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Användbara KVÅ-koder
för sjuksköterskor/undersköterskor inom
primärvården

- en översikt

Användbara KVÅ-koder enligt Klassifikation av
vårdåtgärder för distriktssköterskor, sjuksköterskor
och undersköterskor i primärvården
Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla koder i KVÅ. Översikten ska underlätta för
distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor att registrera åtgärdskod i samband
med vårdkontakt. För en fullständig lista se Socialstyrelsen, Klassifikationer och koder.
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder
Syftet med åtgärdsregistreringen är
- För att kunna kartlägga tydligare till vad hälso- och sjukvårdens resurser används
- För att kartlägga vad vi gör inom hälso- och sjukvården
- För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på
aggregerad nivå
- Ekonomiska system för beräkning av ersättning som DRG och ACG
- Att underlätta dokumentation av vård
Olika typer av åtgärder
Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som
huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. En medicinsk
kroppsundersökning, till exempel att lyssna på hjärta eller lungor på en patient, är en
utredande åtgärd. Operativa ingrepp, som blindtarmsoperation eller starroperation, är exempel
på behandlande åtgärder. Stöd för att sluta röka är en förebyggande åtgärd. I översikten nedan
är rubrikerna
Undersökningar och bedömningar
Åtgärder/behandling
Läkemedel
Administration

Vilka åtgärder ska registreras?
x

De viktigaste och som ger en sammanfattning av vad som gjorts

Synpunkter på översikten framföres till ”Nyckelpersonerna” för vidarebefordran till
Diagnosregistreringsgruppen

Rubrik

Kod

Text

Administration
Administration

XS013
XS005

Avstämningsmöte med försäkringskassan
Extern kontakt

Administration

XS012

Information och rådgivning med patient per telefon

Administration

XS011

Administration

GD002

Information och rådgivning per telefon med
företrädare för patienten
Intyg, enklare

Administration

XS007

Konferens med patient

Administration

XS008

Konferens om patient

Administration

XS010

Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Administration
Information, undervisning och samtal

XT001
PB009

Remiss UNS
Bedömning av smärta

Information, undervisning och samtal
Information, undervisning och samtal
Information, undervisning och samtal

DV121
DV131
DV141

Enkla råd om alkoholvanor
Enkla råd om fysisk aktivitet
Enkla råd om matvanor

Information, undervisning och samtal
Information, undervisning och samtal

DV111
QV013

Enkla råd om tobaksbruk
Föräldrautbildning

Information, undervisning och samtal

QV012

Gruppträning

Information, undervisning och samtal

GB010

Information och undervisning riktad till närstående

Information, undervisning och samtal

GB009

Information och undervisning riktad till patient

Beskrivning

Kontakt via telefon, brev, email etc, med myndighet/institution
(försäkringskassa, kommun, skola, hjälpmedelscentral), arbetsplats etc rörande
patient
Telefon med patient. Samtalet ska journalföras
Vad som avses med företrädare är beskrivet vid XS001. Samtalet ska
journalföras
Till exempel sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till
skolor etc
Konferens med patient och/eller patientens företrädare och hälso- och
sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av
anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella
övriga åtgärder, t ex biopsier, kodas separat. Åtgärden konferens med patient
används även vid olika former av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte
Konferens utan att patienten är närvarande. Kan omfatta en eller flera
vårdgivarkategorier från en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan
registrera sin insats på sin enhet. Inkluderar nätverksmöte
Insats som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i vårdteam och
utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som
utför medverkan i teambesök /gruppteambesök

