
 

 

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionens klassifikationsgrupp 

 

Mötesanteckningar 

Västra Götalandsregionens klassifikationsgrupp 

Tid: 2021-12-09 kl. 9-12 

Plats: Digitalt möte 

Deltagare 
Agneta Karlsson, NU 

Christina Arkhall, KS 

Emelie Larsson, SÄS 

Eva-Britt Jansson, SKAS 

Susanne Lindahl, SU 

Ann Lindström, AS 

Förhindrade 
Maria Algården, ANS 

Magdalena Nyman, FSS 

 

Mötespunkt och anteckning Ansvarig 

1. Genomgång och godkännande av föregående minnesanteckningar 

Godkännes. 

AL 

2. Val av sammankallande, sekreterare och ordförande till nästa möte 

Sammankallande och sekreterare: Christina 

Ordförande: Susanne  

AL 

3. Frågor från föregående möte 

Hur kodas trycksår med frätskada, frågan skickad till SoS – Svar från 

Klassif? 

 

AL 



 

Svar: Frågan är inte inskickad. Ann skickar in frågan till Klassif innan jul. 

4. Vårens möten 
 

24 januari 13:00 – 16:00 

7 mars 13:00 – 16:00 

25 april 13:00 – 16:00 

 

Agneta kallar till mötena via Teams. 

 

5. Frågor från resp förvaltning  

• Sjukhusen i Väster 

VGR:s dokument för ”normalbesök” – Se MA mejl. 

Har vi i Klassifikationsgruppen något att tillägga om att dokumentet 

tagits bort? Jag upplever att det är ett bra dokument som vi har 

användning för. Har ni hört något mer/annat? Hur tänker ni andra? 

Använder ni det?  

Svar: Dokumentet reviderades av KlassReg 2019-03-27, fanns då kvar på 

den regionala hemsidan.  

Vi i VGR:s klassifikationsgrupp vill ha kvar dokumentet. Vi använder det 

ute på våra verksamheter som arbetsmaterial för alla yrkeskategorier. 

Används även på den regionala utbildningen Sjukdomsklassifikation. 

 

Genomgång av epikriser från Alingsås sjukhus. 

 

Epikrisfråga, kodning av lungemboli som komplikation till operation, 

bilaga 4?  

Svar: Kodas T81.7, kärlkomplikation som följd av kirurgiskt ingrepp + 

Y83.x, kirurgisk operation som orsak till onormal reaktion eller sen 

komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för 

åtgärden + I26.9, lungemboli. 

 

Skillnad L02 och L03? 

Svar: L02 kutan (i huden) abscess, ytlig. L03 djup abscess i underhudens 

bindväv. 

 

 

 

 

MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL 

 



 

Kodning av abscess (från Olafr Steinum): 

Kodningsvalet beror på lokalisationen av abscessen: 

L02 avser kutan abscess, dvs abscess i hud och underhud. 

L03 avser djupare cellulit och abscess i underhudens bindväv 

M60.0 avser djup abscess i muskel, myosit, t ex psoasabscess 

M63.0* avser myosit vid bakteriesjukdom, ska följas av kod för 

bakteriesjukdomen 

Blocket M70-M79 handlar om sjukdomar i mjukvävnader. Av 

specificeringen under varje kategori på treställig nivå verkar det som 

man med mjukvävnad avser bursa och sena. 

 

Läkemedelsreaktion av covid-19 vaccination? 

Svar: Vid kodning med T-kod kodas detta tillsammans med Y59.8 (andra 

specificerade vacciner och biologiska substanser) plus U12.9 (Vaccin mot 

covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt).  

Om man har kodat med exempelvis en L-kod kodar man detta plus tillägg 

av koden U12.9. 

 Se Klassif dokument:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-

19.pdf 

• NU  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf


 

• SKAS 

Rehabiliteringskodning - fråga efter introduktionsutbildningen DRG, KPP, 

SoS. Använder ni bidiagnoser som anger funktionsförmåga 

(diagnoskoder från UA, UB och UP, ej ICF-koder)? Om inte, ger det ett 

annorlunda utslag? Se dokument från Socialstyrelsen. Länk……………… 

Svar: Kan vi överhuvudtaget använda oss av dessa diagnoskoder i våra 

system? Exempel: UA329.0 Kommunicera, att vara mottagare, ingen 

aktivitetsbegränsning. 

Se länk nedan till dokumentet. Vi läser igenom och testar om vi 

överhuvudtaget får in koderna i våra system. 

Länk:  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/vagledning/2021-1-7163.pdf 

 

 

 

EBJ 

 

• SU 

Hur kodas klassifikationsmässigt återbesök för strokepatienter? 

