna  =  02 , 08 
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Registrering / korrigering / borttag av  
besök i öppen vård och vårdtillfällen i slutenvård 

Term Position Längd Typ Innehåll 

vh_tid_ny 77 9 AN Ny vårdhändelsetid  
registreras för posttyperna  =  02 , 08 

vh_inr_ny 86 5 AN Ny inrättning 
registreras för posttyperna  =   02 , 08 

vh_klin_ny 91 3 AN Ny klinik 
registreras för posttyperna  =  02 , 08   

vh_avd_ny 94 3 AN Ny avdelning 
registreras för posttyperna  =  02 , 08 

ut_inr 97 5 AN Remitterad till inrättning - utskriven till annan 
inrättning 
obligatorisk för vissa utskrivningskoder 
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

ut_klin 102 3 AN Remitterad till klinik - utskriven till annan klinik  
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

ut_datum 105 8 NUM    Utskrivningsdatum 
obligatorisk för posttyperna = 03  ,  04, 34, 35 

utskriv_avd 113 3 AN Utskrivande avdelning 
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

ut_kod 116 1 AN Utskrivningskod 
obligatorisk för posttyperna = 03 , 04, 34, 35 

ut_form 117 1 AN Utskrivningsform 
obligatorisk för psykkliniker  
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

dodstidpunkt 118 4 NUM    Dödstidpunkt  
obligatorisk för vissa utskrivningskoder  
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

fardig_beh_datum 122 8 NUM Färdigbehandlad datum 
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

bet_ans_datum 130 8 NUM Betalningsansvarig datum 
registreras för posttyperna  =  03 , 04, 34, 35 

btyp 138 1 AN Besökstyp 
posttyperna = 07, 08  
(btyp är obligatorisk i och med att kontakttyp 
utgått) 

vardgivare 139 2 * 5 AN Vårdgivare 
obligatorisk för posttyperna =  07, 08 

taxa 149 2 AN Avgiftsklassificering 
posttyperna = 07, 08  
(taxa är obligatorisk om btyp är använd) 

vardkedjenr 151 20 
 

NUM Vårdkedjenummer 
valideras ej 

psykvardperiod 171 20 AN vårdperiod-id,  
registreras för posttyperna  =  01, 02, 07, 08 

avtal 191 7 
 

AN Avtalsnummer 
valideras ej 

kontakttyp 198 2 
 

AN Kontakttyp enligt Primdok 
posttyperna = 07, 08  

Kontakttyp har utgått, fältet lämnas blankt 

används ej 200 11 NUM Blanktecken 
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2.3. Registrering / korrigering / borttag av  

medicinska och ekonomiska uppgifter i sluten- och öppenvård 

 

Registrering / korrigering / borttag av  
medicinska och ekonomiska uppgifter i sluten- och öppenvård 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 09 = GVROEKO2, registrering av ekonomidata i 
öppen vård 

10 = GVRODIA2,   registrering av medicinska 
uppgifter i öppen vård 

11 = GVROEKOK2, korrigering av ekonomidata i 
öppen vård 

12 = GVRODIAK2,  korrigering av medicinska 
uppgifter i öppen vård 

13 = GVRSEKO2,  registrering av ekonomidata i 
sluten vård 

14 = GVRSDIA2, registrering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

15 = GVRSEKOK2, korrigering av ekonomidata i 
sluten vård 

16 = GVRSDIAK2,  korrigering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

25 = GVROEKOB2, Borttag av ekonomidata i 
öppen vård 

26 = GVRODIAB2, Borttag av medicinska uppgifter 
i öppen vård 

27 = GVRSEKOB2, Borttag av ekonomidata i 
sluten vård 

28 = GVRSDIAB2, Borttag av medicinska uppgifter 
i sluten vård 

pnr_rnr 3 12 AN Patientens person-/reservnummer 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_datum 15 8 NUM    Vårdhändelsedatum 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_tid 23 9 NUM Vårdhändelsetid 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_inr 32 5 AN Vårdande inrättning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_klin 37 3 AN Vårdande klinik 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_avd 40 3 AN Vårdande avdelning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

rem_inr 43 5 AN Remitterande inrättning 
registreras för  posttyperna  =  10 , 12 

