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Vi har lite 

utmaningar…





2 208 982 kr

Reserverat belopp för Region Värmland per månad

2 208 982 kr

649 701 

kr
649 701 

kr

779 641 

kr

11 904 750 

kr

totalt, ej 

månad

Totalt 6 497 007 kr/månad



Fokusområden

MEDICINSK BEDÖMNING INOM TRE 

DAGAR

ORDNING OCH REDA I 

VÄNTELISTOR MED MERA



Vi är på rätt väg!



Medlen vi kan ta del av, baseras på regionens 
resultat månad för månad

Felregistreringar och brist på 

registreringar påverkar resultatet 

negativt



Remissregler

NÄR VI FÅR REMISSER

• Inkommande remiss ska bedömas inom tre 
arbetsdagar

• Remiss som gäller ett nytt hälsotillstånd ska 
inte besvaras innan patienten bedömts –
behandlingsansvaret kvarstår hos 
remittenten tills remiss är besvarad

NÄR VI SKICKAR REMISSER

• Remiss ska skickas inom tre arbetsdagar 
efter att beslut om remiss fattats 

• Viktigt att välja rätt vårdkontakt!

- Väntetiden mäts från vårdkontaktsdatum 
tills patienten varit på besök hos 
remissmottagaren (ej primärvård)

- Fattas beslut om vidareremittering vid ett 
senare tillfälle än besöket skapas en ny 
vårdkontakt



Vad  omfattas av den förstärkta 

vårdgarantin inom primärvård?

Tänk utifrån patientens hälsotillstånd! 

• Nytt hälsotillstånd

• Känt hälsotillstånd som har försämrats

• Känt hälsotillstånd med utebliven förväntad effekt av behandling

• Tidsaspekten är inte avgörande

• Vårdgarantipatient ska ha besökstypen nybesök, för att 
väntetidsmätningen ska starta



Vad tankas 

över till 

väntetider i 

vården från 

våra system
• Patient som omfattas av den 

förstärkta vårdgarantin, använd 

besökstypen nybesök som 

startar igång 

väntetidsuppföljningen

Har du konstaterat att 

patienten är en 

vårdgarantipatient, välj 

besökstypen nybesök



Patient som inte omfattas av den 

förstärkta vårdgarantin inom  

primärvård

• Patienten har utretts/behandlats av vården för samma, oförändrade 
hälsotillstånd, till exempel en patient som kommer på remiss

• Spelar ingen roll om det är första gången patienten besöker din enhet

• … eller om du som behandlare träffar patienten för första gången

• Tidsaspekten är inte avgörande

• Besökstypen återbesök registreras för att märka upp att patienten inte
är en vårdgarantipatient



• Patient som inte

omfattas av den 

förstärkta vårdgarantin

Har du konstaterat att patienten 

inte är en vårdgarantipatient, välj 

besökstypen återbesök



Avvikelseorsak
Patient som  omfattas av den förstärkta 

vårdgarantin, men inte vill ta erbjuden tid 

inom vårdgarantin

Registrera nybesök och patienten 

avstår vårdgarantin som 

avvikelseorsak



Avvikelseorsak
Patient som  omfattas av den förstärkta 

vårdgarantin, men av hälsoskäl inte kan 

ta den erbjudna tiden (ex. inlagd på 

sjukhus, drabbats av magsjuka). Väntan 

på annan utredning i vårdkedjan är inte 

godkänt skäl.

Registrera nybesök och medicinska 

skäl som avvikelseorsak



Kvalificerad 

telefonkontakt och 

distanskontakt

• Kvalificerad telefonkontakt räknas med i 

väntetidsuppföljningen då en medicinsk 

bedömning sker vid en kvalificerad 

telefonkontakt

• …därför är det viktigt att besökstypen 

nybesök eller återbesök anges korrekt, 

behöver skapas o tidboken

• Telefonkontakt taggas med besökstypen 

inget besök



Diagnos = medicinskt måldatum

• För att kontakten ska godkännas 

behöver den ha fått ett 

medicinskt måldatum, och det 

får den när du registrerar 

huvuddiagnos



Din kompass i registreringsdjungeln

• Vilket hälsotillstånd ligger till grund för patientens besök?

= Huvuddiagnos

• Vilken/vilka andra diagnoser påverkar handläggningen av patienten?

= Bidiagnos

• Vilken/vilka åtgärder har utförts

= Åtgärdskod



Registrera 
huvuddiagnos

Öppenvårdskontakter och 

kvalificerade telefonkontakter 

som inte har en registrerad 

huvuddiagnos kommer inte 

heller med i 

väntetidsuppföljningen

Din kompass i registreringsdjungeln

Vilket hälsotillstånd ligger till grund för 
patientens besök?

= Huvuddiagnos

Vilken/vilka andra diagnoser påverkar
handläggningen av patienten?

=Bidiagnos

Vilken/vilka åtgärder har utförts?

= Åtgärdskod



Fastställda koder på 

Regional nivå

• KVÅ-koder Allmänmedicinsk mottagning

• ICD-koder Baslista

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16360&disableRedirect=1
file:///C:/Users/aneg01/Desktop/INS-09355-v.6.0 ICD-10 Baslista.pdf


Rapporter
att ta hjälp
av

Mina verktyg →

Rapportportal

Sjukvård → Kontroll →

KDÖ02 Ej diagnossatt

öppenvård

KVÖ01 Avlidna patienter på

väntelista

KVÖ02 Patienter med flera

kontakter på väntelista




