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Förklaring
Kompl förklaring
Bilddokumentation av patientens yttre. T ex
hudförändringar, sår och andra skador
Samtal med vuxen patient om
Avser situationer enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2 g
minderårigs behov och möjlighet § då minderårigt barns förälder eller annan vuxen
till stöd
som barnet varaktigt bor hos har en psykisk/fysisk
sjukdom/funktionsnedsättning, substansmissbruk
eller oväntat avlider
Text
Bilddokumentation UNS

DU056

Samtal med vuxen patient och
berörd minderårig om barnets
situation och behov

Information, råd och stöd genom samtal enligt Hälsooch sjukvårdslagen 2 g § med barn och förälder eller
annan vuxen som barnet varaktigt bor hos

DU057

Samtal med minderårig vars
Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt
förälder är patient om den
Hälso- och sjukvårdslagen 2 g § genom samtal med
minderårigas situation och behov barn (utan närvaro av förälder eller annan vuxen
som barnet varaktigt bor hos)

DV093

Upprättande av
rehabiliteringsplan

Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en
individuell skriftlig habiliterings- eller
rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen.
Koden får inte användas för enstaka habiliteringseller rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika
yrkeskategorier ska vara involverade i upprättandet.
Genomförande, se DV094.

Minst 3 olika yrkesgrupper
skall vara
involverad/engagerad i
patientens rehab plan, men
alla behöver inte närvara när
planen upprättas. Endast en
av deltagarna sätter koden
annars ser det ut som att det
upprättas fler planer.

DV094

Rehabilitering enligt
rehabiliteringsplan

Koden avser ett paket av åtgärder som bestämts i en
individuell skriftlig habiliterings- eller
rehabiliteringsplan (se DV093) som dokumenterats i
journalen. Koden får inte användas för enstaka
habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärd.

Måste hålla sig till det som
står i planen. För andra
insatser som ev tillkommit
kan inte denna kod
användas.

DV076

Teamrehabilitering

Information/träning/behandling med rehabiliterande
syfte som utförs av minst 2 olika vårdgivarkategorier.
Denna åtgärd kan endast användas vid teambesök
och gruppteambesök

Endast öppenvårdsbesök och
dagmedicin. Huvudansvarig
sätter koden. Tillsammans
med XS902 eller XS904

AU120

Upprättande av strukturerad vård- Upprättande/reviderande av skriftlig strukturerad
och omsorgsplan
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

XU045

Upprättande av samordnad
individuell plan

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3 f §.
Utesluter XU042 Upprättande av samordnad
vårdplan vid tvångsvård och XU046 Upprättande av
samordnad plan vid utskrivning

SIP

XU046

Upprättande av samordnad plan
vid utskrivning

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3 f §.
Utesluter XU042 Upprättande av samordnad
vårdplan vid tvångsvård och XU045 Upprättande av
samordnad individuell plan

ex. tillsammans med
kommunen

GB001

Närståendesamtal i anslutning till
tilltänkt transplantation

GD001

Anmälan enligt lag

GD003

Intyg, omfattande

XS001

Information och rådgivning med
företrädare för patienten

Anmälan som regleras i lag. T ex anmälan enligt
smittskyddslagen, socialtjänstlagen etc
T.ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning
eller annat intyg av motsvarande omfattning
Möte där någon företrädare för patienten
Gäller endast öppenvård
(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.

XS007

Konferens med patient

Konferens med patient och/eller patientens
Gäller endast
företrädare och hälso- och sjukvårdspersonal från ett öppenvårdsbesök och
eller flera vårdområden. Sammanfattning av
dagmedicin.
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

XS008

Konferens om patient

Konferens utan att patienten är närvarande. Kan
omfatta en eller flera vårdgivarkategorier från en
eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan
registrera sin insats på sin enhet. Inkluderar
nätverksmöte

Gäller endast
öppenvårdsbesök och
dagmedicin. Gäller inte
under ett pågående
besök.Alla deltagare sätter
koden. Huvudansvarig är den
som dokumenterar en
sammanfattning i journalen.

