
 

 

 

 

I samarbete med vuxenpsykiatrin i Västerås inbjuder Svensk interprofessionell grupp för 
åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem till: 

Nationell användarkonferens för Klassifikation av 
Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin, den 12 maj 2015.  
Konferens kring åtgärdsregistrering inom psykiatrin. Målgruppen är i första de som arbetar praktiskt 

med KVÅ-registrering eller som använder registrerade KVÅ-koder i lokal analys och 

verksamhetsutveckling.  

Preliminärt program 

09.30 – 10.00  Samling, Kaffe och smörgås serveras. 

10.00 - 10.05 Konferensens öppnande samt praktisk information 

10.05 – 10.30 Lokalt arbete med åtgärdskodning. 

10.30 – 11.00  Normalvårdtillfälle och normalbesök vid psykiska hälsoproblem  

11:00 - 11:30   ICHI ur ett psykiatriskt perspektiv - Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen 

11.30 – 12.30 Grupparbete välj tema 

- 1. Barn som anhöriga – hur används de nya koderna 
- 2. Normalvårdtillfälle  
- 3. Normalbesök  
- 4. Från åtgärd till register – hur gör ni i praktiken? 
- 5. Lokal användning av KVÅ i öppen vård – hur skapas patientnytta?  
- 6. Hur kodar man – diskussion om svårkodade vårdkontakter  

 

12.30 – 13.30 Lunch  

13.30 – 14.30 Redovisning och diskussion utifrån gruppernas arbete 

14.30 – 14.55 Paus 

14.55 – 15.25 Rapport om arbetsgruppens arbete 

15.25 – 15.45  Summering. Utvärdering av dagen. Vem vill vara värd för nästa års konferens?  

15.45                 Avslutning    

Välkomna! 

Mattias Agestam 

Ordförande i Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiatriska hälsoproblem 

Plats:                Västmanlands sjukhus, Adelsögatan, Psykiatricentrum, ingång 29, Västerås.  
Väganvisning och karta skickas ut med bekräftelsen när du har anmält dig. 

Kostnad; Ingen deltagaravgift. 
Lunch:  Lunch (buffé) bekostas av deltagaren. Specialkost anges vid anmälan. 
Kontakta:        Om det är något speciellt du vill att vi ska belysa under dagen kontakta  

      Mattias.Agestam@sll.se  
Upplysningar:  Övriga frågor besvaras av Marie-Louise Majewski, marie-louise.majewski@skane.se    
Anmälan: Skickas till: christina.a.andersson@ltv.se.  Ska innehålla namn, arbetsplats, profession,  
 e-postadress glöm inte ange vilken av grupp 1-6 du vill delta i. 
Senast:  30 april 2015  
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Följande organisationer är representerade i  Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering 
vid psykiska hälsoproblem : 
 
 

 

Akademikerförbundet SSR:s yrkesförening för legitimerade 
psykoterapeuter 

 

Fysioterapeuterna 
 

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

 

Svensk förening för Allmänmedicin 

 

 

Svensk förening för Beroendemedicin 

 

Svensk Kuratorsförening 

 

Svensk sjuksköterskeförening 
 

 

 

Svenska Föreningen för Barn och Ungdomspsykiatri 

 

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare 

 

Svenska psykiatriska föreningen 

 

Svenska rättspsykiatriska föreningen 

 

Sveriges Psykologförbund 


