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Flera enheter i samma Medidocdatabas 
 

Kom ihåg att: 

• personal som arbetar på olika enheter måste välja rätt vårdenhet samt i 

förekommande fall byta arbetsplatskod (gäller förskrivare) 

• på vårdcentral som har enheter som inte ingår i VG PV är det viktigt att man väljer 

rätt vårdenhet 

 

 
 

• Kontrollera vårdenhet 

• Ändra vårdenhet vid behov via röda korsen – tryck Standard 

 

 

BVC 
Alla BVC-besök ska kontaktregistreras i Medidocjournalen, se separat BHV-manual. 

 

Primärvårdens hemsjukvård/särskilt boende 
Registrering/dokumentation ska ske på den vårdenhet som läkaren tillhör. På särskilda 

boenden och korttidsboenden är patientavgiften alltid motsvarande listad patient, oberoende av 

var patienten gjort sitt vårdval. 
 

 

I Göteborg finns egna databaser för primärvårdens hemsjukvård.  

Befintliga hemsjukvårdsdatabaser har kompletteras med de vårdvalsenheter som är 

anslutna till hemsjukvårdsenheten. Registrering måste ske på den vårdenhet patienten är 

listad. 
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Kontaktregistrering i Ny konsultation 

 
 

Anteckningstyp Välj den anteckning/journaltyp som du tillhör 

 

Datum Automatiskt förinställt på dagens datum 

 

Enhet Byt alltid vårdenhet när du växlar mellan vårdenheter inom 

 samma databas (t ex Vårdcentral, Jourcentral eller  

  Rehabilitering) 

 

Planerat Besök som överenskommits med patient senast dagen före  

  besöket 

 

Oplanerat Besök som inte är planerat 

 

Besökstyp Mottagning  

  Öppenvårdsbesök på vårdenhet 

 

 Särskilt boende 

 Hemsjukvårdsbesök hos patient som bor i särskilt boende 

 

  Hemsjukvård  

  Hemsjukvårdsbesök hos patient som har vårdplan för 

hemsjukvård och har ordinärt boende. 

 

 Hembesök  

 Öppenvårdsbesök hos patient med eget boende (som inte bor i  

  särskilt boende och inte har vårdplan) 

 

 Beredskapsjour  

 Hemsjukvårdsbesök oplanerat  

 

 Utanför mottagning  

 T ex besök på hjälpmedelscentral, arbetsplats, vårdplan på  

  sjukhus etc  
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Specialmottagning Astmamottagning 

 Diabetesmottagning 

 Hjärta/kärlmottagning 

 Beteendevetarmottagning   

 BVC-mottagning 

 Fotvårdsmottagning m fl   

 

Övrigt  Provtagning 

   Gäller enbart när det som skrivs är kopplat till provtagning  

  utanför ett vanligt besök för sjukvård eller hälsovård. Dessa  

 poster kommer att filtreras  bort i hanteringen i VG PV:s system. 

 

 Vaccination  

 Alla vaccinationer ska registreras 

 

 Hälsovård/EjFK 

 Intyg (sjöfolk/körkort m.fl.), hälsoundersökningar ska  

dokumenteras som hälsovård (ej sjukvård). 

 

Sjuksköterskebesök vid läkarbesök (MSL) 

När sjuksköterska utför en åtgärd ordinerad av läkare i samband 

med läkarbesök (ger injektion eller inhalationsbehandling etc) ska 

MSL användas. Regeln gäller även då sjuksköterska utför en 

medicinsk bedömning och besöket övergår till läkarbesök (samma 

åkomma). Ingår då i läkarbesök MOTT + läkararvode. 

Sjuksköterska dokumenterar MOTT + MSL 

 

 Gruppbesök  

Besök där fler än en patient samtidigt möter en vårdgivare. 

Dokumentation ska ske i samtliga patienters journal. 

 

Teambesök   

Besök under vilket patient möter ett vårdteam. Samtliga 

vårdgivare ska dokumentera teambesöket i patientens journal. 

 

Gruppteambesök   

Besök där mer än en patient möter ett vårdteam. 

