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Lathund för registrering i PASiS och PMO 
Gäller för Vårdcentraler (VC) inom Hälsoval Skåne. 
Förfrågningsunderlag, blanketter, riktlinjer och rutiner VC 
 
Syftet med denna anvisning är att förtydliga hur olika åtgärder ska registreras i PMO och 
PASiS. Från 2023 har ett separat dokument skapats som riktar sig åt nybörjare inom PASiS. 
Övergripande registreringsanvisningar PASiS.  

Denna anvisning beskriver hur olika former av registreringar ska göras i PMO och/eller 
PASiS. Flertalet registreringar kan göras i PMO av respektive medarbetare, några få kan 
endast göras i PASiS. Det är vårdgivarens ansvar att alla registreringar är korrekta.  

Flertalet av de vårdkontakter, diagnoser och åtgärdskoder som registreras i PMO går, via 
överföringssystemet Filur (filurtag), automatiskt över till PASiS. Registreringar ska utföras 
enligt anvisningar både i PMO och PASiS samt att eventuella felloggar i Filur åtgärdas 
regelbundet. Vilka koder en registrering i PMO genererat i PASiS kan kontrolleras i efterhand 
i PASiS och Qlikview. I denna skrift finns en förteckning över de koder som respektive 
registrering i PMO ska generera i PASiS. Filurrapport på ej diagnosregistrerade fysiska besök 
och distanskontakter som ersätter besök för läkare ska regelbundet kontrolleras och eventuellt 
korrigeras.  

 

Klassificering och koder 
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är ett beskrivningssystem som har utvecklats vid 
Socialstyrelsen.  

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat 
hälso- och sjukvård. Exempel på åtgärder är behandlingar (exempelvis psykologisk 
behandling, läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp), utredningar, samordningsinsatser, 
information och undervisning men även administrativ handläggning. Mer information om 
klassificering och koder finns här: Klassificering och koder - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

  

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/klassificering-koder
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Supportkontakt 
Privata vårdgivare 
Vårdgivarservice: 040-623 90 00, när ni ringer till Vårdgivarservice uppge ”Hälsoval” för 
att nå fram till avtalshandläggare inom Hälsovalet, Vårdcentral. Kontaktformulär 
Vårdgivarservice, 
PMO- och Filursupport: (0776-7)3 00 00 (knappval 2-6) Supportkontakt PMO- och Filur 
 

Offentliga vårdgivare 
Registreringsfrågor: PASiS-ansvarig på enhet i första hand alternativt PASiS-förvaltare på 
egen förvaltning. Support och kontakt PASiS-förvaltare 
Frågor kring regelverk: (040-62)3 90 00, Kontaktformulär Vårdfakturering 
Frågor kring Lissy, avtal och förfrågningsunderlag: (040-62)3 90 00, Kontaktformulär 
Vårdgivarservice 
PMO- och Filursupport: (0776-7)3 00 00 (knappval 2-6) Supportkontakt PMO- och Filur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/support-och-kontakt2/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/support-och-kontakt/
https://www.skane.se/kontakt/patientservice/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/support-och-kontakt2/
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Förtydligande till förändringar i registreringsanvisningar för 2023 
2022 Nytt för 2023 Kommentar 
Vårdcentral - 
Registreringsanvisningar i 
PASiS och PMO 2022 

 

Två dokument har skapats: 
 
1. Vårdcentral -  
Registreringsanvisningar i  
PASiS och PMO 2023 
 
2.  Övergripande 
registreringsanvisningar PASiS 

Registreringar och inlogg i 
PASiS fanns i samma 
dokument 2022 och 
tidigare. Registreringar 
och PASiS-grunder har 
delats upp i två dokument 
och brutits upp i två delar. 
Förklaring av registrering i 
PASiS finns här. 

Åtgärd/KVÅ-koder 
UV070 –riktade hälsosamtal 
för åldersgrupp i PMO 
resulterade i frikod RIHÄ40 i 
PASiS 
 
UV071 – riktade hälsosamtal 
för ej specifik åldersgrupp i 
PMO resulterade i frikod 
RIHÄ0 i PASiS 
 
 
 

 
Frikod RIHÄ40 i PASiS är inte aktiv 
längre 
 
 
 
Frikod RIHÄ0 i PASiS är inte aktiv 
längre 
 
 
 
GB015  
Definition: Råd eller information om 
våld i nära relationer 

 
KVÅ-kod UV070 används 
istället 
 
 
 
KVÅ-kod UV071 används 
istället 
 
 
 
