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Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2018-09-20 

Tid:  Kl. 13:00 – 15.00  

Plats:   Skype 

 

Deltagare 
Nina Bonnedahl  Närvarande 
Stefan Bengtsson  Närvarande 
Marcus Edenström  Närvarande under punkterna 6 och 9 
Marika Fixell   Närvarande 
Leif Sundberg  Närvarande 
Gittan Gunnarsdotter  Närvarande 
Catharina Johansson  Närvarande 
Marisol Nylander  Närvarande 
Elisabet Rundberg  Närvarande 
Seija Erkkonen  Ej närvarande 
Charlotte Ejerblom  Ej närvarande 
Kristina Westerberg  Ej närvarande 
Pia Fjälling   Närvarande 
Pontus Lundh  Ej närvarande 
Susanne Kjellberg  Närvarande 
Marc Weich   Närvarande 
Åsa Cronberg Lind  Ej närvarande 
Maria Johansson  Närvarande 
Anette Adler   Närvarande 
Linda Remahl Rosendahl  Närvarande 
Barbro Björk Thomasson  Närvarande 
 
 

 



 

 2018-09-03 

2   

Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1.  Föregående minnesanteckningar: 

Gås igenom, konstateras att det är tre uppdrag från 

föregående möte som fortsatt ligger hos utredning i KlassReg. 

Alla 

2.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten: 

Leif Sundberg informerar om ett möte i Östergötland där VGR 

tillsammans med Skåne och Socialstyrelsen fick en 

genomgång av den webbutbildning inom primärklassifikation 

man har skapat i Östergötland. 

Alla 

3.  Uppdaterad version av Registreringsregler 2018 

(Ordförandebeslut bifogas): 

Genomgång av dokumentet i och med den uppdaterade 

versionen som har diskuterats i KlassReg och beslutats av 

ordförande i STOK. Fråga kring var anvisningen för 

registrering av intyg har tagit vägen, Nina tar med sig frågan. 

Nina 

4.  Besökstyp ”Första besök i hemmet” (material bifogas): 

Förslag kring att skapa en ny besökstyp – Första besök i 

hemmet. I dagsläget finns inga möjligheter att följa 

väntetiderna för de patienter som får sitt första besök i 

hemmet, då dessa registreras med besökstyp ”H - 

Hembesök”. Diskussioner kring huruvida man kan använda 

”var”-fältet för att följa detta samt att det råder viss inflation i 

fältet för besökstyper, då man försöker tillgodose olika behov 

i just det fältet. Slutsatsen blir att besökstypen kan godkännas 

efter avstämning med ELVIS-förvaltningen. 

Nina 

5.  Distanskontakter (material bifogas): 

Önskemål från bland annat SU att införa en ny besökstyp för 

att särskilja digitala skriftliga distanskontakter från analoga 

skriftliga distanskontakter. I det beslut som togs den 15 mars 

2018 i RAKEL/STOK ska besökstyp BR (tidigare ”Brevkontakt”) 

innefatta både digitala och analoga skriftliga 

distanskontakter. Detta leder till lokala problem hos några 

förvaltningar då man sedan tidigare använder besökstyp BR 

för planering och uppföljning av brevkontakter med patient. 

Representanterna på mötet framför olika åsikter, Nina 

beslutar att parkera frågan för vidare utredning. 

Nina 

6.  Information kring Informatikprojektet inom FVM: Marcus 
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Projektet pågår parallellt med FVM, då det i FVM ingår både 

upphandling och implementering. Man ser över hur allt 

benämns, beskrivs och blir spårbart. Bland annat Marcus 

Edenström och Per Sjöli är med i projektet. Det kommer 

framgent att behövas stöd från förvaltningarna i dessa frågor, 

uppdragshandlingar ska tas fram för detta. I och med att det 

rör både beskrivning av vården samt ersättning kommer 

samtliga vårdformer att bli delaktiga på sikt. 

7.  Information kring benchmarking fem patientkategorier 

utifrån KPP-data: 

Fem utvalda patientkategorier med stora skillnader i 

kostnader mellan förvaltningarna kommer att analyseras 

utifrån KPP-data. Regional Vårdanalys kommer att bygga upp 

möjligheter att analysera data på en detaljerad nivå. 

