
 
 

 

 

 

 

Protokoll RAKEL  
 

Tid:   Torsdag den 24 maj 2018 klockan 13.00 – 15.00 

Plats:  Destinationen, Gullbergsvass eller Skype 

 

Närvarande Gullbergsvass: Pia Fjälling, Gittan Gunnarsdotter, Leif Sundberg, Stefan 

Bengtsson. 

 

Via Skype: Charlotte Ejerblom, Marisol Nylander, Maud Lindgren, Elisabeth Rundberg, 

Barbro Björk Thomasson, Seija Erkkonen, Susanne Kjellberg. 

 

 

 

1. Anteckningar från föregående möte 
Genomgång av minnesanteckningarna där fel upptäcktes. Nina korrigerar detta och skickar ut 

nytt protokoll. 

 

2. Information från nationella (och internationella) grupper  
Rikssektionen för diagnoskodning, möte 14-16 mars: Leif redogör för mötet där närmare 200 

medicinska sekreterare medverkade. Diskussioner kring kodning av bland annat tuberkulos 

och sepsis samt kring nya ICD11 och ICHI. 

 

Policygruppen, möte 18-19 april: Leif redogör för mötet där Socialstyrelsen, SKL samt 

representanter från regionerna/landstingen deltog för att diskutera förvaltning och utveckling 

inom sekundärklassifikationsfrågor. Huvudfokus på nya ICD11 samt ICHI. Socialstyrelsen 

har ännu inte fattat beslut om införande av ICD11, men allt pekar mot att ett sådant beslut 

kommer att fattas under hösten. 

 

Arbetsgrupp för att utveckla webutbildning, möte 14-15 maj: Leif redogör för mötet där 

arbetsgruppen med representanter från Socialstyrelsen, Skåne samt VGR närvarade. 

Arbetsgruppen består av åtta personer och uppdraget går ut på att utveckla en webutbildning 

inom klassifikationsfrågor. Utbildningen är snart klar, drift och förvaltning är dock inte 

beslutat var det ska ligga. I september kommer arbetsgruppen åka på studiebesök i 

Östergötland för att få information om hur deras egenutvecklade webutbildning ser ut. 

Innehållet i Östergötlands webutbildning sägs motsvara innehållet i Emendors kurser. 

 

Leif informerar om att Sahlgrenska kommer att tillgängliggöra den webutbildning man har 

utvecklat tillsammans med Akademiska. Leif återkommer med information via mail kring hur 

man loggar in. 

 

Emendor har precis avslutat vårens utbildningar, det finns platser kvar på grundkursen i 

september. 

 



 
3. Aktuellt om Registreringsregler   

Ordförandebeslut sedan föregående möte: 

• Ny regional KVÅ-kod UX252 Vaccin rotavirus (gäller primärvården) 

• Ny regional KVÅ-kod UX260 Hembesök vid åtta månader (gäller primärvården) 

• Ny regional KVÅ-kod UX240 Särskilt resurskrävande besök Arbetsterapeut Vårdval 

Rehab 

• Ny regional KVÅ-kod UX241 Särskilt resurskrävande besök Fysioterapeut Vårdval 

Rehab 

• Nya regionala avbokningskoder ELVIS: frågor kring de ny regionala 

avbokningskoderna och vad syftet med dem är. Nina tar med sig frågeställningen om 

SU behöver dessa i och med att SU har en gammal version av ELVIS samt vad som 

gäller för övriga förvaltningar. 

 

Utbildning primärklassifikation i framtiden: diskussioner utifrån det förslag som är framtaget 

av Agneta Karlsson samt Susanne Lindahl och utskickat inför mötet. Deltagare på mötet 

tycker att förslaget är bra, slutsatsen blir att RAKEL ställer sig bakom förslaget. Funderingar 

kring om man kan ta hjälp av VGR-akademin i uppbyggnaden av organisationen och på vilket 

sätt man kan koppla på internkontroll. Nina skickar förslaget till Hälso- och Sjukvårdsdirektör 

Ann Söderström med hänvisning till att RAKEL ställer sig bakom det, då uppdraget att se 

över möjligheterna att skapa en intern organisation kommer från Ann ursprungligen. 

 

Regelverk för registrering inom specialiserad vård: Nina informerar om att den nya versionen 

för året snart är färdig för utskick. 