rem_klin 48 3 AN Remitterande klinik 
registreras för  posttyperna  =   10 , 12 

rem_avd 51 3 AN Remitterande avdelning 
registreras för  posttyperna  =  10 , 12 

obducerad 54 1 AN Anges om obduktion utförd eller ej 
obligatorisk för posttyperna = 14 , 16 

vardplanering 55 1 AN Vårdplaneringskod 
registreras för posttyperna = 10 , 12 
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Registrering / korrigering / borttag av  
medicinska och ekonomiska uppgifter i sluten- och öppenvård 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

dia_info 
 
- diagnoskod 
 
- dodsorsak 
 
- orsakskod 
 
- vardkedjenr 

56  15 *  
 
8  
 
1 
   
8 
 
20                               

 
 
AN 
 
AN 
 
AN 
 
NUM 
 

1 – 15  diagnoser kan förekomma.  
 
Diagnoskod 
registreras för  posttyperna  =  10, 12, 14 , 16 
Anger om angiven diagnoskod är dödsorsak   
registreras för  posttyperna  =  posttyp 14 , 16 
Orsakskod 
registreras för  posttyperna  =  14 , 16) 
Vårdkedjenummer 
valideras ej  

op_info 
 
- op_kod 
 
- op_datum 
 
- diagnosnr 

611 15 * 
 
7 
 
8 
 
2 

 
 
AN 
 
NUM 
 
NUM 

0 - 15 åtgärdskoder (operationer och tilläggskoder) 
kan förekomma . 
Operationskod eller tilläggskod  
registreras för  posttyperna  = 10 , 12 , 14 , 16  
Operationsdatum 
registreras för  posttyperna  = 10 , 12 , 14 , 16 
Diagnosnummer 

pekar på den diagnoskod i dia_info (se ovan) till 

vilken operationen/tilläggskoden hör.  
registreras för  posttyperna  = 10 , 12 , 14 , 16 

produkt 
 
- produkttyp 
 
- produktkod 
 
- produktvarde 
 
- kokskod 
 

866       12 *          
 
1  
 
4 
 
8 
 
4 

 
 
AN 
 
AN 
 
NUM 
 
AN 

Upp till 12 produkter kan anges. 
             
Typ av produkt ex, KÖKS, DRG   
registreras för  posttyperna  =  09 , 11, 13  , 15 
Kod inom serie för produkttyp 
registreras för  posttyperna  =  09 , 11, 13  , 15 
Antal av produkten 
registreras för  posttyperna  =  09 , 11, 13  , 15 
KÖKSKOD 
registreras för  posttyperna  =  09 , 11, 13  , 15 
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2.4. Registrering / korrigering / av medicinska uppgifter  

0 – 20 diagnoser/operationer version 3 

i sluten- och öppenvård 

 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 30 = GVRODIA3,   registrering av medicinska 
uppgifter i öppen vård 

31 = GVRODIAK3,  korrigering av medicinska 
uppgifter i öppen vård 

32 = GVRSDIA3, registrering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

33 = GVRSDIAK3,  korrigering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

pnr_rnr 3 12 AN Patientens person-/reservnummer 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_datum 15 8 NUM    Vårdhändelsedatum 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_tid 23 9 NUM Vårdhändelsetid 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_inr 32 5 AN Vårdande inrättning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_klin 37 3 AN Vårdande klinik 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_avd 40 3 AN Vårdande avdelning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

rem_inr 43 5 AN Remitterande inrättning 
registreras för  posttyperna = 30, 31 

rem_klin 48 3 AN Remitterande klinik 
registreras för  posttyperna = 30, 31 

rem_avd 51 3 AN Remitterande avdelning 
registreras för  posttyperna = 30, 31 

obducerad 54 1 AN Anges om obduktion utförd eller ej 
obligatorisk för posttyperna = 30, 31 

vardplanering 55 1 AN Vårdplaneringskod 
registreras för posttyperna = 30, 31 

dia_info 
 
- diagnoskod 
 
- dodsorsak 
 
- orsakskod 

56  20 *  
 
8  
 
1 
   
8 

 
 
AN 
 
AN 
 
AN 

0 – 20  diagnoser kan förekomma.  
 