Svar: Det finns många varianter av återbesöken för strokepatienter. Vi 

kodar olika på våra sjukhus. Gruppen kommer att skapa ett 

dokument/lathund för kodning av stroke med bra exempel för att få till 

en enhetlig kodning i regionen. Arbetsgrupp bildas bestående av Ann, 

Susanne och Agneta.  

 

SL 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2021-1-7163.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2021-1-7163.pdf


 

• SÄS 
Hur kodas en gammal/kronisk luxation efter okänd olycka, luxationen är 

nyupptäckt fast gammal. Patienten har ont och är svullen, man gör en 

knäledspunktion. Det finns ingen protes i knäleden. Man försöker 

reponera luxationen men den är för gammal och det finns förkalkningar i 

området enligt röntgen.  

Blir det symtom plus sena effekter? Skadekoder? Någon slags 

ledinstabilitet plus sena effekter? 

Svar: Gruppens förslag är att detta kodas med M24.3 patologisk luxation 

i led alternativt M23.5, Kronisk instabilitet i knäled + T93.3 sena besvär 

av luxation av nedre extremitet + Y89.9, sena effekter av ospecificerad 

yttre orsak. 

Frågan kommer att skickas till Frågelådan på RDK-dagarna i mars 2022 

av Emelie. 

EL 

6. Information från klassifikationskoordinatorer VGR 

• Sjukdomsklassifikation utbildningsomgång 5 startar den 27 

januari – 4 maj. Anmälan öppen t o m 31 december.  

• Agneta visar bildspel för ICD11. Bildspelet sparas på vår 
Sharepointyta.  

 

7. VGR frågelåda 

Se bilaga 5. 

 

8. FVM 

- 

 

9. Arbetssätt, lathundar, internutbildningar, internkontroll 

NU-sjukvården har granskat ett antal epikriser inom Område 1 

(Kardiologi, Gastro, Njur, Allergi, Endokrinologi, Stroke, Infektion, Hud, 

Hematologi, Allmän internmedicin, Rehab) för juni månad. Man tittar på 

om det är rätt huvuddiagnos, har relevanta bidiagnoser tagits med och 

har rätt koder används, har rätt åtgärder tagits med. 79 vårdtillfällen 

behövde ändras, 37 av dessa var DRG-påverkade. DRG har ökat med 

10,7024 DRG-poäng. Agneta ska på möte med NU-sjukvårdens 

 



 

Vid datorn 
Susanne Lindahl 

Information till andra grupper  
Vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktionsråd och visa resultatet samt starta en diskussion om hur den 

framtida klassifikationsorganisationen i NU ska se ut.  

Ann och Christina ska också visa liknande DRG-påverkan på ett möte 

med ekonomer inom Sjukhusen i Väster imorgon.  

SKAS granskar också vårdtillfällen. Tar då fram DRG-utfallet före och 

efter.  

SU har framarbetat ett dokument med förslag för en 

klassifikationsorganisation. Dokumentet är på gång att skickas upp i 

linjen på sjukhuset. 

SÄS ska bli två kodare på 100 % var från och med nästa år. Kommer att 

vara behjälpliga, se över felgrupperingar, lösa svåra fall m.m. 

10. Övriga frågor 
- 

 

Nästkommande möte 

24 januari 13:00 – 16:00 



 

 

Bilaga 5 

Frågor som inkommit till Frågelådan VGR, där Klassif, Socialstyrelsen 

svarat 

 

1.  

Rubrik: Z-koder patientregistret 

Inkomstdatum:2021-10-20 

Arbetsplats: Linda Alfredsson, Neuropsykiatriska utredningsenheten och 

Minnesmottagningen, Uddevalla sjukhus 

Fråga: 

På vår mottagning, Neuropsykiatriska utredningsenheten, kodar under utredningstiden 

läkarna huvuddiagnosen Z004 och övriga behandlare kodar Z048.  

Jag fick igår till mig av klassifikationsansvarig i NU-sjukvården att detta är fel 

då Z004 t.ex. står för att det är en utredning av en person utan besvär, vilket 

blir missvisande då alla våra patienter har besvär. Att vi istället ska koda en R-

diagnos som visar patientens symtom. Z048 är heller ingen kod som ska 

användas under en utredning får jag till mig utan man ska som sagt koda 

utefter symtom.  

Personal här ifrågasätter detta så min fråga till er är:  

Ska vi börja koda huvuddiagnosen utifrån symtomen patienten har istället för 

att använda dessa Z-koder? Blir detta annars fel statistik och underlag till 

patientregistret?  

Svar Klassif, SoS:  

Ja, man ska ange anledningen till vårdkontakten - vilket innebär att om 

patienten har symtom som är anledningen till besöket/utredningen ska dessa 

anges och kodas med kod ur ICD-10-SE. Att patienten genomgått någon typ 

av undersökning är en åtgärd och ska kodas med kod ur Klassifikation av 

vårdåtgärder (KVÅ) och inte med kod ur ICD-10-SE.  

