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Lokal Teamsmöte  
    
Närvarande Petra Widerkrantz, Koncernkontoret 
 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 
 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 

                  Martina Pettersson, Primärvården 
      Amarela Selimovic, Vårdgivarservice 

 
Ej närvarande   Maria Tipp-Weiss, Psykiatri – klassifikation 
                         Åsa Berling, Koncernkontoret 
       Christel Odhelius, Koncernkontoret 
  
 Sekreterare för mötet: Yvonne Roshagen 
 

 Föregående minnesanteckningar – om ingen har synpunkter publiceras  
dessa på vår hemsida efter 5 dagar efter minnesanteckningarna har 
skickats ut. Sparas i SharePoint. Jackie publicera på hemsidan 

 
 Genomgång av frågor – går igenom frågor i Sharepoint. 
 

 Audionomer, finns i SharePoint – diskussion hur vi ska göra, görs olika i 
regionen och privat. Amarela kollar med strateg hur privata gör. Ingela 
kollar med koncernkontoret, är det något som följs upp. Hur får vi en mer 
enhetlig registrering?  

 
 KVÅ-kod egenmonitorering – Camilla. Frågan har varit uppe i 
Klassifikationsrådet men ingen annan i Södra Sjukvårdsregionen har KVÅ-
kod för egenmonitorering. Ingela tar frågan vidare till Nationella gruppen.  
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 Registeringsanvisningar patienter från Ukraina. Finns nya riktlinjer för 
PASiS = frikod UK 22. Anvisningar har gått ut i förvaltningarna Tillfällig rutin 
gällande flyktingar från Ukraina i PASiS 

 
 Registeringsanvisningar – definition av distanskontakter. Ingela och 
Petra går igenom senaste mötesanteckningarna och i dagsläget är 
definitionerna är inte helt klara. Ingela skickar ut underlaget som finns nu 
till vår grupp för att gå igenom och återkopplar till Ingela. 
 
Digitalt möte, Martina. Ingela haft diskussion med koncernkontoret. 
Kontakt ska tas med styrgrupp.  
 
Regional vårdadministrativ funktion, status – Ingela sammanfattar 
status. Hur är det tänkt att funktionen jobba? Ingela och Åsa Bergling sitter 
med i en grupp som ska ta fram hur uppdraget ska se ut. Andra grupper 
som ska finns handlar bland annat om definitioner, 1177 och organisation 
etc. Första underlaget klart och är skickat till uppdragsansvariga för 
funktionen på koncernkontoret. Tydlig struktur är önskvärd. 
 
Information om PAR på Sus NKK-möte, hur hantera övriga 
förvaltningar? Ingela har fått fråga om hur PAR jobbar från 
klassifikationskoordinatorerna på SUS. Övriga förvaltningar behöver också 
samma information. Stående punkt på andra regionala befintliga 
nätverksmöten? TK håller i regionala informationsträffar för PASiS en 
gång per månad. NKK-möte för kodare på SUS, lokalt. Ska PAR ta fram 
och ha gemensam information? Bildspel? SDV kommer att kräva mycket 
information framöver. Spela in informationen? Punkten återkommer på 
nästa möte. 
 
Klassifikationsutbildning Södra sjukvårdsregionen. Pågår ny 
utbildning nu, tentamen kommer att bli på distans. Två utbildningar som 
går parallellt nu vilket endast kräver en tentamen. Kommer mycket frågor. 
Vem hanterar frågor efter utbildningen från t ex psykiatri. 
 
Uppdrag: Struktur, kompetens- och utbildningsbehov för klinisk 
kodning i Region Skåne. Underlaget är inskickat till koncernkontoret. 
Ingen återkoppling kommit ännu. 
 
Uppdatering av Regionala riktlinjer för registrering och kodning 
Region Skåne. Genomgång av dokumentet förra gången. Ingela varit i 
kontakt med Pia och Lars-Åke. Inga nya anvisningar men ändrat lite i vissa 
texter. OK att lägga ut, Ingela gör klart underlaget som sedan ska 
publiceras på hemsidan.  
 
PASiS-förvaltning, Klassificeringsrådet – punkt till nästa möte 
 
SDV, status – punkt till nästa möte. 
 
Övrigt  

https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pasis/tillampningsmanualer---fillistning/tillfallig-rutin-gallande-flyktingar-fran-ukraina-i-pasis2.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pasis/tillampningsmanualer---fillistning/tillfallig-rutin-gallande-flyktingar-fran-ukraina-i-pasis2.pdf


   
   

 

     
 

 

- Publicera på hemsidan. Jackie ska också hjälpa till och publicera. 
Yvonne kollar vad som behövs i t ex utbildning. 

- BMM – registeringsanvisningar för barnmorskor inom vårdvalet. 
Behöver uppdateras, en del felaktigheter i kodningen. Amarela bokat in 
möte på fredag.  

- 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) 

  
   
 
 Ingela Fröjdh  Petra Widerkrantz 
 Ordförande  Koncernkontoret 

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

