
Information om SwInG CHIP interprofessionell arbetsgrupp för KVÅ-koder inom Psykiatrisk vård

Policydokument för Svensk interprofessionell grupp för
åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem

Uppdragsgivare:
Akademikerförbundet SSR:s  yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund från 2014 Fysioterapeuterna Sektion Mental Hälsa  
Nationell samverkan för psykisk 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 rättspsykiatriska föreningen Sveriges Psykologförbund.
När en ny organisation önskar delta som uppdragsgivare prövas det och beslutas av gruppen.

Namn
Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem
Engelsk beteckning:
Swedish Interdisciplinary Group for Coding of Health Interventions in Psychiatry, SwInG CHIP.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att verka för att nationell och regional rapportering av åtgärder vid psykisk ohälsa sker
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt, oavsett vilken profession som utför åtgärden. Gruppen
verkar för att skapa förutsättningar för en ökad kunskap om vårdens innehåll och meningsfulla
nationella jämförelser.
I detta uppdrag ingår att arbeta med utveckling av
- den nationella åtgärdsklassifikationen
- anvisningstexter
- urval ur åtgärdsklassifikationen för skilda syften,
- regelverk för rapportering.
Gruppen ska följa och medverka i den internationella utvecklingen inom området.
Gruppen anordnar årligen en användarkonferens för att informera om gruppens arbete och ge
möjlighet till erfarenhetsutbyte och en bredare förankring.
Gruppen upprättar årligen en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som information till
uppdragsföreningar och finansiärer.
Gruppens förhållande till uppdragsgivarna och Socialstyrelsen
Gruppen lämnar på föreningarnas uppdrag förslag på förändringar i åtgärdsklassifikationen till
Socialstyrelsen.
Dokument med gruppens förslag på nya eller förändrade urval av åtgärder och anvisningar för dessas
användning underställs uppdragsföreningarna för fastställande, Beslutade dokument skickas



därefter till Socialstyrelsen för publicering.
Intern organisation
Gruppen konstituerar sin organisation på årets första sammanträde. Man utser ordförande, vice
ordförande samt två sekreterare. Jämn fördelning av ansvarsområden och uppdrag inom gruppen
eftersträvas.
Vid behov kan personer adjungeras genom beslut av gruppen.
Arbetsformer
Gruppen har utifrån sin verksamhetsplan såväl fysiska möten, telefon/videomöten och elektronisk
kommunikation.
Huvudregel är att beslut fattas i konsensus. Gruppen kan ge en eller flera ledamöter mandat att fatta
beslut.
Hög närvaro eftersträvas för att ge gruppens arbete

Bakgrund
Efter en hearing på Socialstyrelsen hösten 2011 då bland annat vår sektion tillsammans med 
andra professioner var kallade för att möta den grupp som arbetat med KVÅ-koder under en 
längre tid.  Mötet kom till eftersom det blivit tydligt att Socialstyrelsens information om vilka 
åtgärder patienterna inom psykiatrin fick endast visade på läkaråtgärder vilket motsvara ca 
20% av alla åtgärder. Man var intresserad av att kunna få veta mer från Socialstyrelsen. Den 
tidigare gruppen bestod av de psykiatriska läkarföreningarna, under vintern 2012 beslutade 
de sig för att inbjuda övriga professioner inom psykiatrisk vård för att skapa ett samarbete 
och skissa på koder som gav en bättre bild av verkligheten. 

Våren 2012 bildades den interprofessionella gruppen för åtgärdsregistrering vid psykiska 
hälsoproblem. Under det första årets arbete har gruppen känt ett behov att ge gruppen en 
tydlig identitet och uppdragsbeskrivning som finns i bifogat policy dokument. Gruppen 
arbetar på uppdrag av ovanstående föreningar 
Då arbetet med att utveckla den nationella åtgärdsklassifikationen medför internationella 
kontakter och deltagande i internationellt samarbete har vi ett namn som kan fungera såväl 
nationellt som internationellt.  
Beskrivningen av gruppen och dess uppdrag kommer att presenteras i olika 
samarbetssammanhang t.ex. i kontakter med Socialstyrelsen, SKL och med användare av 
koderna i de psykiatriska verksamheterna. 

