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Kallelse/Mötesanteckning 

Sakkunniggrupp terminologi- och 
klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård 
Västra Götalandsregionen 
 

Mötesdatum: 2021-02-17 

Tid:  Kl. 13:00 – 16.00 

Plats:   Skype-möte 

 

Kallade 
Nina Bonnedahl  Närvarande 
Stefan Bengtsson  Närvarande 
Marcus Edenström  Inte närvarande 
Gittan Gunnarsdotter  Närvarande 
Catharina Johansson  Närvarande 
Christian Lindberg  Närvarande 
Emma Johansson  Föräldraledig   
Hanna Ström   Närvarande 
Charlotte Ejerblom  Närvarande 
Pia Fjälling   Närvarande 
Åsa Cronberg Lind  Närvarande punkterna 1-4; 10; 12-13 
Anette Adler   Närvarande 
Sofia Bergstedt  Närvarande 
Jasmina Mesihovic  Närvarande punkt 9 
Lars Levin   Närvarande 
Per Sjöli   Närvarande punkt 11 
Nina Jonsson   Närvarande punkt 11 
Anneth Lundahl  Närvarande punkt 11 
  



 

 

2   

 

Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig Vårdform 

1.  Föregående minnesanteckningar 

Inga kommentarer. 

Nina B PV & SV 

2.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten 

Christian återger kort om det nationella SVEX-mötet, där 

Socialstyrelsen är sammankallande. Detaljerade diskussioner 

om kodning förekom. 

Alla PV & SV 

3.  Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas) 

• Ny inomregional KVÅ-kod för vaccination Covid-19 UX655 

• Ny inomregional KVÅ-kod för antigentest 
UX640 

• Ny inomregional läns- och kommunkod för särskilda fall 

Nina B PV & SV 

4.  Information från KlassReg 

Nina B informerar om att många KlassReg-frågor hanteras i 

arbetsgruppen som ser över ”Regelverk för registrering…” 

(punkt 10 nedan). Diskussioner på senaste mötet med 

KlassReg om komplexiteten att hantera besökstyper utifrån 

väntetider, beskrivning och ersättning – där de olika 

perspektiven många gånger inte är kompatibla. 

Nina B PV & SV 

5.  Hantering av förslag nya besökstyper/besöksformer 

SU har tagit fram ett förslag att införa nya besökstyper och 

besöksformer, ingången i dagsläget är dock att inte göra 

några större förändringar i avvaktan på FVM (där det finns 

fyra fält för att särskilja informationsmängderna istället för 

dagens två fält i ELVIS). 

Nina B PV & SV 

6.  Registrering digifysiska besök (bilaga bifogas) 

Diskussioner om att det blir allt mer vanligt förekommande 

att olika huvudmän interagerar i frågor, inte minst kopplat 

till rehabiliteringsbehov för Covid-19-patienter. STOK 

beslutar att inrätta den nya KVÅ-koden för att fånga 

digifysiska besök enligt förslag. 

Nina B PV & SV 

7.  Registrering teledermatologi (bilaga bifogas) Nina B SV 
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Synpunkter kring att ändra terminologin så att det blir rätt, 

inte blanda ihop teledermatologi och teledermatoskopi. 

STOK godkänner registreringsrutinen enligt förslag, Nina B 

säkerställer rätt terminologi. 

8.  Registrering team eller enskilt besök vid operation under 

dagtid 

Konstateras att sjukhusen registrerar olika, fråga för 

KlassReg att hantera om behov finns. 

Nina B SV 

9.  Ersättning vaccination Covid-19 

Jasmina informerar om att det via SVEVAC skulle kunna gå 

att få information om antalet givna doser, det finns dock 

inga möjligheter att få ut det på regional nivå. För att fånga 

ett fakturaunderlag för sjukhusförvaltningarna undersöker 

Nina B möjligheterna att göra uttag via VEGA, då utifrån 

lathunden med registreringsanvisningar i form av diagnos-, 

åtgärdskoder och ATC-koder. Sjukhusrepresentanterna ser 

över möjligheterna att fånga givna doser via till exempel 

SVEVAC på hemmaplan. Extra-insatt möte för att diskutera 

vidare planeras till slutet av nästkommande vecka. 

Nina B SV 

10.  Översyn ”Regelverk för registrering…” 

Arbetsgruppen har tagit fram texter kring 1177 Stöd och 

behandling, mobila team samt digifysiska kontakter. Nina B 

kommer att besluta om den nya versionen av 

”Regelverket…” inom kort, vilken då också publiceras på 

hemsidan. 

Alla PV & SV 

11.  Information om klinikvårdtillfälle i FVM 

Per, Nina J och Anneth går igenom definitionen av olika 

relevanta begrepp och visar på skillnaden i klinisk kodning 

mellan Millennium och nuvarande system utifrån konkreta 

patientfall. Avslutande diskussion med en ”laget runt” där de 

flesta sjukhusrepresentanter uppger att det är svårt att se 

konsekvenserna fullt ut i det nya, samtidigt som man värnar 

om uppföljningsmöjligheterna av exempelvis MVO. Nina B 

skriver, i egenskap av STOK-ordförande, ihop en 

rekommendation till FVM:s ledningsgrupp att konfigurera 

systemet enligt ”clinical encounter”, främst med hänsyn till 

att minska den administrativa bördan. 

Per, 

Nina J, 

Anneth 

PV 

12.  Övrigt 

Inga övriga punkter. 

Alla PV & SV 
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PV = primärvård 

SV = specialistvård 

Information till andra grupper  
KlassReg och Sakkunniggrupp Pris- och Ersättningsfrågor (SSPEF) 

 

Välkomna! 

Sammankallande Sekreterare 

Nina Bonnedahl Nina Bonnedahl 

Koncernavdelning Data och Analys Koncernavdelning Data och Analys 

Koncernkontoret Koncernkontoret 

070-5779532 070-5779532 

Nina.bonnedahl@vgregion.se Nina.bonnedahl@vgregion.se 

 

13.  Nästa möte 

12 maj kl. 13.00-15.00 – Teams 

Nina B PV & SV 

Nästkommande möten  

12 maj kl. 13.00-15.00 – Teams 

22 september kl. 13.00-15.00 – Teams 

18 november kl. 13.00-15.00 – Teams 

mailto:Nina.bonnedahl@vgregion.se

