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Avdelningen för register och statistik
Enheten för klassifikationer och terminologi

2021-11-03 2022-01-14* 2022-06-16**

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade
beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),
gällande version 2022
Nya, ändrade och borttagna koder samt koder med ändrade beskrivningstexter redovisas
nedan, fördelat på de åtgärdskoder som kommer från Klassifikation av kirurgiska åtgärder
(KKÅ) respektive Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) – de s.k. icke-kirurgiska
åtgärderna. Observera att Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) innehåller både de kirurgiska
och medicinska åtgärderna.
Information om hur man går tillväga om man önskar nya åtgärdskoder i KVÅ
(uppdateringsrutiner) hittas via webbsidan https://www.socialstyrelsen.se/utvecklaverksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/.

Redovisningen nedan delas i två delar:
o Kirurgiska åtgärder
o Medicinska åtgärder
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Nya, ändrade och borttagna kirurgiska åtgärdskoder i
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2022
Åtgärder med KKÅ:s kodstruktur har i sina koder tre bokstäver och två siffror och uppdateras
årligen.

Nya avsnitt och kategorier fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s
kodstruktur (kirurgiska åtgärder)
AVSNITT TEXT
VJ
Operationer på a. femoralis och a.
poplitea samt AV-graft och AV-fistlar från
a. femoralis
VL
Operationer på a. femoralis och a.
poplitea samt AV-graft och AV-fistlar från
a. femoralis

KOMMENTAR
För avsnitt VJ och dess underliggande
koder, se separat Excelfil
För avsnitt VL och dess underliggande
koder, se separat Excelfil

Nya koder fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur
(kirurgiska åtgärder)
KOD
FXF05
FXF10
FXF20
FXF30
FXF40
UGC32

KODTEXT
Perifer perkutan kanylering för extrakorporealt livsuppehållande stöd (ECMO/ECLS)
Central kanylering för extrakorporealt livsuppehållande stöd (ECMO/ECLS)
Perifer kirurgisk kanylering för extrakorporealt livsuppehållande stöd (ECMO/ECLS)
Kombination av central och perifer kanylering för extrakorporealt livsuppehållande stöd
(ECMO/ECLS)
Omkanylering eller konvertering under pågående extrakorporealt livsuppehållande stöd
(ECMO/ECLS)
Bronkoskopi med elektromagnetisk navigering

Nya koder under kapitel V - se separat Excelfil

Avsnitt med ändrad text fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s
kodstruktur (kirurgiska åtgärder)
AVSNITT TEXT
Åtgärder i samband med extrakorporeal
FX
eller assisterad cirkulation

KOMMENTAR

Förkortning(ar)
ECHLA = Extracorporeal heart-lung assist
(assistans av hjärt-lungmaskin)
ECLAS = Extracorporeal lung assist
(syresättning i hjärt-lungmaskin) life support
ECMO = Extracorporeal membrane
oxygenation (syresättning i hjärtlungmaskin)
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UK
UL
ZZ

….
Transluminala endoskopier av
urinvägar
Transluminala endoskopier av kvinnliga
könsorgan
Transplantater, lambåer och
vävnadsexpandrar
Beskrivning
Autotransplantat = från samma person
Homotransplantat = från annan person
Heterotransplantat = från artfrämmande
individ
Allotransplantat Alloplastiskt material =
protes eller syntetisk vävnadsersättning
Om ej annat anges avses fritt
autotransplantat
…..

Koder med ändrad kod- eller beskrivningstext, inkl/exkl. fr.o.m.
2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur (kirurgiska åtgärder)
Observera att eventuella rättelser av stavfel, borttag av punkt, extra
mellanslag etc. inte är redovisade nedan.
KOD
FXD00

KODTEXT
Användande av ECHLA ECMO/ECLS utan
samtidig kirurgisk åtgärd

FXE00

Användande av ECMO (ECLA) /ECLS i
samband med kirurgisk åtgärd
Dekanylering efter ECHLA eller ECLA
ECMO/ECLS
Operation för thoracic outlet syndrome
Vid samtidig kärlkirurgisk operation, lägg till
kod från avsnittet VE,-VFM
Exeres med vVakuumaspiration vid primär
kirurgisk abort
Exeres med cCurettage vid primär kirurgisk
abort
Exeres med vVakuumaspiration eller
curettage efter medikamentellt inducerad
vid inkomplett medicinsk/kirurgisk abort
abort
Annan transluminal endoskopisk
hysteroskopisk operation på uterus
Primär Iinterpositionsartroplastik i
armbågsled
Revision av amputations- eller
exartikulationsstump i handled eller hand
Revision av amputations- eller
exartikulationsstump på fotled eller fot

FXF00
GAE40

LCH00
LCH03
LCH13

LCW98
NCB59
NDQ29
NHQ29
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V-koder med ändrade texter, se separat Excelfil
ZXC20

Användande av farmaka läkemedel

Avsnitt som utgår fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur
(kirurgiska åtgärder)
AVSNITT TEXT
VK
Operationer på a. femoralis och dess grenar

KOMMENTAR
Avsnitt VK och dess underliggande koder
utgår. Ersätts av VJ och VL, se separat
Excelfil

Borttagna koder fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur
(kirurgiska åtgärder)
KOD
KODTEXT
FCA20
Yttre förstärkning av aorta ascendens
TPJ00
Biopsi av ytlig lymfkörtel
V-koder som utgår, se separat Excelfil

KOMMENTAR
Utgår, åtgärden kodas under V-kapitlet.
Utgår, åtgärden kodas under V-kapitlet.