Ny KVÅ-kod har lagts till 
i tabellen för KVÅ-koder 

Frikoder PASiS och PMO 
Kikhosta för gravida 
 
 
 
UK22 

 
Förtydligande. Kikhosta för gravida 
hamnar under uppdraget för VC 
 
 
Personer på flykt från Ukraina 

 
Tillägg av kikhosta för 
gravida i tabell med 
frikoder 
 
Tillägg av frikod i 
frikodstaballen. Läs mer 
via länken gällande vård 
till människor som 
anländer från Ukraina 

Vårdkontakter i 
PMO/kontakttyper i PASiS 
 

S. 8 Vårdkontakter i 
PMO/kontakttyper i PASiS 
- Distanskontakt realtid bild/ljud/chatt 
- Telefonkontakt som ersätter besök 
- Telefonsamtal 
- Text som ersätter besök 
- Text som inte ersätter besök 
- Kontakt mellan personal om patient 
- Kommentar 

Nya benämningar och 
förklaring för 
distanskontakt har lagts till 
i detta dokument. Läs mer 
via länken om de nya 
distanskontakterna. 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar
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Utländska patienter och patienter från andra landsting  
Huvudman 
i PASiS 

Definition Personnummer Namn Adress 

11, 12,34 Patienter folkbokförda i 
Skåne 

Patientens 
fullständiga 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

Patientens 
fullständiga adress 

01-10, 13-
33, 38 

Patienter folkbokförda i 
andra landsting i 
Sverige  

Patientens 
fullständiga 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

Patientens 
fullständiga adress 

34 Huvudman 34 används 
även i de fall besöket är 
enligt smittskyddslagen 
för utländska patienter, 
landstinget står för 
kostnaden 

Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 

Efternamn, 
förnamn 

999 99/666 66 

Patientens 
fullständiga adress 
i hemlandet 
 

66 Utländska patienter 
med giltiga underlag 
inom Norden, EU/EES 
samt Australien* 

Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 
alternativt 
fullständigt svenskt 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

666 66 
Patientens 
fullständiga adress 
i hemlandet 

77 Patienter inom EU som 
söker planerad vård 
enligt EU-
konventionen* 

Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 

Efternamn, 
förnamn 

777 77 
Patientens 
fullständiga adress 
i hemlandet 
 

88 Folkbokförda i Sverige, 
men sekretesskyddade 

Patientens 
fullständiga 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

888 88 
Sekretesskyddad 
adress 
Övergångsrutiner 
och hantering 
skyddade 
personuppgifter 
 

90 Papperslösa – vuxna*  Uppskattat 
födelseår samt 
dagens datum och 
reservnummer/ 
använda befintligt 
person/reservnumm
er om det finns 
 
 
 
 
 

OID, OID/ 
Efternamn, 
förnamn 
(med 
patientens 
medgivande) 

900 00 Adress 
okänd/patientens 
fullständiga adress 
(med patientens 
medgivande) 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-andra-landsting-utomlandsvard/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-andra-landsting-utomlandsvard/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-andra-landsting-utomlandsvard/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
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Huvudman 
i PASiS 

Definition Personnummer Namn Adress 

91 Papperslösa – barn 
(t.o.m. 17 år)* 

Uppskattat 
födelseår samt 
dagens datum och 
reservnummer/ 
använda befintligt 
person/reservnumm
er om det finns 

OID, OID/ 
Efternamn, 
förnamn 
(med 
patientens 
medgivande) 

910 00 Adress 
okänd/patientens 
fullständiga adress 
(med patientens 
medgivande) 

93 Kvotflykting Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 

Efternamn, 
Förnamn 

930 00 
Patientens 
fullständiga adress 

95 Asylsökande* Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 
alternativt 
fullständigt svenskt 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

950 00 
Patientens 
fullständiga adress  

99 Utländska 
självbetalande patienter 
som saknar 
underlag/konvention** 

Patientens sex 
första siffror och 
reservnummer 
alternativt 
fullständigt svenskt 
personnummer 

Efternamn, 
förnamn 

999 99 
Patientens 
fullständiga adress 
i hemlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
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Asylsökande – Vera Asyl Hälsoplan 
Hälsoplan är ett system, som utifrån Migrationsverkets MELKER-lista underlättar 
administrationen kring kallelse av asylsökande till hälsoundersökningar samt för att erbjuda 
barnhälsovård till asylsökande barn 0-6 år. Vårdpersonal som är involverade i 
hälsoundersökningar för asylsökande och barnhälsovård för asylsökande barn kan få 
behörighet till systemet.  
 