 

Registrering av eftervård (Seija Erkkonen): diskussioner om hur MVO 076 ”Eftervård” 

används. Rekommendation från RAKEL’s deltagare att använda det MVO som följer läkarens 

kompetens, vilket innebär att MVO 076 i princip inte är tillämpbart på akutsjukhusen. 

 

Multidisciplinära konferenser (Gittan Gunnarsdotter): svar har kommit från Jan Brun på SU 

med en beskrivning av innehållet i de multidisciplinära konferenserna där det tydligt framgår 

att flera olika hälso- och sjukvårdspersonal ingår i konferenserna. Patientansvarig läkare 

journalför. Efter diskussioner beslutas att frågan ska skickas till KlassReg för utredning med 

frågor kring storlek på volymer och ifall det är möjligt att ändra rutinen. KlassReg får även 

göra en genomgång kring vilka beslut som finns sedan tidigare kopplat till det här. Nina 

ombesörjer detta. 

 

ELVIS-kod för vård på annan förvaltning över dagen (Charlotte Ejerblom): Charlotte 

informerar om att det beslut kring ny destinationskod i ELVIS ”Vistelse över dagen på annan 

förvaltning i VGR” inte går att efterleva då den nya koden inte är upplagd i ELVIS. Deltagare 

på mötet beslutar att registreringsrutinen ska gå tillbaka till KlassReg för att eventuellt hitta en 

ny registreringsrutin för ändamålet. Nina ombesörjer detta. 

 

Utfärda remiss åt annan förvaltning (Charlotte Ejerblom): Charlotte beskriver att man på SkaS 

har märkt av en ny hantering där de får uppmaningar från SU att utfärda remisser åt patienter 

som är överlämnade till SU. Leif och Gittan tar med sig frågan tillbaka till SU för att 

undersöka detta. 

 

Teledermatologi (Charlotte Ejerblom): fråga kring ifall vi ska ändra registreringsrutinen för 

teledermatologi till att registreras som prissatt besök. Efter diskussioner beslutas att frågan ska 



 
skickas till KlassReg för utredning utifrån storlek på volymer och ifall det är möjligt att ändra 

rutinen. KlassReg får även göra en genomgång kring vilka beslut som finns sedan tidigare 

kopplat till det här. Nina ombesörjer detta. 

 

4. Aktuellt om Ersättning och resursfördelning 
Nina informerar om att den nya medarbetaren Malin Lönnbark är på plats på Regional 

Vårdanalys. Malin kommer att ha ansvar för att implementera SVEUS analysplattform samt 

visningsytorna för vårdepisodsersättningarna. 

 

5. Aktuellt om Prestationsredovisning 
Inget aktuellt. 

 

6. Aktuella Terminologifrågor    
Avstämning med RIG: beslut har fattats om att ingen enhet för Vårdinformatik kommer att 

skapas i regionen såsom det fanns förslag om tidigare. 
 

7. Övriga frågor 
Nytt uppdrag och namn för RAKEL: Stefan och Nina berättar om det nya sättet att organisera 

sig kring klassifikations- och ersättningsfrågor inom regionen. RAKEL’s uppdrag kommer 

fortsatt att vara terminologi- och klassifikationsfrågor. För att följa ledningssystemets struktur 

kommer gruppen att klassas som en Sakkunniggrupp, vilket innebär att det är en expertgrupp 

med mandat att fatta beslut i terminologi- och klassifikationsfrågor. Gruppen kommer att heta 

Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK). 

Det kommer att skapas en Sakkunniggrupp som arbetar med ersättningsfrågor med vilken 

STOK kommer att ha ett nära samarbete då frågorna hänger ihop. Se separat PDF. 

 

Nästa möte: 20 september kl. 13.00-15.00, via Skype. 

 

  



 
 

 

Inbjudna: 

Koncernavdelning Data och analys – Marcus Edenström 

Koncernstab hälso- och sjukvård – Marika Fixell 

SU – Leif Sundberg, Gittan Gunnarsdotter, Catharina Johansson 

NU – Maud Lindgren / Elisabeth Rundberg 

SÄS – Emma Johansson / Seija Erkkonen 

SkaS – Charlotte Ejerblom / Kristina Westerberg 

Kungälv – Pia Fjälling / Pontus Lundh 

Alingås – Susanne Kjellberg 

Frölunda – Marisol Nylander 

Närhälsan – Barbro Björk Thomasson 

H&H – Maria Johansson 

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp – Stefan Bengtsson 

 

 