Nya, ändrade och borttagna medicinska åtgärdskoder samt
ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder
(KVÅ), gällande version 2022
Nya, ändrade och borttagna koder med KMÅ:s kodstruktur (har två bokstäver och tre siffror i
sina koder) samt koder med ändrade beskrivningstexter redovisas nedan.

Nya koder fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
(medicinska åtgärder)
KOD
AJ100

KODTEXT
Triglycerid utandningstest (i)

AN104
AN105

Bentäthetsmätning UNS
Frakturriskbedömning baserad på
kliniska faktorer med eller utan FRAX
Upprättande av vårdplan (i)

AW013
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BESKRIVNINGSTEXT
Används för att diagnostisera exokrin
pankreasinsufficiens. Mäter förmågan att
enzymatiskt spjälka triglycerid

Planering och framtagande av individuellt
skriftlig vårdplan för en enskild patient inom
hälso- och sjukvård. Vårdplanen ska om möjligt
utformas tillsammans med den enskilde
och/eller dennas anhörig/närstående och tas i
regel fram med den enskildes samtycke. Den
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AW015

Uppföljning av vårdplan (i)

AV139
AV140

DM025
DM026
DN015

Kryobiopsi
Hälsoundersökning av barn och unga på
begäran av socialnämnd
Uppgradering av talprocessor för
kokleaimplantat
Pudendusblockad, yttre
Pudendusblockad, inre
Mobilisering inom sluten vård (i)

DU016

Beteendeterapi (i)

DU017

Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) (i)

DU034

Jagstrukturerande psykoterapi (i)

DU035

Kroppsinriktad psykoterapi (i)

DU041

Psykoterapeutisk bildterapi (i)

DD021
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ska innehålla mål för planerade
insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.
Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom
ett verksamhetsområde eller samordnade
insatser/åtgärder mellan flera
verksamhetsområden. Den ska dokumenteras
och det ska finnas en ansvarig person för att
planen tas fram och justeras. För uppföljning av
vårdplan, se AW015
Uppföljning av vårdplan för insatser/åtgärder för
en enskild patient inom hälso- och sjukvård. För
upprättande av vårdplan, se AW013

Åtgärder för att stödja patienten att förflytta sig
till sittande, stående och i gående beroende på
aktuellt funktionstillstånd, i syfte att stimulera
cirkulation, andning samt för att bibehålla eller
förbättra patientens förflyttningsförmåga inför
utskrivning från sluten vård. Specifika åtgärder
kan anges separat
Psykoterapi som använder
inlärningspsykologiska tekniker för att ändra
patientens beteende genom systematisk träning
och påverkan. Typiska inslag är exponering,
beteendeaktivering, färdighetsträning och
tillämpad beteendeanalys
Psykologisk behandling som syftar till att öka
patientens psykologiska flexibilitet genom att
skapa ökad acceptans och distans (defusion) till
oönskade tankar och känslor, ge perspektiv på
sig själv. Vara medvetet närvarande och agera i
värderad riktning. Bygger på kognitiv
beteendeterapi
Psykoterapi som syftar till att stärka individens
förmåga att tänka, planera, sätta ord på tankar
och känslor samt att förstå sammanhang.
Konkreta interventioner ges för att upprätta
fungerande rutiner som underlättar tillvaron.
Kan bygga på olika psykoterapeutiska teorier
Psykoterapeutiskt inriktad kroppsterapi som
syftar till att förbättra fysisk och psykisk hälsa
genom att patienten lär sig uppfatta och förstå
kroppens signaler, bli medveten om egna
känslor och behov samt lär sig reglera och
uttrycka känslor. Kan ha olika teoretisk grund
Psykologisk behandling som syftar till att ge
deltagaren ökad kunskap om sig själv, sina
känslor och livsmönster. Deltagaren använder
konstnärliga material för att skapa bilder som
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DU043
DU070

Annan specificerad psykodynamisk
psykoterapi (i)
Kort strategisk familjeterapi (Brief
Strategic Familj Therapy, BSFT) (i)

DU071

Lösningsfokuserad familjeterapi (i)

DU072

Multifamiljeterapi, (MFT) (i)

DU073

Narrativ familjeterapi (i)

DU074

Parterapi (i)

