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1 CVR – centrala väntetidsregistret 
CVR-systemet är skapat för att ge beställarna möjlighet att följa upp tillgängligheten till viss typ av vård. I 

CVR registreras väntande till nybesök till läkare på specialistmottagning samt väntande till vissa typer av 

behandlingar/operationer/undersökningar. Informationen i registret visar hur många patienter som väntar 

och hur länge dessa har väntat på sitt mottagningsbesök eller sin behandling.  

Data till CVR skickas från vårdsystem såsom journalsystem och andra patientadministrativa system. 

 

2 Kontaktuppgifter  
Statistik om väntande och kötider samt i vilken grad vårdgarantin uppfylls finns på CVR-webben, 

https://cvr.sll.se. För behörighet dit skickas ett mail till vantetider.hsf@sll.se.   

 

För problemrapportering och andra frågeställningar kontaktas SF servicedesk enligt följande: 

https://tellus.sll.se/. Helpdesk tel. 08 – 123 145 10. 

 

3 Tekniska förutsättningar 
För att kunna leverera information till CVR måste vårdproducenten använda ett datorbaserat vårdsystem 

samt ha tillgång till internet. Vårdsystemet eller ett tilläggssystem måste kunna framställa väntetidsfiler 

med innehåll enligt den tekniska specifikationen. Dessutom krävs ett filöverföringssystem för säker 

överföring. Det system som har använts i många år och som än i dag används baseras på säker 

kommunikation med en Snod-server. En lösning för anslutning av nya journalleverantörer har 

implementerats. Lösningen är baserad på anslutning av journalsystem till SLL EDI integrationstjänst. Den 

tekniska rapporteringslösningen bygger på Windows standard och tjänster som tillhandahålls som standard 

inom landstinget. Observera dock att vårdproducenten själv måste anskaffa vårdsystemet och det eventuella 

tilläggssystem som skapar väntetidsfilerna. 

 

4 Införande, förvaltning och drift 
För att skicka filer till CVR används valfri SFTP klient på marknad. Filerna skickas till en EDI-server. Det 

krävs att man har ett användarkonto till den servern. Användaridentitet och lösenord till EDI-servern kan 

beställas hos SF servicedesk på https://tellus.sll.se. (Kontaktuppgifter i kapitel 2.) I CVR-rapporteringen 

ansvarar vårdgivaren för följande steg: 

• Väntetidsuppgifterna registreras i vårdsystemet. 

• Väntetidsfiler skapas utifrån data i vårdsystemet enligt postlayout och filnamngivningsstandard 

nedan. 

• Filerna skickas till CVR dagligen. 

 

Förutsatt att filerna är namngivna enligt namngivningsstandarden, kan CVR detektera när filer saknas och 

återkoppla detta på mail till namngivna kontaktpersoner hos vårdgivare och/eller vårdsystemsleverantörer. 

Även korrupta/oläsbara filer återkopplas på detta sätt. 

Kontaktpersoner för mailåterkoppling meddelas CVR-förvaltningen genom SF servicedesk. 

(Kontaktuppgifter i kapitel 2.) 

 

Drift och applikationsförvaltning av CVR hanteras av Tieto och IRM. 

 

 

 

 

 

https://cvr.sll.se/
mailto:vantetider.hsf@sll.se
https://tellus.sll.se/
https://tellus.sll.se/
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5 Väntetidsfilerna 
 

I CVR hanteras tre typer av väntetider: 

• Väntetider till mottagning (för närvarande endast nybesök till läkare, men stöd finns i CVR för att 

ta emot andra vårdgivarkategorier)  

• Väntetider till behandling 

• Väntetider till undersökning 

I fältet Posttyp anges vilken väntetidstyp som avses, B=behandling eller undersökning, M=mottagning. 

Varje väntetidspost består av ett antal fält separerade med semikolon. Väntetidsposterna behöver inte vara 

sorterade. 

Av historiska skäl skiljer sig postlayouten för mottagningsbesök från postlayouten för 

behandlingar/undersökningar trots att informationsinnehållet är detsamma. 
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5.1 Postlayout mottagningsbesök 
 

Nr Fältnamn Format Beskrivning Obl. Obl. 

sedan 

1 Posttyp C(1) M (står för mottagningsbesök) Ja 2000 

2 Pnr/Rnr C(12) Personnummer med och utan sekelsiffror accepteras.   Ja 2000 

3 Inrättning C(5) Del av kombika Ja 2000 

4 Klinik C(3) Del av kombika Ja 2000 

5 Tilldelad tid  N(8) Datum för mottagningsbesök eller blank. SSÅÅMMDD. 

CVR använder detta som information om att tid har 

tilldelats, inte att väntetiden kommer att avslutas då.  

Obligatoriskt 

om det finns 

2020 

6 Remissdatum/ 

Kontaktdatum 

N(8) Väntetiden beräknas med början från denna dag. 

