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Diagnossättning i Hälsoval Värmland 

Hösten 2011 skedde en genomgång av diagnossättningen i Hälsovalets jour-

naler. Det är i ett flertal fall uppseendeväckande många diagnoser registre-

rade vid ett och samma tillfälle, så många att alla knappast kan ha föranlett 

vård och behandling (grundregeln för att diagnos ska registreras). Med den 

nya formuleringen i diagnossättningsrutinen understryks att det visserligen 

kan vara riktigt att diagnosregistrera sådant som inte just nu utreds eller be-

handlas, men att det skall ske för att det är medicinskt viktigt. I den omarbe-

tade rutinen vill vi främst peka på formuleringen att man ”får klassificera 

diagnos hämtad ur inkommen handling om viktig (tidigare: om relevant) för 

fortsatt vård och behandling” kombinerat med att vi inte anser att läkarsek-

reterare bör klassificera diagnoser annat än från diktat. I rutinen nämns 

också tumregeln att man bör genom att läsa journaltexten förstå diagnos-

sättningen, diagnoser ska inte ”dyka upp ur intet” utan är en sammanfat-

tande bedömning av ett tillstånd – och det tillståndet bör vara beskrivet.  

Hälsovalskansliet kommer att följa upp diagnossättningen och be verksam-

hetscheferna om förklaringar i de fall diagnossättningen ser anmärknings-

värd ut. Detta för att i motverka misstankar om att någon genom orimlig di-

agnossättning försöker få en större andel av ACG-ersättningen än patienter-

nas sanna sjukdomsbild egentligen berättigar till. 

Vid knepiga fall kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om rutinens 

tillämpning. Dessa frågor kommer att besvaras av en arbetsgrupp som leds 

av chefläkaren Bengt Hansson. 

Grunden för fördelningen av Hälsovalets resurser är att de ska fördelas efter 

patienternas behov. För att det skall fungera är det viktigt att alla agerar an-

svarsfullt. 
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