 

Ja, kodar man fel blir det fel i statistiken och i underlaget till patientregistret. 



 

 

Z00-koderna används för utredning av personer utan besvär eller att diagnos 

registrerats - se texten på den treställiga nivån (kategorin) för Z00 

(https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/Z00). 

 

Koderna under kategorierna Z03 och Z04 är koder som ska användas när 

man utrett och uteslutit sjukdom. 

 

Har patienten symtom ska man alltså inte använda Z00.4 eller Z04.8. 

 

Under utredningen används lämpligen koder för de huvudsakliga symtom 

som patienten utreds för.  

När/om en diagnos har fastställts efter utredning kodas diagnosen enligt 

sedvanliga regler med lämplig kod ur t.ex. kapitel 5 (F) i ICD-10-SE. 

 

2. 

Rubrik: Kontroll efter hjärnblödning/hjärninfarkt 

Inkomstdatum:2021-11-18 

Arbetsplats: Susanne Lindahl, SU 

Fråga:  

En patient kommer på återbesök en månad efter akut hjärninfarkt. Patienten har besvär av 

nedsatt kraft i höger kroppshalva. Patienten tränar intensivt och man ser en förbättring av 

förlamningen. Hur kodar vi detta om inte förlamningen bedöms som ett sent besvär eftersom 

det bara har gått en månad? Vi vet dock inte om patienten kommer att bli helt återställd. Ska 

vi ändå koda med G81.9 + I69.3?   

Skulle vara bra om ett sådant exempel är med i "anvisningarna för 

diagnosklassificering i öppenvård" eftersom det är mycket diskussioner 

mellan sekr och läkare ute i verksamheterna gällande patienter som befinner 

sig i rehabiliteringsfas och där man ännu inte vet om besvären blir 

bestående.  

Svar:  

Kodningen följer första exemplet under "Besök för rehabiliteringsinsatser" i 

kodningsanvisningarna "Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård" som hittas på  

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/Z00


 

webbsidan https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-

koder/icd-10/.  

 

Dvs. I63.9 + G81.9 

 

I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad 

G81.9 Hemipares, ospecificerad 

 

3. Fråga: 

Hej! Patient med bortopererad bröstcancer som kommer enbart för att få 

cytostatikabehandling kodar vi:  

HD: Z51.1  

BD: C50.-  

KVÅ-kod för cytostatikatillförsel + ATC-kod  

  

Vi kodar cancersjukdomen med C-kod så länge behandling pågår. 

Undantaget har varit patienter som behandlas med antihormonell 

behandling. Sådan behandlingen är ju i regel väldigt lång. Då väljer vi att gå 

över till Z-kod för cancersjukdomen (om patienten är frisk och symtomfri) 

efter cytostatikabehandling/strålbehandling är avslutad.  

  

Frågan gäller nu de bröstcancerpatienter som får Herceptin under lång tid, 

ibland till och med livslång behandling, i syfte att förebygga recidiv  

  

Ska vi tänka på samma sätt som vid långvarig antihormonell behandling och 

koda cancersjukdomen med Z-kod?  

Detta gäller ju självklart de patienter som är till synes friska och recidivfria.  

E-post:agneta.m.karlsson@vgregion.se 

Svarsdatum:2021-10-28 10:40:20 

Namn:Agneta Karlsson  

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/


 

  

Svar: 

 

Rubrik:Långvarig/livslång Herceptinbehandling  

Inkomstdatum:2021-10-27 00:00:00 

Arbetsplats:Arbetsplats : Övergripande klassifikationsansvarig Norra Älvsborgs Länssjukhus 

och Uddevalla sjukhus  

Svarstext:Så här har vi svarat tidigare vad gäller användningen av Herceptin: 

 

Som vi förstår det kan Herceptin användas på två sätt vid behandling av kvinnor som har 

brösttumörer som är HER2-positiva. Herceptin kan ges som: 

- ett tillägg till cytostatika efter operation av bröstcancer, så kallad adjuvant behandling. 

Sådan behandling brukar vanligen pågå i ett år. 

- i kombination med cytostatika/hormoner eller som ensam behandling vid spridd sjukdom. 

 

Det som avgör kodningen är om cancern betraktas som färdigbehandlad eller inte och om 

patienten är kliniskt recidivfri eller inte. Om behandlingen av cancern är avslutad och 

patienten bedöms som kliniskt recidivfri kodas med Z85.- oavsett eventuell pågående 

adjuvant behandling.  

 

Får patienten Herceptin som adjuvant behandling blir kodningen Z85.-, i annat fall C50. 
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