
 

 

 
 

I samarbete med vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg och SKR:s Nätverk för styrning och ledning i 

psykiatrin inbjuder Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 

till: 

Nationell användarkonferens för Klassifikation av 

Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin, 21-22 april 2020.  
 

Konferens kring åtgärdsregistrering inom psykiatrin. Målgruppen är personer som arbetar praktiskt 

med KVÅ-kodning eller som använder registrerade KVÅ-koder i analys och verksamhetsutveckling.  

Den riktar sig även till dig som arbetar med dessa frågor på SKR, Socialstyrelsen, regionnivå eller 

inom andra organisationer.  

Årets tema:   

Rapportering till Socialstyrelsens patientregister för samtliga yrkesgrupper i 

psykiatrisk öppenvård – utmaningar och möjligheter 

Plats:                 Konferensen hålls på Hotell Scandic Gävle Väst, Johanneslötsvägen 6, Gävle.  
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/gavle/scandic-gavle-vast  
 

Kommunikationer: Hotellet ligger ca 4 km från järnvägsstationen. Bussar till och från centrala Gävle går 
minst var 15:e min större delen av dagen.  Från järnvägsstationen (läge V) ta buss 
linje 1 till Valbo busshållplats. Bussen tar ca 10 minuter. 
 

Kostnad: Ingen deltagaravgift tas ut. Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg bjuder på fika.  
Måltider och boende bekostas av deltagarna. Boende på hotellet bokas via mail 
gavle@scandichotels.com eller telefon 026 4958100. För rätt pris anges ”konferens 
med Region Gävleborg” vid bokning. 
Ska du bo på hotellet ange vid bokning vilka måltider du vill äta på hotellet. 
 

Upplysningar: Praktiska frågor: maria.lenstromer.herdin@regiongavleborg.se tfn: 026155515 
Konferensens innehåll: Mattias.Agestam@sll.se tfn: 072-500 22 55 
 

Anmälan Anmälan till konferensen görs senast 3 april via länken nedan: 
https://link.webropolsurveys.com/S/E7D7B9BA2A5C322C  

Varmt välkommen till årets konferens! 

Välkomna! 

Mattias Agestam 

Ordförande, 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 
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PRELIMINÄRT PROGRAM – DAG 1 

Registrering från kl. 12:30. 
 
13: 00 Konferensen öppnas  
 Presentation av vuxenpsykiatrin i Gävleborg   

Anna Sundqvist, verksamhetschef   
 

 Tillbakablick - vad hände på konferensen 2019?  
Mattias Agestam, Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem 

 

 Arbete med KVÅ inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg  
Thomas Drost, verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg 
 

 Programtrohetsmätning med hjälp av KVÅ vid F-ACT  
Lill Torstensson, verksamhetsutvecklare, Region Skåne 
 

 Syftet med Socialstyrelsens patientregister  
Henrik Lysell, enhetschef, Socialstyrelsen 
 

 Utvidgningen av patientregistret till att omfatta samtliga yrkesgrupper – 
lägesrapport  
Henrik Lysell, enhetschef, Socialstyrelsen 
 

 Förslag på Professionsgemensam baslista för psykiatrisk öppenvård – 
presentation och diskussion  
Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 
 

 Förslag på nya koder för psykologisk behandling, psykosocial behandling och 
kompletterande sociala åtgärder - resultat av remiss  
Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 
 

 Gruppdiskussioner med skilda teman 
 

- Kontakttyper – hur ska vi få inrapportering av kontakttyper enhetlig? T.ex. 
teambesök, ett eller flera besök, hur gör ni och vad behöver förtydligas  

- Diagnosrapportering: Suicidförsök och självskada och, val av huvuddiagnos vid 
samsjuklighet, ICD-10 kod under utredning av ny patient 

- Vad ska krävas för att KVÅ- koden Strukturerad suicidriskbedömning ska 
rapporteras?  

- Normalbesök och normalvårdtillfälle – hur fungerar det i praktiken? 
- Kodningsnätverk – Behov av nätverk? Finns psykiatriska kodningsnätverk i 

regionerna? Hur bygger man ett kodningsnätverk, hur kan en bra struktur se ut? 
(tips, råd, erfarenhetsutbyte) 

- Kvalitetsgranskning/internkontroll av registrerade åtgärdskoder – Görs detta i 
verksamheterna? Hur? (exempel, tips, idéer) 

- Praktisk användning av utdata om KVÅ i verksamhetsutveckling? 

 
19:00 Avslutning dag 1 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM – DAG 2 

 
09:00 Dagens program inleds 
 

 Uppföljning av vård och insatsprogram. Nationellt arbete med kunskapsstyrning 
Representant för Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin 
 

 Kvalitetsuppföljning av psykiatri ur ett beställarperspektiv   
Tove Lugnegård, medicinsk rådgivare, beställarenheten Region Stockholm 
 

 När ersättningssystem kommer i konflikt med ändamålsenlig nationell 
inrapportering  
Jonas Nilsson, SFBUP 
 

 Rapport från nätverket för styrning och lednings beredningsgrupp för 
inrapportering  
Beredningsgruppens medlemmar 
 

 Presentation av regionernas svar på enkäten: Inför utvidgning av psykiatrins 
inrapportering till Socialstyrelsens patientregister till att omfatta alla yrkesgrupper  
 Göran Eiman, Region Västra Götaland 
 

 Diskussioner utifrån enkätresultaten 
 

 Vad behöver göras för att förbereda för utvidgningen av patientregistret – 
nationellt, regionalt och lokalt 
Gruppdiskussion 
 

 Paneldiskussion – ledningsperspektiv på fortsatt arbete  
 

 Utvärdering och tankar om nästa års konferens 
 

15:00 Konferensen avslutas 
 

 



 

 

 

 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem arbetar på 

uppdrag av föreningarna nedan. Alla föreningarna är representerade i gruppen. 
 

 

 
 

Akademikerförbundet SSR:s yrkesförening för 

legitimerade psykoterapeuter 

 
 

 

Fysioterapeuterna, Sektion Mental Hälsa 
  

 
 

Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers 

förbund 

 
 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

 

 
 

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare 

 
 

Svenska psykiatriska föreningen 

 
 

 

Svenska rättspsykiatriska föreningen 

 

Svenska föreningen för barn- och 

ungdomspsykiatri 

 

 
 

Svensk förening för Beroendemedicin 

 
 

Svensk Kuratorsförening 

 
 
 

Svensk sjuksköterskeförening 

 
 

Sveriges Arbetsterapeuter 

 

Sveriges Psykologförbund 
 



Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKR:s formella nätverk och har som 

uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.  Här kan du läsa mer om 

nätverket: 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/natverketforstyrningochledningavpsykiatrin.6795.

html  

För att arbeta med ändamålsenlig och enhetlig rapportering har nätverket utsett 

Beredningsgruppen för samordning av rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister.  

 

Beredningsgruppen består av följande representanter för de sex sjukvårdsregionerna: 

 

Norra sjukvårdsregionen:   Björn Norlin  

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:  Thomas Drost 

Stockholms sjukvårdsregion:  Mattias Agestam  

Västra sjukvårdsregionen:   Göran Eiman 

Sydöstra sjukvårdsregionen:  Mona Lindell Bunis 

Södra sjukvårdsregionen:   Lill Torstensson 
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