DU075

Strukturell familjeterapi (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
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underlag för reflektion och bearbetning genom
samtal individuellt eller i grupp.
Förhållningssättet är integrativt och
psykologiska teorier, t.ex. psykodynamisk och
kognitiv teori, utgör grund. Utesluter: Bildterapi
UNS (DU031)
Psykodynamisk psykoterapi som (ännu) inte
klassificeras med egen kod
Familjeterapi som syftar till att förändra
familjens interaktionsmönster för att därigenom
minska patientens drogbruk och
beteendeproblem. Terapeuten iakttar familjens
interaktion för att urskilja hur patientens
problembeteende upprätthålls. Terapeuten
motiverar också varje familjemedlem att fullfölja
behandlingen. För att omstrukturera
interaktionsmönster som bidrar till patientens
problem uppmuntrar terapeuten
familjemedlemmarna att bete sig på nya
sätt. Bygger på strukturell och/eller systemisk
familjeterapi
Psykoterapi som syftar till att finna och förstärka
familjens egen väg till konstruktiva lösningar.
Bygger på systemisk, språkfilosofisk och
kognitiv grund
Psykoterapi som syftar till att stärka familjernas
kompetens och autonomi och att bryta
familjernas isolering. Information ges om
barnets sjukdom och dess påverkan på individ,
familj och relationer till andra. Interventioner ges
utifrån olika familjeterapeutiska metoder. Sker i
storgrupp (flera familjer) och i separata grupper
för föräldrar och barn
Psykoterapi som syftar till att förbättra familjens
relationer och emotionella fungerande i och
utanför familjen genom att lyssna efter familjens
berättelser (narrativ) och att i samspel med
familjen positivt omformulera berättelserna.
Bygger på språksystemisk och
socialkonstruktivistisk teori
Psykologisk samtalsbehandling som syftar till
att minska konflikter och
kommunikationssvårigheter i ett förhållande.
Med hjälp av en terapeut får paret sätta ord på
saker som annars är svåra att tala om eller som
ofta leder till konflikt för att härigenom hitta nya
konstruktiva lösningar. Kan bygga på olika
teoretiska grunder. Utesluter: Emotionellt
fokuserad terapi (EFT) (DU078)
Psykoterapi som syftar till att förändra familjens
relationer genom att fokusera på samspelet
inom den aktuella familjestrukturen.
Terapeuterna går aktivt in i familjesystemet och
använder sig själva som instrument för att
förändra det. Korttidsterapi. Bygger på
systemisk familjeteori
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DU076

Systemisk familjeterapi (i)

DU077

Emotionellt fokuserad familjeterapi
(EFFT) (i)

DU078

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) (i)

DU079

Annan specificerad familjeterapi (i)

DU110

Problemorienterad psykosocial
behandling/Counselling (i)

DU111

Nätverksintervention (i)

DU112

Stödjande samtal (i)
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Psykoterapi som syftar till att förbättra familjens
samspel i nuet och att positivt förändra familjens
regelsystem. Fokus ligger på att upptäcka
skillnader i familjemedlemmarnas beteenden,
relationer och åsikter och hur de är ömsesidigt
sammankopplade i cirkulära processer. Kan
innefatta speciell intervjuteknik. Bygger på
systemteori
Psykoterapi som syftar till att minska
problembeteenden genom att skapa nya
mönster av emotionell tillgänglighet och
lyhördhet. Terapeuterna arbetar med intensiv
affektiv kommunikation utifrån anknytningsteori,
humanistisk och systemisk psykoterapi
Psykoterapi som syftar till att patienten ska lära
sig att identifiera, förstå och hantera sina
känslomässiga upplevelser i relation till sin
partner. Används i parrelationer. Utgår från
anknytningsteori, humanistisk och systemisk
psykoterapi
Familjeterapi för vilken ingen annan kod för
familjeterapi är tillämplig
Psykosocial samtalsbehandling som syftar till
att i samverkan med patienten formulera en
problemställning utifrån patientens psykologiska
och psykosociala situation för att sedan
integrera olika insatser till förändring på ett för
denne gynnsamt sätt. Förändringsarbetet utgår
från att medvetandegöra och stödja patientens
egna resurser. Behandlingsrelationen är i fokus
och behandlingsinsatserna kan baseras på olika
teoretiska (oftast KBT, PDT) och metodologiska
(individ, par, familj) utgångspunkter, vilka
anpassas efter patientens problematik och
behov
Psykosocial samtalsbehandling som syftar till
att mobilisera patientens nätverk som stöd för
patient och familj för att förbättra den psykiska
eller sociala funktionen hos patienten. En eller
flera behandlare arbetar med familjen och dess
nätverk. Bygger på systemiska, kognitiva och
beteendeterapeutiska teorier
Strukturerat samtal i behandlande syfte, t.ex.
krissamtal, motivationssamtal, som inte hänförs
till systematisk psykosocial behandling.
Utesluter: Systematiskt stödjande samtal
(DU113)

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

8
DU113

Systematiskt stödjande samtal (i)

DU114

Psykosocial behandling vid kris och
trauma (i)

DV099

Psykosocial färdighetsträning av sociala
interaktioner (i)

DV100

Behandling med extrakorporealt
koldioxidborttagande (ECCO2R)
Behandling med venovenös (VV)
extrakorporeal membranoxygenering
(ECMO)
Behandling med venoarteriellt (VA)
extrakorporealt livsuppehållande stöd
(ECMO/ECLS)
Behandling med venoarteriellt (VA)
extrakorporealt livsuppehållande stöd vid
hjärtstopp (ECPR)
Behandling med venopulmonellt (VP)
extrakorporealt livsuppehållande stöd
(ECMO/ECLS)
Behandling med hybrid-mode
(venovenös, venopulmonell eller
venoarteriell kombination) extrakorporealt
livsuppehållande stöd (ECMO/ECLS)
Användande av distal perfusionskanyl vid Används som tillägg till behandling med
venoarteriell ECMO/ECLS (i)
venoarteriell ECMO/ECLS (DV102), behandling
med venoarteriellt ECPR (DV103) och
behandling med hybrid-mode ECMO/ECLS
(DV105)
CAR-T-cellbehandling (i)
Används i samband med vårdkontakten när
infusion med CAR-T-celler ges. Läkemedel
anges genom tillägg av ATC-kod
Nutritionsbehandling, kosttillägg (i)
Ordination och uppföljning av behandling med
kosttillägg
Nutritionsbehandling, berikad kost (i)
Ordination och uppföljning av berikad kost
Nutritionsbehandling, specialkost (i)
Ordination och uppföljning av behandling med
specialkost (kost som fyller vissa kriterier med
avseende på närings- och