Bedömning av individens smärtupplevelse t. ex. med hjälp av skattningsskalor.
ICF b280
Information och korta, generella råd om alkoholvanor
Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet
Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor
Information och korta, generella råd om tobaksbruk
Information och undervisning inför förlossning och föräldraskap, om
omhändertagande och fysisk omvårdnad under det första levnadsåret samt
stöd till föräldrar att förstå och främja sina barns och ungdomars fysiska,
psykosociala behov och växt. ICF d570
Träning, information, undervisning med utnyttjande av gruppdynamik
t.ex.ryggjympa.
Information till och utbildning av närstående av väsentligt större omfattning än
vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOLskola, ryggskola eller strukturerade närståendeutbildningar av olika slag
Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad
som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOLskola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Information, undervisning och samtal

GB002

Information och undervisning UNS

Information, undervisning och samtal

QV003

Information/undervisning om egenvårdsprogram

Information till och utbildning av patienten och/eller närstående av väsentligt
större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex.
smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade
närståendeutbildningar av olika slag
Information och undervisning i egenvård/egenbehandling. ICF d570

Information, undervisning och samtal

QV001

Information/undervisning om hälsa-ohälsa

Information, undervisning, rådgivning eller handledning i syfte att öka individens
kunskap, färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap och
verklighetsförankring som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.
Innefattar primär prevention, patientskolor. ICF d570

Information, undervisning och samtal

QV002

Information/undervisning om hälsoproblem

Information, undervisning och samtal

QV005

Information/undervisning om kostfrågor

Information, undervisning och samtal

QV006

Information/undervisning om medicinering

Information, undervisning och samtal

QV008

Information/undervisning om sexualitet

Information, undervisning och samtal

QV007

Information/undervisning om smärta

Information, undervisning och samtal

QV004

Information, undervisning och samtal

QK007

Information/undervisning om undersökningar och
behandlingar
Krishantering

Information och undervisning om sjukdom, skador och funktionshinder och
deras behandling. Innefattar sekundär prevention. ICF d570
Information om kost i relation till kroppens behov och hälsa-ohälsa-sjukdom.
ICF d570
Information och undervisning om användning av läkemedel inklusive
övervakning av dess effekter. ICF d570
Muntlig och skriftlig sexualupplysning inklusive information och undervisning
om preventivmedel. ICF d570
Muntlig och skriftlig information och undervisning om smärtfysiologi och
behandling av smärta, inklusive egenvård. ICF d570
Information och undervisning om undersökningar och behandlingar. ICF d570

Information, undervisning och samtal

DV123

Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor

Information, undervisning och samtal

DV133

Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå
och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad. Samtalet kan också
kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept)

Information, undervisning och samtal

DV143

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod
som är teoribaserad och/eller strukturerad

Information, undervisning och samtal

DV113

Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk

Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod
som är teoribaserad och/eller strukturerad

Information, undervisning och samtal

GB004

Patientrelaterad extern information och utbildning

Avser dels överrapportering av patient till annan enhet och dels information
och/eller utbildning avseende en viss patients behov till externa enheter
(=utanför den egna kliniken)

Interaktiv hjälpande process fokuserad på behov, problem och känslor. ICF d
240
Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod
som är teoribaserad och/eller strukturerad

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Information, undervisning och samtal

DV063

Rådgivande samtal

Information, undervisning och samtal

DV122

Rådgivande samtal om alkoholvanor

Information, undervisning och samtal

DV132

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Information, undervisning och samtal

DV142

Rådgivande samtal om matvanor

Information, undervisning och samtal

DV112

Rådgivande samtal om tobaksbruk

Information, undervisning och samtal

QK005

Stresshantering

Information, undervisning och samtal

QN025

Stöd och/eller träning i att sköta sin egen hälsa

Information, undervisning och samtal

QA009

Stöd vid oro

Rådgivning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
besök
Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar
Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå
och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR
(fysisk aktivitet på recept)
Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar
Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller
sammansatta och samordnade handlingar för att klara av de psykologiska krav
som ställs för att genomföra uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande,
stress och kris. ICF d240
Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och psykiskt välbefinnande, såsom att
upprätthålla lämplig kost och nivå av fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker.
Innefattar: egenvård, att söka professionell hjälp och att följa medicinska
ordinationer och andra hälsoråd och träningsprogram. Att ta mediciner. ICF
d570
Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk psykisk närvaro. ICF b152

