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.

Ärende/ Anteckning

Ansvarig

1.

Sekr dagens möte

Victor

2.

Föregående mötesanteckningar, samt beslut från STOK.

Victor
Nordling

3.

Anhörigsamtal, Registreringsrutin
Fråga från ELVIS-förvaltargrupp, OK registreringsrutin?

Marisol
Nylander

Äldre poster där besökstyp Ö kombinerats med annan besöksform
än vad Matris: Koppling besökstyp - besöksform anger, faller ut på
”SURF-fellista”
KlassReg önskar komplettering av Registreringsrutin med
Besöksform ”EB – Ej besök”. Även om inga andra val ska vara
möjliga att göra, skulle detta bli tydligare för användarna.
4.

Hemmonitorering

2

Justering av underlag från SKAS under pågående möte.
(Original-underlag och version efter bearbetning biläggs dessa
anteckningar)
1. Ändring från ”ett planerade återbesök”, till ”minst
ett fysiskt återbesök” då antalet varierar mellan
förvaltningarna.
2. Ändring Patient med ICD har tre planerade sändningar per år
med 4 månaders intervall” till ”Patient med ICD eller
Pacemaker kan ha flera planerade sändningar per år”
3. Vi tar bort informationen om huruvida kontakterna
är planerade eller oplanerad.
4. Enklare Matris tillagd.
Utöver ovan enbart mindre språkliga och kosmetiska ändringar.
Kungälvs Sjukhus önskar istället för ovan besökstyp ”DS – Digitala
skriftliga distanskontakter” för samtliga typer av kontakter som
listas i dokumentet.
5.

Samordnad individuell plan (SIP)

20190321

Arbetsmaterial registreringsrutin för SIP i öppenvård från ELVISförvaltning.
Arbetsmaterialet höll endast anvisning om Besökstyp, prestation,
och Orsak.
KlassReg önskar komplettering med Besöksform ”EB – Ej besök”,
Typ av vård ”L/S”, samt Åtgärd ”SIP”.
KlassReg önskar även komplettering av registreringsrutinen med de
två KVÅ-koder som används för uppföljning av SIP.
Justerat underlag skickas till ELVIS-Förvaltningsgrupp
6.

Studie-, forskningspatienter
ELVIS-rutin Skiljer ej på studiepatienter och forskningspatienter.
Vi går igenom den lokala rutin som har tagits fram på SU.

20190321
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Det förekommer att patienter under pågående behandling kallas in
för besök enkom för att de är del av en studie.
Frågan om huruvida dessa typer av besök ska registreras med
Prestation ”N” skickas till ”sakkunniggrupp för strategiska pris och
ersättningsfrågor”
7.

SVEUS, Lateralitet. KVÅ-kodning.
I nu gällande ”registreringsregler” listas vissa typer av ingrepp där
det är obligatoriskt att med KVÅ-kod ZXA10 beskriva att ett ingrepp
har skett bilateralt. (”9. Åtgärd”)
Vi lägger till ett stycke i 2019 års version av detta dokument som
säger att det i vissa fall även kan vara av betydelse att med KVÅkoder beskriva på vilken sida ett ingrepp har skett (höger/vänster)

8.

Besöksform ”mot” besökstyp TB
Det finns sedan tidigare ett beslut LÄNK på att samtliga
öppenvårdsbesök och vårdtillfällen ska DRG-grupperas i regionen
För att DRG-grupperingen i ELVIS ska fungera krävs det idag
”bakom” varje besöksform en KVÅ-kod som beskriver vilken typ av
vårdkontakt som det rör sig om (exempelvis --- för Besökstyp F).
Nuvarande regelverk för registrering av Besökstyp TB och DS
enl.:Koppling besökstyp - besöksform anger att till dessa
besökstyper ska Besöksform ”EB – Ej besök” användas.
”Bakom” besöksform DS/TB är ingen XS-KVÅ-kod (se ovan)
konfigurerad. Detta är orsaken till varför XS012/XS011 måste
registreras då en ”Telefonkontakt som ersätter ett besök” för att
DRG-grupperingen skall fungera.
KlassReg önskar att 2 nya besöksformer tillskapas bakom vilka de
KVÅ-koder som krävs för DRG-gruppering konfigureras.
Besökstyp TB – Besöksform TB(KVÅ-kod XS012)
Besökstyp DS – Besöksform DS(KVÅ-kod ZV051)
Underlag skrivs och skickas ut till KlassReg för påsyn innan det
skickas till ELVIS-förvaltningen.
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9.

Registreringsregler 2019

Victor

Tidigare oklarheter lösta iom tidigare punkter på agendan. Slutgiltig
version skickas ut för påsyn innan beslut.
10.

Informationspunkt, ersättning ”digitala vårdkontakter”
Punkt utgår, information ges i STOK 2019-05-15

Victor

11.

Information från klassifikationskoordinatorer VGR

Agneta
Karlsson

12.

Övriga frågor
1. Behandling under vårdtillfälle
Kuratorsamtal med patient inskriven i slutenvård.
Frivillig registrering. Om kontakten registreras ska
det göras med besökstyp B. Kuratorssamtalen är att
betrakta som en del av slutenvårdstillfället och
faller in under ”Behandling under vårdtillfälle”
2. TB, Team
Frågan bordläggs till nästa möte p.g.a. tidsbrist
3. Akutvårdkontakter vs gamla underlag och koder
Frågan bordläggs till nästa möte p.g.a. tidsbrist

13.

Klassifikationsgruppen

Välkommen!
Sammankallande
Victor Nordling
Koncernavdelning data och analys
0700 20 75 26
victor.nordling@vgregion.se

Från kl
12.30