SSÅÅMMDD 

Ja 2000 

Kontaktdatum – då patienten själv tar kontakt (utan 

remiss). 

  

7 Rapporteringsdatum N(8) Datum då ögonblicksbilden av väntetidsläget som skickas 

till CVR gällde. SSÅÅMMDD Se Namngivning av filer   

Ja 2000 

8 Prioritet N(1) 1=prioriterad, 2=oprioriterad.   Nej  

9 CVR-grupp C(4) CVR-gruppkod. Ett värde ur en förteckning över typ av 

mottagningar man vill följa upp väntetider på. Koder finns 

i http://codeserver.sll.se/ under CVRGRUPP.  

Ja 2000 

10 Undantagskod  N(1) 0=Vårdgarantin gäller Ja 2017 

1=Väntan förlängd av medicinska skäl (MOV, medicinskt 

orsakad väntan). 

  

2=Väntan förlängd av privata skäl (PVV, patientvald 

väntan). 

  

3= Väntan förlängd p.g.a. att patienten önskar vård på 

särskilt sjukhus/mottagning eller av särskild läkare. 

  

11 Mottagning C(3) Del av kombika.   Ja 2017 

12 Datum 

vårdgarantiundantag 

N(8) Datum för vårdgarantiundantag. SSÅÅMMDD.  

 

  

Ja 2016 

13 Avslutsorsak N(1) 0=Ej avslutad. 

1=Genomförd behandling/besök. 

2=Hänvisad till annan vårdgivare. 

3=Patient tackat nej. 

4=Återtaget behandlingsbeslut av vårdgivaren. 

5=Patienten avliden.  

6=Annan orsak.  

Obligatoriskt 

om det finns 

2017 

14 Avslutsdatum N(8) Datum då väntan avslutades. SSÅÅMMDD.  Obligatoriskt 

om det finns 

2020 

15 VårdärendeId C(50) Identifierar vårdärende. Möjliggör ihopkoppling av olika 

väntetider. Frivillig uppgift. 

Nej  

16 Vårdgivarkod C(4) Vårdgivarkod. Ett värde ur en förteckning över 

vårdgivarkoder man vill följa upp väntetider på. Koder 

finns i http://codeserver.sll.se/ under VDG  

 

Ja 2020 

http://codeserver.sll.se/
http://codeserver.sll.se/
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17 Remissankomstdatum N(8) Datum då remiss inkom. SSÅÅMMDD.  

 

Nej  

18 Remittent C(11) Kombika Inr+Klinik+Avd för remitterande vårdgivare.   Nej  

 

5.2 Postlayout behandlingar och undersökningar 
Nr Fältnamn Format Beskrivning Obl. Obl. 

sedan 

1 Posttyp C(1) B (står för behandling) Ja 2000 

2 Pnr/Rnr C(12) Personnummer med och utan sekelsiffror accepteras. 

Krypterad filöverföring görs med cUrl.  

Ja 2000 

3 CVR-grupp (Åtgärd) C(4) CVR-gruppkod. Ett värde ur en förteckning över 

behandlingar man vill följa upp väntetider på. Koder 

finns i http://codeserver.sll.se/ under CVRGRUPP. 

Ja 2000 

4 Inrättning C(5) Del av kombika Ja 2000 

5 Klinik C(3) Del av kombika Ja 2000 

6 Undantagskod  N(1) 0=Vårdgarantin gäller Ja 2000 

1=Väntan förlängd av medicinska skäl (MOV, 

medicinskt orsakad väntan). 

  

2=Väntan förlängd av privata skäl (PVV, patientvald 

väntan). 

  

3= Väntan förlängd p.g.a. att patienten önskar vård på 

särskilt sjukhus/mottagning eller av särskild läkare. 

  

7 Tilldelad tid  N(8) Planerat datum för behandling eller blank. 

SSÅÅMMDD. CVR använder detta som information om 

att tid har tilldelats, inte att väntetiden kommer att 

avslutas då. 

Obligatoriskt 

om det finns 

2020 

8 Anmälningsdatum N(8) Väntetiden beräknas med början från denna dag. 

SSÅÅMMDD. Datum för beslut om åtgärd. 

Ja 2000 

9 Rapporteringsdatum N(8) Datum då ögonblicksbilden av väntetidsläget som 

skickas till CVR gällde. Se Namngivning av filer 

SSÅÅMMDD 

Ja 2000 

10 Prioritet N(1) 1=prioriterad, 2=oprioriterad. Nej  

11 Avd./Mott. C(3) Del av kombika.  Ja 2017 

12 Datum 

vårdgarantiundantag 

N(8) Datum för vårdgarantiundantag  Ja 2016 

13 Avslutsorsak N(1) 0=Ej avslutad. 

1=Genomförd behandling/besök. 

2=Hänvisad till annan vårdgivare. 

3=Patient tackat nej. 