Information, undervisning och samtal

QK008

Stöd vid sorgearbete

Hjälp med att gå igenom en sorgeprocess i samband med förlust. ICF d 240

Information, undervisning och samtal

DU007

Stödjande samtal

Information, undervisning och samtal
Läkemedel

DV200
DV046

Läkemedel
Läkemedel

QT002
XV012

Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)
Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller
enstaka dos
Läkemedelsdispensering
Läkemedelsgenomgång

Strukturerat samtal i behandlande syfte som inte hänförs till systematisk
psykologisk behandling, t.ex. krissamtal, motivationssamtal, samtal vid
förlossningsrädsla (Aurorasamtal)
Utfärdande av andra recept, se XV008
Iordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdos

Läkemedel

GB003

Läkemedel

DT007

Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel

DT008
DT010
DT011
DT016

Läkemedelspumpbehandling, information och
undervisning
Läkemedelstillförsel med annat specificerat
administrationssätt
Läkemedelstillförsel UNS
Läkemedelstillförsel, intrakutan
Läkemedelstillförsel, intramuskulär
Läkemedelstillförsel, intravenös

Läkemedel

DT006

Läkemedelstillförsel, konjunktival

Delning av läkemedel t.ex. i en dosett.
Strukturerad genomgång av de läkemedel som patienten är ordinerad eller
använder. En systematisk genomgång av patientens totala aktuella
läkemedelslista.
Används vid information och undervisning. Vid programmering och/eller
utprovning används DV058
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Inklusive tillförsel via vaskulär injektionsport. Innefattar intravenös
vätsketillförsel. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Avser ej
DT036 Oxytocintillförsel för igångsättning av förlossning och
DT037Oxytocintillförsel för stimulering av värkarbete
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Läkemedel

DT017

Läkemedelstillförsel, kutan

Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel

DT018
DT019
DT020
DT021
DT022
DT023

Läkemedelstillförsel, nasal
Läkemedelstillförsel, peroral
Läkemedelstillförsel, rektal
Läkemedelstillförsel, subkutan
Läkemedelstillförsel, transkutan
Läkemedelstillförsel, vaginal

Läkemedel
Läkemedel

DT024
AV027

Läkemedelstillförsel, via inhalation
Monitorering av pågående läkemedelsbehandling

Läkemedel

XV008

Utfärdande av recept, hjälpmedelskort och
livsmedelsanvisning

Läkemedel
Läkemedel

DT030
DT031

Undersökningar och bedömningar

AG004

Vaccination
Övervakning efter läkemedelstillförsel (inklusive
vaccin)
Ansträngningsprovokation