Diagnoskod 
registreras för samtliga posttyper 
Anger om angiven diagnoskod är dödsorsak   
registreras för posttyperna = 32, 33 
Orsakskod 
registreras för posttyperna = 32, 33 

op_info 
 
- op_kod 
 
- op_datum 
 
- diagnosnr 

396 20 * 
 
7 
 
8 
 
2 

 
 
AN 
 
NUM 
 
NUM 

0 - 20 åtgårdskoder (operationer och tilläggskoder) 
  kan förekomma . 

Operationskod eller tilläggskod  
registreras för samtliga posttyper 
Operationsdatum 
registreras för samtliga posttyper 
Diagnosnummer 

pekar på den diagnoskod i dia_info (se ovan) till 

vilken operationen/tilläggskoden hör.  
registreras för samtliga posttyper 
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2.5. Registrering / korrigering / av medicinska uppgifter  

0 – 20 diagnoser/operationer/tillstånd version 4 

i sluten- och öppenvård 

 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 36 = GVRODIA4, registrering av medicinska 
uppgifter I öppen vård 

37 = GVRODIAK4, korrigering av medicinska 
uppgifter i öppen vård 

38 = GVRSDIA4, registrering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

39 = GVRSDIAK4,  korrigering av medicinska 
uppgifter i sluten vård 

pnr_rnr 3 12 AN Patientens person-/reservnummer 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_datum 15 8 NUM    Vårdhändelsedatum 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_tid 23 9 NUM Vårdhändelsetid 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_inr 32 5 AN Vårdande inrättning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_klin 37 3 AN Vårdande klinik 
obligatorisk för samtliga posttyper 

vh_avd 40 3 AN Vårdande avdelning 
obligatorisk för samtliga posttyper 

rem_inr 43 5 AN Remitterande inrättning 
registreras för  posttyperna = 36, 37 

rem_klin 48 3 AN Remitterande klinik 
registreras för  posttyperna = 36, 37 

rem_avd 51 3 AN Remitterande avdelning 
registreras för  posttyperna = 36, 37 

obducerad 54 1 AN Anges om obduktion utförd eller ej 
obligatorisk för posttyperna = 30, 31 

vardplanering 55 1 AN Vårdplaneringskod 
registreras för posttyperna = 36, 37 

dia_info 
 
- diagnoskod 
 
- dodsorsak 
 
- orsakskod 

56  20 *  
 
8  
 
1 
   
8 

 
 
AN 
 
AN 
 
AN 

0 – 20  diagnoser kan förekomma.  
 
Diagnoskod 
registreras för samtliga posttyper 
Anger om angiven diagnoskod är dödsorsak   
registreras för posttyperna = 38, 39 
Orsakskod 
registreras för posttyperna = 38, 39 
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Namn Position Längd Typ Innehåll 

op_info 
 
- op_kod 
 
- op_datum 
 
- diagnosnr 
 
 
 
- tillstandnr 
 

396 20 * 
 
7 
 
8 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
AN 
 
NUM 
 
NUM 
 
 
 
NUM 

0 - 20 åtgärdskoder (operationer och tilläggskoder) 
  kan förekomma. 

Operationskod eller tilläggskod 
registreras för samtliga posttyper 
Operationsdatum 
registreras för samtliga posttyper 
Diagnosnummer 

pekar på den diagnoskod i dia_info (se ovan) till 

vilken operationen/tilläggskoden hör. 
registreras för samtliga posttyper 
Tillståndsnummer 

pekar på den diagnoskod i tillstand_info (se 

nedan) till vilken operationen/tilläggskoden hör. 
registreras för samtliga posttyper 
 

tillstand_info 
 
 
- tillstand_kod 
 
- tillstand_datum 
 
 
- diagnosnr 

776 13-20* 
 
 
7 
 
8 
 
 
2 

 
 
 
AN 
 
NUM 
 
 
NUM 

0 - 20 tillståndskoder (måste anges i följd, från 

början och utan luckor). Max 13 tillstånd kan 
registreras för posttyp 38, 39 

Tillståndskod 
Blankt (‚ ‚) eller tillståndskod från kodservern. 
Tillståndsdatum 
Giltigt datumformat om tillstand_kod angivits eller 
blankt (‚ ‚) om tillstand_kod blank. 
Diagnosnummer 

