
 

 

 
 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem och den av SKR:s 

Nätverk för styrning och ledning i psykiatrin utsedda Beredningsgruppen för samordnad rapportering 

till patientregistret inbjuder till: 

Nationell användarkonferens för Klassifikation av 

Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin, 17 november 2021 
 

Digital värd: Västra Götalandsregionen. 

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:   

Baslista för alla yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård – en förberedelse för 

utvidgad rapportering till Socialstyrelsens patientregister  

Inför den planerade utvidgningen av inrapporteringen av psykiatrisk öppenvård har en första version 

av ett professionsgemensamt kodurval för psykiatrisk öppenvård publicerats på Socialstyrelsens 

hemsida, se under ”Övriga KVÅ-lathundar” på Lathundar för klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) - 

Socialstyrelsen.   
Plats:                 Digital konferens med Teams som plattform. 

Inspelning: Konferensen kommer preliminärt att spelas in så att den i efterhand under viss tid 
kan göras tillgänglig via länk. 

Tid: 17 november 13:00 – 16:30. 

Kostnad: Ingen deltagaravgift tas ut.  

Upplysningar: Mattias.Agestam@sll.se  

Anmälan Anmälan till konferensen görs senast 3 november via länken nedan: 
https://link.webropolsurveys.com/S/0208563C269AE568  

Definitivt program: Definitivt program samt länk till mötet skickas ut till de anmälda efter 
anmälningstidens slut.  

 

Varmt välkommen till årets konferens! 

Mattias Agestam 

Ordförande, 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/kva-lathundar/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/kva-lathundar/
mailto:Mattias.Agestam@sll.se
https://link.webropolsurveys.com/S/0208563C269AE568


 
 
Du är välkommen att i anmälan lämna förslag på frågor att ta upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRELIMINÄRT INNEHÅLL  

 
13: 00 Konferensen öppnas 
 

 

• Öppnande, introduktion    
Mattias Agestam, Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem 
 

• Enhetlig rapportering - en förutsättning för kunskapsstyrningens indikatorer 
Presentatör ej fastställd 
 

• Professionsgemensam baslista för psykiatrisk öppenvård  
Mattias Agestam, Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem 

 

• Rekommenderad anvisning för KVÅ-rapportering  
Göran Eiman, beredningsgruppen för samordnad rapportering 

 

• Erfarenheter från arbetet med indikatorer för VIP ADHD 
Gunilla Granholm, Nationella arbetsgruppen för vård- och insatsprogrammet för ADHD 
 

• Utvidgningen av patientregistret till att omfatta samtliga yrkesgrupper 
 – när blir den verklighet? Lägesrapport  
Henrik Lysell, Socialstyrelsen 

 

• Vad kan analys av rapporterade vårdkontakter säga om hur psykiatrin har 
påverkats av pandemin? 
Thomas Drost, Region Gävleborg. 

 
• Gruppdiskussioner med skilda teman  

Gruppdiskussioner för att fånga upp deltagarnas erfarenheter och insikter planeras. Ett viktigt 

tema för gruppdiskussioner kommer att vara synpunkter och erfarenheter rörande den 
utvidgade baslistan för öppenvård. 

 
16:30 Avslutning  

 

   



 

 

 

 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem arbetar på 

uppdrag av föreningarna nedan.  
 

 

  

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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