Undersökningar och bedömningar

PT001

Bedömning av behov av omgivningsanpassning i
det dagliga livet

Undersökningar och bedömningar

PE007

Bedömning av besvär relaterat till matsmältning

Undersökningar och bedömningar

PD003

Bedömning av blodkärlsfunktioner

Undersökningar och bedömningar

PT002

Bedömning av hjälpmedelsbehov

Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Kan till exempel användas
vid pensling av kondylom, applikation av salvor och krämer
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Vid tillförsel av mifepriston,
se DL005, och tillförsel av prostaglandinanalog, se DL006
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod
Fortlöpande, frekvent återkommande, kontroll av läkemedels effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination. Läkemedel kan anges genom
tillägg av ATC-kod
Recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning som skickas eller inringes på
patientens begäran. Avser ej DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet
(FaR)
Typ av vaccination kan anges genom tilläggskod med ATC-kod
Används då patient på grund av t ex allergi måste övervakas efter
läkemedelstillförseln. Givet läkemedel kan anges med ATC-kod
Ej standardiserat prov som anpassas efter patientens ålder och med syftet att
provocera fram ansträngningsutlöst astma
Bedömning av behov av att anpassa, flytta om, ställa undan, produkter,
inventarier och möbler för att möjliggöra eller underlätta att aktiviteter i det
dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt. Innefattar stödjande produkter och
teknik (hjälpmedel) och allmänna produkter och teknik för personligt bruk
såsom, textilier, kläder, möbler och redskap. ICF e115
Bedömning av förnimmelser som uppstår genom att äta, dricka eller därmed
relaterade matsmältningsfunktioner. ICF b535
Undersökning av perifer cirkulation, arteriellt och/eller venöst blodflöde. ICF
b415
Bedömning av behov av hjälpmedel i det dagliga livet, för förflyttning och
transport, kommunikation och för användning i utbildning, arbete,
sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur, rekreation och sport.
Innefattar allmänna och stödjande produkter och teknik. ICF e115-e145

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

PH001
PH003

Bedömning av huden
Bedömning av hudens läkande funktion

Undersökningar och bedömningar

PA002

Bedömning av orienteringsfunktioner

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

PH002
PE002

Bedömning av risk för trycksår
Bedömning av sväljfunktion

Bedömning av hudens beskaffenhet. ICF b810
Bedömning av sårläkning, ingår riskbedömning av abnorm ärrbildning. ICF
b820
Bedömning av orientering till tid, rum och person, orientering till sig själv och
andra. Desorientering till tid, rum och person. ICF b114
Riskbedömning för trycksår. ICF b810
Bedömning av att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe
till magsäcken med lämplig frekvens och hastighet. ICF b510

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Undersökningar och bedömningar

PA007

Bedömning av sömnfunktioner

Bedömning av funktioner som sömnmängd, insomning, sömnunderhåll,
sömnkvalitet, sömncykeln, sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi.
ICF b134

Undersökningar och bedömningar

PE010

Bedömning av värmereglerande funktioner

Undersökningar och bedömningar

PA004

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AF015
AF016

Blodtrycksmätning standard
Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv

Undersökningar och bedömningar

AP032

Dopplerundersökning av enstaka perifera kärl

Avser undersökning av flöde i enstaka artärer, AV-fistlar mm. Kombineras ofta
med blodtrycksmätning t ex i ankeln. Utföres oftast med penndoppler

Undersökningar och bedömningar

AF022

Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard

Tagning och tolkning

Undersökningar och bedömningar

AF023

Undersökningar och bedömningar

DV030

Undersökningar och bedömningar

AV003

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AE004
AC012

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AD013
DA019

Undersökningar och bedömningar

AV117

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AV084
AG029
AG030

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AQ012
PD001

Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard, Enbart tagning
tagning
Hälsosamtal
Samtal om livsstilsfrågor som kost, motion och sömn samt om alkohol,
narkotika, tobak och sex –och samlevnad
Hälsoundersökning
Avser hälsoundersökning som ej är författningsreglerad. Utesluter rutinmässig
hälsoundersökning av barn (AV119)
Klinisk undersökning av munhåla och tänder
Klinisk undersökning av ögon
Kan innefatta yttre inspektion, enklare bedömning av synfält (enligt Donders
eller med dubbelkonfrontationsmetoden) och enklare refraktionsbestämning.
Se även AC008 Färgsinnestest, AC027 Refraktionering och AC032
Synskärpeundersökning
Klinisk undersökning av öron, näsa och hals
Kontroll av patient med epiduralanestesi eller
Inklusive omläggning.
intratekal anestesi (spinalanestesi)
Livskvalitetsskattning
Undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju
eller motsvarande i syfte att beskriva individens livskvalitet. T.ex. KASAM,
MANSA, SF-36, QLS-100 etc
Längdmätning (kroppslängd)
Peak expiratory flow (PEF)
Peak expiratory flow (PEF), dygnskurvor
Instruktion till patient före start samt tolkning efter avslutad testperiod.
Registreras före start i samband med att patienten får instruktioner. Registreras
ej då patienten lämnar undersökningsresultaten eller i samband med
bedömningen
Pricktest, standard
Innefattar tillförsel av allergen och senare bedömning av ev reaktion
Pulsmätning
Manuell mätning av hjärtfrekvens och rytm. ICF b410