Pekar på den diagnoskod i dia_info (se ovan) till 

vilken tillståndet hör. 
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2.6.  Registreringar/korrigeringar/borttag av vårdperiod 

 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

posttyp 1 2 NUM 20 = GVRSPER1, registrering av start av 
vårdperiod 

21 = GVRSPERK1, korrigering av start av 
vårdperiod 

22 = GVRAPER1, registrering av avslut av 
vårdperiod 

23 = GVRAPERK1, korrigering av avslut av 
vårdperiod 

24 = GVRBPER1, borttag av felaktig vårdperiod 

pnr_rnr 3 12 AN Patientens person- reservnummer 
obligatoriskt för samtliga posttyper 

period_id 15 20 AN vårdperiod-id 
obligatoriskt för samtliga posttyper  

period_start_datum 35 8 AN Startdatum när vårdperioden börjar 
obligatoriskt för posttyperna 20 , 21 , 24  

initial_diagnosgrupp 43 6 AN Avser den initiala bedömning av diagnosgrupp 
obligatoriskt för posttyperna 20 , 21  

kontakt 49 2 AN Kontaktväg 
obligatoriskt för  posttyperna 20 , 21  

kontakt_datum 51 8 AN Kontaktvägdatum 
registreras för  posttyperna   20 , 21  

pat_kat    59 2 AN Patientkategori 
obligatoriskt för posttyperna 20 , 21  

dubbel_diagnos_ber 61 1 AN Initial beroendediagnos  

dubbel_diagnos_per 62 1 AN Initial personlighetsstörning  

period_slut_datum 63 8 AN Datum när vårdperioden avslutas 
obligatoriskt för posttyperna 22 , 23  

slutlig_diagnosgrupp 71 6 AN Avser den slutliga bedömningen av 
diagnosgrupp 
obligatoriskt för posttyperna 22 , 23  

hanvisa 77 2 AN Hänvisad till 
obligatoriskt för posttyperna 22 , 23   

slutlig_pat_kat 79 2 AN Slutgiltig patientkategori 

dubbel_diagnos_ber 81 1 AN Slutgiltig beroendediagnos 

dubbel_diagnos_per 82 1 AN Slutgiltig personlighetsstörning 
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3. Utdata från GVR 

3.1. Logfil  

Logfilen innehåller felmeddelanden från tjänster och batchprogram (se dokumentation GVR Statuskoder 
till GVR-tjänster). 

 
 

Namn Typ Innehåll 

Tjänstnr NUM Nummer på tjänsten som skall anropas 

Datum NUM Vårdhändelsedatum 

Felkod NUM   Felkod från tjänst, se ”GVR Statuskoder till GVR-tjänster  
för version 1 och 2” 
Felkod från batchprogrammet se nedan 

Felmeddelande AN Felmeddelande från tjänst (50 tecken), se ”GVR Statuskoder till 
GVR-tjänster för version 1 och 2” 
 
Felmeddelande från batchprogrammet:   
802 ”Felaktig posttyp” 
803 ”Nullvärde i indatasträng” 

Reviderad indatapost NUM Indata med komplettering från respektive GVR-tjänst. 
Layout hittas i dokumentet GVR Onlineuppdatering av GVR version 

2, under rubriken Utdata. (OBS att de olika tjänsterna har olika 
format!) 

Innehåll i Logfil 

Syntax: <tjänstnr>,<datum>, <felkod>,< felmeddelande>,<indatapost> 

ex. 07,19980402,0313,Vårdhändelse finns redan i GVR               ,19121212121219980802113020999 

Namnformat: 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.LOG 

ex. ABC091A.LOG 

 

 

3.2. Errfil 

Err-filen innehåller information till gvr-gruppen vid allvarligt fel , tex databasfel, kommunikationsproblem.  

Errfil skapas även om antalet behandlade poster inte stämmer med antal poster i indatafil. (se 
felmeddelande nedan). 

 

Term-namn Typ Innehåll 

Meddelande AN Felmeddelande ex: 
- Antal behandlade poster stammer inte med antal poster i fil.  