Max 2 vårdpersonal per enhet. Ansökan om behörighet till Vera Asyl ska skickas in av 
verksamhetschefen via Vårdgivarservice kontaktformulär.  
 

 
 
Lathund för hur Vera Asyl fungerar hittar ni under Hjälp – Hälsoplan – Meny Hälsoplan.  

 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/registrering/?highlight=veraasyl
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Asylsökande samt kvotflyktingar – Varaktig vård 
Menyval – Person – Varaktig vård. Fyll i personnummer och sekel – Läs. Fyll i startdatum, 
t.ex. första vårdkontakten – Fyll inte i slutdatum – Välj Varaktig vård – Spara.  
Mer information om varaktig vård,  

 
 

Extern provtagning 
Provtagningar för annans räkning registreras med anledning LA samt remisskod för den 
remitterande enheten i PASiS. För att söka fram externa remisser Remiss från - << . Se 
avsnitt Hitta remisskod för hur man söker fram remisskod.  
 
Offentliga hälsovalsenheter 
Ekonomiservice fakturerar remittenten för provtagning. 
 

Privata hälsovalsenheter 
Möjlighet att köpa tjänst från Region Skåne som då månadsvis levererar fakturaunderlag för 
alla externa provtagningar. Vänligen kontakta bo.kos@skane.se för vidare information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/policy-riktlinjer-tillampningar---personer-fran-andra-lander/#158222
mailto:bo.kos@skane.se
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Kassa offentliga/privata vårdgivare 
För privata och offentliga finns olika kassor som kan användas vid registrering. Nedan ser ni 
alternativa kassor som finns för Vårdcentraler som har avtal med Region Skåne.  
 

PASiS-kassa 
Används i de fall patienten har debiterats eller ska debiteras en avgift. Om besöket är 
avgiftsbefriat registreras endast besöket i PMO journalsystem, förs över till PASiS via Filur. 
Rutiner och blanketter för kassaavstämning hittar du här.  
 
 

PMO-Hälsovalskassa 
Används i de fall patienten betalar patientavgift eller har frikort. Om besöket är avgiftsbefriat 
registreras endast besöket i PMO journalsystem, förs över till PASiS via Filur.  Lathund för 
PMO-kassan hittar du här, under rubriken Rutiner och instruktioner. 
 

PMO-privat kassa (privata vårdgivare) 
Används i de fall patienten betalar hela vårdkostnaden själv, ex. intyg, resevaccination, 
självbetalade utländska patienter.  
 
Vårdcentralen får endast använda PMO för uppdraget inom Hälsoval Skåne samt för vissa 
definierade tilläggstjänster. Om PMO används för tilläggstjänster såsom resevaccinationer, 
körkortsintyg med flera intyg får detta inte generera någon registrering i PASiS för privata 
vårdgivare. PMO får inte användas för uppdrag helt utanför Hälsovalet, såsom till exempel 
företagshälsovård, skolhälsovård eller för vård finansierad av försäkringsbolag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pasis/funktionsmanualer/vardkontakter---fillistning/lathund-kassakoppling-pasis.pdf
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/
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Registrering i PMO 
Fyra dygn efter att en registrering av vårdkontakt gjorts i PMO förs registreringen över till 
PASiS. Felregistreringar i PMO ska omgående korrigeras. Efter tre månader kan 
registreringar endast korrigeras manuellt i PASiS. Vid felregistreringar som resulterar i 
felloggar. Lathund till Filur hittar du här, under rubriken Rutiner och instruktioner.  

Exempel: Registrering av Vårdkontakt med Attribut. 

 

Om det redan finns en vårdkontakt för besöket – använd nedanstående. Allt som 
dokumenteras på ett besök (lab.-ordinationer, recept, remisser) kopplas till samma 
vårdkontakt. 

 

 
 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/
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Nedanstående ikryssade Attribut förs inte över till PASiS. Används för framtida statistikuttag.  

 

OBS: För vårdkontakter inom ramen för Vårdval Psykoterapi ska Attribut KBT/IPT kryssas i 
för att överföring till PASiS ska stoppas. Dessa vårdkontakter registreras alltid manuellt i 
PASiS på annan PASiS-enhet.  
 

