Endast diagnoser som haft relevans för vårdtillfället registreras
Fråga: Hur ska man resonera kring ”Endast diagnoser som haft relevans för vårdtillfället registreras”
och ” Kroniska sjukdomar som haft direkt inverkan på eller är relevanta för vården av aktuellt
problem registreras. Kroniska sjukdomar som ej haft inverkan på eller är irrelevanta för
handläggningen av aktuellt problem registreras ej.” Det är uppenbart att ibland ska man registrera
diagnoser som inte behandlas eller utreds av oss, men vilka? I vilka situationer?
Svar: Det har under det senaste året pågått diskussion kring vilka tidigare satta diagnoser som åter
ska registreras vid besök på vårdcentral. Någon bestämd ”diagnostabell” kan inte anges. Det är
viktigt att alla läkare inom Hälsoval Värmland fortlöpande diskuterar detta sinsemellan och på så sätt
når en större likformighet.
Tanken är att en sedan tidigare satt diagnos registreras återigen om diagnosen har betydelse för
omhändertagandet av patienten. Rent allmänt finns det större anledning att registrera ju mer
allvarlig, långvarig och komplex diagnosen kan anses vara. Det finns också större anledning att
registrera en tidigare diagnos om det aktuella vårdtillfället innebär ett mer komplicerat
ställningstagande. Omvänt gäller att om nuvarande eller tidigare diagnos är mindre komplex så
minskar skälen att registrera, liksom om det gäller en sjukdom som är utläkt.
Några exempel:
Vid tidigare vårdtillfälle (sjukhusvård) har diagnosen prostatacancer satts. Patienten söker för
ryggvärk. Tidigare diagnos registreras. Om patienten i stället söker för öronvärk registreras diagnosen
inte.
Vid tidigare vårdtillfälle har diagnosen höftledsfraktur satts. Patienten söker på remiss för
ställningstagande till osteoporosbehandling och diagnosen registreras. Patienten söker för
hörselnedsättning och diagnosen registreras inte.
Vid tidigare vårdtillfälle har diagnosen alkoholberoende satts. Patienten söker för trötthet och
diagnosen registreras. Patienten söker för halsont och diagnosen registreras inte.

Det går alltså inte att ange en bestämd regel eller lathund. Till viss del kommer ”relevansen” att vara
en del av den bedömning varje läkare måste göra. Hälsovalets funktion förutsätter att alla hanterar
diagnossättningen även i detta avseende på ett ansvarsfullt sätt.
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