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Allmänt om PASiS funktioner i webbmiljö 
Inloggning 
Adressen är http://147.220.253.31 för att komma till startmenyn i produktion. 

 
Klicka på Vårdsystem för att komma till inloggningsbilden (exempel från utbildning) 
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Rubriker i bilden: 
Personnummer Skriv 10 siffror i följd – utan sekel 
Lösenord  Samma som för inloggning i T-PASiS 
Enhet   PASiS-förkortning för den enhet användaren har behörighet till 
 
Det är inte obligatoriskt att skriva med versaler (stora bokstäver) 
 
Den behörighet som är upplagd i EASY gäller både för T-PASiS och webb-PASiS 
 
”Jag arbetar på min ordinarie arbetsplats”  
OBS! Viktig uppgift för den som besöksregistrerar på webben – se handbok Besöksregistrering 
 
Visning av meddelande 

 
 
Meddelanden som skrivs i system TS och avser system SP och system VA visas direkt efter 
inloggning i webb-PASiS och T-PASiS 
 
Meny 
 
Till vänster i bilden finns meny över de funktioner som användaren har behörighet till. 
För användarstöd – se respektive handbok 
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Inledning 
 
För vårdkontakter i öppen vård är medicinsk registrering obligatorisk för alla läkarbesök  
 
För vårdkontakter i sluten vård är medicinsk registrering  obligatorisk. 
 
Från den medicinska registreringen  överförs varje år uppgifter till socialstyrelsen.  
 
 

Medicinsk registrering   
 
Klicka på/tabba till rubriken ”Medicinsk reg” 
 

 
 
 
Skriv patientens personnummer , 10 tecken utan mellanslag och Läs/Alt-L för att få fram 
personuppgifter och registrerade vårdkontakter.  
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Medicinsk registrering – Översikt 
Översikten innehåller uppgifter om registrerade vårdkontakter i öppen och sluten vård.  
Rubriker  
Enhet   Förvaltning plus medicinskt ansvarig enhet  
Mott   Mottagning enligt register - från besöksreg bild 085 
Indatum/kl  Datum för vårdkontakten - från besöksreg bild 085 
   eller 
   Datum och klockslag för inskrivning i sluten vård – från bild 102 
In   Insätt visar varifrån patienten kommer till enheten – bild 102: 

   1 = Från hemmet utan HSL 
   2 = Från annat sjukhus/förvaltning(ej region Skåne) 
   3 = Från annat sjukhus/förvaltning(region Skåne) 
   4 = Från korttidsboende 
   5 = Från annan enhet eget sjukhus/förvaltning (överflyttning) 
   6= Från boende med kommunala insatser enl HSL 
   8= Från vistelse på psyk.sjukhem.  
 
Utdatum/kl  Datum och klockslag för utskrivning från sluten vård . från bild 102 
Ut   Utsätt visar vart patienten skrivs ut – bild 102 

1 = Till hemmet 
2 = Till annat sjukhus/förvaltning(ej region Skåne) 
3.= Till annat sjukhus/förvaltning(region Skåne) 
4 = Till korttidsboende 
6 = Till hemmet med HSL-insats 
7 = Avliden 
8 = Till vistelse på psyk.sjukhem 
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Vårdg   Signatur – från besöksreg bild 085 och vårdgivarreg bild 735 
Åtg   J om åtgärd registrerad i bild 219 
Akut   J om akut vårdkontakt , i annat fall N - från besöksreg  bild 085 
Ktyp   Kontakttyp - från besöksreg bild 085 
Diag   Registrerad WHO-diagnos från bild 084 eller bild 113 
Ställd   Diagnos ställd J/N – används i flödesmodellen 
Fler   J om fler diagnoser finns, utöver den visade  
Op   J om operationskod registrerats i bild 113 
Egen   J om egenkod är registrerad i bild 084 eller bild 113 
Inkod   Kod från inskrivning i sluten vård – bild 102 och register bild 706 
 
Medicinsk registrering av registrerade besök i öppen vård 
Klicka på rödmarkerad enhet på vald rad i översikten för att få fram registreringsbild: 

 
I bilden visas: 
Personuppgifter  Rad 1 – 3 hämtas från bild 014, går ej att ändra här 
Vårdkontakt  Rad 4 – 5 hämtas från bild 085 besöksregistrering 
Enhet   Inloggad enhet 
Mott   Mottagning där patienten gjorde sitt besök 
Datum   Datum för besöket 
Akut   Ja eller Nej 
Anl   Besöksanledning 
Upplagd/Ändrad Datum och signatur på den användare som gjort uppläggn/ev.ändring. 
Vårdgivare  Vårdgivarsignatur – som går att ändra - samt klartext  
Kontakttyp  Typ av vårdkontakt– går inte att ändra 
 



PASiS utbildning  Reviderad 070423   

 
     7 

 
Uppgifter att registrera: 
Huvuddiagnos  Registera den WHO-diagnoskod som är huvuddiagnos. 
Rad 2 – 15  Registrera övriga WHO-diagnoskoder här. Dessa diagnoser räknas  
   som bidiagnoser 
VWXY-kod  Se kapitel XX i ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem” 
   utgiven av socialstyrelsen 
Läkemedelskoder Registrera läkemedelskoder enligt register bild 746. 
 