HPV-vaccination 
Definition I PMO I PASiS 
HPV-vaccinering* Attribut: 

Vaccinationsmottagning 
KVÅ-kod: 
- Vaccination HPV dos 1 ÅV001 
- Vaccination HPV dos 2 ÅV002 
- Vaccination HPV dos 3 ÅV003 

Anledning: 
- H1 livmodervacc. 1 
- H2 livmodervacc. 2 
- H3 livmodervacc. 3 
Anl. Typ: 
- HÄ hälsovård 

*Gäller patienter födda 1993-1998. Patienter födda 1999 och därefter har skolhälsovården 
ansvar för att vaccinera. 
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Registrering av kostnadsfri HPV-vaccination görs med Vårdkontakt + Attribut 
Vaccinationsmottagning i PMO. (bild 4)

 
 
Samma åtgärdskod. (bild 5) 
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Samma gäller för kostnadsfri Influensa-, Pneumokock- och Influensa + 
Pneumokockvaccination och Covid-vaccination.  
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Åtgärder/KVÅ-koder 
KVÅ-koder förs över från PMO till PASiS via Filur. För närvarande sju per vårdkontakt. 
Åtgärdskoder för samtal kring Levnadsvanor hittar du under Vårdprogram för levnadsvanor. 

Åtgärd/KVÅ-kod i 
PMO 

Definition Vårdgivare 

AU124 Upprättande av samordnad individuell plan 
(SIP). Sker i samverkan med kommun, 
patient/närstående och vårdpersonal från 
vårdcentral. Planen skrivs in i Mina Planer 

Minst en person från 
kommunen och en 
person från vårdcentralen 

AU125 Upprättande av samordnad individuell plan 
(SIP) vid utskrivning från sjukhus. Sker i 
samverkan med kommun, patient/närstående 
och vårdpersonal från vårdcentral och 
sjukhus. Planen skrivs in i Mina Planer 

Minst en person från 
kommunen, en person 
från vårdcentralen och en 
person från sjukhuset 

DT016 + ATC-kod 
M05BA08* 

Osteoporosbehandling – 
Läkemedelstillförsel, intravenös infusion 

Sjuksköterska 
(vårdgivarkategori 20 i 
PASiS), 
distriktssköterska 
(vårdgivarkategori 25 i 
PASiS) 

DU011  
 
 

Systematisk psykologisk behandling, KBT Ange vårdgivarkategori 
enligt grundkompetens  

DU011 + ZV044 
 
 

Systematisk psykologisk behandling, via 
Internet (iKBT) 

Ange vårdgivarkategori 
enligt grundkompetens  

DU055 Samtal med vuxen patient om minderårigs 
behov och möjlighet till stöd 

Läkare, sjuksköterska, 
kurator, psykolog 

DU056 Samtal med vuxen patient och berörd 
minderårig om barnets situation och behov 

Läkare, sjuksköterska, 
kurator, psykolog 

DU057 Samtal med minderårig vars förälder är 
patient om den minderårigas situation och 
behov 

Läkare, sjuksköterska, 
kurator, psykolog 

GB015 Råd eller information om våld i nära 
relationer 

Läkare, sjuksköterska, 
kurator, psykolog 

GB020 Artrosskola (ersätter tidigare attribut)  
GC001 Rehabiliteringskoordinering  Ange vårdgivarkategori 

enligt grundkompetens 
GD008 Anmälan enligt SoL angående barn med 

möjligt skyddsbehov 
 

UP001 Hälsoundersökningar avseende personer 
med psykossjukdom, bipolär sjukdom, 
flerfunktionshinder och/eller 
utvecklingsstörning 

Läkare 
(vårdgivarkategori 10-
19) + diagnoskod F20-
F29, F31, F70-F89 
 
 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/
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Åtgärd/KVÅ-kod i 
PMO 

Definition Vårdgivare 

UV070** Riktade Hälsosamtal åldersgrupp.  
Med stöd av metoden kartläggs frisk- och 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och 
diabetes typ 2 för att erbjuda kunskap och 
stöd till förändring. Vårdkontakt registreras 
tillsammans med KVÅ-kod UV070 i PMO 
Riktade Hälsosamtal – se Manual PMO (flik 
Verktyg) 

Läkare, sjuksköterska, 
distriktssköterska, 
arbetsterapeut, dietist, 
fysioterapeut 

 

UV071*** Riktade Hälsosamtal ej åldersgrupp.  
Med stöd av metoden kartläggs frisk- och 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och 
diabetes typ 2 för att erbjuda kunskap och 
stöd till förändring. Vårdkontakt registreras 
tillsammans med KVÅ-kod UV071 i PMO 
Riktade Hälsosamtal – se Manual PMO (flik 
verktyg) 

Läkare, sjuksköterska, 
distriktssköterska, 
arbetsterapeut, dietist, 
fysioterapeut 

 

XV015 Basal läkemedelsgenomgång  

XV016 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång  Behandlingsansvarig 
läkare samt 
apotekare/certifierad 
läkare/geriatriker 

 
*ATC-koden förs inte över från PMO till PASiS, denna måste registreras manuellt i den 
medicinska registreringbilden under läkemedelskoden.  

