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Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2019-11-20 

Tid:  Kl. 13:00 – 15.00  

Plats:   Skype-möte 

 

Kallade 
Nina Bonnedahl   Närvarande   
Stefan Bengtsson   Ej närvarande 
Marcus Edenström   Ej närvarande 
Gittan Gunnarsdotter   Närvarande 
Catharina Johansson   Närvarande 
Christian Lindberg   Ej närvarande 
Elisabet Rundberg   Närvarande  
Emma Johansson   Närvarande 
Charlotte Ejerblom   Närvarande  
Pia Fjälling    Närvarande 
Susanne Kjellberg   Närvarande 
Anita Johansson   Närvarande 
Åsa Cronberg Lind   Närvarande   
Anette Adler    Närvarande  
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig Vårdform 

1.  Föregående minnesanteckningar 

Gås igenom och läggs till handlingarna. 

Nina PV & SV 

2.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten 

Nina informerar om PCSI-konferensen i Köpenhamn den 12-

15 november. Generella intrycket är att det var en bra 

konferens med intressanta föredrag kring primär- och 

sekundärklassifikationsfrågor, även ersättningsfrågor. 

Alla PV & SV 

3.  Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas) 

UX800 ”Samordningsinsats komplexa behov”: Åsa Cronberg 

Lind lyfter behovet av ett förtydligande om önskemålet är 

att fånga antalet patienter eller antalet insatser. Nina tar 

med sig frågan. 

UX700 ”DFoot”: inga kommentarer. 

Nina PV & SV 

4.  Information från KlassReg 

Ingen specifik information för tillfället. 

Nina PV & SV 

5.  Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020 

Nina informerar om att arbetet fortlöper och ambitionen är 

fortsatt att starta det första utbildningstillfället under våren 

2020. Önskemål om att informationen går ut även till 

förvaltningscheferna, Nina ser till att det blir gjort så fort 

datum för utbildningen är fastställda. 

Nina PV & SV 

6.  Registrering av MMR 

Nina har fått in svar från de flesta förvaltningar kring hur de 

använder de olika KVÅ-koderna för MMR. Rutinerna tycks 

skilja sig åt mellan förvaltningarna. Enhet Regional 

Vårdanalys går igenom statistiken i VEGA kopplat till svaren 

och återkommer med eventuellt förtydligande av 

registreringsrutiner. 

Nina PV & SV 

7.  Nationella KVÅ-koder ersätter regionala KVÅ-koder (bilaga 

bifogas) 

Förslag på att avsluta tio specifika KVÅ-koder vid årsskiftet 

2019/2020 med hänvisning till att det numera finns 

nationella KVÅ-koder som beskriver samma sak som de 

inomregionala. Några STOK-representanter vill stämma av 

Nina PV & SV 
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detta internt inom definitivt svar lämnas. Senaste datum för 

svar blir den 3/12. 

I ”Regelverket för registrering av vårdkontakter inom den 

specialiserade vården” finns numera ett förtydligande om 

att VGR principiellt kommer att ersätta inomregionala KVÅ-

koder med nationella ifall de ha samma betydelse i samband 

med årsskifte framgent. 

8.  Viktlistor 2020 (bilagor bifogas) 

Nina informerar om att Regiondirektören fattat beslut om 

att bibehålla årets viktlista även nästa år, då effekten av den 

nya viktlistan inte togs in i VÖK-processen i rätt tid. Den 

enda förändringen som görs inför år 2020 är att nya 

nationella DRG läggs in, vilket är fyra stycken till antalet. 

Nina SV 

9.  Teledermatoskopi 

Gittan lyfter behovet av att fånga insatsen 

”teledermatoskopi” (där läkare gör en medicinsk bedömning 

av hudbesvär digitalt) i produktiviteten och KPP-systemet. I 

dagsläget är rutinen att det ska registreras med besökstyp 

”Ö”. Frågan behöver lyftas kopplat till väntetider, GRIP samt 

KlassReg. 

SU SV 

10.  Uppföljning egenmonitorering – beslutspunkt 

Kopplat till det pilotprojekt som nu startar för 

hjärtsviktspatienter och möjligheten till egenmonitorering 

har Nina tagit emot önskemål om att starta nya KVÅ-koder 

för att fånga ledtider. Förslaget att inrätta två nya KVÅ-koder 

för att fånga ”start av egenmonitorering” och ”avslut av 

egenmonitorering” godkänns. Viktigt att säkerställa att det 

finns en tydlig anvisning för vilken vårdkontakt som ska 

kopplas till de nya KVÅ-koderna. 

Oklarheter kring registreringsrutiner för att fånga kontakter 

mellan patient och HoS-personal i samband med 

egenmonitorering behöver omhändertas. Frågan tas upp på 

nästa möte med KlassReg i december. 

Nina SV 

11.  Arbetsgrupp distanskontakter 

Nina informerar om resultatet av arbetet i den grupp som 

har sett över behovet av förtydligande kring registrering av 

distanskontakter. Arbetsgruppen landade i följande tre 

lösningar: 

1. Skriva in i ”Regelverk för registrering av 
vårdkontakter…” att just det dokumentet 

Nina SV 



 

 2019-09-11 

4   

PV = primärvård 

SV = specialistvård 

 

Information till andra grupper  
KlassReg och Sakkunniggrupp Pris- och Ersättningsfrågor 

 

är master, dvs. att vid eventuellt 
motsägande rutiner i olika dokument är 
det som står i Regelverket det korrekta. 

2. Ett förtydligande att Regelverket inte behandlar 

patientavgiftsfrågor skrivs in i Regelverket. 

3. Stora förändringar i exempel under 
”distanskontakter” i Regelverket för att 
underlätta diskussionerna kring tolkning av 
”kvalificerad hälso- och sjukvård”. 

 

STOK-representanterna uppfattar förändringarna som ett 

led i rätt riktning. 

Den nya versionen av Regelverket tas upp som en 

informationspunkt på KlassReg-mötet i december och 

tillgängliggörs direkt efter det mötet. Det börjar gälla 2020-

01-01. 

12.  Definition av vårdnivå ”regionsjukvård” 

Nina informerar om att frågan visat sig relativt komplicerad 

med ett antal olika intressenter. Enhet Regional Vårdanalys 

ser över inrapporterad statistik till VEGA och återkopplar i 

frågan till berörda förvaltningar. Ett förtydligande kring hur 

vårdnivå N ”nationell högspecialiserad vård” krävs för att 

fånga vårdnivåerna korrekt framåt. 

Alla SV 

13.  Mötestider 2020 

20 februari kl. 13.00-15.00 – fysiskt i NRH GBG 

27 maj kl. 13.00-15.00 – Skype 

17 september kl. 13.00-15.00 – Skype 

18 november kl. 13.00-15.00 - Skype 

Nina PV & SV 
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Välkommen! 

 

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 

  

Nästkommande möten  

20 februari kl. 13.00-15.00 – fysiskt i NRH GBG 

27 maj kl. 13.00-15.00 – skype 

17 september kl. 13.00-15.00 – skype 

18 november kl. 13.00-15.00 - skype 