DV101

DV102

DV103

DV104

DV105

DV106

DV134

DV137
DV138
DV139
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Stödjande psykosocial behandling grundad i
vetenskaplig teori. Behandlingen genomförs
enligt etablerad modell och inbegriper
systematisk utvärdering. Syftar till att hjälpa
patienten att bli medveten om, förstå och
hantera tankar och känslor samt att hitta nya
lösningar. Utgår från ett salutogent
förhållningssätt. Kan ha olika teoretisk
bakgrund. Innefattar t.ex. Aurorasamtal.
Utesluter: Stödjande samtal (DU112)
Psykosocial samtalsbehandling för att hantera
kris- och traumaupplevelser genom fysiskt
och/eller psykologiskt omhändertagande och
ibland bearbetning. Kan ha olika teoretisk
grund. Utesluter: Stöd i sorgearbete (QK008)
Psykosocial behandling som syftar till att
förbättra patientens sociala färdigheter i
interaktion med andra. Önskvärda sociala
beteenden tränas systematiskt genom
didaktiska instruktioner, modellinlärning,
korrigerande feedback, förstärkning och träning
in vivo/hemarbete. Behandlingstid, teknik och
miljö kan variera

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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GC002

PE015

PE016

QE025

QF015

QR010

XS015

XS155

XV030

livsmedelssammansättning och som används
vid specifika diagnoser). Specialkost är
exempelvis dialyskost, fettreducerad kost,
glutenfri kost, laktosreducerad kost och
proteinreducerad kost. Utesluter:
Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
(DV051)
Stöd från habiliteringen vid samordning
Samordning och koordinering via habilitering av
och koordinering med andra
insatser mellan olika aktörer i samhället.
samhällsaktörer (i)
Åtgärden utförs för familjens/personens räkning
Bedömning av näringsintag (i)
Bedömning av näringsintag av ett eller flera
näringsämnen i relation till bedömt behov,
genom insamling och analys av information från
exempelvis standardiserade
bedömningsinstrument, skattningsskalor,
intervju och/eller observation. ICF b510
Bedömning av näringsbehov (i)
Bedömning av behov av ett eller flera
näringsämnen, genom insamling och analys av
information från exempelvis standardiserade
bedömningsinstrument, skattningsskalor,
intervju och/eller observation. ICF b530
Rådgivning och information om
Rådgivande samtal och information om
tarmdysfunktion (i)
tarmfunktion, samt påverkansfaktorer
exempelvis kost- och vätskeintag, toalettvanor,
hygien, övervikt, rökning, alkohol, kläder och
omgivningen i relation till tarmdysfunktion. ICF
b525
Rådgivning och information om
Rådgivande samtal och information om
blåsdysfunktion (i)
blåsfunktion, samt påverkansfaktorer
exempelvis kost- och vätskeintag, tarmfunktion,
toalettvanor, urinvägsinfektion, hygien, övervikt,
rökning, alkohol, kläder och omgivningen i
relation till blåsdysfunktion. ICF b620
Individanpassat systematiskt
Personcentrerat arbetsinriktat stöd enligt
psykosocialt stöd till arbete och studier (i) specifik metod: Supported Employment (SE)
och Supported Education (SEd) enligt IPSmodellen (Individuell placering med stöd) som
stöd i att välja, skaffa och behålla arbete eller
genomföra studier. Fokuserar på placering på
den reguljära marknaden, sedan träna med
direkt stöd på plats. Individuell placering och
stöd integreras med övrig behandling. ICF
d839, d845, d850
Konferens om patient inom europeiskt
T.ex. virtuella råd inom europeiska
expertnätverk (i)
referensnätverket (ERN) med specialistläkare
från olika områden för att diskutera den enskilda
patientens diagnos och behandling
Information till socialtjänst vid oro för
Informationsöverföring från hälso-och sjukvård
väntat barn (i)
till socialtjänst innan barnets födelse, för att
möjliggöra förebyggande insatser från
socialtjänsten till blivande föräldrar
Uppföljning av läkemedelsbehandling i
Uppföljning och utvärdering av effekter och
öppenvård av annan legitimerad personal eventuella biverkningar av insatta läkemedel
än läkare (i)
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Ny kod fr.o.m. 2022-07-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
(medicinska åtgärder)
KOD
XV027

KODTEXT
Organbevarande behandling inför
eventuell organdonation (i)

BESKRIVNINGSTEXT
Avser intensivvårdsinsatser och andra åtgärder
för att bevara organens funktion eller förbättra
förutsättningarna för transplantation.
Organbevarande behandling ges parallellt med
palliativ vård.
Utesluter: Medicinska insatser efter döden inför
eventuell organdonation, se XV013