 
 
** OBS: frikoden RIHÄ40 gällande Riktade Hälsosamtal åldersgrupp är inte längre aktiv. 
KVÅ-kod UV070 används istället. 
 
*** OBS: frikoden RIHÄ0 gällande Riktade Hälsosamtal ej åldersgrupp är inte längre aktiv. 
KVÅ-kod UV071 används istället. 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/
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KVÅ-KODER FÖR TILLÄGGSUPPDRAG 
Åtgärd/KVÅ-kod i 
PMO 

Definition Tilläggsuppdrag: Vårdgivare 

AL005 Hydrosonografi Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

DL005 Medicinsk abort Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

LCA06 Endometriebiopsi utan PCB Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

LCA06 + SK529 Endometriebiopsi med paracervikalblokad  Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

LDC03 Diatermiloop-/laserkonisering med PCB Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

XLE00 Kolposkopi med provexision Gynekolog (vårdgivarkategori 
17 i PASiS) 

AV114  Yrselutredning  ÖNH-specialist 
(vårdgivarkategori 18 i PASiS) 

DCA20 Anläggande av mellanöredränage ÖNH-specialist 
(vårdgivarkategori 18 i PASiS) 

QAE10 Extirpation av mjukdelstumör i ansikte, 
munhåla och svalg 

ÖNH-specialist 
(vårdgivarkategori 18 i PASiS) 

TDM10 Punktion och spolning av bihåla ÖNH-specialist 
(vårdgivarkategori 18 i PASiS) 

 

Registrering av KVÅ-koder i PMO görs i modul Åtgärd. (bild 7) 
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Registrering av SIP 
Plats för SIP PMO PASiS Mina Planer 
Sjukhus öppen-
/slutenvård fysiskt 
närvarande 

Vårdkontakt: 
Teambesök  
Åtgärd/KVÅ-kod:  
AU125  

Kontakttyp:  
ÅB 
Återbesök 
KVÅ-kod: 
AU125 

Registrera SIP 

Sjukhus öppen-
/slutenvård via 
telefon 

Vårdkontakt: 
Telefonkontakt som 
ersätter besök 
Åtgärd/KVÅ-kod:  
AU125 

Kontakttyp: 
KT Telefon 
ersätter besök 
KVÅ-kod:  
AU125 

Registrera SIP 

Sjukhus öppen-
/slutenvård via 
distanskontakt 
med bild-
överföring 

Vårdkontakt:  
Distanskontakt realtid 
bild/ljud/chatt  
Åtgärd/KVÅ-kod: 
AU125  

Kontakttyp: 
VK Video 
realtid 
KVÅ-kod:  
AU125 

Registrera SIP 

Hembesök SÄBO Vårdkontakt:  
Hembesök 
Attribut:  
Särskilt boende 
Åtgärd/KVÅ-kod:  
AU124 

Kontakttyp:  
ÅB Återbesök 
Hembesök:  
Ja 
KVÅ-kod: 
AU124 
Frikod:  
SÄBO  

Registrera SIP 

På vårdcentral 
eller motsvarande 
(t.ex. arbetsplats, 
skola, 
Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling) 

Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Åtgärd/KVÅ-kod:  
AU124 

Kontakttyp:  
ÅB Återbesök  
KVÅ-kod:  
AU124 

Registrera SIP 

Hembesök OBO Vårdkontakt:  
Hembesök 
Attribut:  
Ordinärt boende 
Åtgärd/KVÅ-kod:  
AU124 

Kontakttyp:  
ÅB Återbesök 
Hembesök:  
Ja 
KVÅ-kod: 
AU124 
Frikod: OBO 

Registrera SIP 

 
Alla besök som avser SIP är avgiftsbefriade.  
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Diagnoser 
Registrering av diagnoser ska göras enligt aktuella riktlinjer.  
 
Diagnoser förs över från PMO till PASiS via Filur. Maximalt 15 diagnoser förs över per 
vårdkontakt. Om man vid en kontakt sätter samma diagnos som både besöksdiagnos och 
kronisk diagnos kommer båda att överföras till Filur. De tar således upp två platser av de 15 
som är tillgängliga för överföring.  

