Kallelse/Mötesanteckning

Sakkunniggrupp terminologi- och
klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård
Västra Götalandsregionen
Mötesdatum:

2018-11-22

Tid:

Kl. 13:00 – 16.00

Plats:

Bläckfisken, Gullbergsvass eller Skype

Kallade
Nina Bonnedahl
Stefan Bengtsson
Marcus Edenström
Marika Fixell
Gittan Gunnarsdotter
Catharina Johansson
Christian Lindberg
Marisol Nylander
Elisabet Rundberg
Seija Erkkonen
Charlotte Ejerblom
Kristina Westerberg
Pia Fjälling
Pontus Lundh
Susanne Kjellberg
Marc Weich
Åsa Cronberg Lind
Maria Johansson
Anette Adler
Linda Remahl Rosendahl
Barbro Björk Thomasson
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Dagordning Ärende/ Anteckning

Ansvarig

1.

Föregående minnesanteckningar
Gås igenom. Ingen information om DRG-utbildningen har nått
deltagarna i STOK, Nina tar med sig frågan.

Alla

2.

Omvärldsbevakning: information från aktuella grupper och
möten
Inget aktuellt.

Alla

3.

Uppdaterad version av Registreringsregler 2018
Fortsatt önskemål om att beskrivning av registrering av intyg
ska läggas in i ”Registreringsregler 2018”, Nina tar med sig
frågan.

Nina

4.

Ordförandebeslut/STOK-beslut (beslut bifogas)
Nina
Genomgång av de ordförandebeslut som har tagits sen
senaste mötet:
Ordförandebeslut inrättande av nya regionala besöksorsaker
för att följa traumaprocessen.
Ordförandebeslut möjlighet att skapa OBS-/ITVA-platser på
regionens akutmottagningar – önskemål om förtydligande om
hur det organisatoriskt ska läggas upp i ELVIS. Nina tar med
sig frågan.
Ordförandebeslut registrering av mobil närsjukvård inom den
specialiserade vården.
STOK-beslut ny regional besökstyp FH ”första besök i
hemmet”.
Ordförandebeslut ny regional KVÅ-kod UX422 ”Särskilt
resurskrävande besök, logoped, Vårdval Rehab.
STOK-beslut ny regional KVÅ-kod UX600 ”Frågor om våld i
nära relationer ställda” – Nina informerar om att det finns en
likartad ny nationell KVÅ-kod och att ifall den stämmer
överens med innehållet i UX600 bör vi använda den
nationella KVÅ-koden. Nina återkommer med information
kring detta så snart som möjligt.
Ordförandebeslut nya regionala KVÅ-koder inom Vårdval
Rehab UX415 ”Upprättande av rehabiliteringsplan, två
yrkeskategorier” och UX418 ”Uppföljning av
rehabiliteringsplan, två yrkeskategorier”.
STOK-beslut om att permanenta KVÅ-kod UV119
”Samordnade stödjande insatser, vårdsamordning, vid psykisk
ohälsa”.
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5.

Distanskontakter (material bifogas)
Diskussioner kring det förslag som inkommit om att skapa en
ny besökstyp: DS ”Digitala skriftliga distanskontakter” för att
samtidigt återföra besökstyp BR ”Brevkontakt” till dess
ursprungliga betydelse. Nina poängterar att denna förändring
enbart rör specialistvården. Beslut fattas om att inrätta den
nya besökstypen i enlighet med förslaget.

Alla

Diskussioner kring att kontakttyper och besökstyper bör ses
över utifrån uppföljnings- och ersättningsperspektiv. Bra
dokument som togs fram för ett antal år sedan kan vara
utgångspunkt. Nina föreslår att längre tid ägnas åt detta på
nästa möte.
6.

Viktlistor 2019 (material bifogas)
De förändringar som har skett sedan senaste mötet med
STOK är att de DRG som saknar vikter i det regionala
materialet nu har tilldelats nationella vikter samt att fem
stycken strålvikts-DRG har räknats om utifrån att det tidigare
kostnadsunderlaget var missvisande. Beslut fattas om att
godkänna viktlistorna.

Alla

7.

Nya KVÅ-koder för utökat hembesöksprogram (material
bifogas)
Representanterna från Närhälsan har inga kommentarer,
KVÅ-koderna godkänns.

Alla

8.

Ny KVÅ-kod för hälsoundersökning asylsökande (material
bifogas)
KVÅ-koden godkänns.

Alla

9.

Nya KVÅ-koder ERP och MKBT (material bifogas)
Önskemål om vidare beredning innan beslut kan fattas om att
införa de nya KVÅ-koderna, frågan går till KlassReg för
beredning.

Alla

10.

Myndighetsbrevlådor för STOK-beslut
Önskemål har inkommit från en förvaltning om att alla beslut
ska skickas till förvaltningarnas myndighetsbrevlådor, vilket
nu kommer att ske fortsättningsvis.

Nina

11.

Övrigt
Diskussioner om arbetssätt i KlassReg och STOK med fokus på
hur beslut fattas och hur information går ut till berörda.
Önskemål om att förtydliga arbetsprocessen utifrån
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dokument som arbetades fram för några år sen. Förslag att
enbart ha två fasta datum per år för verkställande av tagna
beslut. Nina föreslår att STOK ägnar längre tid åt att gå
igenom dessa dokument på nästa möte, som då blir fysiskt.
Önskemål från Närhälsans representanter att dela upp möten
framöver så att primärvården har en specifik tid för sina
frågor. Nina tar med sig önskemålet och försöker lägga upp
nästa års möten på det sättet.
Charlotte Ejerblom anmäler punkten om teledermatoskopi till
nästa möte.
12.
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Möten år 2019
Förslag på mötestider år 2019, förslagen revideras. Beslut tas
om att årets första möte blir ett fysiskt möte på
Gullbergsvass, resterande möten blir Skype-möten.
Onsdag 28 februari kl. 13-16, Gullbergsvass.
Onsdag 16 maj kl. 13-15, Skype.
Onsdag 12 september kl. 13-15, Skype.
Onsdag 21 november kl. 13-15, Skype.

Nina
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Information till andra grupper
KlassReg och Sakkunniggrupp Pris- och Ersättningsfrågor

Nästkommande möten
2019-02-28

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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