Koder med ändrad kodtext och/eller beskrivningstext fr.o.m. 202201-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur (medicinska åtgärder)
Observera att eventuella rättelser av stavfel, borttag av punkt, extra
mellanslag etc. inte är redovisade nedan.
KOD
AA100

KODTEXT
Farmakologiskt smärttest, lokalt (i)

AA101

Farmakologiskt smärttest, intravenöst (i)

AA102

Farmakologiskt smärttest, epiduralt (i)

AA103

Farmakologiskt smärttest, intratekalt (i)

AC022

Mätning av näthinnetjocklek (i)

AK043

Ultraljudsundersökning av urinblåsan (i)

AK047

Ultraljudsundersökning,
residualurinbestämning (i)

AU124

Upprättande av samordnad individuell
plan (SIP) (i)

AU125

Upprättande av samordnad individuell
plan (SIP) vid utskrivning (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

BESKRIVNINGSTEXT
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Okulär koherent tomografi (OCT), Heidelberg
Retinal Tomography (HRT)
Exklusive bladderscan-undersökning
blåsscanning
Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan
för bestämning av residualurin. Bladderscan
Blåsscanning
Insatser Upprättande av plan enligt 16 kap. 4 §
hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 §
socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se
AW010. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042)
och AU125 Upprättande av samordnad
individuell plan vid utskrivning (AU125)
Insatser enligt 4 kap. 12 § hälso- och
sjukvårdslagen lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Planen ska upprättas i enlighet med 16 kap. 4 §
hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 §
socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se
AW010. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042)
och AU124 Upprättande av samordnad
individuell plan (AU124)

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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AV031

Hälsoundersökning, författningsreglerad
(i)

DA023

Blockad i smärtbehandlande syfte (i)

DA030

Nervblockad med ledning av
nervstimulator eller ultraljud (i)

DA031

Nervblockad med ledning av
röntgenteknik (i)

DJ010

Ordination och uppföljning av enteral
nNutritionsbehandling, enteral
näringstillförsel via sond (i)

DR005

Aferes, leukocyter med extrakorporeal
fotokemoterapi
Systematisk psykologisk behandling,
pPsykodynamisk psykoterapi (PDT) (i)

DU008

DU009

Annan specificerad Systematisk
psykologisk behandling, annan (i)

DU010

Systematisk psykologisk behandling,
kKognitiv psykoterapi (KPT) (i)

DU011

Systematisk psykologisk behandling,
kKognitiv-beteendeterapieutisk (KBT) (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Undersökning enligt författning utfärdat av
myndighet t.ex. Arbetsmiljöverket,
Transportstyrelsen etc. Utesluter:
Hälsoundersökning av barn och unga på
begäran av socialtjänst (AV140)
Aktuell nerv kan anges med kod ur S-kapitlet.
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Aktuell nerv kan anges med kod ur S-kapitlet.
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Aktuell nerv kan anges med kod ur S-kapitlet.
Använt farmakon läkemedel anges med ATCkod
Ordination och uppföljning av enteral
nutritionsbehandling näringstillförsel (via sond).
inklusive eventuellt kosttillskott (tillskott av
näringsämne i form av tabletter, kapslar eller
mixtur). För förskrivning av näringsprodukter, se
DV025, vid sondmatning, se DV065

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt
specifik metod i enlighet med Psykoterapi som
syftar till att patienten ska få kontakt med,
förståelse för och kunskap om egna känslor och
livsmönster och hur hen fungerar i relation till
andra och sig själv för att därigenom minska
psykiska symtom samt förebygga att de
återkommer. Undersöker och bearbetar
upplevelser och minnen i patientens liv. Bygger
på psykoanalytisk och psykodynamisk teori
Psykologisk eller psykosocial behandling med
annan vedertagen specifik metod än de som
avses med annan som (ännu) inte klassificeras
med egen kod
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt
specifik metod i enlighet med kognitiv
Psykoterapi som syftar till att förändra de
tankar, känslor och beteenden som antas
skapa psykiska problem och därmed minska
symtom samt förebygga att psykiska problem
återkommer. Viktiga delar av behandlingen är
att förbättra olika typer av färdigheter och
exponering med responsprevention. Bygger på
kognitiva och inlärningspsykologiska teorier
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt
specifik metod i enlighet med kognitivbeteendeterapeutisk teori
Psykoterapi som syftar till att förändra de
tankar, känslor och beteenden som antas
skapa och vidmakthålla psykiska problem.
Åtgärden syftar även till att utveckla funktionella
förhållningssätt för att förebygga att psykiska
problem återkommer. Viktiga delar av

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DU013

Systematisk psykologisk behandling,
mMentaliseringsbaserad terapi (MBT) (i)

DU014

Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) (i)

DU015

Emotion Regulation Group Therapy
(ERGT) (i)

DU021

Systematisk psykologisk behandling,
dDialektisk-beteendeterapieutisk (DBT)
(i)

DU024

Funktionell familjeterapi (FFT) (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

behandlingen är olika typer av exponering och
beteendeexperiment. Bygger på
inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och
socialpsykologi
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt
specifik metod baserad på psykoanalytiskt
tänkande integrerad med anknytningsteori
Objektrelationsbaserad psykoterapi som syftar
till att öka patientens mentaliseringsförmåga,
dvs. att vara uppmärksam på och kunna
reflektera över egna och andras känslor,
reaktioner, motiv och tankar genom att
analysera uppkomna situationer och få adekvat
feedback
Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, pPsykologisk traumabehandling
som kombinerar element från flera psykologiska
skolor och användning av ögonrörelser. Syftar
till desensibilisering och bearbetning syftar till
att desensibilisera traumat och öka förmågan till
känsloreglering och självomhändertagande,
bland annat genom bilateral stimulering av
hjärnan (t.ex. ögonrörelser). Kombinerar
element från psykodynamisk och kognitiv teori
Emotion Regulation Group Therapy,
pPsykologisk gruppbehandling i grupp under
begränsad tid. som Ssyftar till ökad
känsloreglerande förmåga för att minska
självskadebeteende och andra impulsiva
destruktiva beteenden. Ges som tilläggs till
annan behandling. Bygger på psykodynamisk
och kognitiv beteendeterapi
Psykologisk eller psykosocial behandling som
primärt syftar till att minska självmords- och
självskadebeteenden men även andra
beteenden som allvarligt påverkar
behandlingen eller patientens livskvalitet. På
längre sikt är syftet att lära patienten att hitta en
inre emotionell balans, hantera sin vardag på
ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro. I
behandlingen kombineras individualterapi,
färdighetsträning i grupp, ständig
telefontillgänglighet till terapeuten och
anhörigutbildning. Bygger på psykodynamisk
teori och kognitiv enligt specifik metod i enlighet
med dialektisk-beteendeterapeutiskteori
Manualbaserad behandling med en serie
behandlingssessioner där terapeuten arbetar
med hela familjen i syfte att Psykoterapi som
syftar till att, med hjälp av förbättrade
kommunikationer och relationer i familjen,
minska patientens antisociala utagerande
beteende eller missbruk. Behandlingen sker i
allmänhet i familjens hem eller närmiljön. Vilar
på systemteori, kommunikationsteori och
beteendeteori
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DU025

Barnorienterad familjeterapi (BOF) (i)

DU030

Marte Meo (i)

DU031

Bildterapi UNS (i)

DU033

Musikterapi (i)

DU118

Motiverande samtal (MI) (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Familjebehandling Psykoterapi som syftar till att
utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för
föräldrarna att bemöta barnet för att främja
barnets utveckling. Behandlingen används för
barn vilka uttrycker sig bättre i lek än genom
språk. Barnet och föräldrar videofilmas när de
leker tillsammans. varefter sSamspelet mellan
barn och föräldrar diskuteras med föräldrarna
utifrån inspelningen. Syftet med åtgärden är att
föräldrarna ska utveckla förhållningsätt som
stimulerar barnets samspelsförmåga Metoden
utgår från psykodynamisk barnpsykoterapi,
familjeterapi och miljöterapi
Samspelsbehandling för att hjälpa föräldrar,
lärare och vårdare att stimulera och stödja en
positiv utveckling hos barn, elever och patienter
genom att ge dem verktyg för ett stödjande
samspel i den dagliga samvaron. Videobaserad
metodik används med syfte att stödja och
hjälpa föräldrar och andra att se behov och
resurser hos barnet och de egna möjligheterna
att svara utvecklingsfrämjande på barnets
behov samt den egna möjligheten att påverka
samspelet mellan sig själv och barnet i positiv
riktning för att dokumentera samspelet med
barnet som underlag för diskussion med
förälder, lärare eller vårdare. Bygger på
utvecklingspsykologi och anknytningsteori
Bildterapi är en behandlingsform där
bildskapande används för uttryck och
kommunikation. Patienten målar bilder
individuellt eller i en grupp för att söka kunskap
om sig själv och sin situation. Utesluter:
Psykoterapeutisk bildterapi (DU041)
Behandling, enskilt och/eller i grupp. av utbildad
musikterapeut, avancerad nivå är önskvärd.
Behandlingen söker tillgodose patienters
fysiska, emotionella, mentala, sociala och/eller
kognitiva behov Använder sig av musik samt
musikalisk kommunikation och samspel i form
av ljud, rytmer, melodier och harmonier i
kombination med samtal för att befrämja
välbefinnande, samspel och kommunikation,
relaterande och inlärning, kognitivt och
emotionellt. Teorigrund i musikpsykologi,
neurologi och utvecklingspsykologi med fokus
på intersubjektivitet, affektreglering och
symbolisering
Manualbaserad sSamtalsbehandlingmetodik,
med målet att tydliggöra och förstärka
personens egen som syftar till att främja
patientens motivation till beteende-förändring.
Används i första hand för att åstadkomma
livsstilsförändringar av livsföringsrelaterade
problem. Kan ges som kort intervention eller i
tillägg till psykologisk, psykosocial behandling
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DU119

DV023

DV025

DV051

DV055

GA029

GC001

eller läkemedelsbehandling. Systematisk
manualbaserad samtalsmetodik. Bygger på
experimentell socialpsykologi
Återfallsprevention vid beroende (ÅFP) (i) Psykosocial Mmanualbaserad
samtalsbehandling som syftar till att förebygga
ge färdigheter att påverka återfall vid
beroendeproblematik. genom att öka
patientens kunskaper, motivation och
färdigheter. En viktig del av behandlingen
utgörs av att identifiera utlösande faktorer, s.k.
triggers, för återfall. Behandlingen kan ges
individuellt eller i grupp. Innehåller tekniker
hämtade från kognitiv beteendeterapi
Behandling med extrakorporeal
ECMO (Extra Corporal Membrane
membranoxygenering (ECMO)
Oxygenization) är detsamma som ECLA (Extra
/extrakorporealt livsuppehållande stöd
Corporal Lung Assist)
(ECLS) utan samtidig kirurgisk åtgärd (i)
Förskrivning av livsmedel för särskilda
S.k. SÄRNÄR Livsmedel för speciella
närings speciella medicinska ändamål (i) medicinska ändamål, Food for Special Medical
Purposes (FSMP), är livsmedel för personer
med olika sjukdomar eller åkommor som kräver
speciell kost. Exempel på FSMP är sondnäring,
kosttillägg och livsmedel för personer med
rubbningar i ämnesomsättningen
Nutritionsbehandling, individuellt
Ordination och uppföljning av behandling med
anpassad kost (i)
individuellt anpassad kost inklusive eventuellt
kosttillskott och anpassad måltidsordning.
Utesluter: Nutritionsbehandling, specialkost
(DV139)
Nutritionsbehandling, parenteral nutrition Start och uppföljning av parenteral
näringstillförsel (i)
nutritionsbehandling näringstillförsel inklusive
eventuellt kosttillskott (tillskott av näringsämne i
form av tabletter, kapslar eller mixtur)
Utprovning och förskrivning av
Informera, instruera, prova ut, anpassa och
förbrukningsmaterial (i)
välja lämpligt förbrukningsmaterial, t.ex.
inkontinensprodukter, stomiprodukter,
diabetesstickor, nutritionsprodukter produkter
för näringstillförsel (t.ex. aggregat, sondsprutor).
(åÅtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF
e115. Utesluter: GA025 Utprovning och
förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol) (GA025)
Rehabiliteringskoordinering för
Koordinering av rehabiliterande iInsatser enligt
sjukskrivna (i)
lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för
sjukskrivna patienter för att främja för återgång i
arbete, annan sysselsättning eller inträde i
arbetslivet. Insats i form av personligt stöd,
intern samordning inom hälso- och sjukvården,
och extern samverkan med arbetsgivare,
försäkringskassa, arbetsförmedling och
kommunens socialtjänst samt uppföljning utifrån
den enskilde patientens behov. Meddela
samordningsbehov av arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan,
om patientens samtycke finns. Åtgärden kan
utföras med eller utan patientenst
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PF002

PN003

QB003

QD010

QN013

QN017

QN020

QN022

QN028

QT009

närvarokontakt
Bedömning av bäckenbottenmuskulatur,
urineringsfrekvens och mängd samt frekvens
och mängd vid läckage. Innefattar insamling
och analys av information från exempelvis
standardiserade bedömningsinstrument,
skattningsskalor, intervju och/eller observation.
samt miktionsanamnes,
miktionsobservation/flödes- och
resurinobservation (MKO/FRO), under halveller heldag. ICF b620
Bedömning av att sköta sina toalettbehov Bedömning av att kontrollera och sköta
(i)
urinering, avföring och sköta menstruation,
komma till lämplig plats och ställning samt
hantering av kläder. Innefattar insamling och
analys av information från exempelvis
standardiserade bedömningsinstrument,
skattningsskalor, intervju och/eller observation.
ICF d530
Fallprevention (i)
Förebyggande åtgärder för att minimera risken
för fallskada, innefattar fallskyddsträning,
information och rådgivning, anpassning av
omgivningen, ökad uppmärksamhet. Specifika
åtgärder kan registreras separat. ICF b240
Mätning Övervakning av basal
Övervakning av rubbningar i syra-bas balansen,
metabolism (i)
inklusive såväl metabolisk som respiratorisk
alkalos eller acidos. b430
Träning i att sköta sina toalettbehov (i)
Träning i att kontrollera och sköta urinering,
avföring och sköta menstruation, komma till
lämplig plats och ställning samt hantering av
kläder. Träning i att genomföra regelbundna
toalettbesök och dubbeltömning av blåsa, samt
att välja lämplig sittställning, rengöra sig själv
efteråt och sköta eventuell urinkateter. ICF
d530
Assistans vid på- och avklädning (i)
Handräckning och stöd assistans vid på- och
avklädning där individen behöver hjälp med alla
eller en del moment i proceduren. ICF d540
Assistans vid födointag (i)
Assistera vid födointag genom att t.ex.
sönderdela mat, dimensionera portioner,
organisera upplägg på tallrik där individen själv
genomför en del moment i proceduren.
Ätstödjande åtgärd. ICF d550, d560
Matning (i)
Föra mat och dryck till munnen, kontrollera
intaget av födan och att maten tuggas och
sväljs. Ätstödjande åtgärd. ICF d550, d560
Assistans vid att sköta toalettbehov (i)
Handräckning och stöd assistans för att
kontrollera urinering, avföring och sköta
menstruation, komma till lämplig plats och
ställning samt hantering av kläder. Assistans till
regelbundna toalettbesök och dubbeltömning
av blåsa, samt att välja lämplig sittställning,
rengöra sig själv efteråt och sköta eventuell
urinkateter. ICF d530
Anpassning av boende/hemmiljö (i)
Ge förslag till anpassning, utformning av
Bedömning av urineringsfunktioner (i)
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produkter och teknik i hemmiljön. ICF e155
Samtal med närstående för att ge information,
råd eller stöd om ex förhållningssätt. ICF e310.
Utesluter Närståendestöd (QT011), QT001,
Åtgärder riktade till personligt stöd i
omgivningen (QT020), Information och
undervisning UNS (GB002), Information och
undervisning riktad till närstående (GB010),
Samtal med vuxen patient om minderårigs
behov och möjlighet till stöd (DU055), Samtal
med vuxen patient och berörd minderårig om
barnets situation och behov (DU056), Samtal
med minderårig vars förälder är patient om den
minderårigas situation och behov (DU057)
Komplexa åtgärder i syfte att främja fysiskt,
psykiskt och andligt välbefinnande i samband
med livets slut, inklusive de närståendes behov.
Specifika åtgärder kan registreras separat

