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Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2019-02-27 

Tid:  Kl. 13:00 – 16.00  

Plats:   Bläckfisken, Gullbergsvass 

 

Kallade 
Nina Bonnedahl  Närvarande  
Stefan Bengtsson  Närvarande 
Marcus Edenström  Ej närvarande 
Marika Fixell   Ej närvarande  
Gittan Gunnarsdotter  Närvarande 
Catharina Johansson  Närvarande 
Christian Lindberg  Ej närvarande 
Marisol Nylander  Ej närvarande 
Elisabet Rundberg  Närvarande 
Seija Erkkonen  Närvarande 
Charlotte Ejerblom  Närvarande 
Kristina Westerberg  Ej närvarande 
Pia Fjälling   Närvarande 
Pontus Lundh  Ej närvarande 
Susanne Kjellberg  Närvarande 
Anita Johansson  Närvarande  
Åsa Cronberg Lind  Närvarande 
Maria Johansson  Ej närvarande 
Anette Adler   Närvarande 
Linda Remahl Rosendahl  Ej närvarande 
Barbro Björk Thomasson  Närvarande 
Robin Björk   Närvarande punkt 2 
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig Vårdform 

1.  Föregående minnesanteckningar 

Gicks igenom och läggs till handlingarna. 

Alla PV & SV 

2.  Uppdrag från FVM ”Patientavgifter och frikort” 

Robin Björk informerar om ett uppdrag från FVM som kräver 

vidare utredning om hur vi kopplat till det nya kärnsystemet 

hanterar patientavgifter och frikort. Målet är att 

sammanställa de variabler som behövs för att beräkna 

patientavgifter. STOK kommer att användas som en 

referensgrupp i arbetet. Beslut om att Robin m.fl. 

återkopplar till STOK med ett material som STOK tar ställning 

till på ett extra-insatt möte den 8 april kl. 14.00-15.30 via 

Skype. STOK önskar ta del av materialet två veckor innan 

mötet. 

Robin 

Björk 

PV & SV 

3.  Presentation intern beredning respektive förvaltning 

Samtliga närvarande förvaltningsrepresentanter presenterar 

och beskriver den interna beredningsstrukturen som 

omhändertar terminologi- och klassifikationsfrågor. Många 

förvaltningar har etablerade arbetssätt och grupperingar, 

andra är i uppstartsfasen. Konstateras att en kommande 

utmaning blir att få ihop dessa frågor i den nya förvaltningen 

för Sjukhusen i Väst. Ytterligare en förändring sker inom 

Närhälsan med dess uppdelning i två förvaltningar. 

Alla PV & SV 

4.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten 

Stefan informerar om den dragning han har haft för ÄU om 

nya ersättningsmodeller inom specialistvården i form av lika 

DRG-pris för slutenvården samt lika pris för psykiatrin. ÄU 

rekommenderar ett införande av de nya modellerna. 

 

Nina informerar om ACG-nätverket på SKL i Stockholm den 5 

mars. Medarbetare från Regional Vårdanalys kommer att 

närvara. 

Alla PV & SV 

5.  Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas) 

Distanskontakter ny besökstyp DS (specialistvården) 

Nya KVÅ-koder utökat hembesöksprogram BVC 

Ny KVÅ-kod hälsoundersökning asylsökande 

 

Nina PV & SV 
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Inga frågor kring dessa tidigare beslut, läggs till 

handlingarna. 

6.  Information från KlassReg 

SIP 

Hemmonitorering (från programområde Kardiologi) 

Beslutsstödsystem D-foot 

Registreringsregler 2019 

 

Ovanstående punkter är pågående arbete inom KlassReg. 

 

Allmänna diskussioner kring rapportering av nya digitala 

vårdtjänster och eventuellt ökade rapporteringskrav, se 

punkt 11 nedan. 

Alla PV & SV 

7.  Ny KVÅ-koder ERP och MKBT (material bifogas) 

Inga kommentarer kring arbetsmaterialet, beslut fattas om 

att införa den nya KVÅ-koden enligt förslag. Uppmaning från 

Närhälsans representanter att lägga in det som en nyhet i 

Vårdgivarnytt. 

Alla PV & SV 

8.  KVÅ-kod för registrering av iKBT – ZV044 eller ZV051? 

Närhälsans representanter anger att den beslutade 

registreringsrutinen från 2015 med en kombination av KVÅ-

koderna DU011 samt ZV044 är väl etablerad. För att få 

korrekt ersättning via täckningsgraden måste dock även 

KVÅ-kod ZV051 rapporteras, vilket Nina går ut med ett 

förtydligande kring i Vårdgivarnytt. 

Alla PV 

9.  Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020 

Nina informerar om att arbetet med att skapa en intern 

organisation kring utbildningen fortgår. Aktuellt är att hitta 

ett grundmaterial att bygga utbildningen kring. 

Nina PV & SV 

10.  Tillämpningsanvisning digitala vårdtjänster 

specialistvården (material bifogas) 

Diskussioner kring de tillämpningsanvisningar Nina har tagit 

fram, behövs en verifiering av besöksformerna. Nina 

reviderar förslaget och skickar ut en ny version för påsyn via 

mail. 

Alla SV 

11.  Teledermatoskopi – registreringsrutin 

Allmänna diskussioner kring hantering av nya digitala 

vårdtjänster och arbetsväxling där det å ena sidan finns ett 

behov av att visa på en omställning (med ibland ökade 

Alla PV & SV 
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PV = primärvård 

SV = specialistvård 

  

rapporteringskrav) och å andra sidan ett behov av att minska 

den administrativa bördan. Nina uppmanar samtliga 

representanter att ta tillbaka frågan till förvaltningarna för 

intern principdiskussion för att sedan lyfta frågan igen på 

nästa möte med STOK. 

12.  Översyn MVO-begreppet 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

Alla SV 

13.  Övrigt 

DRG- och KPP-utbildningen som hölls i januari fick positiv 

feedback. Ytterligare ett tillfälle hålls den 5 april på 

Gullbergsvass. 

 

Åsa Cronberg Lind lyfter frågan kring hur KVÅ-koden GB015 

”Råd eller information om våld i nära relationer” hanteras 

registreringsmässigt och att det kan vara känsligt med den 

typen av koder i journaluppgifter som blir tillgängliga för 

patienter via nätet. Frågan är redan ställd till projektet 

”Journal via Nätet”, vi inväntar svar som sedan återkopplas 

via mail. 

 

Alla PV & SV 
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Information till andra grupper  
KlassReg och Sakkunniggrupp Pris- och Ersättningsfrågor 

 

 

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  

2019-04-08 kl. 14.00-15.30: extrainsatt möte, hantering av patientavgifter i 
nya kärnsystemet, Skype 
 
2019-05-15 kl. 13.00-15.00, Skype   


