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Minnesanteckning Patientadministrativt råd, Region Skåne 
Registrerings- och kodningsmöte 

 
Tid: Måndagen den 2 maj kl 9.00 -12.00 
 
Lokal: Teamsmöte  
    
Närvarande Jenny Dahl, Simrishamns sjukhus 
 Camilla Bjerborn, Skånes sjukhus nordväst 
 Ingela Fröjdh, Koncernkontoret, ordf. 
 Susann Ericson, Skånes sjukhus nordost – registrering 
 Jacqueline Rosenqvist, Skånes sjukhus nordost - klassifikation 
 Denise Olsson, Skånes universitetssjukvård - klassifikation 
 Petra Widerkrantz, Koncernkontoret 
 Yvonne Roshagen, Skånes universitetssjukvård - klassifikation 
 Kajsa Almkvist, Skånes universitetssjukvård – registrering 
 Annika Hellman Dworak, Skånes universitetssjukvård-registrering 
 Lill Torstensson, Psykiatri, vice ordf. 

      Ann-Kristin Nissen, GSF – registrering 
      Maricar Sandoval, Habilitering 

                  Amarela Selimovic, Vårdgivarservice 
 

Ej närvarande   Maria Tipp-Weiss, Psykiatri – klassifikation 
                         Åsa Berling, Koncernkontoret 
      Christel Odhelius, Koncernkontoret 
                         Martina Pettersson, Primärvården 
 
 Sekreterare för mötet: Maricar Sandoval 
  
 Föregående minnesanteckningar: Inga synpunkter. 
  
 Genomgång av frågor: Går igenom nya frågor i SharePoint. 
  
 KVÅ-kod egenmonitorering: Ingela kontrollerar regionala koder. 

 
Registreringsanvisningar –definition av distanskontakter, ändring av 
text i PASiS: Vi behåller kontakttypkoderna men texten behöver 
förtydligas och uppdateras. Gå igenom underlaget som är gulmarkerad. 
Återkom till Ingela vid förändringar.  
 
Information om PAR, gemensam PPT: Ingela var på NNK möte och 
informerade om PAR gruppens roll. Behov om PAR info. Ska vi ha en 
gemensam PPT om PAR? Ingela skickar ut presentation till PAR gruppen. 
Vill ni lägga till något i PPT? Återkom till Ingela.  
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Klassifikationsutbildning Södra sjukvårdsregionen: Camilla: Två 
utbildningsdagar finns i utbildningsportalen. 30 platser per utbildningsdag.  
Utbildarna har fått till kännedom att några personer som gått utbildningen 
tycker att utbildningen är ganska svår.  

 
BMM – Registrering KVÅ-koder – anvisningarna: Ingela har möte med 
avtalsstrategerna på eftermiddagen 2022-05-02. 

 
Godkännande av innehålls om publiceras på PAR:s hemsidor: 
Publicering på PAR:s hemsidor behöver godkännas av PAR. Några 
lathundar har publicerats. Tills vidare ska dessa lathundar flyttas till sidan 
Diagnossättning primärvården som är under beslutande vem som ska äga 
denna sida, förslag är PAR. Petra kommunicerar till strategerna på HSS.   

 
Uppdatering av Regionala riktlinjer för registrering och kodning 
Region Skåne: Är inte färdig. Ingela gör klar och skickar till gruppen. 

 
PASiS-förvaltning: Ingen information till PAR. 
 
Klassificeringsrådet: Information om utbildningarna.  
Heminduktion: Det finns en studie med registreringsrekommendation och 
det behöver ses över. Petra börjar med formuleringen.  

 
SDV, status: Det pågår flera SDV möten. Ingela kommer gå igenom 
gällande registrering och kodning när det kommer nytt från SDV.  

 
 Övrigt: 

 
Nästa PAR möte den 16 maj, önskas fysiskt möte. Lokal på Dockan är 
bokad. De som inte kan delta fysiskt finns Teams. 
 
Yvonne: Uppdateringar av våra dokumentationer på PAR hemsidan 
behöver ses över och fördelas ut. Tas upp till nästa PAR möte. 
 
Att följa upp:  
- Audionomer, finns i SharePoint (fr 22-03-14, Ingela följer upp) 
- Regional vårdadministrativ funktion, status (till möte i juni) 
- Uppdrag: Struktur, kompetens- och utbildningsbehov för klinisk kodning i 
Region Skåne (till möte i juni) 
- Diagnossättning primvård, ska den sidan finnas kvar? Ska i så fall PAR 
äga den? Behöver uppdateras. Titta igenom till nästa PAR-möte 
Diagnossättning primärvården - Vårdgivare Skåne (skane.se) (till möte i 
juni) 

 
 
 

 
Ingela Fröjdh  Petra Widerkrantz 
Ordförande  Koncernkontoret 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/diagnossattning-primarvarden/