Bedömning av funktioner för reglering av kroppstemperatur, ingår
temperaturmätning ICF b550
Bedömning av övergripande psykosociala funktioner Bedömning av allmänna psykiska funktioner och deras utveckling över
livscykeln som krävs för att förstå och på ett konstruktivt sätt integrera de olika
psykiska funktioner som utgör grund för uppbyggnad av mellanmänsklig
förmåga som är nödvändig för att upprätta meningsfulla ömsesidiga sociala
kontakter. ICF b122

Uppkoppling och bedömning. Kodregistrering görs endast vid uppkopplingen

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AV119
AV028

Rutinmässig hälsoundersökning av barn
Screening för antibiotikaresistenta bakterier

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AG053
AG051

Spirometri, dynamisk
Spirometri, före och efter bronkdilatation

Undersökningar inom barnhälsovården t ex 4-årskontrollen
Screening som avser anamnes, provtagning och andra åtgärder för påvisande
av antibiotikaresistenta bakterier, exempelvis MRSA, VRE eller andra
problemområden
FVK (VK), FEV1.0, FEV%, flödesvolymkurva och deriverade variabler
Spirometri före och efter inhalation av bronkvidgande läkemedel. Inhalationen
behöver inte registreras separat

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AD047
AD041
AK047

Tonaudiogram, endast luftledning
Tympanometri
Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning

Undersökningar och bedömningar

PE000

Utredning av matsmältnings- och
ämnesomsättningsfunktioner och endokrina
funktioner

Undersökningar och bedömningar
Undersökningar och bedömningar

AV112
PD006

Viktmätning
Ödemmätning

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

DV005
TQX40
QAC00

Åtgärder

QBC00

Avlägsnande av dränage
Avlägsnande av hudsuturer
Avlägsnande av subkutan främmande kropp i huvudhalsregion
Avlägsnande av subkutan främmande kropp på bål

Åtgärder

QDC00

Åtgärder

QXC00

Åtgärder

QCC00

Åtgärder

QH000

Åtgärder
Åtgärder

DK021
DD002

Avlägsnande av subkutan främmande kropp, nedre
extremitet
Avlägsnande av subkutan främmande kropp,
ospecificerad region
Avlägsnande av subkutan främmande kropp, övre
extremitet
Behandling relaterad till funktioner i huden och
därmed relaterade strukturer
Borttagande av urinkateter
Borttagande av vaxpropp (exkl spolning)

Åtgärder
Åtgärder

TJD20
QF001

Byte av gastrostomikateter
Bäckenbottenträning

Innefattar även avlägsnande av gastrostomikateter
Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom muskelsammandragningar med
eller utan elektrisk stimulering. ICF b620

Åtgärder

QB003

Fallprevention

Åtgärder

QH005

Fotvård

Förebyggande åtgärder för att minimera risken för fallskada, innefattar
fallskyddsträning, information och rådgivning, anpassning av omgivningen,
ökad uppmärksamhet. ICF b240
Inspektion och rengöring av fötterna inklusive borttagande av förhårdnader,
klippning av naglar. ICF b810

Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för bestämning av residualurin.
Bladderscan
Insamling och analys av information från standardiserade
bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test, intervju och/eller
observation gällande funktioner som intagande av föda, matsmältning och
elimination, liksom även funktioner involverade i ämnesomsättning och
endokrina system. Övergripande kod inom avsnittet ICF b510 - b599

Undersökning och mätning av svullnad med måttband, andra apparater eller
genom palpation. ICF b415

Övervakning och/eller manuell behandling av funktioner i hud, naglar och hår.
Övergripande kod inom avsnittet ICF b810 - b899
För insättande, se TKC20 Kateterisering av urinblåsa
Inkluderar även rengöring av hörselgång. Se även DD019 Öronspolning!

