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”Man ska veta vad man 
menar och man ska mena 

samma sak”



Med klassifikation 
kan man…

…dokumentera information 
om patienter, klienter och 
brukare på ett systematiskt 
och enhetligt sätt. 



…och KVÅ





http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE

http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE




Användningsområden

Patientregistret 

Verksamhetsbeskrivning

DRG / ACG

Samhällsplanering

Kvalitetsuppföljning/kontroll 

Forskning 

KPP (Kostnad per patient)





Kostnad per patient (KPP)

Vårdprocessen hjärtsjukdomar
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Lokaler, IT, kansli, service osv



5 800 000 000

KPP 2017 visar att vården i 
LiV har kostat 5,8 miljarder  



170 miljoner 
KPP 2017 visar att vården 
på neurolog- och 
rehabkliniken har kostat 
170 miljoner  



13,4 miljoner 
13,4 miljoner kostade 
vårdtillfällen med 
huvuddiagnosen I63.5 på 
neurolog- och 
rehabkliniken enligt KPP 
2017. 



8,8 miljoner 
8,8 miljoner kostar 
vårdtillfällen med 
huvuddiagnosen MS på 
neurolog- och 
rehabkliniken enligt KPP 
2017. 



1,1 miljoner
1,1 miljoner kostar 
vårdtillfällen med 
huvuddiagnosen 
huvudvärk på neurolog-
och rehabkliniken enligt 
KPP 2017. 



Att hålla en kvalitetssäkrad 
klassifikation i LiV 



Befolkningsmängd 280 000

Vårdcentraler 22 resp 8

Vårdtillfällen 42 000

Läkarbesök 610 000

Besök övriga 725 000
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Behov att samordna och säkerställa 

en god kodningskvalitet och 

möjlighet till uppföljning, utdata och 

KPP.

Stärka upp möjligheten till 

utbildningsinsatser 

Minska variation i hantering av köpt 

vård gällande arbetssätt, 

förutsättningar och 

kvalitetskontroller.



Bakgrunden

Rutin primärklassificering 

Patientregister 

KPP 

Regelverk och avtal 
för köpt vård



Aktuellt tillstånd

Cirka 70 kodare i LiV

Flera verksamheter saknade granskning av fakturor 
gällande den köpta vården  

Kodare med oanvänd kompetens 



Beslut   

En klassifikationsenhet 
från 1 oktober 2017 

Tydliggöra uppdraget 
till verksamhetens kodare







Verksamhetens kodare 

Skriva diktat och koda självständigt

Biverkningsrapportering

Ej diagnossatta/ej DRG-grupperade vårdkontakter 

Klassificering och gruppering av såld vård och asyl  

Omsignering av sökord 

Övergripande kunskap om kodning inom den egna 
verksamheten 





Klassifikationsenheten

Grunduppdrag: 
Granskning av fakturor gällande köpt vård med avstämning mot 
betalningsförbindelser 

Genomföra interngranskningar 

Skapa och uppdatera kodningsinstruktioner  

Genomföra riktade utbildningsinsatser 

Support 

Kontrollera klassifikationen enligt gällande kvalitetsindikatorer 





Resultat

Samordnad och likvärdig granskning av inkomna fakturor gällande 
köpt vård  

Tydligare kommunikation gällande den köpta vården med 
säljande/vårdande landsting/regioner – En kontaktväg in till LiV

Förenklad samverkan mellan ansvariga för regelverk och avtal om köpt 
vård samt ekonomiservice 



5,4 miljoner



Målsättningen

Förbättrad kvalitet på landstingets klassificering 
genom interngranskningar och utbildningsinsatser 

Ökad kvalitet på rapporteringen till Patientregistret

Ökad tillförlitlighet i KPP-systemet

Ökad analysering av resursinsatser för specifika 
behandlingar, sjukdomar och patientgrupper 
samt lednings- och styrningsarbete, uppföljning 
och prognosarbete



Hälso- och sjukvårdens
klassifikationsenhet

Enhetschef Maria Johansson
Ring 054-61 42 56 eller mejla

maria.kristina.johansson@liv.se 


