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Minnesanteckningar Patientadministrativt råd, Region Skåne 
Registrerings- och kodningsmöte 

Tid Måndag 14 februari 2022 klockan 09.00–16.00 
 

Lokal Teamsmöte 
  
Närvarande Ingela Fröjdh, Koncernkontoret, ordf  
 Lill Torstensson, Psykiatri, vice ordf  

Jacqueline Rosenqvist, Skånes sjukhus nordost – klassifikation 
 Susann Ericson, Skånes sjukhus nordost – registrering 
Camilla Bjerborn, Skånes sjukhus nordväst  

 Denise Olsson, Skånes universitetssjukvård – klassifikation 
Yvonne Roshagen, Skånes universitetssjukvård – klassifikation 

 Annika Hellman Dworak, Skånes universitetssjukvård – registrering 
Kajsa Almkvist, Skånes universitetssjukvård – registrering 

 Maricar Sandoval, Habilitering 
Jenny Dahl, Simrishamns sjukhus 
Amarela Selimovic, Vårdgivarservice 
Martina Pettersson, Primärvården 

 Ann-Kristin Nissen, GSF – registrering 
 Petra Widerkrantz, Koncernkontoret 
 
Ej närvarande Maria Tipp-Weiss, Psykiatri – klassifikation 

Christel Odhelius, Koncernkontoret 
  
• Sekreterare för mötet Jacqueline Rosenqvist. 
 
• Föregående minnesanteckningar godkändes.  
   
• Genomgång av frågor i Sharepoint.  

Ingela kontrollerar hur vi ska förhålla oss till fortsatt kodning av rutinmässig covid-testning – 
AV061 + ZV100. 

 
• Vem publicerar på hemsidan?  

Yvonne och Camilla i dagsläget, men idag kom vi överens om att vi ändrar så det blir Yvonne 
och Jackie.  

 
• KVÅ-kod egenmonitorering 

Tas upp enligt föregående mötesanteckningar 17 januari 2022. Bör egentligen tas upp i den 
nationella klassifikationsgruppen, men i dagsläget har vi inte något stort behov av det då vi inte 
kan registrera koderna i våra system. Frågan har tidigare tagits uppe i Södra sjukvårdsregionen 
men Camilla tar upp den där igen.  
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• Regional lathund smärtmottagningar  

Senaste kontakten var den 17 januari och då diskuterade man inneliggande konsulter. 
Smärtmottagningarna ska ha ett nytt möte i mars. Denise sammanställer frågeställningarna och 
skickar till Ingela. Frågan tas upp igen på nästa PAR-möte.  

 
• Registreringsanvisningar – definition av distanskontakter 

Idag har vi distanskontakt via video, telefon och brev.  
Ingela rapporterade från mötet med den regionala gruppen som ägde rum den 11 februari 2022.  

 
• Digitalt möte 

Inera levererar tjänsten digitalt möte. Martina sitter med i en grupp som jobbar med införande 
av detta. PAR måste involveras kopplat till registreringsanvisningar i Region Skåne för att 
säkerställa att man enas i arbetet för enhetlig och rätt registrering. Martina skickar 
projektdirektivet till Ingela som lyfter detta regionalt.  

 
• Regional vårdadministrativ funktion  

Ingela återrapporterar hur arbetet fortskrider. Den regionala vårdadministrativa funktionen ska 
vara en kärna för mottagande av regionala frågor kopplat till vårdadministrativ registrering och 
kodning. Olika grupper/funktioner för hantering av sakfrågor behövs och PAR är en gruppering 
och funktion.  
Lång diskussion om PAR’s uppdrag där en del förslag på hur PAR’s funktion bör se ut och 
verka lades fram, bland annat:  
- Hantera anvisningar/definitioner för registrering och klassificering  
- Tydligt uppdrag för representanter i PAR behövs – förvaltningarna måste vara införstådda i 
uppdraget 
- Sammanhållen funktion där kompetensen i PAR tas tillvara 
- Beredning av beslutsunderlag 
- Kvalitetskontroll på ett strukturerat sätt 
- Följa upp att anvisningarna följs i förvaltningarna 
- Vilka system ska PAR hantera? Systemneutralt? 
- PAR’s relation till förvaltningsgrupper, PASiS, IT med flera 
- Uppdatering av dokument, lathundar osv 

 
• Klassifikationsutbildning Södra sjukvårdsregionen 

Utbildningsstart imorgon 15 februari 2022. Platserna är fyllda och Region Skåne har 40 platser.  
 
• Uppdrag: Struktur, kompetens- och utbildningsbehov för klinisk kodning i Region Skåne  

Se dokument som bifogades kallelsen till dagens PAR-möte.  
Ingela har skickat in dokumentet till stabschefen för HSS och enhetschefen för beslutsstöd.   

 
• Uppdatering av Regionala riktlinjer för registrering och kodning Region Skåne  

Deadline var 31 december 2021. Dokumentet gicks igenom och Ingela ska stämma av med HS-
direktören och ekonomidirektören innan publicering av uppdatering görs på hemsidan.  

  
• PASiS förvaltning 

Koden för av- och ombokning med anledning av covid-19 avslutas. 
 



   
   

 

     
 

 

• Klassifikationsrådet 
Numera är Yvonne och Jackie också med på dessa möten.  

 
Övrigt  
- Hur ska koderna DU055–DU057 registreras? Psykiatrin använder dessa regelbundet. Lill 
presenterade underlaget från Psykiatrin.  
Instruktioner finns i bifogad länk: Vårdprogram - Region Skåne (skane.se) 
 
 
 
Ingela Fröjdh   Petra Widerkrantz 
Ordförande   Koncernkontoret 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/barn-som-anhoriga.pdf
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