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Åtgärder

QH006

Handvård

Åtgärder

QT005

Hjälpmedelsförskrivning

Åtgärder

QH010

Hudvård

Inspektion, rengöring av händerna inklusive borttagande av förhårdnader,
klippning av naglar ICF b810
Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik produkt och teknik som används i det
dagliga livet, för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete,
sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur rekreation och sport. ICF
e115-e 145
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov, eliminera kontakt med externa
skadefaktorer och smörjning av huden samt övervakning av hudkostymen. ICF
b840

Åtgärder
Åtgärder

SP021
DB002

Inläggning av perifer venkateter
Insulininsättning hos typ-2-diabetiker

Åtgärder
Åtgärder

TKC20
QH011

Kateterisering av urinblåsa
Klådstillande behandling

Inklusive dränage och kateterbyte. För borttagande, se DK021
Avtvättning, lätta kläder/svalt sovrum. Mjukgörande behandling. Undvikande av
uttorkning, stress, värme, alkohol, kryddor etc som sänker klådtröskeln. ICF
b840

Åtgärder

DP005

Kompressionsbehandling

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

QF002
DJ009
QD006

Kontinensträning
Lavemang
Lymfödembehandling

Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av
kompressionshandskar och kompressionsstrumpor. Omfattar ej
lymfdränagebehandling
Träning i att hålla tätt mellan toalettbesök. ICF b620
Avser både träning och behandling
Lymfödembehandling innefattar såväl manuell som mekanisk behandling och
behandling med strumpor och lindning. ICF b415

Åtgärder
Åtgärder

AV029
DV053

Mätning UNS
Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning

Åtgärder

DB004

Omhändertagande av nydebuterad diabetiker

Åtgärder
Åtgärder

DQ017
DJ010

Omläggning av sår UNS
Ordination och uppföljning av enteral
nutritionsbehandling via sond

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

AG031
AV034
SP010
GB005
QD004

Perkutan oximetri
Provtagning UNS
Punktion av perifer ven för blodprovstagning
Självkateteriseringsträning
Skötsel av central venkateter

Åtgärder

QD005

Skötsel av perifer venkateter

Individuell undervisning som syftar till att ge basala kunskaper om
blodsockerreglering, injektionsteknik, blodsockertestning mm. Åtgärdskoden
användes endast under första månaden efter insulininsättningen

Ordination och uppföljning av behandling med kosttillägg (flytande livsmedel för
särskilda näringsändamål) och/eller berikning (tillsats som ökar matens
innehåll av energi och/eller näring via enskilda näringsämnen, livsmedel eller
specialprodukter)
Individuell undervisning som syftar till att ge basala kunskaper om
blodsockerreglering, injektionsteknik, diet, blodsockertestning, motion mm.
Åtgärdskoden användes endast under första månaden
Lokalisering ej specificerad
Ordination och uppföljning av enteral nutritionsbehandling (via sond) inkl ev
kosttillskott (tillskott av näringsämne i form av tabletter, kapslar eller mixtur)
Noninvasiv mätning av arteriell syrgasmättnad. POX

Undervisning om självkateterisering (RIK) och självdilatation (RID)
Skötsel av central venkateter och övervakning av funktion och tecken på
komplikation, inklusive subkutan injektionsport. ICF b415
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av funktion och tecken på
komplikation, inklusive subkutan injektionsport. ICF b415

Rubrik

Kod

Text

Beskrivning

Åtgärder

QN015

Skötsel av stomi

Skötsel av urin-, avföringstömning via stomi och av kringliggande vävnader,
byte av förband, inspektion, tvättning och smörjning runt stomin. ICF d520