Fyll i uppgifter i valda fält och Spara  
 
I bilden visas registrerade koder i klartext – kontrollera att rätt kod registrerats !! 
 

Medicinsk registrering utan besök   
Klicka på/tabba till rubriken ”Medicinsk reg” 

 
Skriv patientens personnummer , 10 tecken utan mellanslag och Läs/Alt-L för att få fram 
personuppgifter och registrerade vårdkontakter. 
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Klicka på Diagnosreg utan besök/tryck Alt-D för att komma till registreringsbild 
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Registrering av vårdkontakt 
 
Mottagning  Mottagningsbegrepp enligt register, bild 721. För hjälp klicka på << 
Akut   Ja eller Nej 
Vårdgivare  Vårdgivarsignatur enligt register, bild 735. För hjälp klicka på <<  

Kontakttyp  För hjälp klicka på listen  
 
Diagnos mm 
 
Huvuddiagnos  Registera den WHO-diagnoskod som är huvuddiagnos. 
Rad 2 – 15  Registrera övriga WHO-diagnoskoder här. Dessa diagnoser räknas  
   som  bidiagnoser 
VWXY-kod  Se kapitel XX i ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem” ,  
   utgiven av socialstyrelsen.  
Läkemedelskoder Registrera läkemedelskoder enligt register bild 746. 
 
Fyll i uppgifter i valda fält och Spara  
I bilden visas registrerade koder i klartext – kontrollera att rätt kod registrerats !! 
 
Vårdkontakten visas endast i bild 184  Medicinsk registrering – översikt,  
inte i bild 083 – Vårdkontakter. Vårdkontakten ingår inte i besöksstatistik. 
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DRG 
I bilden visas (blå text)en maskinellt framräknad DRG-kod från den regiongemensamma DRG-
viktlistan. DRG betyder DiagnosRelateradGrupp och är ett system för sekundär patient- 
klassificering, vilket innebär att en vårdkontakt inordnas i en viss kategori med hjälp av data från 
primärklassificeringens diagnoser och åtgärder. DRG är i första hand ett beskrivnings-system, men 
används också som underlag för debitering. Varje DRG-kod viktas och vikten x ett fast DRG-pris 
ger ersättningen för ett specifikt DRG. 
 
 
Vårdlogik 
Fr o m 060309 visas uppgift om vårdlogik i bilden. 
 
Det finns fyra vårdlogiker: 
N Närsjukvård 
A Akutsjukvård 
E Elektiv vård 
H Högspecialiserad vård 
 
Vårdlogiken bestämmes maskinellt , med ledning av besöksregistrering och diagnosregistrering, enligt 
beräkningsgrunder fastställda av Region Skånes ledning. 
 
 
 
 
 
 
Byt huvuddiagnos mot bidiagnos 
Om patienten har flera registrerade diagnoser är det möjligt att ändra inbördes ordning mellan 
diagnoserna. Om en bidiagnos B skall flyttas till huvuddiagnos gör så här: 
Klicka på B vid bidiagnosen . Då visas 
 

  
 
Tryck Enter eller klicka OK vilket gör att bidiagnos och huvuddiagnos byter plats . 
DRG-koden  ändras. 
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Klassifikation av vårdåtgärder, kirurgiska, medicinska mm (KVÅ/Operationer) 
Klicka på KVÅ/Operationer/Alt-O och 15 rader läggs ut i bilden. Skriv KVÅ/opkod enligt bild 739 
och radnr för diagnos. Spara/alt-S och Stäng/alt-t  
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Registrering av egenkod 
Varje enhet kan för egen uppföljning registrera ”egenkoder”. Koderna läggs upp i ett register, bild 
749 och där markeras om koderna skall vara frivilliga eller tvingande att registrera.  
Om de är tvingande resulterar en medicinsk registrering i att nya fält för registrering av egenkoder 
med automatik läggs ut i bilden. 
Är de frivilliga tryck Egenkoder/alt-E för att få fram registreringsfälten.  

