Protokoll RAKEL
Tid:
Torsdag den 15 mars 2018 klockan 13.00 – 15.00
Plats:
Skype
Närvarande: Gittan Gunnarsdotter, Marc Weich, Charlotte Ejerblom, Susanne Kjellberg, Åsa
Lind, Barbro Thomasson, Elisabeth Rundberg, Marika Fixell, Maud Lindgren,
Kristina Westerberg, Pia Fjälling

1. Anteckningar från föregående möte
Anteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna.

2. Information från nationella (och internationella) grupper
Inget aktuellt.

3. Aktuellt om Registreringsregler
Tre stycken underlag för Ordförandebeslut sedan föregående möte diskuteras:
 Ny regional KVÅ-kod UX253 Erbjudits BCG-vaccination
 Registreringsrutin destinationskod VGRDAG vistelse över dagen annan förvaltning
 Förändrad beskrivning besökstyp EL
Synpunkter på samtliga underlag kring att förtydliga och stryka vissa delar i texten, dock inga
synpunkter på själva sakinnehållet.
Underlaget till ny registreringsrutin av distanskontakter diskuteras. Synpunkter kring att
förtydliga att det gäller samtliga yrkeskategorier samt att grundregeln för att kunna registrera
dessa distanskontakter är att de uppfyller kraven om kvalificerad hälso- och sjukvård.

4. Aktuellt om Ersättning och resursfördelning
SVEUS analysplattform samt Vårdepisodsersättning år 2018: Nina ställer frågan kring vilka
som använder SVEUS analysplattform i dagsläget, det verkar vara ett fåtal. Nina informerar
om att en ny medarbetare börjar på Regional Vårdanalys i april 2018 och att hon kommer att
ha ett ansvar för att implementera analysplattformen för verksamhetsuppföljning- och
utveckling samt uppföljningen/utvecklingen av vårdepisodsersättningar framåt.
Pilotprojekt tillsammans med Region Skåne pågår för att på sikt föra över läkemedelsdata till
SVEUS analysplattform.
Länk till SVEUS analysplattform, inloggning sker med SITHS-kort:

https://analysis.erainstitute.com/

Kalkylering diagnostik: Nina informerar om att DiagnostikRådet har beslutat om en
förvaltningsorganisation som nu är formerad med representanter från förvaltningarna. Anette
Anell från SÄS samt Erik Ros från Prové är huvudansvariga i förvaltningsorganisationen.
Ensolution är behjälplig leverantör.
Köpt och Såld Vård: Nina informerar om det nationella projektet kring ”Köpt och Såld Vård”.
Jessica Lagervall och Monica Skotte Sjögren på Regional Vårdanalys är delaktiga i projektet.
PPT gås igenom översiktligt och bifogas protokollet.

5. Aktuellt om Prestationsredovisning
Inget aktuellt.

6. Aktuella Terminologifrågor
Nina informerar om att det eventuellt kommer att skapas en enhet för Vårdinformatik inom
Koncernkontoret.

7. Övriga frågor
Utbildning i sjukdomsklassifikation 2019: Nina har fått ett uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsdirektören att se över möjligheterna att skapa en intern VGR-utbildning inom
sjukdomsklassifikation inför år 2019. Uppmaning att komma in med förslag på lämpliga
lösningar kring detta till Nina.
Multidisciplinära konferenser (Gittan Gunnarsdotter, SU): Diskussioner kring huruvida det
bör skapas en produktkod som prissätts för att kunna ta betalt för dessa insatser. Nina tar med
sig frågan för vidare undersökning.
Psykiatri (Gittan Gunnarsdotter, SU): Diskussioner kring kostnadsfördelning av psykiatri.
Förslag från Marika att ta med frågeställningen i uppdraget från HSS kring utredning av
psykiatrins kostnader. Nina tar med sig frågan.
RAKEL i framtiden: Nina informerar om att behovet av RAKEL-gruppens sammansättning
kvarstår, men att en viss organisationsförändring vad gäller sammankallande till möten kan
komma att ske framåt.
Nästa möte: 24 maj på Gullbergsvass alternativt via Skype.

Inbjudna:
Koncernavdelning Data och analys – Stefan Bengtsson / Marcus Edenström
Koncernstab hälso- och sjukvård – Marika Fixell
SU – Leif Sundberg, Gittan Gunnarsdotter, Hanna Axelsson
NU – Maud Lindgren / Elisabeth Rundberg
SÄS – Emma Johansson / Seija Erkkonen
SkaS – Charlotte Ejerblom / Kristina Westerberg
Kungälv – Pia Fjälling / Pontus Lundh
Alingås – Susanne Kjellberg
Frölunda –Marc Weich / Marisol Nylander
Närhälsan – Åsa Lindh, Anna Sandelin
H&H – Maria Johansson
Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp –

