KVÅ-kod Kodtext

Urval

PA000

UTREDANDE/BEDÖMNING/UPPFÖLJNING
Utredning av psykiska funktioner 000=
Övergripnade nivå. ANVÄNDS INTE!

PA001
PA002

Bedömning av medvetandefunktioner
Bedömning av orienteringsfunktioner

1
1

PA003

Bedömning av intellektuella funktioner

1

PA005

Bedömning av temperament och
personlighetsfunktioner

1

PA006

Bedömning av energi och driftfunktioner

1

PA007

Bedömning av sömnfunktioner

1

PA008

Bedömning av uppmärksamhetsfunktioner

1

PA009
PA010

Bedömning av minnesfunktioner
Bedömning av psykomotoriska funktioner

1
1

PA011

Bedömning av emotionella funktioner

1

PA012
PA013

Bedömning av perceptuella funktioner
Bedömning av tankefunktioner

1
1

PA014

Bedömning av högre kognitiva funktioner

1

PA015

Bedömning av psykiska språkfunktioner

1

PA016
PA017

Bedömning av kalkyleringsfunktioner
Bedömning av psykisk funktion att ordna
sammansatta rörelser i följd
Bedömning av medvetenhet om jaget och om tid

1
1

PA018

Beskrivningstext

ICF-kod

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner, såväl övergripande
funktioner såsom medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner såsom minne, språk och
kalkylerande psykiska funktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF b110-b199
Bedömning av medvetandegrad med eller utan instrument oavsett metod. ICF b110
Bedömning av orientering till tid, rum och person, orientering till sig själv och andra. Desorientering till tid, rum
och person. ICF b114
Bedömning av den intellektuella utvecklingens funktioner, intellektuell utvecklingshämning, psykisk
utvecklingshämning, demens. ICF b117
Bedömning av allmänna psykiska funktioner i en persons konstitutionella disposition att reagera på ett särskilt
sätt i situationer och som innefattar den uppsättning av psykiska egenskaper som gör att en person klart skiljer
sig från andra. ICF b126
Bedömning av allmänna psykiska funktioner av fysiologiska och psykologiska mekanismer som gör att en
person envist strävar efter att tillfredsställa specifika behov och allmänna mål. Innefattar bedömning av
energinivå, motivation, aptit, begär efter substanser, impulskontroll. ICF b130

b110
b114

Bedömning av funktioner som sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, sömnkvalitet, sömncykeln,
sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi. ICF b134
Bedömning av att vidmakthålla uppmärksamhet, skifta uppmärksamhet, fördela uppmärksamhet samt
koncentration, distraherbarhet. ICF b140
Bedömning av korttidsminne, långtidsminne samt att återge minnen. ICF b144
Bedömning av specifika psykiska funktioner för kontroll över motoriska och psykologiska händelser på
kroppsnivå. ICF b147
Bedömning av specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- och affektkomponenterna i
tankeprocesserna. ICF b152
Bedömning av psykiska funktioner som att känna igen och tolka sinnestimuli. ICF b156
Bedömning av tanketempo, organisation i tankeprocessen, målinriktat och logiskt tänkande. ICF b160

b134

Bedömning av psykiska funktioner som beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer,
mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta
benämnda exekutiva funktioner. ICF b164
Bedömning av att mottaga/förstå språk och uttrycka sig språkligt i tal, skrift och/eller tecken. Innefattar
bedömning vid afasi. ICF b167
Bedömning av att räkna enkla och sammansatta tal. ICF b172
Bedömning av att organisera och samordna målinriktade rörelser i följd. ICF b176

b164

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b140

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b144
b147

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b152

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b156
b160

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b167

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b172
b176

Bedömning av sinnesfunktioner avseende att förnimma närvaro av ljud och att urskilja lokalisering, tonhöjd,
ljudstyrka och ljudkvalitet. ICF b230
Bedömning av att bibehålla balans och undvika risk att falla. ICF b235
Bedömning av individens förnimmelse av öronsus (tinnitus), yrsel, känsla av att falla, irritation i örat, örontryck,
illamående i samband med yrsel eller svindel. ICF b240
Bedömning av sinnesfunktioner avseende att uppfatta beskt, sött, salt, surt. ICF b250
Bedömning av sinnesfunktioner avseende att uppfatta lukter och dofter. ICF b255
Bedömning av att förnimma kroppsdelars inbördes läge och relation till varandra samt ledkänsel. ICF b260

b230

Utredning av sinnesfunktioner och smärta 00=
Övergripnade nivå. Används inte!

PB002

Hörselundersökning

1

PB003
PB004

1
1

PB005
PB006
PB007

Bedömning av balansfunktion
Bedömning av förnimmelser i samband med
hörsel och vestibulär funktion
Bedömning av smakfunktion
Bedömning av luktfunktion
Bedömning av proprioceptiv funktion

PB008

Bedömning av beröringsfunktion och temperatur

1

Bedömning av att känna ytlig beröring, värme och kyla, vibration, tryck, form och material. Innefattar
bedömning av känslighet för ett obehagligt eller skadligt sinnesintryck som köldintolerans. ICF b265, b270

b265, 270

PB009
PB010

Bedömning av smärta
Bedömning av förnimmelser förenade med ögat
och angränsande strukturer samt funktioner hos
strukturer intill ögat
Utredning av röst och talfunktioner RÖD

1
1

Bedömning av individens smärtupplevelse t.ex. med hjälp av skattningsskalor. ICF b280
Bedömning av funktioner hos strukturer i och runt ögat som underlättar synfunktioner samt förnimmelser av
trötthet, torrhet, klåda och liknande förnimmelser i ögat (ICF b215, b220)

b280
b215,
b220

1

Insamling och analys av information från standardiserade, bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska
test, intervju och/eller observation gällande röst och talfunktioner. ICF b310 - b399

b310 b399

b235
b240

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ändring av beskrivningstext

b250
b255
b260

PD000

Utredning av hjärt-kärlfunktioner, blodbildningsoch immunsystemsfunktioner och
andningsfunktioner 000=Övergripande nivå.
Används inte!

PD001
PD003
PD005
PD006

Pulsmätning
Bedömning av blodkärlsfunktioner
Bedömning av ortostatism
Ödemmätning

1
1
1
1

Manuell mätning av hjärtfrekvens och rytm. ICF b410
Undersökning av perifer cirkulation, arteriellt och/eller venöst blodflöde. ICF b415
Bedömning av ortostatiska besvär vid t.ex. lägesändringar. ICF b420
Undersökning och mätning av svullnad med måttband, andra apparater eller genom palpation. ICF b415

b410
b415
b420
b415

PD007

Bedömning av andningsfunktioner

1

PD008
PD009

1
1

b440,
b445
b450
b455

PE002

Bedömning av hostfunktion
Bedömning av tolerans för fysisk ansträngning
och uthållighet
Blodtrycksmätning standard
Perkutan oxymetri
Utredning av matsmältnings- och
ämnesomsättningsfunktioner och endokrina
funktioner 000=Övergripande nivå. Används
inte!
Bedömning av sväljfunktion

Bedömning av rörlighet, andningsdjup, andningsmuskelfunktion och andningsmönster samt hur andningen
integreras i kroppsmedvetandet och aktiviteter i det dagliga livet. ICF b440, b445
Bedömning av hostfunktion och sekretmobiliserande tekniker och av inhalationsteknik. ICF b450
Bedömning av kondition, uthållighet och tolerans för fysiskt arbete med olika metoder och
bedömningsinstrument. ICF b455

PE003

Bedömning av matsmältningsfunktioner

1

PE005
PE006

Bedömning av avföringsfunktioner
Bedömning av viktuppehållande funktioner

1
1

PE007

Bedömning av besvär relaterat till matsmältning

1

PE009

Bedömning av vätskebalans

1

AF015
AG031
PE000

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b130

Bedömning av specifika psykiska funktioner som rör medvetenheten om egen identitet, egen kropp och egen b180
plats i den omgivande verkligheten samt om tiden. ICF b180
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande sinnesorganens funktioner såsom syn, hörsel, balans, smak, lukt,
proprioception, beröring och smärta. Övergripande kod inom avsnittet ICF b210 - b299

1
1
1

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b126

1

Järfälla ordinationer:

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b177

PB000

PC001

Kommentar - Ändring KVÅ
2019

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Tillagd 2019 - Ny åtgärdskod
i KVÅ 2019

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande funktioner inom hjärt-kärlsystemet, blodbildnings- och
immunsystemsfunktioner och andningsfunktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF b410 - b499

1
1

1

Noninvasiv mätning av arteriell syrgasmättnad. POX
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
Bedömning av att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig
frekvens och hastighet. ICF b510
Bedömning av funktioner för transport av föda genom matsmältningskanalen och nedbrytning av föda och
absorption av näringsämnen. ICF b515
Bedömning av viljemässig kontroll över elimineringsfunktionen. ICF b525
Bedömning av funktioner att hålla lämplig kroppsvikt, innefattande viktökning under utvecklingsperioden. ICF
b530
Bedömning av förnimmelser som uppstår genom att äta, dricka eller därmed relaterade
matsmältningsfunktioner. ICF b535
Bedömning av funktioner för reglering av vatten, mineraler och elektrolyter i kroppen. ICF b545

b510
b515
b525
b530
b535
b545

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

PE010
AV072

Bedömning av värmereglerande funktioner
Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer

1
1

AV084
AV090
AV091

Längdmätning (kroppslängd)
Näringsvärdesberäkning, förenklad
Näringsvärdesberäkning, komplett

1
1
1

AV112
PF000

Viktmätning
Utredning av funktioner i köns- och urinorganen
samt reproduktiva funktioner
000=Övergripande nivå. Används inte!

1

PF001
PF002

Utredning av urinutsöndringsfunktioner
Bedömning av urineringsfunktioner

1
1

PF003
PF004

Bedömning av sexuella funktioner
Bedömning av menstruationsfunktioner

1
1

Bedömning av funktioner för urinens filtrering och uppsamling. ICF b610
Bedömning av bäckenbottenmuskulatur, urineringsfrekvens och mängd samt frekvens och mängd vid läckage.
ICF b620
Bedömning av psykiska och fysiska funktioner avseende sexualakten. ICF b640
Bedömning av funktioner avseende menstruationscykeln och tömning av menstruationsvätska. ICF b650

AK047

Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning

1

Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för bestämning av residualurin. Bladderscan

PG000

Utredning av neuromuskuloskeletala och
rörelserelaterade funktioner 000=Övergripande
nivå. Används inte!

PG001

Bedömning av ledrörlighet

1

Bedömning av ledrörlighet genom aktiva och passiva rörelser samt manuella metoder. ICF b710, b720

PG002
PG003

Bedömning av ledstabilitet
Bedömning av muskelfunktion

1
1

Bedömning av ledstabilitet genom aktiva och passiva rörelser samt manuella metoder. ICF b715
Bedömning av muskelstyrka, uthållighet, muskellängd, muskeltonus med manuella metoder eller apparater
inkl tendinittest. ICF b730, b735, b740

PG004

Bedömning av reflexer

1

PG005

Bedömning av icke viljemässiga rörelsereaktioner

1

Bedömning av funktioner för icke viljemässig sammandragning av muskler som utlöses automatiskt genom
specifika stimuli. ICF b750
Bedömning av posturala reaktioner såsom upprätnings-, jämvikts-, balans- och skyddsreaktioner. ICF b755

PG006

Bedömning av viljemässig rörelsekontroll

1

PG007
PH000

Bedömning av gångmönster
Utredning av funktioner i huden och därmed
relaterade strukturer 000=Övergripande nivå.
Används inte!
Bedömning av huden
Bedömning av risk för trycksår
Bedömning av hudens läkande funktion
Utredande åtgärder som kan förekomma till
flera områden
Provtagning UNS
Utredning av lärande och tillämpning av kunskap
000 = övergripande nivå. Används inte!

1

1

PJ002

Bedömning av målinriktad användning av
sinnesupplevelser
Bedömning av grundläggande lärande

PJ003

Bedömning av att tillämpa kunskap

1

PK000

Utredning av genomförande av allmänna
uppgifter och krav 000=Övergripande nivå.
Används inte!

PK001

Bedömning av att företa en enstaka uppgift

1

PK002

Bedömning av att företa mångfaldiga uppgifter

1

PK003

Bedömning av att genomföra daglig rutin

1

Bedömning av genomförande av enkla eller samordnade handlingar för att planera och hantera tid och energi d230
vid genomförandet av de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet. ICF d230

PK004

Bedömning av att hantera stress och andra
psykologiska krav

1

PL000

Utredning av förmåga att kommunicera
000=Övergripande nivå. Används inte!

Bedömning av genomförande av enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara av de
d240
psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande, stress och
kris. ICF d240
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande förmåga att kommunicera genom språk, tecken, symboler, att ta emot
och förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder eller
kommunikationshjälpmedel. Övergripande kod inom avsnittet ICF d310 - d399

PL001

Bedömning av att vara mottagare

1

PL002

Bedömning av att vara sändare

1

PL004

Bedömning av att använda
kommunikationsutrustning och tekniker
Utredning av förmåga att förflytta sig
000=Övergripande nivå. Används inte!

1

Bedömning av att ändra kroppsställning

1

PH001
PH002
PH003

AV034
PJ000

PJ001

PM000

PM001

Bedömning av funktioner för reglering av kroppstemperatur, ingår temperaturmätning. ICF b550
Information före mätning. Mätningen utförs i hemmet. Eventuellt vägning av blöjor. Sammanställning av
resultat. För diuresmonitorering avseende bedömning av vätskebehandling och vitala funktioner se SS901
Timdiuresmonitorering och SS902 Monitorering av urinproduktion UNS

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b550

Översiktlig näringsvärdesberäkning utifrån förtryckt formulär med lathund för energiberäkning
Näringsvärdesberäkning med samtliga makronutrienter samt relevant antal mikronutrienter beräknat enligt
Livsmedelsverkets livsmedels- och näringsvärdesdatabas

Ändring av beskrivningstext

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande funktioner såsom urinutsöndring och reproduktion innefattande
funktioner för sexualitet och fortplantning. Övergripande kod inom avsnittet ICF b610 - b699

1
1
1

1

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b640
b650

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

1

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

b710,
b720
b715
b730,
b735,
b740
b750

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b755

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b760
b770

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

b810
b810
b820

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

Ord. Annan vårdgivare

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande,
problemlösning och beslutsfattande. Övergripande kod inom avsnittet ICF d110 - d199
Bedömning av målinriktad användning av sinnesupplevelser för att uppfatta visuella, auditiva stimuli samt
stimuli som att känna, smaka, lukta. ICF d110 - d120
Bedömning av grundläggande lärande, att kunna härma, repetera, lära sig läsa, lära sig skriva och räkna samt
förvärva färdigheter. ICF d130 - d159
Bedömning av att kunna vara uppmärksam, att tänka, läsa och att kunna skriva och beräkna samt lösa problem
och fatta beslut samt kunna prioritera bland ett flertal uppgifter som behöver genomföras. ICF d160 - d179

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d110 d120
d130 d159
d160 d179

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande att genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter, organisera
arbetsgång och hantera stress. Övergripande kod inom avsnittet ICF d210 - d299

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Bedömning av genomförande av handlingar som sammanhänger med de psykiska eller fysiska komponenterna d210
i en enstaka uppgift såsom att påbörja en uppgift, organisera tid, rum och material. Planera, sätta mål,
genomföra och avsluta samt upprätthålla en uppgift. ICF d210
Bedömning av genomförande av enkla eller komplicerade och koordinerade handlingar som komponenter i
d220
mångfaldiga, integrerade och komplicerade uppgifter i följd eller samtidigt. ICF d220

Bedömning av att vara mottagare av verbala och icke verbala meddelanden, inklusive teckenspråk samt ta
emot skrivna meddelanden. ICF d310 - d329
Bedömning av att tala, uttrycka sig icke verbalt inklusive att meddela sig på teckenspråk samt att skriva
meddelanden. ICF d330 - d349
Bedömning av användandet av olika utrustningar och tekniker för kommunikation. ICF d360

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d310 d329
d330 d349
d360

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, kliniska
test, intervju och/eller observation gällande att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig
från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda
olika former av transportmedel. Övergripande kod inom avsnittet ICF d410 - d499
Bedömning av att inta eller ändra kroppsställning (inkluderar kroppshållning) från olika utgångsställningar
såsom liggande, sittande eller stående. ICF d410. Utesluter PM002, PM003

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

b610
b620

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande rörelsesystemets funktioner inklusive funktioner i leder, skelett,
reflexer och muskler. Övergripande kod inom avsnittet ICF b710 - b799

Bedömning av koordination, balans mellan agonister och antagonister, huvudkontroll, balans, ögahandkoordination, koncentration. ICF b760
Bedömning av gångmönster och löpning eller andra rörelser med hela kroppen. ICF b770
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande funktioner i hud, naglar och hår. Övergripande kod inom avsnittet ICF
b810 - b899
Bedömning av hudens beskaffenhet. ICF b810
Riskbedömning för trycksår. ICF b810
Bedömning av sårläkning, ingår riskbedömning av abnorm ärrbildning. ICF b820

Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur
Ord. Utred.kroppsfunktion/struktur

d410

Ändring av kodtext och
beskrivningstext.
Borttagning av koppling till
ICF d415

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

PM002

Bedömning av att bibehålla en kroppsställning

1

Bedömning av att bibehålla en kroppsställning (inkluderar kroppshållning) såsom förbli liggande, sittande eller d415
stående. ICF d415. Utesluter PM001, PM003

PM003

Bedömning av att förflytta sig själv utan att ändra
kroppsställning

1

Bedömning av att göra en överflyttning från en yta till en annan såsom att glida längs en bänk eller att flytta sig d420
från säng till stol utan att ändra kroppsställning. ICF d420. Utesluter PM001, PM002

PM004

Bedömning av att lyfta, bära och förflytta föremål

1

Bedömning av att lyfta upp ett föremål eller ta något från en plats till en annan såsom att lyfta en kopp eller
bära ett barn från ett rum till ett annat. Ingår att sparka boll eller trampa på cykelpedaler. ICF d430 - d435

d430,
d435

PM005

Bedömning av finmotorik

1

d440

PM006

Bedömning av att använda hand och arm

1

PM007

Bedömning av att gå

1

PM008

1

PM009

Bedömning av att röra sig på olika sätt och på
olika platser inom och utom hemmet
Bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel

Bedömning av koordinerade handlingar som krävs för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa
dem t.ex. plocka upp ett mynt från ett bord. ICF d440
Bedömning av koordinerade handlingar som krävs för att flytta föremål eller hantera dem genom att använda
händer och armar t.ex. att kasta eller fånga ett föremål. ICF d445
Bedömning av förflyttning till fots såsom att promenera, gå framlänges, baklänges eller i sidled, kortare eller
längre sträckor inomhus eller utomhus, att gå på olika underlag samt runt hinder av olika slag eller i trappa. ICF
d450, d451
Bedömning av att krypa, springa, hoppa och att röra sig på olika platser. Inom- och utomhus. ICF d455 - d460

1

Bedömning av att förflytta sig med rullstol, använda gånghjälpmedel. ICF d465

d455,
d460
d465

PM010
PM011

Bedömning av att använda transportmedel
Förarbedömning

1
1

Bedömning av att använda offentliga transportmedel som buss, spårvagn, tåg. ICF d470
Bedömning av att vara förare till olika transportmedel, t.ex. motoriserade fordon, djurdrivna fordon. ICF d475

d470
d475

PN000

Utredning av personlig vård. 000=Övergripande
nivå. Används inte!

PN001

Bedömning av att tvätta sig

1

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin
kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. Övergripande kod inom
avsnittet ICF d510 - d599
Bedömning av att tvätta och torka delar av eller hela kroppen med lämpliga metoder och material. ICF d510
d510

PN002
PN003

Bedömning av att vårda sin kropp
Bedömning av att sköta sina toalettbehov

1
1

PN004
PN005

Bedömning av att klä på och av sig
Bedömning av att äta och dricka

1
1

PN008

Bedömning av att sköta sin egen hälsa

1

PP000

Utredning av hemliv. 000=Övergripande nivå.
Används inte!

PP001

Bedömning av att skaffa förnödenheter

1

PP002

Bedömning av att inköpa dagligvaror

1

PP003

Bedömning av att utföra hushållsgöromål

1

PP004

Bedömning av att laga mat

1

PP005

Bedömning av att tvätta

1

PP006

Bedömning av att städa bostaden

PP007

Bedömning av att sköta hud, tänder, hår, naglar och könsorgan. ICF d520
Bedömning av att kontrollera urinering, avföring och sköta menstruation, komma till lämplig plats och ställning
samt hantering av kläder. ICF d530
Bedömning av på- och avklädning av kläder och skor samt val av lämplig klädsel. ICF d540
Bedömning av genomförandet av samordnade handlingar så som att skära eller bryta maten i bitar, öppna
flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till till munnen och att äta och
dricka på ett kulturellt accepterat sätt. ICF d550, d560
Bedömning av att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och 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. ICF d570

Ändring av kodtext och
beskrivningstext.
Borttagning av koppling till
ICF d410
Ändring av kodtext och
beskrivningstext.
Borttagning av koppling till
ICF d410

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ändring av beskrivningstext

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d520
d530

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet
Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d540
d550,
d560

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d570

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter i hemmet.
Innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand om
personliga och andra hushållsgöromål samt att hjälpa andra. Övergripande kod inom avsnittet ICF d610 - d699
Bedömning av att köpa, hyra, möblera och ordna ett hus, lägenhet eller annan bostad. Att välja, anskaffa och
transportera alla varor och tjänster som krävs för det dagliga livet såsom mat, dryck, kläder,
rengöringsmaterial, bränsle, hushållsartiklar, husgeråd, kokkärl, hushållsredskap och verktyg samt att anskaffa
nyttoföremål och andra hushållstjänster. ICF d 610 - 629
Bedömning av planering av större eller mindre inköp, att ta sig till eller från affären, att välja och ta varor,
betala och frakta hem varorna. ICF d6208
Bedömning av att planera, organisera, laga och servera enkla eller sammansatta måltider, att hålla rent i
hemmet, att rengöra kök och köksredskap, städa bostaden, förvara dagliga förnödenheter och på lämpligt sätt
ta hand om avfall, samla ihop, tvätta, torka, vika och stryka kläder samt putsa skor, att till olika sysslor använda
lämpliga hushållsapparater. ICF d630 - 649, d6403

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d445
d450,
d451

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d610 d629

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d6208
d630 d649,
d6403

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Bedömning av att planera, organisera, laga och servera enkla och sammansatta måltider till sig själv och andra, d630
att göra upp en matsedel, välja ut lämpliga varor och drycker och samla ihop och bereda ingredienser till varm
eller kall mat. Innefattar inte: att diska och städa upp efter matlagning eller användandet av lämpliga
hushållsapparater. ICF d630, d6403
Bedömning av att tvätta kläder för hand eller i tvättmaskin och på lämpligt sätt torka dessa och efterbehandla d6403,
tvätten, att samla ihop, sortera, tvätta, på lämpligt sätt torka och efterbereda tvätten, att kunna använda
d6408A
hushållsapparater samt att transportera sig själv och tvätten till och från avsett utrymme. ICF d6403, d6408A

Ändring av beskrivningstext.
Koppling till ICF d649 är
ersatt med d6408

1

Bedömning av att städa hemmet såsom att städa upp, dammsuga, damma, sopa, skura, torka av golv, tvätta
fönster och väggar, rengöra badrum och toaletter och att rengöra hemmets inventarier samt att diska och
städa upp efter matlagning. ICF d6401, d6402, d6403

Ändring av beskrivningstext
samt tillägg av koppling till
ICF d6401

Bedömning av att ta hand om hemmets föremål

1

Bedömning av att underhålla och laga hushållsföremål och andra personliga föremål innefattande bostaden
d650
och dess inventarier. Innefattar att tillverka och laga kläder, underhålla bostaden genom att måla tapetsera,
underhålla och laga möbler, hushållsapparater, fordon och hjälpmedel samt ta hand om husdjur, sällskapsdjur
och växter. Inkluderar även trädgårdsarbete och hobbyodling. ICF d650

PP008

Bedömning av att bistå andra

1

PQ000

Utredning av mellanmänskliga interaktioner och
relationer. 000=Övergripande nivå. Används
inte!

Bedömning av att hjälpa och vara engagerad i medlemmar av hushållet och andra i deras lärande,
d660
kommunikation, personliga vård, förflyttning inom eller utanför hemmet. ICF d660
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande att genomföra de handlingar och uppgifter som behövs för
grundläggande och sammansatta interaktioner med människor (okända, vänner, släktingar, familjemedlemmar
och andra närstående) på ett i sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt. Övergripande kod inom
avsnittet ICF d710 - d799

PQ001

Bedömning av mellanmänskliga interaktioner

1

Bedömning av att bygga upp och hantera alla typer av relationer samt avsluta dessa på ett socialt lämpligt sätt. d720
Att kunna reglera sitt beteende i interaktioner med andra samt att vara medveten om och bibehålla socialt
utrymme mellan sig själv och andra på ett socialt och kulturellt lämpligt sätt. ICF d720

PQ003

Bedömning av formella relationer

1

PQ004

Bedömning av informella sociala relationer

1

Bedömning av att skapa och bibehålla specifika relationer i formella sammanhang såsom med arbetsgivare,
d740
yrkesutövande eller servicegivare, att ha kontakt med makthavare, underordnade och jämställda personer. ICF
d740
Bedömning av att ha relationer med andra såsom otvungna relationer med människor som bor på samma ort d750
eller med medarbetare, elever, lekkamrater och människor med likartad bakgrund eller yrke, informella
relationer med vänner, grannar, bekanta, personer man bor tillsammans med och kamrater. ICF d750

d6401,
d6402,
d6403

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Tillagd till urvalet 2019

PQ005

Bedömning av att ha familjerelationer

1

Bedömning av att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med medlemmar av kärnfamilj, utvidgad
familj, foster-, adoptiv- och styvfamilj, mer avlägsna relationer såsom kusiner, sysslingar eller lagliga
vårdnadshavare, föräldrabarn- och barnföräldrarelationer, syskon och vidare släktrelationer. ICF d760

d760

PQ006

Bedömning av att ha intima relationer

1

d770

PR000

Utredning av arbets-studie och ekonomiskt liv
000=Övergripande nivå. Används inte!

PR002

Bedömning av arbetsförmåga och sysselsättning

1

PR003

Bedömning av ekonomiskt liv

1

PS000

Utredning av socialt och medborgerligt liv.
000=Övergripande nivå. Används inte!

Bedömning av att skapa och bibehålla nära eller romantiska relationer mellan personer såsom mellan man och
hustru, mellan älskande eller sexualpartner. ICF d770
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande att engagera sig och utföra sådana uppgifter och handlingar som krävs
vid utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF d810 d899
Bedömning av att vara engagerad i de uppgifter och handlingar som krävs för att förbereda sig för, skaffa och
bibehålla en betald anställning eller obetald sysselsättning samt att avsluta denna. Innefattar också att kunna
vara engagerad i uppgifter som krävs på arbetet som att vara närvarande under den tid som krävs, att kunna
handleda och bli handledd. ICF d840 - d859
Bedömning av att engagera sig i grundläggande och komplexa ekonomiska transaktioner såsom att använda
pengar för att köpa varor och tjänster eller att spara pengar, innefattar utbyte av kapital eller egendom och
skapande av ekonomisk vinst eller värde, att ha kontroll över ekonomiska resurser, försäkra sig om ekonomisk
trygghet för nuvarande och framtida behov. Innefattar att bibehålla ett bankkonto, att bedriva
affärsverksamhet samt egna ekonomiska resurser och allmänna ekonomiska rättigheter. ICF d860 - d879
Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test,
intervju och/eller observation gällande att utföra de handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i
organiserat socialt liv utanför familjen - i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Övergripande kod
inom avsnittet ICF d910 - d999

PS001

Bedömning av engagemang i samhällsgemenskap

1

Bedömning av den sociala förmågan, att engagera sig i olika former av samhällsgemenskap såsom informella,
formella och ceremoniella sammanslutningar. Innefattar engagemang i bostadsrättsföreningar,
yrkesföreningar och i olika icke religiösa riter som t.ex. giftermål. ICF d910

d910

PS002

Bedömning av rekreation och fritid

1

Bedömning av att kunna utföra och vara engagerad i lek, spel, sport, konst, kultur, hobbies, resor och
umgänge, spontana och organiserade fritidsaktiviteter t.ex. fysisk träning, nöjen, bio, teater, konstutställning,
eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela musikinstrument, turism och fritidsresor.
Utesluter: religion och andlighet, politiskt liv och medborgarskap, betald och obetald sysselsättning. ICF d920

d920

PS003

Bedömning av engagemang i religiösa och andliga
frågor

1

d930

PT000

Utredning av omgivningsfaktorer.
000=Övergripande nivå. Används inte!
Bedömning av behov av omgivningsanpassning i
det dagliga livet

Bedömning av engagemang i religiösa eller andliga aktiviteter, organisationer och utövanden för
självförverkligande, för att finna mening , religiöst eller andligt värde och för att etablera kontakt med en
gudomlig makt som t.ex. när man går till kyrka, tempel, moské eller synagoga, när man ber eller sjunger av
religiösa skäl, andlig kontemplation. ICF d930
Utredning av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.
Övergripande kod inom avsnittet ICF e110 - e599
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 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

PT001

1

PT002

Bedömning av hjälpmedelsbehov

1

PT008

Bedömning av allmän miljö

1

PT009

Bedömning av boendemiljö

1

PT010

Bedömning av fysisk miljö

1

PT011

Bedömning av personligt stöd från omgivningen

1

PT012

Bedömning av attityder i omgivningen

1

QA000

BEHANDLING/ÅTGÄRDANDE
Behandling relaterad till psykiska funktioner.
000=Övergripande nivå. Används inte!

QA001
QA002
QA003
QA004

Övervakning av medvetande
Träning av orienteringsfunktioner
Träning av energi och driftfunktioner
Underlättande av sömn

1
1
1
1

QA006
QA007

Uppmärksamhetsträning
Minnesträning

1
1

QA008

Träning av psykomotoriska funktioner

1

QA009
QA010
QA011

Stöd vid oro
Perceptionsträning
Kognitiv funktionsträning

1
1
1

QA012
QA013
QA014

Afasiträning
Apraxiträning
Kroppsmedvetandeträning

1
1
1

QA015

Självbildsträning

1

QB000

Behandling av sinnesfunktioner och smärta.
000=Övergripande nivå. Används inte!

QB001
QB002

Balansträning
Yrselträning

116

e115e145

Bedömning av individens fysiska miljö relaterat till aktuellt hälsotillstånd och behovet av anpassning och
utformning av produkter och teknik gällande ljus, ljud, vibration och luftkvalitet. Kan innefattas i en
arbetsplatsutredning. ICF e240, e250, e255, e260

d240,
e250,
e255,
e260
Bedömning av människor och djur som ger praktiskt fysiskt eller emotionellt stöd, uppfostran, skydd och hjälp e310 och som har relationer till individen i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller vid lek eller i andra avseenden av e360
de dagliga aktiviteterna. ICF e310 - e360
Bedömning av förekomst av attityder och dess påverkan på personligt beteende och socialt liv på alla nivåer
e410 från mellanmänskliga relationer till ekonomiska och lagliga strukturer. ICF e410 - e465
e465
Träning, övervakning, underlättande och/eller stöd av hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner,
såväl övergripande funktioner såsom medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner såsom
minne, språk och kalkylerande psykiska funktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF b110 - b199

Träning i att bibehålla balans eller kompensera för eventuell falltendens. ICF b235
Träning i att hantera och minska yrsel. ICF b240

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

e115

b110
b114
b130
b134
b140
b144
b147
b152
b156
b164

b167
b176
b180
b180

Träning, övervakning, underlättande och/eller stöd gällande sinnesorganens funktioner såsom syn, hörsel,
balans, smak, lukt, proprioception, beröring och smärta. Övergripande kod inom avsnittet ICF b210 - b299
1
1

Ord. Utred. Aktivitet/Delaktighet

d860 d879

Bedömning av att anpassa, ny utforma produkter och teknik i allmän miljö. Innefattar design, konstruktioner
e150
byggnadsteknik och byggnadsprodukter för entreer och utgångar toaletter och förflyttningsvägar som skapats
för allmänt bruk. ICF e150
Bedömning av individens boendemiljö relaterat till aktuellt hälsotillstånd och behovet av anpassning och
e155
utformning av produkter och teknik. Innefattar design, konstruktioner, byggnadsteknik och byggnadsprodukter
för entréer och utgångar, toaletter och förflyttningsvägar som skapats för privat bruk. ICF e155

Övervakning av medvetandegrad med eller utan instrument oavsett metod. ICF b110
Träning av orientering till person, tid och rum. ICF b114
Träning av motivation och impulskontroll. ICF b130
Underlättande av regelbunden sömn genom information, lugnande närvaro, avslappningshjälp, anpassning av
omgivningen. Icke farmakologisk åtgärd. ICF b134
Träning i att vidmakthålla, skifta och fördela koncentration i olika aktiviteter. ICF b140
Träning av minnesfunktion genom att använda olika minnestekniker t.ex. visualisering, minnesspel,
associeringsteknik. ICF b144
Träning av specifika psykiska funktioner för kontroll över motoriska och psykologiska händelser på kroppsnivå.
ICF b147
Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk psykisk närvaro. ICF b152
Träning i att känna igen och tolka sinnesstimuli. ICF b156
Träning av psykiska funktioner som beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer,
mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta
benämnda exekutiva funktioner. ICF b164
Träning i att känna igen och använda talat och skrivet språk. ICF b167
Träning i att organisera och samordna sammansatta målinriktade rörelser. ICF b176
Träning i att förbättra den medvetna och omedvetna uppfattningen om kroppen, kroppsbild. Yoga, qigong,
Rytm & Rörelse, KROK ingår. ICF b180
Träning i att ompröva skeva tankemönster och att se realistiskt på sig själv och omgivningen. ICF b180

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d840 d859

b235
b240

Tillagd till urvalet 2019

Ord. Utred. Omgivningsfaktor

Ord. Utred. Omgivningsfaktor

Ord. Utred. Omgivningsfaktor

Ord. Utred. Omgivningsfaktor

Ord. Utred. Omgivningsfaktor

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Observation/övervakning (RLS)
Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. behandling
Ord. Träning
Ord. Träning

Ord. Stöd

Ord. Träning
Ord. Träning

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Träning
Ord. Träning

QB003

Fallprevention

1

QB008

Smärtreducerande behandling

1

Förebyggande åtgärder för att minimera risken för fallskada, innefattar fallskyddsträning, information och
b240
rådgivning, anpassning av omgivningen, ökad uppmärksamhet. ICF b240
Behandling med redskap såsom avlastad träning, viloställningar, avspänning, kroppsmedvetande- och/eller
b280
kroppskännedomsträning, bassängbehandling, ortoser, ergonomiska insatser i form av anpassat arbetssätt och
anpassningar i miljön. Icke farmakologisk åtgärd. ICF b280
Behandling med värme, kyla, ultraljud och/eller vatten i smärtreducerande eller muskelstimulerande syfte. ICF b280
b280
Behandling där nålar sätts i speciella s.k. akupunkturpunkter varigenom kroppsegna mekanismer aktiveras. I
behandlingen ingår planering och kontinuerlig utvärdering
Utprovning och/eller kontroll av TENS-behandling
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
Inkluderar även rengöring av hörselgång. Se även DD019 Öronspolning

QB011

Fysikalisk behandling

1

DA001

Akupunktur

1

DA021
DC011

Transkutan nervstimulering
Ögonspolning

1
1

DD002
DD019
QC000

Borttagande av vaxpropp (exkl. spolning)
Öronspolning
Behandling relaterad till röst- och talfunktioner
000= Övergripande nivå. ANVÄNDS!

1
1
1

QD000

QD002

Behandling relaterad till hjärta-kärlfunktioner,
blodbildnings-, immunsystemets- och
andningsfunktioner. 000=Övergripande nivå.
Används inte!
Cirkulationsbefrämjande åtgärd

1

QD004

Skötsel av central venkateter

1

QD005

Skötsel av perifer venkateter

1

QD006

Lymfödembehandling

1

QD008

Övervakning av vitala tecken

1

QD009
QD011
QD012

Blodstillning
Övervakning av överkänslighetsreaktion
Andningsträning

1
1
1

Minimering av blodförlust i samband med blödning. ICF b430
Övervakning av symtom och tecken i samband med överkänslighetsreaktion. ICF b435
Träning av nedsatt rörlighet, andningsdjup, andningsmuskelfunktion och andningsmönster samt instruktion i
sekretmobiliserande tekniker och inhalationsteknik. Integrering av andning i kroppsmedvetandet inklusive
aktiviteter i det dagliga livet. Inkluderar lägesändring. ICF b440, b445

QD013
QD014
QD015
QD016
DG012
DP005

Skötsel av endotracheal eller tracheal tub
Syrgasbehandling
Träning av hostfunktion
Träning av fysisk prestationsförmåga
Rensugning av luftvägar
Kompressionsbehandling

1
1
1
1
1
1

Rengöring, byte, administrering av endotrakeal eller trakeal tub. ICF b445
Administrering av syrgas och övervakning av dess effekt. ICF b445
Manuell behandling, inlärning och träning av hostfunktion och med sekretpåverkan. ICF b450
Konditionsträning, uthållighetsträning, träning av tolerans för fysiskt arbete. ICF b455

SP021
QE000

1

QE003

Inläggning av perifer venkateter
Behandling relaterad till matsmältnings- och
ämnesomsättningsfunktioner och endokrina
funktioner. 000=Övergripande nivå. Används
inte!
Övervakning av näringsintag

QE005

Underlättande av sväljning

1

QE006

Stöd för regelbunden tarmtömning

1

QE007
QE009

Övervakning av avföringsmönster
Stöd för viktminskning

1
1

QE010

Stöd för viktökning

1

QE013

Stöd vid illamående/kräkning

1

QE014

Övervakning och korrigering av saltbalansen

QE015

Träning av röst och talfunktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF b310 - b399

Ord. Behandling

Ord. Behandling
Ord. Behandling

Ord. Behandling
Ord. Annan vårdgivare
Ord. Annan vårdgivare

b310b399

Ord. Träning

Träning, övervakning, underlättande och/eller stöd av funktioner inom hjärt-kärlsystemet (hjärtats och
blodkärlens funktioner), blodbildnings- och immunsystemsfunktioner samt andningsfunktioner (funktioner för
andning och ansträngningstolerans). Övergripande kod inom avsnittet ICF b410 - b499

1

Rörelseträning och lägesförändring för att öka det arteriella och/eller venösa blodflödet. Ingår: Träning av
perifer cirkulation, icke-farmakologisk trombos- och ödemprofylax. ICF b415
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
Lymfödembehandling innefattar såväl manuell som mekanisk behandling och behandling med strumpor och
lindning. ICF b415
Övervakning av andning, cirkulation och medvetandegrad med eller utan instrument oavsett metod. Innefattar
blodtrycksmätning. ICF b420, b440, b110

Ord. Träning, Ord. Behandling

b415

Ord. Annan vårdgivare

b415

Ord. Annan vårdgivare

b415

Ord. Annan vårdgivare

b420,
b440,
b110
b430
b435
b440,
b445

Ord. Observation/Övervakning
Ord. Behandling, Ord. Annan vårdgivare
Ord. Annan vårdgivare

b445
b445
b450
b455

Ord. Träning
Ord. Annan vårdgivare
Ord. Annan vårdgivare
Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. Annan vårdgivare

Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av kompressionshandskar och
kompressionsstrumpor. Omfattar ej lymfdränagebehandling

Ord. Annan vårdgivare
Ord. Annan vårdgivare

Träning, övervakning, underlättande och/eller stöd av funktioner som intagande av föda, matsmältning och
elimination (utsöndring), liksom även funktioner involverade i ämnesomsättning och endokrina system.
Övergripande kod inom avsnittet ICF b510 - b599

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Registrering och bedömning av näringsintag och vätskeintag i förhållande till metaboliskt behov samt initiering b510
av kompenserande åtgärder. ICF b510
Underlättande av sväljning och minskning av risken för aspiration genom t.ex. anpassning av födans
b510
konsistens, instruktion om kroppsställning. ICF b510
Upprättande och underhåll av en regelbunden tarmtömning, inklusive användning av laxativ. ICF b525
b525
Övervakning av avföringen med avseende på t.ex. frekvens, mängd, konsistens och lukt. ICF b525
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
Psykologiskt stöd genom närvaro samt konkret fysisk hjälp i samband med illamående och kräkning.
Anpassning av måltidsvanor och val av mat för att minimera risken för illamående. ICF b535

b525
b530

1

Övervakning av elektrolytstatus samt påverkan på saltbalansen genom tillförsel eller begränsning av intag av
t.ex. natrium och kalium i kosten eller via intravenös tillförsel av vätska. ICF b540

b540

Övervakning av blodsockernivå

1

Övervakning av blodsockernivå över tid i relation till medicinering, födointag och aktivitet. ICF b540

b540

QE016
QE021

Övervakning av kroppstemperatur
Stöd för bibehållande av vikt

1
1

b550
b530

DJ009

Lavemang

1

Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550
Underlättande av bibehållande av vikt genom att ge information, uppmuntran, sätta mål för bibehållande av
vikt samt utveckla en daglig diet. ICF b530
Avser både träning och behandling

DJ010

1

DJ011

Ordination och uppföljning av enteral
nutritionsbehandling via sond
Stomikontroll

DV051

Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost

1

DV052

Nutritionsbehandling, konsistensanpassning

1

DV053

Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning

1

DV054

Nutritionsbehandling, lågkaloridieter

1

DV055

Nutritionsbehandling, parenteral nutrition

1

DV056

Nutritionsbehandling, specialkost

1

DV065

Sondmatning

1

1

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

b415

Ord. Observation/Övervakning
Ord. Behandling
Ord. Behandling
Ord. Observation/Övervakning
Ord. Stöd

b530

Ord. Stöd

b535

Ord. Stöd

Tillagd till urvalet 2019 - Ny
åtgärdskod i KVÅ 2019

Ordination och uppföljning av enteral nutritionsbehandling (via sond) inklusive eventuellt kosttillskott (tillskott
av näringsämne i form av tabletter, kapslar eller mixtur)
Tillsyn och eventuellt spolning av stomin. Rådgivning. Utprovning och förskrivning av stomibandage

Ord. Stöd

Ord. Annan vårdgivare
Ord. Annan vårdgivare

Ordination och uppföljning av behandling med individuellt anpassad kost inklusive eventuellt kosttillskott och
anpassad måltidsordning
Ordination och uppföljning av behandling konsistensanpassad kost

Ord. Behandling
Ord. Behandling

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)
Ordination och uppföljning av behandling med VLCD/LCD. (Very low calori diets / low calori diets)

Ord. Behandling

Start och uppföljning av parenteral nutritionsbehandling inklusive eventuellt kosttillskott (tillskott av
näringsämne i form av tabletter, kapslar eller mixtur)
Ordination och uppföljning av behandling med specialkost inklusive eventuellt kosttillskott och anpassad
måltidsordning. Specialkost = kost som fyller vissa kriterier med avseende på närings- och
livsmedelssammansättning och som används vid specifika diagnoser. De specialkoster som finns är dialyskost,
fettreducerad kost, glutenfri kost, laktosreducerad kost och proteinreducerad kost
Tillförsel av näring genom sond till magsäcken. Vid åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning används
även koden ZV229

Ord. Annan vårdgivare
Ord. Observation/Övervakning

Ord. Annan vårdgivare

Ändring av beskrivningstext

Ord. Behandling
Ord. Annan vårdgivare

GA014

Utprovning och underhåll av gastrostromi

1

Inkl. gastrostomikateter t.ex. PEG

Ändring av beskrivningstext

TJD20

Byte av gastrostomikateter

1

Ändring av beskrivningstext

QF000

Behandling relaterad till funktioner i köns- och
urinorganen samt reproduktiva funktioner.
000=Övergripande nivå. Används inte!

T.ex. PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi)
Innefattar även avlägsnande av gastrostomikateter
Träning, övervakning, underlättande och/eller stöd av funktioner såsom urinutsöndring och reproduktion
innefattande funktioner för sexualitet och fortplantning. Övergripande kod inom avsnittet ICF b610 - b699

QF001

Bäckenbottenträning

1

QF002
QF003
QF006

Kontinensträning
Inkontinensvård
Peritonealdialys

1
1
1

Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom muskelsammandragningar med eller utan elektrisk stimulering.
ICF b620
Träning i att hålla tätt mellan toalettbesök. ICF b620
Hjälp med att främja kontinens och att upprätthålla en hel hud i perineal-området. ICF b620
Administrering och övervakning av dialysering med utbyte av dialysvätska in och ut ur bukhålan. ICF b620

DK017
DK019

Spolning av urinblåsa
Urininkontinensutredning och behandling

1
1

DK020
DK021

Spolning av urinkateter
Borttagande av urinkateter

1
1

Avser spolning av urinkateter. Se även DK017 Spolning av urinblåsa
För insättande, se TKC20 Kateterisering av urinblåsa. För borttagande av suprapubisk kateter, se DK023

DK023
GB005
TKC20

Borttagande av suprapubiskateter
Självkateriseringsträning
Kateterisering av urinblåsa

1
1
1

För borttagande av urinkateter, se DK021
Undervisning om självkateterisering (RIK) och självdilatation (RID)
Inkl. dränage och kateterbyte. För borttagande, se DK021. För inläggande av suprapubisk kateter, se DK010

QG000

Behandling relaterad till rörelsefunktioner.
000=Övergripande nivå. Används inte!

QG001

Rörlighetsträning

1

Behandling med aktiva eller passiva rörelser, kontrakturprofylax, respektive träning med olika redskap.
Manuell behandling i form av ledfrigöring, manipulation. Ingår muskeltöjning, traktionsbehandling. Se även
manipulation och muskeltöj som kan registreras separat. ICF b710, b720

b710,
b720

QG003

Muskelfunktions- och styrketräning

1

QG004

Träning av posturala reaktioner

1

Behandling och träning av muskelstyrka och uthållighet med eller utan belastning, olika redskap eller
aktiveringsapparater, inklusive tonusnormalisering, muskelidentifiering. ICF b730 - 740
Träning av posturala reaktioner såsom upprätnings-, jämvikts-, balans- och skyddsreaktioner. ICF b755

b730 b740
b755

QG005

Koordinationsträning

1

b760

QG007

Avslappningsträning

1

Behandling, inlärning och träning av balans mellan agonister och antagonister, huvudkontroll, balans, ögahandkoordination, koncentration. ICF b760
Träning enligt olika metoder för avslappning/avspänning. ICF b780, d240

DN001

Avgipsning

1

Vid avgipsning och anläggande av nytt cirkulärt gips registreras dels avgipsningen och dels den nya gipset

DN003
DN006
DN009
QH000

1
1
1

Ortosbehandling och ortostillverkning
Mobilisering kan även inkluderas i QB007 Massage om man inte vill särredovisa
Muskeltöj kan även inkluderas i QB001 Rörlighetsträning om man inte vill särredovisa
Övervakning och/eller manuell behandling av funktioner i hud, naglar och hår. Övergripande kod inom
avsnittet ICF b810 - b899

QH001

Ortosbehandling
Mobilisering
Muskeltöj
Behandling relaterad till funktioner i huden och
därmed relaterade strukturer.
000=Övergripande nivå. Används inte!
Trycksårsprofylax

1

Tryckavlastning genom lägesändringar, bruk av tryckutjämnande underlag, övervakning av hudkostymen.
Anpassning av klädval, skor, sätt att ta i personen och kroppspositionering. ICF b810

b810

QH008

Sårvård

1

b820

QH010

Hudvård

1

QH011

Klådstillande behandling

1

Sårvård omfattande övervakning, rengöring och bandagebyte av t.ex. operationssår spolning av fistel,
debridering av nekros. ICF b820
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov, eliminera kontakt med externa skadefaktorer och smörjning
av huden samt övervakning av hudkostymen. ICF b840
Avtvättning, lätta kläder/svalt sovrum. Mjukgörande behandling. Undvikande av uttorkning, stress, värme,
alkohol, kryddor etc. som sänker klådtröskeln. ICF b840

QJ002

QJ003

Träning av att tillämpa kunskap

1

QJ004
QK000

Stöd och/eller träning i problemlösning
Stöd och träning i kravhantering.
000=Övergripande nivå. Används inte!
Stöd och/eller träning i att företa enstaka
uppgifter

1

QK002

Stöd och/eller träning i att företa månfaldiga
uppgifter

1

QK003

Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin

1

QK005

Stresshantering

1

QK007
QK008
QL000

Krishantering
Stöd i sorgearbete
Stöd och träning i att kommunicera. 000=
Övergripande nivå. ANVÄNDS!

1
1
1

QM000

Behandling relaterad till förflyttning.
000=Övergripande nivå. Används inte!

QK001

b620
b620
b620

Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
Blåsträning samt miktionsobservation/flödes- och resurinobservation (MKO/FRO), under halv- eller heldag

1
1

1

1

T.ex. spolning av T-drän
Stöd och/eller träning i förvärvandet av färdigheter och kunskap samt tillämpning av inlärd kunskap som
används då man läser, skriver, räknar, löser problem och fattar beslut. Ingår t.ex. träning av injektionsteknik,
inhalationsteknik. Övergripande kod inom avsnittet ICF d110 -199
Lärande och träning av att härma, att repetera, att lära sig läsa, att lära sig skriva och att lära sig räkna och
beräkna samt i att förvärva grundläggande färdigheter så som att hantera verktyg och mera sammansatta
färdigheter som att spela ett spel. ICF d130 - d159
Lärande och träning av att kunna vara uppmärksam, att tänka, läsa och att kunna skriva och beräkna samt lösa
problem och fatta beslut samt kunna prioritera bland ett flertal uppgifter som behöver genomföras. ICF d160d179
Träna med olika metoder för problemlösning. ICF d175
Stöd, träning och/eller övervakning av genomförandet av enstaka eller mångfaldiga uppgifter, organisera
arbetsgång och hantera stress. Övergripande kod inom avsnittet ICF d210 - d299
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra handlingar som sammanhänger med de
psykiska eller fysiska komponenterna i en enstaka uppgift såsom att påbörja en uppgift, planera tid och
material. Genomföra och avsluta uppgiften. ICF d210
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller komplicerade och koordinerade
handlingar som komponenter i mångfaldiga, integrerade och komplicerade uppgifter i följd eller samtidigt. ICF
d220
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att
planera och hantera tid och energi samt genomföra de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela
dygnet. ICF d230
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
Interaktiv hjälpande process fokuserad på behov, problem och känslor. ICF d240
Hjälp med att gå igenom en sorgeprocess i samband med förlust. ICF d240
Stöd, träning och/eller övervakning av kommunikation genom språk, tecken, symboler, att ta emot och
förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder och
kommunikationshjälpmedel. Övergripande kod inom avsnittet ICF d310 - d399
Assistans, träning och/eller övervakning av att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig
från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda
olika former av transportmedel. Övergripande kod inom avsnittet ICF d410 - d449

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. Behandling

Ord. Behandling
Ord. KAD
Ord. KAD

Ord. KAD

Träning, övervakning och/eller manuell behandling av rörelsesystemets funktioner inklusive funktioner i leder,
skelett, reflexer och muskler. Övergripande kod inom avsnittet ICF b710 - b799

Behandlande åtgärder som kan förekomma till
flera områden
Avlägsnande av dränage
Spolning av dränage
Stöd och träning i lärande och
kunskapstillämpning. 000=Övergripande nivå.
Används inte!
Stöd och/eller träning av grundläggande lärande

DV005
DV067
QJ000

b620

Ord. Annan vårdgivare

b780,
b240

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. Träning
Ord. Träning

Ord. Behandling

b840
b840

d130 d159
d160 d179
d175

d210

d220

d230

d240

d240
d240
d310 d399

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Behandling
Ord. Behandling
Ord. Behandling
Ord. Behandling

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Stöd

Ord. Träning

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Stöd

Ord. Stöd

Ord. Stöd

Ord. Stöd
Ord. Stöd

Ord. Stöd

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

QM004

Kroppsplacering

1

QM005

Träning i att ändra kroppsställning

1

Medveten placering av individ eller kroppsdel för att främja fysiskt och/eller psykologiskt välbefinnande t.ex. i
rullstol. ICF d415
Träning i att inta och ändra kroppsställning (inkluderar kroppshållning) från olika utgångsställningar såsom
liggande, sittande eller stående. ICF d410. Utesluter QM007

d415

QM006

Övervakning av kroppsställning

1

Övervakning av bibehållande av kroppsplacering utifrån särskilda behov. T. ex. kroppsposition vid ätande, vid
sväljningssvårigheter, vid andningssvårigheter, förlamningstillstånd. ICF d415
Träning i att bibehålla samma kroppsställning (inkluderar kroppshållning) såsom förbli liggande, sittande eller
stående samt att göra en överflyttning utan att ändra kroppsställning såsom att glida längs en bänk. ICF d415,
d420. Utesluter QM005

d415

QM007

Träning i att bibehålla en kroppsställning och
överflyttning

1

QM009

Assistans vid ändring och bibehållande av
kroppsställning samt överflyttning

1

QM011

Träning i att lyfta, bära och flytta föremål

1

QM013

Träning av finmotorik

1

QM014

Träning i att använda hand och arm

1

QM015

Gångträning

1

QM016

Trappträning

1

QM017

Träning i att röra sig omkring på olika sätt

1

QM020
QN000

Träning i att använda transportmedel
Behandling relaterad till personlig vård.
000=Övergripande nivå. Används inte!

1

QN001

Stöd vid personlig vård

1

QN002

Assistans vid personlig vård

1

QN004

Träning i att tvätta sig

1

QN005

Assistans vid tvättning

1

QN007

Träning i kroppsvård

1

QN008

Assistans vid kroppsvård

1

QN010
QN011

Träning i munvård
Assistans vid munvård

1
1

Träning i att borsta tänder och hålla munnen ren. ICF d520
Assistans vid munhygien där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren. ICF d520

d520
d520

QN012

Fullständigt utförande av munvård

1

d520

QN013

Träning i att sköta sina toalettbehov

1

QN015

Skötsel av stomi

1

QN016
QN017

Träning av på- och avklädning
Assistans vid på- och avklädning

1
1

QN019

Träning i att äta och dricka

1

QN020

Assistans vid födointag

1

QN021

Övervakning vid födointag

1

QN022

Matning

1

Fullständigt utförande av munhygien där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren.
ICF d520
Träning i att kontrollera urinering, avföring och sköta menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt
hantering av kläder. ICF d530
Skötsel av urin-, avföringstömning via stomi och av kringliggande vävnader, byte av förband, inspektion,
tvättning och smörjning runt stomin. ICF d520
Träning av på- och avklädning av kläder och skor samt val av lämplig klädsel. ICF d540
Handräckning och stöd vid på- och avklädning där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i
proceduren. ICF d540
Träning av att kunna genomföra samordnade handlingar såsom att skära eller bryta maten i bitar, öppna
flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till munnen och att äta och
dricka på ett kulturellt accepterat sätt. ICF d550, d560
Assistera vid födointag genom att t.ex. sönderdela mat, dimensionera portioner, organisera upplägg på tallrik
där individen själv genomför en del moment i proceduren. ICF d550, d560
Övervakning av genomförandet av samordnade handlingar såsom att skära eller bryta maten i bitar, öppna
flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till munnen och att äta och
dricka på ett kulturellt accepterat sätt. ICF d550, d560
Föra mat och dryck till munnen, kontrollera intaget av födan och att maten tuggas och sväljs. ICF d550, d560

QN024

Övervakning av vätskeintag

1

QV001

Information/undervisning om hälsa-ohälsa

1

QV002

Information/undervisning om hälsoproblem

1

QV003

Information/undervisning om egenvårdsprogram

1

Övervakning av genomförandet av samordnade handlingar så som att öppna flaskor och burkar, blanda dryck
föra dryck till munnen och dricka på ett kulturellt accepterat sätt. ICF d560
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 och undervisning om sjukdom, skador och funktionshinder och deras behandling. Innefattar
sekundär prevention. ICF d570
Information och undervisning i egenvård/egenbehandling. ICF d570

QV004

1

Information och undervisning om undersökningar och behandlingar. ICF d570

d570

QV005
QV006

Information/undervisning om undersökningar och
behandlingar
Information/undervisning om kostfrågor
Information/undervisning om medicinering

1
1

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

d570
d570

QV007

Information/undervisning om smärta

1

d570

QV008

Information/undervisning om sexualitet

1

Muntlig och skriftlig information och undervisning om smärtfysiologi och behandling av smärta, inklusive
egenvård. ICF d570
Muntlig och skriftlig sexualupplysning inklusive information och undervisning om preventivmedel. ICF d570

QV010
QV011
QV012

Information/undervisning om ergonomi
Träningsprogram
Gruppträning

1
1
1

Instruktioner och/eller uppföljning av arbetsteknik, arbetsställningar, avlastning
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av olika typer av träningsprogram
Träning, information, undervisning med utnyttjande av gruppdynamik t.ex. ryggympa

d410 d415

d410 d420

Assistans i att inta och ändra kroppsställning, att bibehålla en kroppsställning samt vid överflyttning från en yta d420
till en annan utan att ändra kroppsställning, där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i
proceduren. ICF d410 - d420.
Träning i att lyfta upp ett föremål eller ta något från en plats till en annan såsom att lyfta en kopp eller bära ett
barn från ett rum till ett annat, att flytta föremål med benen såsom att sparka boll eller trampa på
cykelpedaler. ICF d430
Träning av koordinerade handlingar som krävs för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem
t.ex. plocka upp ett mynt från ett bord. ICF d440
Träning av koordinerade handlingar som krävs för att flytta föremål eller hantera dem genom att använda
händer och armar t.ex. att kasta eller fånga ett föremål. ICF d445
Träning i att förflytta sig till fots, steg för steg, att promenera, gå framlänges, baklänges eller i sidled, kortare
eller längre sträckor, inomhus eller utomhus, att gå på olika underlag samt runt hinder av olika slag. Innefattar
träning av gångmönster, protesträning, gåskola. ICF d450, b770
Träning i att gå uppför och nedför i trappa

d430

Krypträning, löpträning, hoppträning, träning i att gå ombord på ett tåg, buss och liknande samt röra sig på
olika platser. ICF d455, d460
Träning i att som passagerare förflytta sig såsom att bli körd i bil, buss, spårvagn, tåg. ICF d470
Assistans, stöd, träning, manuell behandling och/eller övervakning av egen personlig vård, att tvätta och torka
sig själv, att ta hand om sin kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa.
Övergripande kod inom avsnittet ICF d510 - d599
Stöd och rådgivning vid utförande av personlig vård innefattar att med lämpliga metoder och material tvätta
och torka sig, ta hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka och sköta sin egen hälsa. ICF d510 d570
Assistans vid personlig vård där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren som
innefattar att med lämpliga metoder och material tvätta och torka sig, ta hand om sin kropp och kroppsdelar,
klä sig, äta och dricka och sköta sin egen hälsa. ICF d510 - d570
Träning i att tvätta och torka delar av eller hela kroppen med lämpliga metoder och material. Innefattar att
bada eller duscha. ICF d510
Assistans vid tvättning där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren. ICF d510

d455,
d460
d470

Ändring av kodtext och
beskrivningstext.
Borttagning av koppling till
ICF d415

Ändring av kodtext och
beskrivningstext.
Borttagning av koppling till
ICF d410
Ändring av kodtext och
beskrivingstext samt tillägg
av koppling till ICF b410 och
b415

d440

d510d570

Ord. Observatin/Övervakning

Ord. Träning
Ord. Stöd

Ord. Träning

d450,
b770

d510d570

Ord. Träning

Ord. Träning

d445

d451

Ord. Info/Handl/Undervisning

Fanns som förslag på ny
KVÅ-kod i urval 2018 - Ny
godkänd åtgärdskod i KVÅ
2019
Ändring av beskrivningstext

Ord. Träning

Ord. Träning
Ord. Träning

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

Ord. Stöd

d510
d510

Träning i att utföra hudvård, tandvård, hårvård, rakning, manikyr och pedikyr. Innefattar att kamma sig, ordna d520
frisyr och att klippa sig. ICF d520
Assistans vid hudvård, tandvård, hårvård, manikyr, pedikyr, rakning där individen behöver hjälp med alla eller d520
en del moment i proceduren. Innefattar hjälp med att kamma sig och ordna frisyr. ICF d520

d530
d520
d540
d540

Ord. Träning
Ord. Stöd

Ord. Träning
Ord. Annan vårdgivare
Ord. Träning

d550,
d560
d550,
d560
d550,
d560
d550,
d560
d560
d570

d570
d570

d570

Ord. Stöd

Ord. Observera/Övervakning
Ord. Behandling
Ord. Observera/Övervakning

Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/Handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning

Ord. Info/handl/Undervisning
Ord. Info/handl/Undervisning

QX001

Prevention av smittsamma sjukdomar

1

QX002

Minskning av risken för att en individ skadar sig
själv
Enkla råd om fysisk aktivitet
Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

1
1
1

Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet
Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) (DV200)

DV141
DV142
QP000

Enkla råd om matvanor
Rådgivande samtal om matvanor
Stöd och träning i hemliv. 000=Övergripande
nivå. Används inte!

1
1

QP001
QP002

Stöd vid införskaffande av egen bostad
Träning i att skaffa förnödenheter

1
1

Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor
Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar
Assistans, stöd, träning och/eller övervakning av att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter i
hemmet. Innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand
om personliga och andra hushållsgöromål samt att hjälpa andra. Övergripande kod inom avsnittet ICF d610 d699
Ge råd och stöd vid köp, förhyrning, möblering av ett hus, lägenhet eller annan bostad. ICF d610
Träning i att välja, anskaffa och transportera alla varor och tjänster som krävs för det dagliga livet. ICF d620

QP003

Assistans med att skaffa förnödenheter

1

QP004

Träning i inköp av dagligvaror

1

QP005

Träning i hushållsgöromål

1

QP008

Matlagningsträning

1

QP009

Träning i att tvätta

1

QP010

Träning i att städa bostaden

1

Träning i att städa hemmet såsom att plocka upp, dammsuga, damma, sopa, skura, torka av golv, tvätta fönster d6401,
och väggar, rengöra badrum och toaletter och att rengöra hemmets inventarier samt att diska och städa upp d6402
efter matlagning. ICF d6401, d6402

QP011

Träning i att ta hand om hemmets föremål

1

QQ000

Stöd och träning i att samspela med andra.
000=Övergripande nivå. Används inte!

Träning i att underhålla och laga hushållsföremål och andra personliga föremål innefattande bostaden och
d650
dess inventarier. Innefattar trädgårdsarbete och hobbyodling. ICF d650
Stöd och/eller träning i att samspela med människor på ett i sammanhanget socialt lämpligt sätt såsom att när
det är lämpligt visa hänsynstagande och uppskattning eller att reagera på andras känslor. Innefattar att visa
respekt, värme, tacksamhet och tolerans i förhållanden, att svara på kritik och sociala signaler och att använda
lämplig fysisk kontakt. Övergripande kod inom avsnittet ICF d710 - d799

QQ001

Stöd av närståendes delaktighet i vården

1

Stöd av närståendes delaktighet i beslut och genomförande av både fysisk och psykosocial vård. ICF d720

d720

QQ003

Stöd och/eller träning av formella relationer

1

d740

QQ004

Stöd och/eller träning av informella sociala
relationer

1

Träning i att skapa och bibehålla specifika relationer i formella sammanhang såsom med arbetsgivare,
yrkesutövande eller servicegivare. ICF d740
Träning i att ha relationer med andra såsom otvungna relationer med människor som bor på samma ort eller
med medarbetare, elever, lekkamrater och människor med likartad bakgrund eller yrke. ICF d750

QQ005

Stöd och/eller träning av familjerelationer

1

d760

QR000

QR002

Stöd och träning relaterat till utbildning, arbete,
sysselsättning och ekonomiskt liv.
000=Övergripande nivå. Används inte!
Rådgivning vid arbete och sysselsättning

Träning i att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med medlemmar av kärnfamilj, utvidgad familj,
foster-, adoptiv- och styvfamilj, mer avlägsna relationer. ICF d760
Stöd och/eller träning i att engagera sig och utföra sådana uppgifter och handlingar som krävs vid utbildning,
arbete, anställning och ekonomiska transaktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF d810 - d899

1

d840 d859

QR004

Träning i att sköta sin ekonomi

1

Rådgivning och träning av uppgifter och handlingar som krävs för att förbereda sig för en anställning
(lärlingskap), betald och obetald sysselsättning samt för att skaffa, bibehålla och sluta ett arbete. ICF d840 d859
Träning i att använda pengar för att köpa varor och tjänster eller att spara pengar, innefattar utbyte av kapital
eller egendom och skapande av ekonomisk vinst eller värde, att ha kontroll över ekonomiska resurser, försäkra
sig om ekonomisk trygghet för nuvarande och framtida behov. ICF d860 - d879

QS000

Stöd och/eller träning i socialt och medborgerligt
liv

QS001

Social träning i samhället

1

QS002

Stöd och/eller träning av fritidssysselsättning

1

QT000

QT004

Anpassning och bearbetning av
omgivningsfaktorer. 000=Övergripande nivå.
Används inte!
Riskreducering för immunologisk reaktion
Anpassning av produkter och teknik i det dagliga
livet
Utprovning och/eller tillverkning av ortos

QT006

Träning i att använda hjälpmedel

1

QT007

Hjälpmedelsrådgivning

1

DV131
DV132

QT001
QT003

1
1
1

Åtgärder mot en grupp i samhället i syfte att minska eller hantera incidens och prevalens av smittsamma
sjukdomar i populationen
Hjälpa individen att minska eller utesluta beteenden som skadar den egna kroppen

Assistans i att välja, anskaffa och transportera alla varor och tjänster som krävs för det dagliga livet såsom mat,
dryck, kläder, rengöringsmaterial, bränsle, hushållsartiklar, husgeråd, kokkärl, hushållsredskap och verktyg
samt att anskaffa nyttoföremål och andra hushållstjänster där individen själv genomför en del moment i
proceduren. ICF d620
Träning i att planera större eller mindre inköp, att ta sig till eller från affären, att välja och ta varor, betala och
frakta hem varorna. ICF d620
Träning i att planera, organisera, laga och servera enkla eller sammansatta måltider, att hålla rent i hemmet, att
rengöra kök och köksredskap, städa bostaden, förvara dagliga förnödenheter och på lämpligt sätt ta hand om
avfall, samla ihop, tvätta, torka, vika och stryka kläder samt putsa skor, att till olika sysslor använda lämpliga
hushållsapparater. ICF d630 - d649
Träning i att planera, organisera, laga och servera måltider till sig själv och andra. Innefattar att göra upp en
matsedel, välja ut lämpliga varor och drycker och samla ihop och bereda ingredienser till varm eller kall mat.
Innefattar inte: att diska och städa upp efter matlagning eller användandet av lämpliga hushållsapparater. ICF
d630
Träning i att tvätta kläder för hand eller i tvättmaskin och på lämpligt sätt torka dessa och efterbehandla
tvätten. Innefattar att samla ihop, sortera, tvätta, på lämpligt sätt torka och efterbereda tvätten. Innefattar
även att kunna använda hushållsapparater samt att transportera sig själv och tvätten till och från avsett
utrymme. ICF d6400, d6408A

