
 

  

Agenda/Mötesanteckning 

 

Mötesgrupp KlassReg 
 

Mötesdatum: 2022-03-22 

Tid: 09.15-11.30  

Plats: Teams   

Deltagare  

Ann-Cathrine Gunnarsson SV Kungälv, Camilla Bernhardsson SU, Catharina 

Johansson SU, Ebba Cedergren Informatik, Eva-Britt Jansson Skas, Maria 

Algården SV Angered, Maria Ödvall NU, Susanne Göransson SU, Susanne 

Lindahl SU, Åsa Kärrman Lund SÄS, Per Sjöli regional vårdanalys, Marie 

Kamsula VAP 

 Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1.  Sekreterare dagens möte Marie 

2.  Föregående mötesanteckningar 
Godkändes 

 

3.  41-Donutredning 
SU väntar på att beslutet ska skrivas på av Nina Bonnedahl.  
Små justeringar görs i SU-rutinen. Ska en ELVIS lathund skapas? 
Lyfts på nästa förvaltarmöte för ELVIS. 

Susanne L 

4.  Tolk med vid besöket. Kodas? 
Registreringsregler har uppdaterats 2022-02-09.  
Borttagande av obligatoriskt att använda KVÅ kod för tolk i 
specialistvården. 
 
Det har tidigare inte gått ut någon generell information om att 
koden inte behöver användas längre. Per informerar att det inte är 
någon obligatorisk uppgift i regionen men förvaltningarna kan 
använda koden för annan uppföljning. Per undersöker om det finns 
information som går att prenumerera på gällande ändringar som 
berör klassreg.    

Susanne L 
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5.  Regionala registreringsregler   
På möte den 14 mars revideras dokumentet Regionala 
registreringsregler av deltagare i klassreg. Vi tittar gemensamt 
igenom förslaget på dagens möte. 
 
Hanns ej med på dagens möte. Ett nytt möte bokas 30 mars med 
några deltagare från Klassreg för fortsatt revidering. Nytt möte 
bokas därefter med hela klassreg för genomgång och godkännande 
av förslag.  

 

6.  Frågor från Socialstyrelsen 
Exempel:  
1. HoS-personal A träffar patienten. 
Samtidigt träffar HoS-personal B patientens förälder för att prata 
om patienten. 
2. HoS-personal A träffar förälder utan att barnet (patienten) är 
med. 

Utdrag från registreringsregler: 

5.5 Öppenvårdsbesök med företrädare för patient 
 
Svar på ovan frågor: 
Registrering enligt 5.5 i registreringsregler.  
Tillägg på fråga 1, ÖV-kontakten registreras med Besöksform-Team. 

Per 

7.  Information Massflyktsdirektivet 
Ny län- och kommunkod skapas i ELVIS, 99-11. Ny Lathund för 
registrering i ELVIS. Det har uppmärksammats att KVÅ-koden  
UX450 saknar klartext i lathunden.  Lägger till ”Vård enligt 
massflyktsdirektivet”. 

Marie 

8.  Övriga frågor 

 Gången med ärenden  
Fråga: Hur hanteras nya ärenden från en 
förvaltning? 
Svar: Nya ärenden skickas till 
informatik@vgregion.se.  
Viktigt att ärendet väl bereds på hemmaplan. Per 
skickar ett förslag på ärendemall som tagits fram i 
informatikgruppen.  
ELVIS Akutmodul 
Kan ”vanliga”mottagningar med akutbesök använda 
akutmodulen? Någon förvaltning har satt upp 

 
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmellanarkiv-offentlig.vgregion.se%2Falfresco%2Fs%2Farchive%2Fstream%2Fpublic%2Fv1%2Fsource%2Favailable%2Fsofia%2Frs9285-1410335719-313%2Fnative%2FRegionala%2520registreringsregler%2520version%25202.8_rev2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs5323-1757606958-608/surrogate/Massflyktsdirektiv%20%e2%80%93%20personer%20som%20kommer%20fr%c3%a5n%20Ukraina%20.pdf
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  Välkommen! 

Sammankallande 

Marie Kamsula OSSV  
Vårdadministrativ process 

 

 

 

akutmodulen mot både barn- och vuxenakut. Andra 
mot psykiatrin. Det finns inget nedskrivet som säger 
mot vilka verksamheter som akutmodulen kan 
sättas upp. Per ger rådet att kontakta Catarina 
Carlberg som bland annat arbetar med uppföljning 
akutmodulen och PAR-filen.  
 
Regionala dokument som publiceras av VGR´s 
klassifikationsgrupp 
VGR´s klassifikationsgrupp har behov av en regional 
sida för publicering av dokument. Gruppen har en 
egen SharePointyta.  
På mötet tittar vi på olika alternativ. 
Förslag: Under Klassifikationer inom hälso- och 
sjukvård. Skapa en egen flik (på vänstersidan) som 
namnges Klassifikationsgrupp VGR. Per tar med sig 
frågan om det är möjligt. Om detta är ok så utses en 
grupp som bygger upp den nya sidan. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/Vardinformatik/klassifikationer-inom-halso--och-sjukvard3/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/Vardinformatik/klassifikationer-inom-halso--och-sjukvard3/