4=Återtaget behandlingsbeslut av vårdgivaren. 

5=Patienten avliden.  

6=Annan orsak.  

Obligatoriskt 

om det finns  

2020 

14 Avslutsdatum N(8) Datum då väntan avslutades. SSÅÅMMDD.  Ja 2016 

15 

 

 

VårdärendeId C(50) Identifierar vårdärende. Möjliggör ihopkoppling av olika 

väntetider. 

Nej  

http://codeserver.sll.se/
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16 Vårdgivarkod C(4) Vårdgivarkod. Ett värde ur en förteckning över 

vårdgivarkoder man vill följa upp väntetider på. Koder 

finns i http://codeserver.sll.se/ under VDG. 

Ja 2020 

17 Remissankomstdatum N(8) Datum då remiss inkom. SSÅÅMMDD.  

 

Nej  

18 Remittent C(11) Kombika Inr+Klinik+Avd för remitterande vårdgivare. 

 

Nej  

 

 

 

5.3 Namngivning av filer 
 

Väntetidsfilerna ska namnges enligt följande: 

 

<vårdgivarnamn>_<vårdsystem>_<väntetidstyp(er)>_<filskickningsdatum>.txt  

 

Ex. CapioStGoran_Cosmic_M_20160101.txt 

Ex. KarolinskaALB_Orbit_B_20160101.txt 

 

Om en fil innehåller väntetider från flera olika vårdgivare kan vårdgivarnamnet ersättas med ett 

samlingsnamn alternativt utelämnas helt. 

 

Ex. TakeCare_MB_20160101.txt 

 

Det är viktigt att inskickningsdatum blir en del av filnamnet då en inskickad fil annars riskerar att skrivas 

över av nästkommande fil och inskickad väntetidsdata gå förlorad. Detta kan hända om CVR av någon 

anledning inte lyckats läsa in alla inskickade filer samma dag som de skickats in. 

 

Bokstäverna å, ä och ö ska inte användas i filnamnen. 

 

Notera! Rapporteringsdatum i filen ska vara datum då väntetidsläget i filen gällde.  

 

Ex1. 

2016-01-01 klockan 20.00 körs jobbet som skapar CVR-filen utifrån vårdsystemets aktuella bokningar och 

väntelistor 2016-01-01. Filen skickas till CVR klockan 23.00. Rapportdatum i postlayouten och 

filskickningsdatum i filnamnet = 2016-01-01.  

 

Ex2. 

Om jobbet som skapar CVR-filen för 2016-01-01 istället körs 2016-01-02 klockan 05.00 är det fortfarande 

väntetidsläget för 2016-01-01 som rapporteras i filen. Rapportdatum i postlayouten = 2016-01-01 och 

filskickningsdatum i filnamnet = 2016-01-02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

http://codeserver.sll.se/
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5.4 Skicka filer 
CVR påbörjar inläsning av inskickade väntetidsfiler klockan 07.00 varje morgon.  

Filer med gårdagens väntetidsläge måste vara inskickade före 07.00 för att bli inlästa samma dygn. 

Väntetidsfilerna skickas med valfri SFTP klient. Väntetidsfilerna skickas till CVR genom EDI. Konto till 

EDI beställs av CVR-förvaltningen. 

 

CVR hämtar dagligen filerna och läser in dem till väntetidsdatabasen (registret) på databashotellet GDBH. 

Driften av GDBH ansvarar Tieto för. 

 

 

 

5.5 Exempel väntetidsposter 
Följande rader visar exempel på hur väntetidsposter för mottagning och behandling kan se ut i filerna. 

 

B; 121212-1212;529 ;10011;431;0;20160224;20160210;20160222;2 

B; 111111-1111;529 ;10011;431;0;20160302;20160222;20160222;2 

M;121212-1212;99502;511;20160401;20160222;20160223;2;601;2;000;;0;; 

M;111111-1111;99502;511;20160401;20160222;20160223;2;601;2;000;;0;; 

Ändringshistorik 
 

Datum Ändring Ansvarig 

2012 Upprättad  

2016-10-01 Filspecifikationer:  

• Nya fält: Vårdgivarkod, Remittent och 

Remissankomstdatum.  

• Fältet Avd./Mott. obligatoriskt fr.o.m. 

2017. 

Nytt regelverk för namngivning av filer, se 5.3 

Klargörande Rapporteringsdatum, se 5.3 

SS 

2017-01-18 Klargjort obligatoriska fält i specifikationerna. SS 

2017-02-25 Filspecifikationer: Revidering obligatoriska fält + 

lagt till kod 6 till avslutsorsak. 

SS 

2020-05-25 Revidering av obligatoriska/ej obligatoriska 

uppgifter. Skapat kategorin Obligatoriskt om det 

finns i visa fält. 

FS 

2022-02-21 Reviderad avsnitt 5.4. Väntetidsfiler skickas med 

EDI till CVR. 

FS 
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