 
Fyll i värde och Spara/alt-S och Stäng/alt-t 
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Medicinsk registrering av vårdtillfällen i sluten vård  
Utgå från medicinsk registrering – översikt (se sid 4-5) 

 
och klicka på rödmarkerad enhet på vald rad i översikten för att få fram registreringsbild   
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I bilden visas: 
Personuppgifter  Rad 1 – 3 hämtas från bild 014, går ej att ändra här. 
Vårdkontakt  Rad 4 – 5 hämtas från bild 102 in/utskrivning och visar: 
Enhet   Förvaltning plus medicinskt ansvarig enhet  - bild 102 in/utskrivning 
Aktuell vårdplats Avdelning där patienten vårdas(om byte av avdelning) 
Indatum/kl  Datum och klockslag för inskrivning på enheten – bild 102 
Inavdelning  Avdelning där patienten blev inskriven 
Insätt   Insätt visar från vilket boende patienten kommer till enheten – bild 102  

   1 = Från hemmet utan HSL 
   2 = Från annat sjukhus/förvaltning(ej region Skåne) 
   3 = Från annat sjukhus/förvaltning(region Skåne) 
   4 = Från korttidsboende 
   5 = Från annan enhet eget sjukhus/förvaltning (överflyttning) 
   6= Från boende med kommunala insatser enl HSL 
   8= Från vistelse på psyk.sjukhem.  

In-kod   Enheten kan lägga upp in-koder i T-PASiS register bild 706 

Län/region  (endast UMAS) 

Utdatum/kl  Datum och klockslag då patienten är utskriven från enheten – bild 102 
Utavdelning  Avdelning där patienten vårdas vid utskrivningen 
Utsätt   Visar till vilket boende patienten skrivs ut: 

1 = Till hemmet 
2 = Till annat sjukhus/förvaltning(ej region Skåne) 
3.= Till annat sjukhus/förvaltning(region Skåne) 
4 = Till korttidsboende 
6 = Till hemmet med HSL-insats 
7 = Avliden 
8 = Till vistelse på psyk.sjukhem 

Akut   J/N från in/utskrivningsbilden 

Uppgifter att registrera: 
Diagnosdatum: Dagens datum - annars valfritt datum inom  vårdtillfället 
Huvuddiagnos  Registrera den WHO-diagnoskod som är huvuddiagnos. 
Rad 2 – 15  Registrera övriga WHO-diagnoskoder som bidiagnoser 
VWXY-kod  Se kapitel XX i ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem” ,  
   utgiven av socialstyrelsen.  
Läkemedelskod Registrera läkemedelskoder enligt register bild 746.   
Dödsorsak diagnr Om patienten är avliden ange radnummer på den diagnos som  
   orsakat dödsfallet, t ex 1 om det är huvuddiagnosen.  
Obducerad  Om patienten är avliden ange om han/hon är obducerad eller ej  
   J - Ja eller N - Nej. 
Preliminärdiagnos Preliminär WHO-diagnos. 
 
 
Fyll i uppgifter i valda fält och Spara/alt-S  
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I bilden visas WHO-diagnoskoderna i klartext – kontrollera att rätt kod registrerats ! 
 
 
 
 
 
 
DRG 
I bilden visas (blå text) en maskinellt framräknad DRG-kod från den regiongemensamma DRG-
viktlistan. DRG betyder DiagnosRelateradGrupp och är ett system för sekundär patient- 
klassificering, vilket innebär att en vårdkontakt inordnas i en viss kategori med hjälp av data från 
primärklassificeringens diagnoser och åtgärder. DRG är i första hand ett beskrivnings-system, men 
används också som underlag för debitering. Varje DRG-kod viktas och vikten  x  ett fast DRG-pris 
ger ersättningen för ett specifikt DRG. 
 
Vårdlogik 
Fr o m 060309 visas uppgift om vårdlogik i bilden. 
 
Det finns fyra vårdlogiker: 
N Närsjukvård 
A Akutsjukvård 
E Elektiv vård 
H Högspecialiserad vård 
 
Vårdlogiken bestämmes maskinellt , med ledning av inskrivning, händelsekoder och 
diagnosregistrering, enligt beräkningsgrunder fastställda av Region Skånes ledning. 
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Byt huvuddiagnos mot bidiagnos 
 
Om patienten har flera registrerade diagnoser är det möjligt att ändra inbördes ordning. 
 

 
 
 
Klicka på B vid bidiagnosen som skall byta plats.  

 
 
Bekräfta byte med OK och diagnoserna byter plats 
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Klassifikation av vårdåtgärder, kirurgiska, medicinska mm (KVÅ) – sluten vård 
 
För att registrera KVÅ/op-koder klicka på KVÅ/Operationer/Alt-O och ett nytt fält öppnas: 
 

 
Rubriker för registrering av operationskoder: 
 
Nr   Löpnummer 
Datum   Datum för operationen = dagens datum om inget annat anges 
KVÅ/Opkod  Kod enligt register, bild 739 
Op-enhet  Enhet som utfört op/åtgärd 
 Diagnr   Ange  radnummer för den WHO-kod som operationen är knuten till. 
 
