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Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2020-05-27 

Tid:  Kl. 13:00 – 15.00  

Plats:   Skype-möte 

 

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

1.  Föregående minnesanteckningar 

Inga kommenterar. 

Nina PV & SV 

2.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten 

Stefan Bengtsson informerar om status i projektet 

”gemensamt DRG-pris för öppenvården” där beslut har 

fattats om att pausa införandet om ett gemensamt DRG-pris 

för slutenvården samt att pausa ett gemensamt pris för 

rättspsykiatrin. Införandet kommer att ske år 2022. 

Fokus nu är att förbereda införandet av DRG som 

ersättningssystem för den specialiserade öppenvården. 

Inbjudan kommer att gå ut till STOK samt ytterligare 

förvaltningsrepresentanter för ett första uppstartsmöte 

kring detta innan sommaren. 

Nina Bonnedahl informerar om att ett första inskick till SKR 

avseende KPP-statistik för primärvården kommer att ske i 

september. 

Alla PV & SV 

3.  Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas) 

• Beslut ny typ av vårdbegäran 

• Beslut av- och ombokningskoder Elvis i samband 
med pandemi 

Kommentar under mötet: det finns risk för felregistrering 
och missvisande statistik då många i verksamheten enbart 
registrerar ”PO” (pandemi ombokning) och inte ”PA” 
(pandemi avbokning). 

• Beslut diagnoskodning under pågående vårdtillfälle 

Covid-19 

• Beslut inomregional KVÅ-kod UX852 pilotprojekt 

egenmonitorering hjärtsviktspatienter 

• Beslut ny Elvis-kod för vidarebefordran av 

vårdbegäran p.g.a. Covid-19 OBS!! Annullerad! 

• Beslut revidering av regional viktlista slutenvård 

Nina PV & SV 
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Kommentar under mötet: finns ett intresse att eftersöka hur 

övriga regioner hanterar ersättningen för Covid-19, Nina 

skickar ut förfrågan via SKR:s Controllernätverk. Fråga kring 

hantering av case-mix och DRG-poäng, SU har ett förslag till 

hantering. Nina tar upp frågan internt på enhet Regional 

Vårdanalys. 

4.  Information från KlassReg 

En arbetsgrupp startar för att gå igenom registrering av 

donation av organ. 

Ett extrainsatt arbetsmöte med KlassReg i juni för att 

sammanställa praxis av registreringsrutiner vistelse annan 

förvaltning under pågående slutenvårdstillfälle. 

Nina PV & SV 

5.  Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020 

Första utbildningsomgången startar enligt plan i september, 

dock med reservation för eventuell förändrad hantering av 

de fysiska träffarna som är inplanerade. 

Nina PV & SV 

6.  Uteblivna vid delprestation Teambesök 

Enligt info i KlassReg hanteras det på följande sätt i 

dagsläget: 

NU- Olika hantering.  

AL – Makulerar sekundärbokningar 

SKAS – Makulerar sekundärbokningar 

SU - Olika hantering 

SÄS – Olika hantering 

FSS – Olika hantering 

KS – Makulerar sekundärbokningar 

 

Diskussioner under mötet kring hantering av uteblivna 

besök, önskemål om att stämma av med KlassReg-

representanterna på respektive förvaltning. Nina tar upp 

frågan på nästa möte med KlassReg, som ett underlag till 

beslut på nästa möte med STOK i september. 

Nina SV 

 

7.  Förtydligande registreringsrutiner Närsjukvårdsteam 

(bilaga bifogas) 

Förvaltningarna har inte fått tillgång till bilagan innan mötet, 

vilket innebär att den ska skickas ut på remiss med två 

veckors svarstid efter mötet. 

Vid genomgång av rutinen på mötet framkom frågor kring 

hantering av digifysiska besök där läkare från vårdcentral är 

på plats i patientens hem och har videosamtal med läkare på 

Nina SV & PV 
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PV = primärvård 

SV = specialistvård 

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

 

Välkomna! 

sjukhus. SkaS och Mariestad är pilotprojekt för detta i 

dagsläget. Nina tar med sig frågan till Karin Fröjd. 

8.  Beslut nya besökstyper kopplat till överenskommelsen 

kring väntetider (bilaga bifogas) 

De nya besökstyperna är upplagda i ELVIS, dock finns det 

uppfattning om att definitionerna av de nya besökstyperna 

är otydliga. 

Det kommer att dyka upp frågor allt eftersom rutinen sätts 

inom verksamheten, gäller att fånga dem snabbt. Många 

diskussioner kring hantering av de nya besökstyperna har 

förekommit inom bland annat barnpsykiatrin. 

Nina SV 

9.  Övrigt 

Fråga kring status gällande konfigurering av Millennium för 

hantering av klinikvårdtillfälle/sjukhusvårdtillfälle. Nina 

informerar om att diskussionen som pågår för tillfället är av 

juridisk karaktär, där det är svårt att få ihop PDL med ett 

samlat journal- och patientadministrativt system. I dagsläget 

måste vi invänta den juridiska lösningen innan beslut kan 

fattas om konfigurering av vårdtillfälle. 

 

Fråga kring registrering av team eller enskilt besök vid 

operation under dagtid. Diskussion som landade i att STOK-

representanterna får ta hem frågan för undersökning på 

respektive förvaltning. 

Alla SV 

10.  Nästa möte 

17 september kl. 13.00-15.00 – Skype 

Nina PV & SV 

Nästkommande möten  

17 september kl. 13.00-15.00 – skype 

18 november kl. 13.00-15.00 - skype 
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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 

 

mailto:Nina.bonnedahl@vgregion.se

