
 

  

Mötesanteckning 

 

Mötesgrupp KlassReg 
 

Mötesdatum: 2019-08-29 

Tid:  Kl. 9.15 – 12.00  
Från 12.30 Klassifikationsgruppen 

Plats:   Karpen, Gullbergsvass, Göteborg 

Deltagare:  
Nina Jonsson SÄS 
Maria Ödwall NU  
Susanne Göransson, Susanne Lindahl SU 
Marisol Nylander Frölunda  
Maria Algården Angered 
Eva-Britt Jansson, Lina Liivrand SkaS 
Victor Nordling Koncernkontoret 
 

 Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1.  Sekr dagens möte Eva-Britt 

2.  Föregående mötesanteckningar, samt beslut från STOK. 
Victor utformar underlag om nya besöksformer TB och DS vilket 
genererar att man inte behöver koppla på någon KVÅ-kod då detta 
konfigureras i dessa nya former.  
 
Regionala registreringsregler (Registreringsregler 2019) beslutades 
förra veckan och skickades ut till alla förvaltningar. Anmärk nu att 
de inte längre heter Registreringsregler + årtal utan det ska anges 
version av Registreringsregler.  
 
Synpunkter SÄS: Undrar varför inte koden AU125, SIP – slutenvård 
finns med. Victor skriver in det i nuvarande version.  
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Synpunkter SU: Reflexion över att det står ”Första ÖV som initieras 
av vårdbegäran. Förstabesök behöver inte initieras av en remiss.  
Beslutas att Susanne G tar reda på om regionen har remisskrav 
kontra förvaltningarna.  
 
TB kan inte kopplas på team, får använda KVÅ-kod.  
 
Sista frågan gällande akutvårdskontakter bordlades vid senaste 
möte. Punkten får väckas på nytt om kvarstående intresse.   

3.  Önskemål om ny Regional åtgärdskod (D-foot) 
Se bifogat underlag 
Gäller även primärvården. Vi har inga invändningar mot underlaget.  
Victor stämmer av med Barbro Björk Thomassen, Närhälsan och 
utfärdar därefter ett beslutsunderlag.  

 

4.  Audionom utför hörseltest inför Läkarbesök. Vanligtvis sker dessa 
besök samma dag.  Val av besökstyp? 
 
Svar: Läkarbesök F, audionom X. 

Marisol 

5.  Registreringsregler Besökstyp TB 
Går det att förenkla kriterierna? Upplevs fortfarande som mycket 
svårt vilket leder till bristande korrekta registreringar.  
 
Victor stämmer av med Margareta Axelsson angående 
patientavgifter vid förening >30 minuter. 
Ska vi få ersättning från 2020?  Olika i VÖK.  
 
Mycket diskussioner om TB. 
- Om patient uteblir fysiskt besök och genomför TB på e.m. hur ska 
man registrera?  
Svar: Uteblivet fysiskt besök och telefonkontakten med TÖ.  

Eva-Britt 

6.  Diskussion gällande begreppet Teambesök (besöksform) 
Endast läkarbesök går vidare till PAR.  
Det är skillnad på assistera och behandla vid teambesök.   
Team kan vara flera inom samma specialitet. 
 
Återkopplar till frågande om dokumentet begrepp och 
beskrivningar.  
 

Eva-Britt 
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7.  Registreringsregler 2.5 
Är klart och beslutat. Döpt om tidigare namnet Registeringsregler 
2019 till Registreringsregler version 2.5.  
 
Förslag på att baka in ELVIS-rutin i registreringregler i 
distanskontakter för att underlätta för användaren.  
Victor tar med frågan och efterhör med Nina (förslag som en bilaga 
till reglerna) 
 
Förslag på att hänvisa till patientavgiftshandboken i nästa version. 
Förslaget godkänns av KlassReg.   

Victor 

8.  Övriga frågor 
SU Susanne G: Ombokningskoder.  
Efter nya ELVIS 5.2 – fick markant ökad statistik på ombokningar.  
SU omprioriterade inte i det gamla ELVIS. Samma kod för samma 
sak, ombokningen är en sak, omprioritering en annan. Stort 
bekymmer då det ger fel utdata. Behövs koder som är anpassade för 
omprioritering.  
Susanne G skickar till regionala ELVIS förvaltargruppen och efterhör 
lösning.  
 
Victor: Informerar att avbokningskod för köpt vård önskas. ProKap 
önskar detta. 

 

9.  Information från klassifikationskoordinatorer VGR 
Klassifikationskoordinaterna ska ha möte i oktober, ombeds skicka 
frågor till dem som de kan ta med sig.  Klassifikationsgruppen 
 
Susanne och Agneta tittar på Östergötlands utbildning, ska göra en 
grundlig utvärdering. I september ska beslut tas om vi ska använda 
oss av utbildningen. Framtida tankar om att ha en 
Klassifikationsenhet i Regionen. Ska primärvården inkluderas? 
Sista grundkursutbildningen är igång nu. Regionen köper inte fler 
utbildningar från Emendor.  
 
Fria diskussioner om framtiden inom klassificeringsutbildningen.  
 

Susanne L 
 
 
 
 
 
 

10.  Klassifikationsgruppen  
 

Från kl. 12.30 