Spara/Alt-S och Stäng/Alt-t.  
 
Koden skrivs ut i klartext . Kontrollera att rätt kod registrerats - viktigt för rätt DRG-kod. 
 
I bild 113 visas KVÅ/Operationer *Finns* 
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Registrering av egenkod 
 
Varje enhet kan för egen uppföljning registrera ”egenkoder”. Koderna läggs upp i ett register, bild 
749 och kan vara antingen frivilliga eller obligatoriska att registrera.  
 
Klicka på Egenkoder/Alt-E för att öppna ett nytt fält. Obligatorisk egenkod ger fält direkt 
 

 
 
Skriv koden/koderna , Spara/Alt-S och Stäng/Alt-t . 
 
 
 
Nederst i bild 113 visas Egenkoder *Finns* 
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Register ( i tecken-PASiS) 
 

DRG – koder 
 
Den medicinska registreringen resulterar i en DRG-kod, som hämtas ur ett register, bild 747 
Detta register uppdateras maskinellt efter information från socialstyrelsen. 
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Klassifikation av vårdåtgärder – KVÅ/Operationskoder 
Register finns i bild 739. Uppdateras av TietoEnator efter information från socialstyrelsen. 

 
KVÅ 
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Läkemedelskoder 
Register finns i bild 746 .Uppdateras av TietoEnator efter information från socialstyrelsen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkoder 
 
Detta register uppdateras av enheten. 
 
Utgå från huvudkatalogen bild 001, välj nr 7 - registerunderhåll och tryck Enter(+). 
 
Välj bild 749  - Egenkoder med reg och tryck Enter(+) för att komma till bilden  
Reg.vård egen koder. Ange beteckning på egenkod och tryck F10. Om egenkoden finns upplagd 
sedan tidigare läggs uppgifterna ut i bilden. Vid nyuppläggning fyll i rubrikerna enligt nedan. 
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Rubriker i bilden: 
Enhet    Inloggad enhet 
Egen kod  Beteckning på egenkoden. Rubriken syns inte i bilderna Medicinsk  
  registrering, bild 084 och 113 utan enbart i denna registerbild. Rubrik   
 används för utsökning ur uppföljningssystem 
 
Fr om – t o m  Giltighetstid 
 
Ledtext  Anger vilken beteckning egenkoden skall ha i bilden för medicinsk  
   registrering. Man kan använda både siffror och bokstäver.  
 
Beskrivning  Beskrivning av själva egenkoden. Denna text syns endast i denna bild  
  samt i översiktsbild i registervården.  
 
Format   Denna rubrik används inte för närvarande. 
 
Obligatorisk uppgift Val om uppgiften skall vara obligatorisk, d v s det skall inte vid 
   medicinsk registrering gå att hoppa över rubriken. 
   J = Ja om fältet skall vara obligatoriskt att fylla i eller 
 N = Nej, om fältet inte skall vara obligatoriskt att fylla i.  
 
Ordningsföljd  För varje egenkod som läggs upp i registret måste man ange i vilken  
   ordningsföljd rubrikerna skall presenteras i bilden för Medicinsk  
   registrering. Om man t ex har 8 egenkoder tidigare och lägger upp en  
   helt ny kod och man vill att denna skall ligga först av alla koder sätter  
  man 01 vid rubriken och egenkoden kommer då att lägga sig först av  
   egenkoderna.  
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Öv/Sv   Anger om egenkoden skall användas i Ö - Öppen eller S - Sluten vård. 
   Om egenkoden skall användas i både öppen och sluten vård skriv  
   G = gemensam. 
 
Giltiga värden  Vid denna rubrik fyller man i vilka värden som skall användas som svar 
   på en speciell rubrik.  
   Man kan t ex ha en rubrik i bild 084 eller 113 - Medicinsk registrering 
   som heter ÅB (ledtextrubrik) och välja att man vid denna rubrik skall  
   kunna skriva följande alternativ: 
   01 - 01  Återbesök en vecka 02 - 02 Återbesök en månad 
   03 - 03  Inget återbesök 
   Om man enligt exemplet ovan i bild 084 eller 113 - Medicinsk  
   registrering väljer 01 vid rubriken ÅB läggs klartexten Återbesök en  
   vecka ut i bilden efter uppdatering.  
 
Fyll i önskade uppgifter och tryck Enter(+) för att lägga upp registerposten.  
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EASY – bildnummer för medicinsk registrering ÖV och SV 
 
001 
011 
014 
017 
040 
043 
084 
085 
102 
112 
113 
119 
184 
219 
 
706 
731 
735 
739 
746 
747 
749 
 
 


