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Minnesanteckningar Patientadministrativt råd, Region Skåne 
Registrerings- och kodningsmöte 

 
 
 

Tid Måndag den 17 januari 9.00 -12.00, möte helgrupp 
 
Måndag den 17 januari 13.00-16.00, arbetsgrupp kodning 
Arbete med uppdrag till PAR: Struktur, kompetens- och utbildningsbehov 
för klinisk kodning i Region Skåne. – De som är uppsatta som deltagare 
på detta möte: Ingela Fröjdh, Camilla Bjerborn, Denise Olsson, Yvonne 
Roshagen, Jacqueline Rosenqvist, Maria Tipp-Weiss, Martina Pettersson, 
Maricar Sandoval, Amarela Selimovic 

 
Lokal Teamsmöte 
    
Närvarande Camilla Bjerborn, Skånes sjukhus nordväst 
 Ingela Fröjdh, Koncernkontoret, ordf   
 Denise Olsson, Skånes universitetssjukvård - klassifikation 
 Annika Hellman Dworak, Skånes universitetssjukvård-registrering 
 Lill Torstensson, Psykiatri, vice ordf 

Ann-Kristin Nissen, GSF – registrering 
Maricar Sandoval, Habilitering 
Martina Pettersson, Primärvården 
 Susann Ericson, Skånes sjukhus nordost – registrering 
Jenny Dahl, Simrishamns sjukhus 
Kajsa Almkvist, Skånes universitetssjukvård – registrering 
Yvonne Roshagen, Skånes universitetssjukvård – klassifikation 
 

 
Ej närvarande Petra Widerkrantz, Koncernkontoret 
 Jacqueline Rosenqvist, Skånes sjukhus nordost - klassifikation  

Amarela Selimovic, Vårdgivarservice 
 Maria Tipp-Weiss, Psykiatri - klassifikation 

Christel Odhelius, Koncernkontoret 
 

• Sekreterare för mötet: Lill Torstensson 
 

• Föregående minnesanteckningar gick igenom.  
   

• Genomgång av frågor på sharepoint.   
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• KVÅ-kod egenmonitorering – KVÅ-kod egenmonitorering – Fråga 
kring KVÅ-koder för egenmonitorering har kommit upp i den nationella 
gruppen för klassificeringsutbildning. Behov finns och flera regioner har 
skapar regionala koder. Socialstyrelsen har inte fått in önskemål men 
har fått indikationer på att diskussioner om behov finns. Fortsatta 
diskussioner på kommande möte.  
 

• Region lathund smärtmottagning – Smärtmottagningar har inkommit 
med önskemål om hjälp med lathund för kodning. Denise har 
sammanställt underlag som vi tittat på. En blandning av frågor både 
gällande kodning och registrering. Denise ställer kompletterande frågor 
till verksamheten, ärendet tas upp på nästa möte.  

• KVÅ-kod i PASiS utförande enhet – När man lägger in en KVÅ-kod i 
PASiS idag kan man ange vem som är utförande enhet för just den 
koden oavsett vilken enhet patienten är inskriven på. Finns inga rutiner 
för hur detta ska användas. Ingen uppföljning görs i dagsläget på detta 
fält. PAR skapar inga rutiner, tar ärendet med och bevakar om det är 
något som ska göras inför SDV.   
 

• Registreringsanvisningar primärvården – titta på definition 
distanskontakter – status: Eftersom det finns olika definitioner är ett 
regionalt möte planerat för att ta fram gemensamma definitioner med 
deltagare från GSF och koncernkontoret däribland Ingela och Petra. 
Två möten är inplanerade 31/1 och 11/2. Ingela sammanställer PAR:s 
kommentarer, fler tankar kan skickas till Ingela.  

 
• Regional vårdadministrativ funktion, status: Det kommer finnas 

olika gruppering som t ex PAR. När regional vårdadministrativ funktion 
riggas kommer man skapa ett tydligare uppdrag för PAR:s 
representanter, vilket mandat, vilka frågor ska tas upp i gruppen.  

 
• Klassifikationsutbildning Södra sjukvårdsregionen: Startar två nya 

kurser februari 2022 med 30 platser i varje kurs, totalt 60 platser. 
Region Skåne har fått 40 platser av dessa och alla är fyllda. Deltagarna 
kommer mest från somatiken, psykiatrin, primärvård och privata 
vårdgivare. Merparten av kursdeltagarna är från somatiken, ingen från 
Ystad är anmäld. Kurserna kommer att ske helt på distans. Diskussion 
förs om även om tentamen ska ske på distans. Hittills, inklusive vårens 
kurser, har 150 deltagare från Region Skåne gått kursen.   

 
• Uppdatering regionala riktlinjer för registrering och kodning i 

Region Skåne: Fortsatt arbete efter lunch 
 

• Status uppdrag: Struktur, kompetens- och utbildningsbehov för klinisk 
kodning i Region Skåne.  

  



   
   

 

     
 

 

• PASiS-förvaltning: Det har diskuterat om detaljkoden för 
av/ombokning p g a Covid ska avslutas i TK-gruppen. Maricar 
undersökning om det finns dokument för detta beslut så att koderna i 
så fall kan stängas. Information behöver gå ut eftersom 
verksamheterna använder koderna.  
Det är restriktivt med nya förändringar av PASIS inför införande av 
SDV. PASIS-förvaltning har samexistensmöten med SDV, Christer 
Atterling är sammankallande  
 

• Klassificeringsrådet: Inget nytt, stort fokus på utbildningen. Nya 
direktiv för NASS-koderna ska komma eftersom de försvinner 2023, 
tanken är att man ska gå över till ICF istället. Om man inte har börjat 
använda NASS-koderna ska man invänta direktiven.  

 
• Övrigt: Genomgång av Socialstyrelsens dokument för Nya, ändrade 

och borttagna KVÅ-koder, bifogas minnesanteckningarna. Koden 
AV140 Hälsoundersökning av barn och unga på begäran av 
socialnämnd ersätter de regionala koderna UB001 och UB002, som får 
avslutas.  

 
Genomgång av Socialstyrelsens dokument för Nya, ändrade och 
borttagna diagnoskoder, bifogas minnesanteckningarna.  

 
SDV: Det finns fortfarande ingen utrullningsplan p g a att tekniska 
förutsättningar måste först lösas.  

 
Hur ska koderna DU055-DU057 registreras, psykiatrin använder dessa 
regelbundet. Lill kontroller om det finns något dokument om hur/när de 
ska användas.  

 
 

 
Ingela Fröjdh  Petra Widerkrantz 
Ordförande  Koncernkontoret 