BVC-journal innehåller endast hälsovård, man kan därför inte registrera någon diagnos. Om 
man utför sjukvård i samband med BVC ska detta dokumenteras i barnets VC-journal.  
 

 

  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/klassificering-koder/?highlight=diagnos
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Frikoder PASiS och PMO 
Frikod PASiS PMO Definition Vårdgivare 
CO19VACCPA Vårdkontakt: 

Mottagningsbesök 
Attribut: 
Covidvaccination 

Covid-19 vaccination  

HUA Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut:  
Hälsoundersökning 
asylsökande 

Hälsoundersökning av 
asylsökande (en per 
patient) 
Gäller även 
asylsökande barn 
OBS: viktigt att det står 
huvudman 95 i besöket 
 

 

HUN Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Hälsoundersökning 
papperslösa samt nyanlända 

Hälsoundersökning av 
nyanlända och 
papperslösa alla åldrar 
OBS: viktigt att det står 
huvudman 90, 91, eller 
93 i besöket 
 

  
 

 Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut:  
Kikhostevaccination gravid  

Vaccination mot 
kikhosta för gravida - 
Vårdgivare Skåne 
(skane.se) 

 

OBO** Vårdkontakt: 
Hembesök 
Attribut: 
Ordinärt boende 

Hembesök 
- planerat och ej 
planerat till patient i 
ordinärt boende 
(inkluderar LSS) 

Läkare 
(vårdgivarkategor
i 10-19 i PASiS) 
och arbetsterapeut 
(vårdgivarkategor
i 31) 

SÄBO** Vårdkontakt:  
Hembesök 
Attribut:  
Särskilt boende 

Hembesök 
- planerat och ej 
planerat till patient i 
särskilt boende 
(inkluderar 
korttidsboende) 

Läkare 
(vårdgivarkategor
i 10-19 i PASiS) 
och arbetsterapeut 
(vårdgivarkategor
i 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/rutiner-och-instruktioner/#144513
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/asylsokande-och-flyktingar/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/asylsokande-och-flyktingar/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/asylsokande-och-flyktingar/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/
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Frikod PASiS PMO Definition Vårdgivare 
TOLK Vårdkontakt: 

Mottagnings- Hem- 
Grupp- Teambesök - 
Telefonkontakt som ersätter 
besök 
Attribut:  
TOLK  
OBS: registreras ej då 
patienten uteblir 
 
 

Samtal med tolk enligt 
upphandlat avtal 

Läkare 
(vårdgivarkategor
i 10-19 i PASiS), 
sjuksköterska, 
kurator, 
arbetsterapeut 
(vårdgivarkategor
i 31), psykolog 

UK22 Vårdkontakt: 
Mottagnings- Hem- 
Grupp- Teambesök- 
Telefonkontakt som ersätter 
besök 
Attribut: 
UKRAINA 

Vård av personer på 
flykt från Ukraina 

Läkare 
(vårdgivarkategor
i 10-19 i PASiS), 
sjuksköterska, 
kurator, 
arbetsterapeut 
(vårdgivarkategor
i 31), psykolog 
 

VIN* Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Vaccinationsmott 
KVÅ-kod: 
Vaccination influensa 
kostnadsfri ÅV011 

Vaccination influensa 
Ska endast användas 
på patienter i 
riskgrupp och/eller 
patienter som fyllt 65 
år 
Privata vårdgivare – 
patienter som inte 
tillhör riskgrupp/fyllt 65 
år registreras inte i 
PASiS 

   
 

VIP Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Vaccinationsmott  
KVÅ-kod: 
Vaccination influensa 
pneumokocker kostnadsfri 
ÅV013 

Vaccination influensa 
och pneumokocker  
Ska endast användas 
på patienter i 
riskgrupp och/eller 
patienter som fyllt 65 
år 

 

VPN Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Vaccinationsmott  
KVÅ-kod: 
Vaccination pneumokocker 
kostnadsfri ÅV012 

Vaccination 
pneumokocker  
Ska endast användas 
på patienter i 
riskgrupp och/eller 
patienter som fyllt 65 
år 

 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/boka-tolk/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/boka-tolk/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/vaccination/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/vaccination/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/vaccination/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/vaccination/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/vaccination/
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*Influensavaccination på särskilt boende – kommunernas sjuksköterskor har ansvaret för 
hemsjukvård och vaccinering i särskilt boende. Om kommunens sjuksköterskor inte har 
möjligt att utföra influensavaccination på särskilt boende kan vårdcentralen vaccinera och 
registrera besöken enligt nedanstående:  
 
Läkare – hembesök SÄBO, samt frikod för vaccin och anledning VA  
Sjuksköterska – som vaccinationsbesök på vårdcentralen samt frikod för vaccin 

**Vid samtliga hembesök av läkare/arbetsterapeut ska en frikod användas för att besöket ska 
ersättas. Enbart vårdkontakten Hembesök generar inte ersättning.  

