
 
INBJUDAN                                                                                                 2013-03-01 
 
I samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin inom Landstinget i Jönköpings län 
inbjuder Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem till: 

Nationell användarkonferens för Klassifikation av 
Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin den 17 maj 2013 
Konferens kring åtgärdsregistrering inom psykiatrin  
 
Konferensen hålls i Jönköping med barn och ungdomspsykiatrin i Jönköping som 
värd. Tidigare konferenser hölls maj 2011 (Göteborg) och maj 2012 (Örebro). 
 

I fokus står användning av åtgärdsregistrering med koder ur KVÅ inom psykiatrin: 
På programmet finns: 
 

• Rapportering från arbetet med samordning av åtgärdsregistrering och utveckling 
av nya KVÅ-koder. Vilka åtgärdsförslag har lämnats in? Vilket arbete pågår? 

•  

• Diskussion kring kodning av ”knepfall” rörande inom i psykiatrin förekommande 
insatser. Deltagarna är välkomna att skicka in knepfall för diskussion. 

 

• Exempel på användning av utdata där KVÅ ingår för att analysera psykiatrisk 
verksamhet. Företrädare för brukare och beställare formulerar frågeställningar 
vilka belyses med KVÅ-data. 

 

Inbjudan riktar sig främst till företrädare för de psykiatriska verksamheterna runt om i 
landet samt till andra berörda organisationer och myndigheter. Respektive 
organisation avgör vem som är mest lämpad att företräda organisationen i detta 
sammanhang.  
 
Tid:   17 maj kl. 10.00 -15.30 Preliminärt program finns på nästa sida. 
Plats:   Qulturum, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 
Vägbeskrivning: http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=31599 
Avgift   Ingen deltagaravgift tas ut. Deltagarna betalar själva sin lunch. 
Upplysningar:   Cicki Kangru, cicki.kangru@spfs.se, 0737203810.   
     Mattias Agestam, mattias.agestam@sll.se, 072-500 22 55 
Anmälan  Via mail till cicki.kangru@spfs.se senast 30 april. Ange i anmälan: namn, 

befattning, organisation, mailadress och ev. specialkost. 
 

Varmt välkomna! 
 
Mattias Agestam, ordförande i Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem  
Sofie Alzén och Lisbeth Nygaard-Jensen, Barn och ungdomspsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län 
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Preliminärt program 
 
09.30 – 10.00 Registrering, kaffe 

 
10.00 – 10.10 Öppnande och praktisk information 

(Företrädare för BUP Jönköping) 

 

10.10 - 10.20 Presentation av den professionsgemensamma arbetsgruppen 
 

10.20 - 10.55 Om utvecklingen av Socialstyrelsens patientregister  
(Talare ej fastställd) 

 
11.00 – 11.35 Rapport från arbetsgruppen 2012-2013 

- Arbetsgruppen utvidgad till flera professioner 
- Nya och förändrade koder 2013. Inlämnade förslag inför 2014.  

      -     Planerat arbete under 2013. 
 

11.45 – 12.45 Lunch gemensam 
 

12.45 – 14.00 Hur skall man koda? 
Principiella frågeställningar och diskussion om ”knepfall” 
Välkomna att skicka frågeställningar som ni önskar belysta till 
cicki.kangru@spfs.se . 
(Arbetsgruppen samt inbjuden expert från Socialstyrelsen) 

 
14.00 – 14.15 Paus 

 
14.15 – 15.00 Vad säger KVÅ-registreringar om verksamheten? 

Hur kan frågor ställda av brukare och beställare besvaras? 
(Arbetsgruppen, Företrädare för NSPH samt företrädare för  

beställarorganisationen inom SLL) 
 

15:00 – 15:30  
 

Avslutning 
Diskussion och utvärdering.   
Vem ska organisera nästa års konferens? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 
bildades 2012 och har byggt vidare på det arbete som påbörjats av de psykiatriska 
föreningarnas arbetsgrupp. 
 
I gruppen ingår 
 
Organisation Representant: 
Akademikerförbundet SSR:s  yrkesförening för 
legitimerade psykoterapeuter 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund  
Nationell samverkan för psykiska hälsa 
Svensk sjuksköterskeförening 
Svensk förening för Beroendemedicin 
Svensk förening för allmänmedicin 
Svensk Kuratorsförening 
Svenska Psykiatriföreningen för Skötare 
Svenska Föreningen för Barn och 
Ungdomspsykiatri 
Svenska psykiatriska föreningen 
Svenska psykiatriska föreningen 
Svenska rättspsykiatriska föreningen 
Sveriges Psykologförbund 
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Markus Takanen 
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