QT016

Rådgivning till närstående (i)

QX006

Vård i livets slutskede (i)

SB944

Generell anestesi och sedering.
Induktion: Inhalation utan med relaxation.
Luftvägskontroll med: Övrigt, t.ex.
trakeostoma. Huvudsakligt underhåll av
narkos/sedering: Inhalation med
relaxation. Huvudsakligt underhåll av
analgesi: Regional
Ytanestesi UNS
Infiltrationsanestesi UNS
Avlägsnande av vaskulär injektionsport
UNS
Konferens om patient (i)
Konferens utan att patienten och/eller
patientens företrädare (vårdnadshavare, god
man, anhörig, närstående eller annan som
patienten själv utsett som företrädare) är
närvarande. Sammanfattning av anamnes och
kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och
terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier,
kodas separat. Kan omfatta en eller flera
yrkeskategorier från en eller flera olika
specialiteter. Varje deltagare kan registrera
dokumentera sin insats på sin enhet. Inkluderar
nätverksmöte

SI310
SI410
SP789
XS008

Kod med ändrad kodtext samt tillägg av beskrivningstext fr.o.m.
2022-07-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur (medicinska åtgärder)
KOD
XV013

KODTEXT
Vård av avliden Medicinska insatser efter
döden inför eventuell organdonation

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

BESKRIVNINGSTEXT
Utesluter: Organbevarande behandling inför
eventuell organdonation, se XV027
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Borttagna koder fr.o.m. 2022-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
(medicinska åtgärder)
KOD
AF031

KODTEXT
Inläggning av kateter i
lungartär

BESKRIVNINGSTEXT

AN098

Beräkning av frakturrisk
(FRAX) (i)
Beräkning av frakturrisk
(FRAX) med bentäthet (i)
Upprättande av strukturerad
vård- och omsorgsplan (i)

Baserad enbart på kliniska faktorer

AN099
AU120

DL009

Vakuumaspiration, icke
kirurgisk (i)

DN006

Mobilisering (i)

DU007

Stödjande samtal (i)

DU020

Systematisk psykologisk
behandling, systemisk (i)

DV043

Kosttillägg, berikning,
dietistbedömning (i)

DV053

Nutritionsbehandling,
kosttillägg, berikning (i)

DV056

Nutritionsbehandling,
specialkost (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Baserad på kliniska faktorer och
bentäthet
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
Tömning av missfalls- eller
abortrester från uteruskaviteten med
sugkateter
Mobilisering kan även inkluderas i
QB007 Massage om man inte vill
särredovisa
Strukturerat samtal i behandlande
syfte som inte hänförs till systematisk
psykologisk behandling, t.ex.
krissamtal, motivationssamtal, samtal
vid förlossningsrädsla (Aurorasamtal)
Psykologisk eller psykosocial
behandling enligt specifik metod i
enlighet med systemisk teori
Start och uppföljning av kosttillägg,
berikning. Dietist bedömer behovet av
kosttillägg
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 specialkost inklusive
eventuellt kosttillskott och anpassad
måltidsordning. Specialkost = kost
som fyller vissa kriterier med

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

KOMMENTAR
Kod som ska
användas:
SQ351 Inläggning av
kateter i lungartär
Ersätts av AN104 och
AN105
Ersätts av AN104 och
AN105
Ersätts av AW013 och
AW015

Ersätts av DN015

Ersätts av DU112 och
DU113

Ersätts av DU076

Ersätts av DV138

Ersätts av DV137

Ersätts av DV139

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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DV087

Social träning med
strukturerat upplägg (i)

QE003

Övervakning av näringsintag
(i)

SP031

Friläggning och kateterisering
av perifer ven

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
Träning i interaktion med andra
människor i olika situationer. I
åtgärden ingår planering, instruktion
och utvärdering
Registrering och bedömning av
näringsintag och vätskeintag i
förhållande till metaboliskt behov
samt initiering av kompenserande
åtgärder. ICF b510

Ersätts av DV099

Ersätts av PE015

Kod som ska
användas:
TPH05 Friläggning
och kateterisering av
perifer ven

• *Rev. 2022-01-14
I kodtexten för DU119 hade vi missat att lägga till ändringen ”vid beroende”.
• **Rev. 2022-06-16
Ändringar som börjar gälla den 1 juli 2022:
Ny kod (XV027)
Ändring av kodtext samt tillägg av utesluter (XV013)
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