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Dagordning Ärende/ Anteckning

Ansvarig Vårdform

1.

Föregående minnesanteckningar
Fråga kring status gällande projektet
informationsinhämtning för hantering av patientavgifter i
det nya kärnsystemet. Nina tar med sig frågan till
projektledarna och återkopplar till STOK via mail.

Nina

PV & SV

2.

Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och
möten
Stefan Bengtsson redogör för konsekvenserna av omräkning
av lika DRG-pris somatisk slutenvård och lika pris psykiatri
utifrån nya förutsättningar. Återkoppling av resultatet
kommer härnäst att ske till Styrgruppen för lika DRG-pris
den 17/5 samt till ÄU den 22/5. En metodbeskrivning
kommer att tas fram som förklarar beräkningssättet.

Alla

PV & SV

3.

Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas)
På mötet den 27 februari fattade STOK beslut om att inrätta
den nya KVÅ-koden UV125 ”KBT med exponering och
responsprevention”. Påminnelse från Åsa Lind att detta bör
läggas ut i Vårdgivarnytt, Nina säkerställer att det blir gjort.

Nina

PV & SV

4.

Information från KlassReg
I KlassReg har man diskuterat att registrering av upprättande
av samordnad individuell vårdplan (SIP) är en frivillig uppgift
för specialistvården att registrera. Diskussioner kring detta,
vilket dock slutade i att STOK enades om att det är ett rimligt
förhållningssätt.
Uppdatering kommer inom kort att ske av
”Registreringsregler 2019”, enbart delar kring forskning och
studier kvar att hantera.

Nina

PV & SV

5.

Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020
Information från Nina kring status i att organisera en
utbildning i sjukdomsklassifikation i egen regi från och med
år 2020. VGR kommer att ansöka om medel från
Omställningsfonden (TLO) som en finansiering för
uppstarten. Inte helt klart var uppdraget rent organisatoriskt
kommer att landa.

Nina

PV & SV

6.

Registreringsrutiner och ersättning för digitala
vårdkontakter

Alla

PV & SV
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Diskussioner kring att många verksamheter upplever
svårigheter med att registrera rätt gällande digitala
vårdkontakter. Det finns många dokument med anvisningar
och kan vara svårt att sortera i vilka som är aktuella för
tillfället. Andra verksamheter upplever inte dessa problem.
Förslag från en representant att uppdatera besöksmatrisen i
Excel som togs fram för ett antal år sedan. Nina tar med sig
frågan och säkerställer att det blir gjort. Förslag att spela in
en film som visar på hur olika typer av digitala vårdkontakter
ska registreras. Nina undersöker möjligheterna till detta.
Nina informerar om att det i HSS anvisningar kopplat till VÖK
samt i krav-och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral
samt Vårdval Rehab kommer att stå att ersättning för
digitala vårdtkontakter ska likställas med ersättningen för
fysiska besök. Politiskt beslut dock inte fattat om dessa
anvisningar än.
7.

Tillämpningsanvisning digitala vårdtjänster
specialistvården (material bifogas)
Genomgång av den senaste versionen av
tillämpningsanvisningen, inga ytterligare kommentarer. Nina
finputsar och skickar ut via myndighetsbrevlådorna.

Nina

SV

8.

Översyn MVO-begreppet
Diskussioner kring att MVO-begreppet i stora delar speglar
organisation mer än det medicinska innehållet. Beslut att
avvakta med översynen av begreppet i och med att det med
stor sannolikhet blir mindre aktuellt för uppföljning i takt
med att det nya kärnsystemet rullas ut.

Alla

SV

9.

Övrigt
Önskemål från Informatikprojektet att uppnå konsensus
kring att använda sjukhusvårdtillfälle (och inte
klinikvårdtillfälle) i samtliga uppföljningssammanhang
framöver. Deltagarna i STOK ser inga hinder med detta, så
länge det säkerställs att det är hanterbart i KPP. Nina tar
med sig frågan till KPP-förvaltaren.

Alla

SV

PV = primärvård
SV = specialistvård
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Information till andra grupper
KlassReg och Sakkunniggrupp Pris- och Ersättningsfrågor

Nästkommande möten
2019-09-11 kl. 13.00-15.00, Skype

Välkommen!

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
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