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

DQ020
DV065
DV067
DK017
DK020
DJ011

Smörjning
Sondmatning
Spolning av dränage
Spolning av urinblåsa
Spolning av urinkateter
Stomikontroll

Avser situationer då patienten inte kan applicera hudläkemedel själv
Tillförsel av näring genom sond till magsäcken
T ex spolning av T-drän

Åtgärder

QE009

Stöd för viktminskning

Åtgärder

QE010

Stöd för viktökning

Åtgärder

QH008

Sårvård

Åtgärder

QH004

Terapeutiskt bad

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

QX003
DA021
QH001

Tobaksavvänjning
Transkutan nervstimulering
Trycksårsprofylax

Åtgärder
Åtgärder

AV123
QA004

Tuberkulinprövning, sensitinprövning
Underlättande av sömn

Åtgärder

AU120

Åtgärder

DK019

Urininkontinensutredning och -behandling

Åtgärder
Åtgärder

GA014
DL011

Utprovning och underhåll av gastrostomi
Vaginalt inlägg

Åtgärder

QX006

Vård i livets slutskede

Åtgärder
Åtgärder

DP019
DC011

Ödembehandling med kompressionspump
Ögonspolning

Avser spolning av urinkateter. Se även DK017 Spolning av urinblåsa
Tillsyn och eventuellt spolning av stomin. Rådgivning. Utprovning och
förskrivning av stomibandage
Underlättande av viktnedgång genom att ge information, uppmuntran, sätta mål
för minskningen samt utveckla en daglig diet. ICF b530
Underlättande av viktuppgång genom att ge information, uppmuntran, sätta mål
för ökningen samt utveckla en daglig diet. ICF b530
Sårvård omfattande övervakning, rengöring och bandagebyte av t.ex.
operationssår spolning av fistel, debridering av nekros. ICF b820
Bad med bruk av tillsatser eller mjukgörande medel i syfte att stärka hudens
skyddsfunktion. ICF b810
Hjälpa att sluta använda tobak.
Utprovning och/eller kontroll av TENS-behandling
Tryckavlastning genom lägesändringar, bruk av tryckutjämnande underlag,
övervakning av hudkostymen. Anpassning av klädval, skor, sätt att ta i
personen och kroppspositionering. ICF b810

Underlättande av regelbunden sömn genom information, lugnande närvaro,
avslappningshjälp, anpassning av omgivningen. Icke farmakologisk åtgärd.
b134
Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Upprättande/reviderande av skriftlig strukturerad vård- och omsorgsplan Planen
ska om möjligt utformas tillsammans med berörd individ. I planen ska beskrivas
planerad och beslutad vård och omsorg. För åtgärderna i planen ska anges
mål. Planen ska utvärderas och omprövas. Den ska dokumenteras och det ska
finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras
Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och
förskrivning av hjälpmedel. Blåsträning samt miktionsobservation/ flödes- och
resurinobservation (MKO/FRO), under halv- eller heldag
T ex conveenbåge och oestring samt utprovning och kontroll av prolapsring.
Avser ej implantat i samband med brakyterapi
Komplexa åtgärder i syfte att främja fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande i
samband med livets slut, inklusive de närståendes behov.
Pumpstövel
Avser yttre sköljning av ögat exempelvis för att avlägsna främmande kropp eller
för att undvika frätskador. Se även CBC10 avlägsnande av främmande kropp i
ögonlock.

Rubrik

Kod

Text

Åtgärder
Åtgärder

DD019
QE015

Öronspolning
Övervakning av blodsockernivå

Åtgärder

QE003

Övervakning av näringsintag

Beskrivning

Övervakning av blodsockernivå över tid i relation till medicinering, födointag
och aktivitet. ICF b540
Registrering och bedömning av näringsintag och vätskeintag i förhållande till
metaboliskt behov samt initiering av kompenserande åtgärder ICF b510

