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Dagordning Ärende/ Anteckning

Ansvarig Vårdform

1.

Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna efter genomgång.

Nina

PV & SV

2.

Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och
möten
Stefan informerar om att RF tagit beslut om att effektuera
gemensamma priser för psykiatri. Det beslut om
gemensamma priser för DRG-ersatt vård som togs förra året
effektueras i samband med att gemensamma priser för
psykiatri införs. Första året kommer dock sjukhusspecifika
priser att tillämpas, som närmar sig de gemensamma
priserna.

Alla

PV & SV

3.

Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas)
Registreringsregler version 2.5: Nina visar beslutet som är
taget kring den ny versionen av Registreringsreglerna och
informerar om att vi fortsättningsvis inte kommer att döpa
reglerna årsvis, utan i versionshantering.
Åsa Cronberg Lind lyfter att den nya förvaltningen
”Regiongemensam hälso- och sjukvård” bör ha en
representant med i STOK, Nina undersöker saken.

Nina

PV & SV

4.

Information från KlassReg
Inget aktuellt i dagsläget.

Nina

PV & SV

5.

Utbildning i sjukdomsklassifikation år 2020
Nina informerar om att VGR har fått beviljade medel från
Omställningsfonden för att bygga upp och genomföra en
inomregional utbildning i primärklassifikation. En medicinsk
sekreterare inne i arbetet, en till på väg in. Förhoppningen är
att kunna erbjuda kursen med start februari 2020.

Nina

PV & SV

6.

Uppföljning/ersättning vuxna med funktionsnedsättning
Nina och Åsa Cronberg Lind har haft mailkontakt i frågan.
Information om att det är kombinationen av utpekade
diagnoskoder som triggar en ersättning ska gå ut i
Vårdgivarnytt. Viktigt att klargöra vad som gäller kring
patientavgiften.

Nina

PV

7.

Uppdaterad matris besökstyper (bilaga bifogas)
Många förståelsefrågor kring kolumnrubriker och även
diskussioner kring innehållet. Berörda medarbetare får till

Nina

SV
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uppgift att se över den igen, för att skicka ut till STOK med
ambitionen att fastställa den nästa möte.
Många inspel om att registreringarna av distanskontakter
fortsatt är svåra att följa, Nina uppmanar alla att tänka ut
sätt att hjälpa administrationen i vården att göra rätt. En
arbetsgrupp kommer att starta inkluderande Catharina
Johansson, Charlotte Ejerblom (utser en kollega), Anette
Adler samt någon från KlassReg (Nina ber om namn från
Victor Nordling). Arbetsgruppen ska se över gällande regler
och antingen föreslå nya regler alternativt nytt
hjälpmaterial/lathundar.
8.

Översyn sjukhusvårdtillfälle och klinikvårdtillfälle (bilaga
bifogas)
I samband med införandet av det nya kärnsystemet finns det
möjligheter att se över nu gällande terminologi och begrepp.
Förslag från enhet Regional Vårdanalys att ändra arbetssätt
till att klassificera och koda utifrån en sammanfattande
epikris, oavsett hur många kliniker patienten legat inne på
under sin sjukhusvistelse. Många frågor kring
konsekvenserna av förslaget, såsom hur DRG-grupperingen
kommer att påverkas av ett stort antal diagnoskoder (kan
det leda till fler sällsynta DRG?), hur vi fortsatt fångar
medelvårdtid per klinik, hur läkare och medicinska
sekreterare ska utbildas i att välja rätt huvuddiagnos med
mera. Nina återkopplar diskussionsinnehållet till berörda
medarbetare för fortsatt arbete i frågan.

Alla

SV

9.

Uppföljning vård i hemmet
Nina informerar om det behov som uttrycks i olika
sammanhang kring att fånga egenmonitorering och vård i
hemmet på ett nytt sätt. Behovet vid egenmonitorering är
framför allt att fånga de signaler om avvikelse som leder till
kontakt med patient. Behov också av att fånga ”start” och
”avslut” av egenmonitorering, då det för vårdgivarnas del
krävs en beredskap för dessa patienter. Möjlig temporär
lösning kan vara inomregionala KVÅ-koder för detta.

Nina

SV

10.

FVM och informationsfångst (KPP)
Generell information kring att det vid uppsättning av det nya
kärnsystemet kommer att finnas behov av att säkerställa att
all nödvändig information går att fånga i systemet. Det gäller
exempelvis KPP-systemet, som med stor sannolikhet
kommer att kunna matcha kostnader mot en lägre
aktivitetsnivå än i dagens system. Ett antal ”workstreams”

Nina

SV
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med olika inriktning startas upp nu och mycket arbete med
förberedelser inför utrullningen av det nya kärnsystemet
förväntas framöver. Viktigt påpekande från representant i
STOK att utdata bör samlas på ett och samma ställe, för att
möjliggöra uppföljning av produktion och ersättning
samtidigt.
11.

Registrering av DEXA-undersökning
Fråga från SU kring hur DEXA-undersökningar som
genomförs på mottagning av legitimerad personal ska
registreras. Kallelsen kommer direkt från mottagningen.
Konstaterades att undersökningarna ska registreras på
likartat sätt som övriga mottagningsbesök där patientavgift
tas ut.

SU

SV

12.

Övrigt – definition av vårdnivå ”regionsjukvård”
Via en nämnd har det inkommit frågor kring definitionen av
vårdnivån ”regionsjukvård” och hur vårdnivån tillämpas
registreringsmässigt i förhållande till vårdnivån
”länssjukvård”. SU jobbar med en revidering av sin anvisning
kring ”regionsjukvård”, den kommer att skickas till Nina när
den är klar. Nina distribuerar ut till hela STOK. Det
konstateras att det finns risk att förvaltningarna registrerar
olika vårdnivåer för samma uppdrag/patientgrupp, vilket
behöver utredas. Nina kontaktar ansvariga för
koncentrationen inom omställningen på Koncernkontoret
för att säkerställa att inga oklarheter råder kopplat till de
aktiviteterna. Frågan kommer upp på nästa möte med STOK.

Alla

SV

13.

Övrigt – önskemål om ny besökstyp
Nina informerar om ett önskemål som inkommit från
psykiatrin om inrättande av en ny besökstyp för att
registrera insatser som resursgrupper gör vid vårdplanering
för personer med psykiskt funktionshinder. Diskussioner
kring huruvida insatsen ska fångas via en besökstyp eller SIP,
konstateras att det inte uppfyller kraven för en besökstyp.
Nina skickar länk till ELVIS-rutinen kring registrering av SIP
till frågeställaren och lämnar över ärendet till ELVISförvaltningen.

Nina

SV

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

Nästkommande möten
2019-11-20 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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