 

Telefonkontakt Telefonkontakt med patient eller anhörig 

 Telefonkontakt övrigt 

 Telefonkontakt med HSV-pat eller anhörig 

 Telefonkontakt HSV övrigt 

 Telefonkontakt/telefonrecept 

 Telefon Beredskapsjour 

 

Anteckning Anteckning 

  Åtgärd rörande patient när patient inte är  

  närvarande 

 

 Anhörigsamtal 

 Ang HSV-patient 

 Ang Särskilt boendepatient 

 Brevkontakt patient/anhörig 

 Brevkontakt Övrigt 

 Brevkontakt patient/anhörig med recept 

 Vård- eller rehabplanmöte 

 

Uteblivet besök  

Patient har uteblivit utan att meddela 

 



 

 6 

 Återbud 

   Patient lämnat återbud men tiden har inte kunnat utnyttjas för  

  annan patient 

  

Projekt Valfri registrering 

 

Tidsåtgång Valfri registrering 

 

 

Kassa 
Från 2009-10-01 gäller nya avgifter för besök, se Patientavgiftshandboken.  

Kontrollera var patienten är listad och välj rätt avgift utifrån listningsinformationen. OBS 

på jourcentral gäller den lägre avgiften för patienter listade på alla samverkande enheter.  

 

Kassaetableringarna är konfigurerade med val  

• listad patient 

• olistad patient 

 

Län och kommun 

Uppdatera information genom att trycka på Hämta uppgifter för att få rätt län och 

kommun samt adress. 

Se också 9 VGR Län- kommunkoder i särskilda fall v 1.8.1.doc 
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Asylsökanden med LMA  

Kontrollera giltighetstiden för att välja rätt avgift. 

 
 

 

Län/kom – välj 99,01 Asylsökande med LMA 
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Skyddade personuppgifter 

Patienter med skyddade personuppgifter har alltid rätt till den lägre patientavgiften  

Län/kom – välj 99,07 Patient med skyddad adress 

 
 

Dokumentation journal/kassa för komplett 

matchning besöksregistrering och kassa 
 
För VG Pv är det tillräckligt att använda personalkategorin sjuksköterska för alla typer av 

sjuksköterskor. Om enheten vill skilja på sjuksköterska och distriktssköterska så går det 

bra men det måste göras konsekvent enligt beskrivning nedan. 

 

Inställningar för distriktssköterska 

Inställningar för användare: Vårdgivarkategori 11 

Kassan: Vårdgivarkategori 11 

Anteckningstyp: Distriktssköterska 

 

 
Vårdgivarkategori distriktssköterska: 11 
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Vårdgivarkategori distriktssköterska i kassa: 11 
 

 
Anteckningstyp: Distriktssköterska 
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Inställningar för sjuksköterska  

Inställningar för användare: Vårdgivarkategori 10 

Kassan: Vårdgivarkategori 10 

Anteckningstyp: Sjuksköterska 
 

 
Vårdgivarkategori sjuksköterska: 10 
 

 
Vårdgivarkategori sjuksköterska i kassa: 10 
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Anteckningstyp: Sjuksköterska 
 

Använd inte gemensam kalender för sjuksköterska och distriktssköterska. Om den 

gemensamma kalendern är kopplad i kassan till t ex kategori sjuksköterska får man inga 

kassaträffar för distriktssköterska. 
 

 

Inställningar för fotvårdare    
Inställningar för användare: Vårdgivarkategori 3 

Kassan: Vårdgivarkategori 3 

Anteckningstyp: Fotvårdare 

 

Besöket registreras i journalen under anteckningstyp Fotvårdare, besökstyp Mottagning 

och specialistmottagning Fotvårdsmottagning 
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Fotvårdare anställd på vårdcentral 

Kassaregistrering och journaldokumentation sker på den vårdcentral där patienten är 

listad. Patienten kan betala kontant. 

Viktigt med samma datum i journal och kassa.  

 

Flera vårdcentraler med internt samverkansavtal för fotvård 

Exempel: En fotvårdare som är anställd och har sin mottagning på enhet A och även har 

avtal med enhet B.  

