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Kallelse/Mötesanteckning 

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

Mötesdatum: 2020-09-17 

Tid:  Kl. 13:00 – 15.15 

Plats:   Skype-möte 

 

Kallade 
Nina Bonnedahl  Närvarande   
Stefan Bengtsson  Närvarande 
Marcus Edenström  Närvarande punkterna 9-10 
Gittan Gunnarsdotter  Ej närvarande 
Catharina Johansson  Närvarande 
Christian Lindberg  Närvarande 
Emma Johansson  Närvarande 
Hanna Ström   Närvarande 
Charlotte Ejerblom  Närvarande 
Kristina Westerberg  Ej närvarande 
Pia Fjälling   Närvarande 
Åsa Cronberg Lind  Närvarande punkterna 1-3, 6 samt 12 
Anette Adler   Närvarande  
Sofia Bergstedt  Närvarande 
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig Vårdform 

1.  Föregående minnesanteckningar 

Påpekande från Åsa Lind att förtydliga i närvarolistan ifall 

man enbart har närvarat vid specifika punkter på mötet. 

Nina PV & SV 

2.  Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och 

möten 

• Status gemensamt DRG-pris för öppenvård 

Nina och Stefan redogör för nuvarande aktiviteter inom 

projektet kring gemensamt DRG-pris för öppenvården. Vid 

senaste styrgruppsmötet utdelades ett uppdrag att 

undersöka möjligheterna till synkronisering av utbildning i 

förbättrad kodning med nödvändiga utbildningsinsatser 

inom FVM. I dagsläget är det ännu inte beslutat om 

SNOMED kommer att vara det kodverk som beskriver 

patientens problemlista i Millennium. Representanter från 

förvaltningarna uppger att de kompetenser och resurser 

som finns för att jobba med förbättrad kodning är upptagna 

med FVM. Diskussioner kring möjligheter att skjuta upp 

införandet av gemensamt DRG-pris för öppenvården till 

efter införandet av Millennium. 

• Status KPP i primärvård 

Marcus E och Lars L på Regional Vårdanalys har gjort en 

beräkning av KPP i primärvård genom att fördela 

vårdcentralernas ersättning med den produktion som utförs. 

Arbetsgrupp med representanter från Närhälsan och privata 

vårdcentraler har haft en genomgång av materialet. Efter 

avstämning med jurist kommer resultatet att skickas in till 

SKR.  År 2021 kommer arbetet att göras bottom-up med 

vårdcentralernas kostnader fördelat per patient. 

Alla PV & SV 

3.  Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas) 

• Beslut ny inomregional KVÅ-kod UX750 ”Provtagning 

PCR primärvård Covid-19” 

• Beslut ny inomregional KVÅ-kod UX600 
”Antikroppstest Covid-19” 

Nina PV & SV 
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Fråga från sjukhusrepresentant ifall KVÅ-koden ska 

registreras både på patient och personal, svar att koden 

inom primärvården ska registreras i samtliga fall som ett 

antikroppstest utförs för att säkerställa ersättning till 

vårdcentralen. I specialistvården har diskussioner förts i 

KlassReg om definitionen av personal kontra patient utan att 

kunna nå konsensus i frågan. Specialistvården är inte ålagd 

att efterregistrera KVÅ-kod UX600 på de prover som redan 

har tagits. Ersättning till specialistvården för de 

antikroppstester som utförs kommer att ske genom 

uppvisande av kostnadsunderlag från aktuella laboratorium. 

• Beslut ny inomregional KVÅ-kod UX610 
”Smittspårning avslutad” 

• Beslut ny inomregional KVÅ-kod UD002 ”Påbörjad 

synrehabilitering” 

 

4.  Information från KlassReg 

• Uteblivna vid delprestation Teambesök 

KlassReg önskar bereda frågan ytterligare för att senare 

lämna förslag till registreringsrutin. 

 

• Vistelse annan förvaltning under pågående 
slutenvård (bilaga bifogas) 

Bilagan godkänns av mötesdeltagarna med önskemål om 

tillägg av en mening som beskriver hantering av utskrivning 

och inskrivning ifall komplikationer uppstår vid vistelsen på 

annan förvaltning. Nina tar med sig önskemålet till ELVIS-

förvaltningen. 