Namnformat: 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.ERR 

ex. ABC091A.ERR 
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3.3. Kvittensfil  

Vid varje körning skapas en kvittensfil (.RET). 

Filen innehåller uppgifter om, 

 körningsresultat (rad 1) 

 sammanställning av bearbetade poster och anropade tjänster (rad 3 - 60). 

Dessa uppgifter redovisas alltid på angivet radnummer.  
Fr o m rad 61 kan det förekomma fri text med eventuella kommentarer om den aktuella körningen. 

 

Sammanställningen delas upp i KORNINGSRESULTAT, Resultat OPPENVARD och Resultat 

SLUTENVARD.   

 

Vid "KORNINGSRESULTAT” visas: 
 "OK" (Körningen har gått bra, ingen LOG-fil skapad). 

 "VARNING" (Körningen har gått bra, LOG-fil har skapats). 

 "FEL" (Körningen har ej gått bra, ERR-fil skapad). 

Under "Resultat OPPENVARD" och "Resultat SLUTENVARD" 
 Totala antalet anrop till respektive tjänst i öppenvård och slutenvård. 

 Antalet korrekta och felaktiga anrop till tjänst. 

Under ”OVRIGA FEL” sammanställs: 
 Antalet övriga fel (GVR-interna fel).  

Under ”YTTERLIGARE INFORMATION” sammanställs: 
 Antalet anrop till ej valida tjänster.  

 Antalet anrop kontrolleras mot  antal poster i indatafilen (inkl. inledningsposten). 
Antalet skall vara lika. 

 Antal fel/varningar från tjänsten samt fel som finns på tillhörande loggfil kontrolleras.  
Antalet skall vara lika.  

Under ”KOMMENTAR” : 

Kommenteras eventuellt den aktuella körningen (fri text).  

 

Namnformat: 

klientnamn + dagnummer + löpnummer inom dagen.RET 

ex. ABC091A.RET 
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 Exempel på kvittensfil: 
 

Rad 1 KORNINGSRESULTAT: OK 

 2 

Rad 3 Resultat OPPENVARD 

 4 ******************* 

 5 Besok (registrering)            : totantal =     106, ok =     106, fel =       0 

 6 Besok (korrigering)             : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 7 Diagnoser (registrering)        : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 8 Diagnoser (korrigering)         : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 9 Borttag av diagnoser            : totantal =       0, ok =       0, fel =       0  

 10 Produkter (registrering)        : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 11 Produkter (korrigering)         : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 12 Borttag av produkter            : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 13 Borttag av besok                : totantal =       3, ok =       3, fel =       0 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 Resultat SLUTENVARD 

 20 ******************* 

 21  Inskrivning (registrering)      : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 22 Inskrivning (korrigering)       : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 23 Utskrivning (registrering)      : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 24 Utskrivning (korrigering)       : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 25 Borttag av utskrivning          : totantal =       0, ok =       0  fel =       0  

 26 Diagnoser (registrering)        : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 27 Diagnoser (korrigering)         : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 28 Borttag av diagnoser            : totantal =       0, ok =       0, fel =       0  

 29 Produkter (registrering)        : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 30 Produkter (korrigering)         : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 31 Borttag av produkter            : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

  32 Borttag av inskrivning          : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 33 

 34 

 35 

 36   

 37 

 38 Resultat VARDPERIOD 

 39 ******************* 

 40 Vardperiod (registrering)       : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 41 Vardperiod (korrigering)        : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 42 Vardperiodavslut (registrering) : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 43 Vardperiodavslut (korrigering)  : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 44 Borttag av vardperiod           : totantal =       0, ok =       0, fel =       0 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 
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Rad 50 OVRIGA FEL 

 51 ********** 

 52 Antal ovriga fel (GVR-interna fel): 0 

 53 

 54 

 55 

 56 YTTERLIGARE INFORMATION 

 57 *********************** 

 58 Antal anrop mot ej valida tjanster: 0 

 59 Antal anrop = antal poster i indatafil (skall vara lika):  110 = 110 

 60 Antal fel/varningar = antal poster i loggfil (skall vara lika):  0 = 0 

 61 KOMMENTAR 

 62 ********* 

 63 Fri text ………  

 