Ord. Stöd
Ord. Info/Handl/Undervisning

Ord. Info/Handl/Undervisning
Ord. Info/Handl/Undervisning

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d610
d620
d620

d620

Ord. Träning

d630 d649

d630

Ändring av beskrivningstext.
Tagit bort koppling till ICF
d640

d6400,
d6408A

Ändring av beskrivningstext.
Kopplingen till ICF d649 är
ersatt med d6408A och
d640 med d6400
Ändring av beskrivningstext.
Kopplingen till ICF d640 är
ersatt med d6401 och
d6402

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Stöd

d750

Inlagd som rubrik. NY!
EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.

d860 d879

Stöd, träning, underlättande och/eller övervakning av utförandet av de handlingar och uppgifter som krävs för
att engagera sig i organiserat socialt liv utanför familjen - i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
t.ex.engagemang i lek, spel, sport, konst, kultur, hobbies, resor och umgänge samt religiösa och andliga
aktiviteter. Rätten till åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Övergripande kod inom avsnittet ICF d910 d999
Träning av den sociala förmågan genom ett engagemang i olika former av samhällsgemenskap såsom i
d910
informella, formella och ceremoniella sammanslutningar t.ex. engagemang i bostadsrättsföreningar,
yrkesföreningar och i olika icke religiösa riter. ICF d910
Träning i att kunna utföra och vara engagerad i lek, spel, sport konst, kultur, hobbies, resor och umgänge, t.ex. d920
fysisk träning, nöjen, bio, teater, konstutställning, eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela
musikinstrument. Utesluter: religion och andlighet, politiskt liv och medborgarskap, betald och obetald
sysselsättning. ICF d920
Anpassning, bearbetning, påverkan, stöd gällande den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken
människor lever och verkar. Övergripande kod inom avsnittet ICF e110 - e499
Anpassning av miljö och mat för att reducera risk för överkänslighetsreaktion. ICF e110
e110
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier och möbler för att möjliggöra eller underlätta att
e115
aktiviteter i det dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt. ICF e115
Justering/anpassning av ortos samt administrativa rutiner i samband med utprovning/tillverkning. Innefattar
e115
inte strumpor/lindning vid kompressionsbehandling, jämför perifer kompressionsbehandling DP005. ICF e115.
Utesluter GA017 Utprovning och underhåll av ortopedtekniska hjälpmedel
Träning i att använda hjälpmedel som används i det dagliga livet, för förflyttning och transport,
kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning och för kultur, rekreation och sport (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. Utesluter QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, QT018
Träning i att använda produkter och teknik
Ge råd om lämpligt hjälpmedel samt dess användning. ICF e115 - e135, e140, e145

Ord. Träning

e115 e145

e115 e145

EJ AKTIV. EJ TILL STATISTK.
Ord. Behandling

Ändring av beskrivningstext

Ord. Behandling

Ändring av beskrivningstext

Ord. Träning

QT008
QT009
QT010

Anpassning av allmän plats
Anpassning av boendemiljö
Anpassning av den fysiska miljön

1
1
1

Ge förslag på anpassning, utformning av produkter och teknik i en allmän miljö. ICF e150
Ge förslag till anpassning, utformning av produkter och teknik i hemmiljön. ICF e155
Anpassning fysisk miljö med tanke på ljusförhållanden, ljudförhållanden, förekomst av vibrationer, luftkvalitet.
ICF e240, e250, e260

e150
e155
e240,
e250,
e260
e310

QT011

Närståendestöd

1

Åtgärder för att stärka en person i sin roll som anhörigvårdare. ICF e310

QT013

Påverkan på attityder i omgivningen

1

QT016

Rådgivning till närstående

1

Information/utbildning och påverkan av attityder i individers omgivning och dess inverkan på individers
e410 möjlighet till aktivitet och delaktighet som att kunna ett socialt liv. ICF e410 - e465
e465
Samtal med närstående för att ge information, råd eller stöd om ex förhållningssätt. ICF e310. Utesluter QT001, e310

QT017

Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning

1

Följa upp användning av förskrivet hjälpmedel (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen) ICF e115 - e145

QT018

Träning i att använda produkter och teknik
(exklusive hjälpmedel)

1

Träning i att använda produkter och teknik i dagliga livet som inte är ett hjälpmedel. Utesluter: QT006 Träning i e115 att använda hjälpmedel ICF e115 - e145
e145

GA017

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel
Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

1
1

Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämplig rullstol (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF
e120. Utesluter: QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning,
GA025 Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol), GA004 - GA022

e120

Ändring av beskrivningstext
samt tillägg av koppling till
ICF e120

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

1

Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. Utesluter: QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017
Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol, GA004 - GA022

e115 e145

Ändring av beskrivningstext
samt tillägg av koppling till
ICF e115 - e145

Ord. Behandling

Ändring av beskrivningstext

Ord. Närståendekontakt

GB002, GB010, DU055, DU056, DU057

GA023

GA025

e115

GA002

Övrigt
Extra tillsyn

1

QX004
QX006

Preoperativ förberedelse
Vård i livets slutskede

1
1

QX007

1

DT006
DT011
DT016

Omhändertagande av avliden
ÅTGÄRDER KOPPLADE TILL LÄKEMEDEL
Läkemedelstillförsel, konjuktativt
Läkemedelstillförsel, intramuskulär
Läkemedelstillförsel, intravenös

DT017

Läkemedelstillförsel, kutan

1

DT018
DT019
DT020
DT021
DT022
DT023

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

1
1
1
1
1
1

DT024
DT026

Läkemedelstillförsel, via inhalation
Ordination av läkemedel

1
1

DT030
DT031

Vaccination
Övervakning efter läkemedelstillförsel (inklusive
vaccin)
Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller
enstaka dos
Övervakning av läkemedelsintag

1
1

1

Övervakning av patient i samband med läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att kontrollera att
ordinerade läkemedel intages i enlighet med ordination. Givet läkemedel kan anges med ATC-kod

AV027

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling
ADMINISTRATRATION OCH TYP AV KONTAKT

1

Fortlöpande, frekvent återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex. antikoagulantiakontroll inklusive
ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

AU124

Upprättande av samordnad individuell plan

1

AU125

Upprättande av samordnad plan vid utskrivning

1

GD001

Anmälan enligt lag

1

GD002
GD003

Intyg, enklare
Intyg, omfattande

1
1

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av samordnad vårdplan
vid tvångsvård och AU125 Upprättande av samordnad plan vid utskrivning
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av samordnad vårdplan
vid tvångsvård och AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
Anmälan som regleras i lag. T.ex. anmälan enligt smittskyddslagen, socialtjänstlagen etc. Innefattar utfärdande
av dödsbevis och utfärdande av dödsorsaksintyg
Till exempel sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc.
T.ex. LUH, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning

GD004

Övriga anmälningar

1

Anmälan som ej regleras i lag, till exempel anmälan till Läkemedelsverket

GD009
GB004

Registrering i kvalitetsregister
Patientrelaterad extern information och
utbildning
Kontaktrelaterade åtgärder
Information och rådgivning med företrädare för
patienten

1
1

XS003

Information och rådgivning med patient per brev

1

XS005

Externt informationsutbyte

1

XS007

Konferens med patient

1

XS008

Konferens om patient

1

DV046
AU116

XS001

1
1
1

1

1
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Fanns som förslag i urval
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åtgärdskod i KVÅ 2019

Observation av patienten i syfte att vid behov kunna ingripa om fara för patientens eller annans liv eller hälsa
uppstår. Se även XV014.
Information, hårborttagning och tvättning, fasta inför operation
Komplexa åtgärder i syfte att främja fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande i samband med livets slut,
inklusive de närståendes behov
Fysiskt omhändertagande av en avliden person samt stöd till närstående

Möte där någon företrädare för patienten (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som
patienten själv utsett som företrädare) möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med.
Samtalet ska journalföras
Innefattar skriftlig kommunikation med patient. Brev, e-post m.m.
Kontakt via telefon, brev, e-post etc. med myndighet/institution (försäkringskassa, kommun, skola,
hjälpmedelscentral), arbetsplats etc. rörande patient
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 yrkeskategorier från en eller flera olika
specialiteter. Varje deltagare kan registrera sin insats på sin enhet. Inkluderar nätverksmöte

Ord. Närståendekontakt

Ord. Hjälpmedel

Ord. Träning
Ord. behandling

Ord. behandling

Ord. behandling

Ord. Observation/Övervakning

Ord. I livets slut
Ord. Admin
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering

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 DT037
Oxytocintillförsel för stimulering av värkarbete
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
Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden
tillsammans med patienten, receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och
biverkningar. Aktuellt läkemedel kan anges med ATC-kod
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
Iordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdos

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)

Ord. Behandling

Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering

Ord. Läkemedelshantering
Ord. Läkemedelshantering
Ord. Annan vårdgivare
Ord. Läkemedelshantering

Ord. Observation/Övervakning
Ord. Annan vårdgivare

Ord.Teamkonferens
Ord.Teamkonferens

Ändring av beskrivningstext

Ord. Admin
Ord. Admin

Ord. Admin
Ord. Admin
Ord. Admin

Ord. Information Närstående/Företrädare

Ord. Admin

Ord. Läkarkontakt, Teamkonferens

Ord. Läkarkontakt, Teamkonferens

XS011
XS012

Information och rådgivning per telefon med
företrädare för patienten
Information och rådgivning med patient per
telefon

1

Vad som avses med företrädare är beskrivet vid XS001. Samtalet ska journalföras

1

Telefon med patient. Samtalet ska journalföras

Ord. Information Närstående/Företrädare
Ord. Info/Handl/Undervisning