• Registrering teledermatoskopi 

Enligt nuvarande rutin ska teledermatoskopi registreras med 

besökstyp Ö, vilket representanter från SkaS och SU anser är 

felaktigt. Önskemål om att ta fram en ny registreringsrutin, 

Nina tar med sig frågan för skyndsam hantering via mail. 

Nina SV 

5.  Registrering PCR-test inför operation Nina SV 
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Fråga från ELVIS-förvaltningen kring registrering av patient 

som kommer till sjukhus och tar PCR-test alternativt 

antikroppstest inför operation. STOK-representanter håller 

med om att besökstyp ”EL” är korrekt, dock överlämnar 

STOK frågan om avgiftstyp till GRIP och frågan om 

åtgärdskod som en frivillig uppgift att registrera för varje 

förvaltning. 

6.  Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020 

Nina informerar om att den första utbildningsomgången har 

startat, dock helt och hållet digitalt. Vissa tekniska 

utmaningar i den nya lärplattformen Totara, men på det 

hela en bra kursstart. 

Nina SV 

7.  Mobil hemsjukvård/närsjukvårdsteam (bilaga bifogas) 

Önskemål om att lägga till besökstyper om mellanliggande 

provtagning i registreringsrutinen. Nina ombesörjer det och 

skickar ut en ny version enligt datumhantering. 

 

Diskussioner kring registrering av de fall då ssk befinner sig i 

patientens hem och läkare är med digitalt. Ska det 

registreras som ett teambesök eller hembesök? Digitalt eller 

fysiskt? Nina skickar ut ett förslag via mail för att hantera 

frågan skyndsamt. 

Nina SV 

 

8.  Registrering operation under dagtid 

Frågan hanns inte med och tas upp på nästa möte med 

KlassReg för diskussion med förslag på registreringsrutin. 

Nina SV 

9.  Viktlista 2021 (bilagor bifogas) 

Marcus E går igenom beräkningsmetod och resultat i de nya 

viktlistorna för år 2021. Viktliste-effekten per sjukhus visas. 

Viktlistorna i dess nuvarande form är utskickade inför mötet, 

dessa är preliminära. I början av november kommer 

definitiva viktlistor då hänsyn har tagits till eventuellt nya 

DRG från Socialstyrelsen. 

Nina SV 

10.  Beslutsordning viktlistor framöver 

Nina informerar om att det med största sannolikhet blir 

Beställning- och produktionsstyrningsdirektören som 

framöver kommer att ha mandat att fatta beslut om nya 

viktlistor. Önskemål från representanterna att 

informationen ska passera dem först, en del i processen som 

Nina inte ser kommer att ändras. 

Nina SV 
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PV = primärvård 

SV = specialistvård 

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

 

Välkomna! 

11.  Process beslut nya inomregionala KVÅ-koder 

Diskussioner kring processen vid alla typer av beslut med 

särskilt fokus på önskemål från representanterna att få 

information i god tid innan ett ordförandebeslut fattas. 

Synpunkter på att kompetens i form av exempelvis 

chefläkare ska tas in vid särskilt viktiga frågor. 

Alla PV & SV 

12.  Övrigt 

• Kartläggning av prislistor inför Millennium 

Stefan redogör för projektet kring att säkerställa att samtliga 

prislistor och kostnadsuppgifter hanteras fortsatt vid 

införandet av Millennium. Till det behövs en kartläggning av 

nuläget göras. Några sjukhusrepresentanter uppger att de 

deltar i arbetsgrupper inom VEP, där likartade frågor har 

ställts. Stefan återkommer via mail med tydliga frågor till 

berörda efter att ha säkerställt vilka delar som redan har 

diskuterats inom ramen för VEP. 

• Neuropsykiatriska utredningar 

Fråga från NU-sjukvården hur vi fångar neuropsykiatriska 

utredningar som sker via videosamtal för att skilja på första 

och efterföljande besök. Nina tar med frågan till KlassReg för 

översyn av eventuella nya besökstyper. Nina stämmer även 

av med Väntetidsgruppen. 

Alla SV 

13.  Nästa möte 

18 november kl. 13.00-15.00 – Skype 

Nina PV & SV 

Nästkommande möten  

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