Önskemål från representant att samarbeta i arbetet, vilket är 

inriktningen från Koncernkontorets sida. KPP Förvaltargrupp 

kommer till viss del bli mottagare av utdata. 

Nina 

8.  Information om vårdepisodsersättningar: 

Uppföljning av vårdepisodsersättningarna har efterfrågats fån 

politiskt håll. Viktigt att skilja på uppföljning av TÖK (avtal) 

och ersättningsmodellen. Beställarenhet specialistvård 

kommer att göra avtalsuppföljningen på helår och då jämföra 

ifall förvaltningarna har fått mer eller mindre ersättning 

jämfört med den tidigare ersättningsmodellen. 

Nina 

9.  Viktlistor 2019 (material bifogas): 

Genomgång av hur de preliminära viktlistorna inför år 2019 

har tagits fram. KPP-underlaget till viktlistorna har generellt 

sett förbättrats över tid. Frågor kring viktlistorna kan ställas 

till Marcus Edenström eller Per Sjöli. Vid nästkommande 

möte fattas beslut om viktlistorna. 

Marcus 

10.  Organisation utbildning inom primärklassifikation år 2019: 

Information kring att inriktningen fortsatt är att bygga upp en 

inomregional organisation som håller i utbildningen framåt, 

ett planeringsmöte kring detta kommer att äga rum den 24 

september. 

Nina 

11.  Utbildning inom sekundärklassifikation: 

Per Sjöli på Regional Vårdanalys får många frågor kring 

sekundärklassifikation, varför han har skickat med en 

förfrågan kring eventuellt intresse att sätta upp ett 

gemensamt utbildningstillfälle. Många 

Nina 
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förvaltningsrepresentanter uppger att de är intresserade, 

Nina tar med sig detta för planering. 

12.  Ny KVÅ-kod UV119 (material bifogas): 

Koden står för ”samordnade stödjande insatser vid psykisk 

ohälsa” och finns sedan tidigare beslutad att tillfälligt gälla 

fram till 2018-12-31. HSS beslutade 2018-04-17 att 

permanenta satsningen i hela primärvården, därav behovet 

av att permanenta koden. Inga invändningar, KVÅ-koden 

godkänns. 

Alla 

13.  Ny KVÅ-kod UX600 (material bifogas): 

Koden står för ”frågor om våld i nära relationer ställda”. 

Behovet av koden härrör från det beslut RF fattade 2018-04-

10 att all HoS-personal som gör hälsobedömningar ska ställa 

rutinmässiga frågor om våld i nära relationer. Diskussioner 

kring risken att det skulle hamna i fel sammanhang och att 

statistiken kan misstolkas. Nina undersöker detta vidare 

innan koden godkänns. 

Alla 

14.  Ny KVÅ-kod Logoped Vårdval Rehab (material bifogas): 

Förslag från beställarenhet primärvård att inrätta en ny KVÅ-

kod för att följa särskilt resurskrävande insatser utförda av 

logoped. Diskussioner kring ifall en del av förklaringstexten 

beskriver åtgärder som logoped inte utför, Nina tar med sig 

det tillbaka till beställarenheten för verifiering innan 

godkännande. 

Alla 

15.  Ny KVÅ-kod Rehabiliteringsplan Vårdval Rehab (material 

bifogas): 

Förslag från beställarenhet primärvård att inrätta två nya 

KVÅ-koder för att följa upprättande och uppföljning av 

rehabiliteringsplan av två yrkeskategorier tillsammans med 

patient. Synpunkter kring att liknande KVÅ-kod redan finns. 

Nina tar med sig det tillbaka till beställarenheten innan 

godkännande. 

Alla 

16.  Uppdragshandling STOK (material bifogas): 

Information om att uppdragshandlingen för STOK nu är 

påskriven och diarieförd. 

Nina 
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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  

2018-11-22, Signalen, Gullbergsvass eller Skype, 13:00-15:00 