Uppdraget är att verka för att nationell och regional rapportering av åtgärder vid psykisk 
ohälsa sker på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt, oavsett vilken profession som utför 
åtgärden. Gruppen verkar för att skapa förutsättningar för en ökad kunskap om vårdens 
innehåll och meningsfulla nationella jämförelser. 
I detta uppdrag ingår att arbeta med utveckling av 
 - den nationella åtgärdsklassifikationen 
- anvisningstexter 
- urval ur åtgärdsklassifikationen för skilda syften,
 - regelverk för rapportering. 
Gruppen ska följa och medverka i den internationella utvecklingen inom området. 



Aktiviteter under året
Gruppen har under året 2014:

- besvarat kodningsfrågor från verksamheten, 
- handlagt förslag om nya och förändrade KVÅ-koder vid psykiska hälsoproblem
- fortsatt utvecklingen av kodurval och kodningsanvisningar för professioner inom 

psykiatrin, 
- medverkat i utveckling av den internationella åtgärdsklassifikationen ICHI,
- påbörjat utvecklingen av en bättre och mer systematisk kodstruktur inom området 

psykologisk och psykosocial behandling samt socialt arbete,
- arrangerat den 4:e nationella användarkonferensen för KVÅ inom psykiatrin; 

konferensen hölls i år i Linköping och ett 70-tal personer medverkade,
- utgjort en expertresurs för Socialstyrelsen i fråga om kodning av åtgärder inom 

psykiatrin, 
- varit en resurs i Socialstyrelsens utredning av förutsättningarna för utvidgning av 

rapporteringen till patientregistret till flera professioner.

Möten
Gruppen har under året haft 8 fysiska möten, ett mindre antal telefonmöten samt möten i 
mindre konstellationer under 2014. Möten planeras för ca 8 /år förutom telefonmöten under
2015
Gruppen arrangerar i samverkan med lokal representant välbesökta Nationella 
Användarkonferenser den 4:e i Linköping och en den 5:e i Västerås.

Nästa användarkonferens blir i Kalmar 10 maj 2016. 

Finansiering
Gruppen har haft ekonomiskt stöd från 2013- jan 2015 från SKL för resor, lokal och förtäring 
under möten. Arbetstid under mötena betalas av respektive förening/förbund eller av 
arbetsgivaren.

Gruppens arbete presentera i samband med den årliga användarkonferensen för 
Klassifikation av vårdåtgärder inom psykiatrin som hålls. Nästa tillfälle är 10 maj 2016 i 
Kalmar

Exempel på frågor som tas upp i gruppen
- besvarat kodningsfrågor från verksamheter i landet
- utgjort en expertresurs för Socialstyrelsen i fråga om kodning av psykiatriska åtgärder, 
- fortsatt utvecklingen av kodurval och kodningsanvisningar för psykiatrins professioner, 
- medverkat i utveckling av den internationella åtgärdsklassifikationen ICHI
- initierat en mindre arbetsgrupp som syftar till att utveckla en bättre och mer systematisk 

kodstruktur inom området psykologisk och psykosocial behandling.
- arrangerar den Nationella användarkonferensen för KVÅ inom psykiatri. 
- varit en resurs i Socialstyrelsens utredning av förutsättningarna för utvidgning av 

rapporteringen till patientregistret till flera professioner.
- handlagt förslag om nya och förändrade KVÅ-koder för psykiatrin.



De koder som är framtagna finns på Socialstyrelsens hemsida i form av ”lathundar” och en 
samlad lista ”samtliga”. Länk till dessa sidor 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva/exempel-pa-
lathundar 

Det senaste arbetet är att göra PDF filer för exempelvis fysioterapeuter så att man enkelt kan 
hitta de koder som fysioterapeuter inom psykiatri kan ha användning för.

Det är i vissa journalsystem möjligt att lägga in en KVÅ-kod i samband med besök, annars kan
man alltid diktera in den åtgärdskos som följer besöket i journalen.

Hälsningar

Marie-Louise Majewski

E-post: ml.majewski(at)telia.com   
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