
 

  

Agenda 

Mötesgrupp KlassReg 
Mötesdatum: 2022-11-22 

Tid: 09.00-12.00  

Plats: Teams   

Deltagare  

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

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

Göransson SU, Susanne Lindahl SU, Åsa Kärrman Lund SÄS, Per Sjöli regional 

vårdanalys, Anette Adler Elvis/Surf, Victor Nordling regional vårdanalys, Anette 

Åberg SkaS, Johanna Strandberg SkaS 

 Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1.  Sekreterare dagens möte Victor 

2.  Föregående mötesanteckningar 
Läggs till handlingarna 

Per 

3.  Redovisning, grupp för registreringsregler 
Arbetsgruppen hade ett arbetsmöte 2022-11-07 
Nytt möte planeras till jan-23 
Sammanfattning: 
Övergripande: 
Språkliga justeringar genom hela dokumentet utan egentlig 
påverkan på regelverket. 
Strukit upprepning av hänvisning till Patientavgiftshandboken, 
hänvisning i inledning. 
5.* Öppenvårdskontakter 

• Strukit raden om Registrering av U99 vid oplanerad 
inskrivning i sluten vård 

• Strukit rader med information om hur digifysiska 
kontakter ska klassificeras med KVÅ 

8 Diagnosklassificering 

• Strukit flertalet länkar till specifika 
kodningsanvisningar från Socialstyrelsen 

Victor 
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9 Åtgärdskodning 

• Strukit hänvisning till ”Beskrivning av normalbesök” 

• Strukit exempel på regional KVÅ-kod, och ersatt 
med generell text som beskriver hur dessa koder 
identifieras. 

• Strukit rader gällande: ”Tilläggskoder”, 
Anestesikoder, Lateralitetskodning 

10 Forskning 

• Strukit information om val av Besökstyp i ELVIS, och 
ersatt med mer generell beskrivning av ”Forskning” 

 

4.  Teambesök inkl. frågan om delprestation 
Socialstyrelsen har skjutit på revidering av författningsordningen? 
Till årsskiftet 23/24.  
 
Dock blir denna justering främst ett förtydligande, och KlassReg är 
eniga i att nedan justering bör kunna genomföras redan idag. 
Dock är det önskvärt med ett beslut i frågan. 
 
Teambesök (besöksform) ska endast registreras på planerade 
öppenvårdskontakter.  
Förslag till beslut skrivs och överlämnas till ordf. i STOK. 
 
Gällande tidigare önskemål om ny besökstyp (”XV”) delprestation 
har frågan redan hanterats av ELVIS-förvaltningen, vilka har justerat 
sina registreringsrutiner. Frågan är därmed inte längre aktuell i 
KlassReg. 
 

Per 

5.  Nya besökstyper, GN, MN, NG, MN 
Önskemål om nya besökstyper för olika typer av distansbesök där 
patienten inte deltar i realtid har inkommit från SU. 
 
Resonemang i Registreringsrådet omkring lämplig hantering av 
denna typ av önskemål. 
Vi har avvaktat svar på frågor till SKR/Socialstyrelsen gällande 
lämplig hantering av denna typ av kontakter. (är de att betrakta som 
vårdkontakter). 
Då svar uteblivit, är förslaget att beslut om tillskapande av 
efterfrågade besökstyper tas. Men att det beslutet inte tar ställning 
till huruvida besökstyperna ska hanteras i övrigt (ska de faktureras 

Per 
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  Välkommen! 

Sammankallande 

Per Sjöli 

Registreringsrådet 

 

 

 

huvudman, räknas in i väntetidsuppföljning, etc) Grundinställning 
blir att de ”inte räknas”, utan de frågorna tar lämpligen STOK (eller 
annan regional gruppering med rätt mandat) beslut om. 
 
KlassReg ställer sig bakom förslaget, men lyfter vikten av att det i 
beslutet tydligt framgår hur koderna ska hanteras (prestation, 
väntetider, etc) 
 
Förslag till beslut skrivs och överlämnas till ordf. i STOK. 

6.  Nya koder, beslut sedan förra klassreg 
Beslut inomregional KVÅ-kod Intensive Short-Term Dynamic 
Psychotherapy (ISTDP).pdf (vgregion.se) 
 
Beslut inomregional KVÅ-kod Digital ortopedkonsult.pdf 
(vgregion.se) 
(kod för uppföljning av specifikt projekt inom ortopedin, idag endast 
”igång” på SÄS, övriga förvaltningar 2023 ) 
 

Victor 

7.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

Alla 
 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9285-1410335719-342/native/Beslut%20inomregional%20KV%c3%85-kod%20Intensive%20Short-Term%20Dynamic%20Psychotherapy%20(ISTDP).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9285-1410335719-342/native/Beslut%20inomregional%20KV%c3%85-kod%20Intensive%20Short-Term%20Dynamic%20Psychotherapy%20(ISTDP).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9285-1410335719-343/native/Beslut%20inomregional%20KV%c3%85-kod%20Digital%20ortopedkonsult.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9285-1410335719-343/native/Beslut%20inomregional%20KV%c3%85-kod%20Digital%20ortopedkonsult.pdf

