
 

 

 

Tillämpningsanvisning – Digital artrosskola 

via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling 

eller motsvarande inom Vårdval Rehab 

Detta är ett förtydligande gällande registrering av digital artrosskola via 

1177:s e-tjänst Stöd och behandling eller motsvarande insats som utförs 

via internet.  

Datum: 2022-09-21 

Beslut: Kaarina Sundelin, tf hälso- och sjukvårdsdirektör 

Framtaget av: Koncernkontoret, enhet vårdval och fördjupad uppföljning 

Avstämt med: RPT artros höft/knä, Koncernkontoret, enheter inom ekonomi och 

juridik. 

Enligt Västra Götalandsregionens tolkning av nationellt beslutat personcentrerat 

sammanhållet vårdförlopp* höftartros och knäartros ställs diagnosen artros genom 

klinisk undersökning vid fysiskt besök företrädesvis av fysioterapeut. 

Efter klinisk undersökning, bedömning och dialog med patient kan digital artrosskola 

vara ett lämpligt alternativ för patienten om det är medicinskt motiverat. Behandlingen 

ska följa behandlingspyramiden för artros enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

och personcentrerat sammanhållet vårdförlopp. Registrering i kvalitetsregister BOA, 

inklusive frågeformuläret och uppföljning ska genomföras. 

Vårdkedjan för patienten ska vara sammanhållen på rehabenheten. 

Kommunikationen mellan arbetsterapeut/fysioterapeut och patient under artrosskolan 

hålls på det sätt patienten önskar, fysiskt besök, telefon, digitalt videomöte alternativt 

asynkron digital kontakt (t ex chatt, 1177 skicka meddelande).  

Genomgång av träningsprogram efter utbildningstillfällena kan med fördel göras 

fysiskt. 

Registrering i patientjournal för de kontakter patient och arbetsterapeut/fysioterapeut 

har som är kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser och som motsvarar ett besök 
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görs enligt tidigare beslutade regelverk. Registrering av distanskontakter efter 2022-

01-01 (vgregion.se) 

Följande måste vara uppfyllt för att registrering och rapportering ska ske av de 

kontakttyper som definieras som kvalificerad hälso- och sjukvård: 

• Vårdkontakten ska ske via dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patient. Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök. 

• Behandlingsansvarig hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk 

bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående 

behandling eller ytterligare utredning.  

• Innehållet i vårdkontakten ska journalföras. 

Observera att det alltid krävs en giltig medicinsk åtgärdskod samt diagnos för att 

kunna definiera kvalificerad hälso- och sjukvård. 

Efter genomgången digital artrosskola när patient och arbetsterapeut/fysioterapeut har 

kontakt avseende träningsprogrammet ska det dokumenteras att patienten genomgått 

artrosskolan digitalt och KVÅ-kod GB020 registreras. Om patienten inte har någon 

kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut efter genomgången artrosskola ska ansvarig 

behandlare dokumentera att patienten gått artrosskola samt registrera KVÅ-kod 

GB020 i ett notat.  
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OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. . 
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