• Patient listad på enhet A  

Journaldokumentation och kassaregistrering sker i journalsystemet för vårdenhet 

A. Patienten kan betala kontant.  

• Patient listad på enhet B 

Journaldokumentation och kassaregistrering sker i journalsystemet för vårdenhet 

B. Patienten kan inte betala kontant. Räkningsunderlag skickas från enhet B. Har 

patienten frikort görs enbart kassaregistrering 

 

Extern underleverantör 

Användare: FV Fotvårdare (vårdgivare för kassan utan behörigheter) 

Inställningar för användare: Vårdgivarkategori 3 

Kassan: Vårdgivarkategori 3 

Anteckningstyp: Fotvårdare 

 

Generellt gäller att enheten ska leverera uppgifter om sin fotvård även om man har valt 

en extern underleverantör. Rutiner för den speciella hanteringen det medför behöver 

skapas och dokumenteras.  

Exempel: Vårdcentral som har avtal med extern fotvårdare kommer efter patientens 

besök att få ett underlag från underleverantören för registrering i journalen. Underlaget 

ska ange om patienten har frikort och ev frikortsnummer, ev tolk, patientuppgifter, 

remittent, datum för besök.  

Uppgifterna ska registreras både i journalen och normalt sett också i kassan. 

Vårdcentralen skickar räkning till patienten. Remittenten signerar anteckningen. Enhetens 

ekonomiredovisning kan ge speciella förutsättningar i dessa fall beroende på avtalet med 

underleverantören men frikort och nedsatt patientavgift av andra orsaker bör alltid 

registreras i kassan.  

Viktigt med samma datum i journal och kassa. 
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Dokumentation av Vaccination  
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Dokumentation av Hälsovård (Intyg etc) 
 

 
Välj Hälsovård/EjFK under Övrigt 
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Registrering i kassa vid restbelopp till Frikort 
Ange frikortsnummer och resterande patientavgift – betalningssätt övergår då till 5 och 

man kan se varför beloppet är reducerat. 

 
 

 

Registrera besök enligt godkänd avgiftsbefrielse 
I Patientavgiftshandboken finns en förteckning över alla situationer där avgiften är 

nedsatt.  

T.ex är besök enligt smittskyddslagen avgiftsfria. Det gäller all undersökning, vård och 

behandling vid misstänkt eller konstaterad allmänfarlig sjukdom.  

Registrering i kassan görs enligt följande: 

 
 

Välj Betalningssätt 8 = VPL, Smittskydd, Åb 24 tim m.fl. 
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KVÅ (Klassifikation av VårdÅtgärder) åtgärdsregister 

 

Registret för VGPV+Rehabgaranti finns under Diagnosregistren. Man kan via 

Registerhantering (Välj Arkiv, Registerhantering) lägga registret i den ordning man önskar 

med funktionen Flytta upp/Flytta ned. 
 

 

Åtgärdsregister VGPV-REHABGARANTI 

 

I filen 6 Lathund VGPv åtgärdsregistrering 20121010.xlsges kortfattad information om 

användningen av de VG Pv-specifika åtgärderna med hänvisning till krav- och 

kvalitetsboken. 

Information om rehabiliteringsgarantin finns i 8 Riktlinjer Rehabgarantin 2012.doc 

 

Besöksdiagnos 
För varje läkarbesök avseende sjukvård ska diagnos registreras. För alla andra 

kontakttyper och personalkategorier får diagnoser anges när det är relevant och i enlighet 

med respektive personalkategoris yrkesansvar. Socialstyrelsens anvisningar för 

diagnoskodning ska följas.  

 
 

Stående/kronisk diagnos 
Hanteras inte i VG PV  
 

 

Förskrivning av läkemedel 
All förskrivning av läkemedel ska ske i Medidocs receptmodul. 

 

 
Kontrollera arbetsplatskod  

Ändra kod vid byte av Vårdenhet, OK 

 

Detta är en svag punkt med tanke på hur lätt det kan bli fel  

 