FRIKODER FÖR TILLÄGGSUPPDRAG 
Frikod PASiS PMO Definition Vårdgivare 
BASSÄNG Vårdkontakt: 

Mottagningsbesök 
Attribut: 
Bassängträning 

Tilläggsuppdrag 
Sjukgymnastik i bassäng 

 

Sjukgymnast 
(vårdgivarkateg
ori 30 i PASiS) 

UNGAVUX Vårdkontakt:  
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Unga Vuxna 

Tilläggsuppdrag  
Unga Vuxna 

 

ÄLDRE Vårdkontakt:  
Mottagningsbesök 
Attribut: 
Äldremottagning 

Tilläggsuppdrag 
Äldremottagning 

 

FUNKTION Vårdkontakt: 
Mottagningsbesök 
Attribut:  
Tilläggsuppdrag vux 
varaktig 
funktionsnedsättning 

Tilläggsuppdrag för vuxna 
med varaktig 
funktionsnedsättning 

Läkare 
(vårdgivarkateg
ori 10-19 i 
PASiS) 
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Vårdkontakter i PMO/kontakttyper i PASiS 
Det är av vikt att registrering av vårdkontakter samt att åtgärds- och medicinsk registrering 
sker på ett författningsenligt och enhetligt sätt inom all hälso- och sjukvård i Region Skåne. 
Region Skåne jobbar utifrån nationellt och regionalt fastställda regelverk.  

Det finns tre olika typer av distanskontakter som ersätter besök. Se nedan tabell vad som 
gäller för distans och fysiska besök.  
 
Hela dokumentet och kortversion finns tillgängligt via distanskontakter Region Skåne.  

VÅRDKONTAKTER DISTANS 
Typ av kontakt PMO PASiS Kommentar 
Distanskontakt 
som sker i realtid 
och via 
ljud/bild/chatt i 
kombination och 
som ersätter ett 
besök 

Distanskontakt 
realtid 
bild/ljud/chatt 

VK – Video 
realtid 

Motsvarar innehållsmässigt och 
tidsmässigt ett öppenvårdsbesök, där 
både patient alt. legal företrädare och 
hälso- o sjukvårdspersonal i dialog 
deltar samtidigt (realtid) men inte i 
samma fysiska lokal.  
 
Förutsätter: 
- ID-kontroll med inloggning med 
lösenord t ex via BankID 
- Vårdkontakten ska journalföras.  
- Omfattar medicinsk bedömning och 
beslut om ev. behandling, ändring av 
pågående behandling eller utredning 
eller ger behandling som ersätter ett 
besök. 

Distanskontakt 
via telefon som 
ersätter ett besök. 

Telefonkontakt 
som ersätter 
besök 

KT – Telefon 
ersätter besök 

Motsvarar innehållsmässigt och 
tidsmässigt ett öppenvårdsbesök och 
kontakten sker mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patient eller 
legal företrädare.  

Förutsätter: 
- Vårdkontakten ska journalföras  
- Medicinsk bedömning och beslut om 
eventuell behandling, ändring av 
pågående behandling, ytterligare 
utredning eller ger behandling. 

Distanskontakt 
via telefon 

Telefonsamtal TE - 
Telefonkontakt 

Telefonsamtal och dialog mellan 
patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal. När samtal leder 
till besök samma dag på samma enhet 
registreras Triage före annat besök. 
 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar
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Typ av kontakt PMO PASiS Kommentar 

Distanskontakt 
via text som 
ersätter ett besök 

Text som 
ersätter besök 

KB – Text 
ersätter besök 

Motsvarar innehållsmässigt och 
tidsmässigt ett öppenvårdsbesök och 
kontakten sker mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patient eller 
legal företrädare.  

Förutsätter:  
- Vårdkontakten ska journalföras.  
- Medicinsk bedömning och beslut om 
eventuell behandling, ändring av 
pågående behandling eller ytterligare 
utredning eller ger behandling. 

Distanskontakt 
via text  

Text som inte 
ersätter besök 

BR - Skriftlig Skriftligt meddelande mellan hälso- 
och sjukvårdspersonal och patient. 

