
 

  

Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2020-12-11 

Tid:  Kl. 13:00 – 14.30 

Plats:   Skype-möte 

 

Kallade 
Nina Bonnedahl  Närvarande   
Stefan Bengtsson  Närvarande 
Marcus Edenström  Närvarande 
Gittan Gunnarsdotter  Ej närvarande 
Catharina Johansson  Närvarande 
Christian Lindberg  Närvarande 
Hanna Ström   Närvarande 
Charlotte Ejerblom  Närvarande 
Kristina Westerberg  Närvarande 
Pia Fjälling   Närvarande 
Anette Adler   Närvarande  
Sofia Bergstedt  Närvarande 
Per Sjöli   Närvarande 
Nina Jonsson   Närvarande 
Anneth Lundahl  Närvarande 
Lars Levin   Närvarande 
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig Vårdform 

1.  Ersättningsmodell specialistvård 

För cirka en vecka sedan kom information från 

RD/Styrgruppen för ersättningsmodeller att vi ska planera 

för en övergångsperiod i takt med att Millennium rullas ut. 

Det innebär att Regiondirektören med största sannolikhet 

kommer att få ett uppdrag från RF att föreslå en förenklad 

ersättningsmodell för specialistvården under 2022-2023, 

förmodligen bestående av en hög andel anslagsfinansiering 

(med undantag för särskilda satsningar, PK-volymer med 

mera). I februari ska frågan lyftas till RF som ett led i att 

backa på beslutet om att införa gemensamma priser för 

slutenvård och öppenvård. Två nya uppdrag förväntas 

därmed: att ta fram en övergångslösning för åren 2022-2023 

och att utreda möjligheten att införa en gemensam 

ersättningsmodell för specialistvård och primärvård från år 

2024 och framåt. 

 

Utomlänsvård: förslag att använda KPP för fakturering av 

utomlänsvård har godtagits av RD/Styrgruppen. Ska lyftas till 

Samverkansnämnden i nästa steg. VEP-plattformen kan i så 

fall byggas utifrån KPP-systemet, vilket skulle minska 

utvecklingskostnader för VEP. I dagsläget dock oklart i vilken 

politisk process det ska drivas vidare. Kan gälla alla sjukhus 

samtidigt om vi ser att det är görbart, annars etappvis i 

samband med införandet av Millennium. 

Stefan SV 

2.  Sjukhusvårdtillfälle vs. klinikvårdtillfälle 

Nina Jonsson och Per Sjöli berättar om aktuell status i 

Millennium. Det kommer inte att finnas en direkt 

motsvarighet till begreppet ”klinik” i Millennium, det som 

kommer att finnas är ”PDL-organisation”. Tittar man på SÄS 

finns specialiteten ”Medicin” som en PDL-organisation, den 

kommer bli översatt till MRCU i Millennium oavsett om det 

egentligen är en underklinik (såsom exempelvis ”infektion”) 

som patienten har vårdats inom. Operation är ett eget 

MRCU i Millennium. I dagsläget kommer Millennium inte att 

konfigureras enligt sjukhusvårdtillfälle, då den typen av 

beslut inte har kommit. I övriga världen används begreppet 

sjukhusvårdtillfälle, det var först när Cerner fick kontrakt 

med VGR och Region Skåne som de tog emot önskemål om 

att konfigurera systemet i enlighet med klinikvårdtillfälle. 

 

Alla 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 

 

Diskussioner om fördelar/nackdelar med sjukhusvårdtillfälle 

kontra klinikvårdtillfälle ur uppföljningssynpunkt och 

kodningssynpunkt. Många upplever fortsatt bristande 

information för att kunna fatta beslut om en övergång till 

sjukhusvårdtillfälle. Nina bokar in ett uppföljande möte i 

mitten av januari för fortsatta diskussioner. 

3.  Övrigt 

Inga övriga frågor. 

Nina SV 

4.  Nästa möte 

13 januari kl. 13.00-14.15 – Skype 

Nina SV 

Nästkommande möten  

17 februari kl. 13.00-15.00 – Skype 

13 maj kl. 13.00-15.00 – Skype 

15 september kl. 13.00-15.00 – Skype 

18 november kl. 13.00-15.00 – Skype 

mailto:Nina.bonnedahl@vgregion.se