Kontakt mellan 
personal om 
patient 

Kontakt med 
personal om 
patient 

KO - Kontakt 
med personal 
om patient 

Kontakt mellan personal om patienter 
uppfyller inte kraven för vårdkontakt 
enligt Socialstyrelsen men kan behöva 
journalföras.  

 Kommentar Överförs ej till 
PASiS 

Anteckning som inte uppfyller 
kriterierna för att räknas som en 
vårdkontakt enligt Socialstyrelsens 
definition av vårdkontakt.  
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FYSISKA VÅRDKONTAKTER 
Vårdkontakt PMO Kontakttyp PASiS Beskrivning 
Gruppbesök ÅB - Återbesök 

Anledning: GB 
Gruppbesök 

Besök med minst två patienter närvarande. 
Registreras på varje patient som ingår i 
gruppen. Om en grupp av patienter möter ett 
team registreras teambesök på ansvarig i 
teamet på respektive patient som ingår i 
gruppen. 

Hembesök ÅB - Återbesök 
Hembesök: JA 

Besök i patientens hem, i ordinärt, LSS, 
korttidsboende eller särskilt boende. 

Mottagningsbesök ÅB - Återbesök Fysiskt besök på vårdcentral eller 
motsvarande (arbetsplats, skola, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen). 
Exkluderar kommunalt boende. 

Teambesök ÅB - Återbesök 
Anledning: SJ 
Sjukdom 
OBS: viktigt att 
registrera på samma 
vårdgivare i PASiS 
och PMO 

Besök då patienten möter ett team (minst två 
personer). Registreras på den som är 
huvudansvarig för teamet. Andra som ingår i 
teamet kopplar anteckning m.m. till samma 
vårdkontakt. Patienten behöver inte träffa 
hela teamet samtidigt. Viktigt att registrera 
på samma vårdgivare i PASiS och PMO vid 
besök med patientavgift. SIP på sjukhus. 

Triage före annat besök Förs inte över till 
PASiS 

Triagebesök, då patienten får tid till annan 
Hälso- och sjukvårdspersonal inom enheten 
under samma dag. Vårdkontakten förs inte 
över till PASiS. Triagebesök utan hänvisning 
till annan Hälso- och sjukvårdspersonal 
registreras med Vårdkontakt 
Mottagningsbesök.  
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2023-01-01  
Gemensam Servicefunktion Regionservice Vårdgivarservice 040-623 9000 
PMO-support 077-673 00 00   

Registrering underleverantör 
Underleverantören får ett eget mottagningsbegrepp tillhörande huvudenhetens enhetsbegrepp 
i PASiS på vilken vårdkontakterna registreras. Vårdcentral och underleverantör kommer 
överens om vem som registrerar för att undvika dubbelregistreringar och vårdcentralen 
ansvarar för att registreringarna är korrekta.  
 

Registrering filial 
Om vårdkontakt sker på filial ska man välja respektive filial i PMO i samband med 
vårdkontaktsregisteringen. Börja med att välja vårdkontakt och filial innan du t.ex. skriver 
anteckning och/eller dokument. Mottagningsbegrepp ändras då så man ser att besöket ägt rum 
på annan plats än vårdcentralen. 

 
 

Öppettider och sommarflytt 
Leverantör kan ansöka om tillfällig flytt av verksamhet under perioden 1 juni till den 31 
augusti. Läs mer om tillfällig flytt i LOV - hälso- och vårdval - Vårdgivare Skåne (skane.se). 

Vårdkontakter av patienter listade på den vårdcentral som beviljats tillfällig flytt av 
verksamheten registreras och dokumenteras på den flyttade vårdcentralens enhetsbeteckning 
men med ett specifikt mottagningsbegrepp som visar var vårdkontakten ägt rum.  Ansökan 
ska inkomma och vara oss tillhanda senast 30 april. 

Enheten ska vara öppen minst 30 timmar/vecka för patientbesök. Aktuella öppettider ska 
finnas redovisade på 1177.se. Under enhetens öppettider ska patienter kunna kontakta enheten 
via telefon. Vid ändring av öppettider på 1177 ska privata leverantörer alltid skicka in 
underlaget till hsa.1177@skane.se.  
 
Lathund skickas av PMO-support till vårdgivare inför registrering gällande sommarflytt för 
Vårdcentral.  
 

 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#41826
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/lov-lol-lof/blanketter---fillistning/ansokan-tillfallig-flytt-av-verksamhet-vardcentral-bvc-bmm-181221.pdf
mailto:hsa.1177@skane.se
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