XS902

Teambesök

Öppenvårdsbesök när en patient träffar fler än en
självständig vårdgivare. (Assisterande personal
räknas inte som självständig vårdgivare.)

Koden ska registreras av den
som har det huvudsakliga
behandlingsansvaret. Gäller
även dagmedicin.

XS903

Gruppbesök

XS904

Gruppteambesök

Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt
Koden ska registreras för
möter hälso- och sjukvårdspersonal. För vårdteam se varje deltagande patient.
XS904
Gäller även dagmedicin. En
grupp har samma syfte och
program. Sättes ej vid
parallellbehandling.
Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt
Koden ska registreras av den
möter ett vårdteam
som har det huvudsakliga
behandlingsansvaret. Gäller
även dagmedicin.

XS010

Medverkan i teambesök och
gruppteambesök

XV006

Särskilt omfattande förberedelser Särskilt omfattande innebär arbete utöver det som
eller efterarbete
vanligtvis ingår i enhetens förberedelser och
efterarbete med inskriving/utskrivning, inläsning av
omfattande journalhandlingar, kontakter med andra
enheter, sökning i referenslitteratur etc

ZV020
ZV041

Användande av tolk
Second opinion

ZV044

Behandling administrerad via
internet
Information och undervisning
riktad till patient

GB009

DV200

Insats som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal
Endast öppenvårdsbesök och
som ingår i vårdteam och utgör del av teambesök
dagmedicin. Tillsammans
eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som med XS902 eller XS904
utför medverkan i teambesök /gruppteambesök

Besök med syfte att värdera andra hälso- och
sjukvårdspersonals bedömningar och
ställningstaganden
Tilläggskod
Information till och utbildning av patient av
Kan registreras tillsammans
väsentligt större omfattning än vad som förekommer med XS903 och XS904
vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola,
KOL-skola, ryggskola eller strukturerade
patientutbildningar av olika slag

Utfärdande av recept på fysisk
aktivitet (FaR)

Gäller alla professioner

Levnadsvanor
DV111

Enkla råd om tobaksbruk

Information och korta, generella råd om tobaksbruk.

DV112

Rådgivande samtal om
tobaksbruk

Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till
patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar

DV113

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

DV121

Enkla råd om alkoholvanor

Information och korta, generella råd om
alkoholvanor

DV122

Rådgivande samtal om
alkoholvanor

DV123

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

DV131

Enkla råd om fysisk aktivitet

Information och korta, generella råd om fysisk
aktivitet

DV132

Rådgivande samtal 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)

DV133

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

DV141

Enkla råd om matvanor

DV142

DV143

Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till
patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar

Gäller alla professioner, även
om man kan tycka att det
ingår naturligt i alla besök
hos fysioterapeut. Detta då
socialstyrelsen vill följa upp
nationella riktlinjer kring
levnadsvanor.

Information och korta, generella råd och
rekommendationer om matvanor
Rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till
patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar
Kvalificerat rådgivande samtal om Rådgivande dialog om matvanor anpassad till
matvanor
patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar
som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad

KVÅ- koderna för levnadsvanorna skall sättas vid varje tillfälle som de är relevanta/ ingår som åtgärd vid besöket. Alltså har man en
”skola” med fler patienter och där ingår ex enkla råd om matvanor, så skall koderna GB 009, XS 903 och DV 141 sättas på det besöket.
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QT004

Utprovning och/eller tillverkning
av ortos

GB020

Artrosskola

QT005

Hjälpmedelsförskrivning

QD006

Lymfödembehandling

DP005
XV001

Kompressionsbehandling
Bassängträning

AV076

Gångtest

Innefattar justering/anpassning av ortos samt
administrativa rutiner i samband med
utprovning/tillverkning, innefattar inte
strumpor/lindning vin kompressionsbehandling jmf
perifer kompressionsbehandling DP005. ICF e 115
Information och utbildning om artros.
Standardiserad och evidensbaserad konditions-,
styrke- samt aktivitets- och funktionsträning.
Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik produkt och
teknik som används i det dagliga livet, för förflyttning
och transport, kommunikation, utbildning, arbete,
sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur
rekreation och sport.
Lymfödembehandling innefattar såväl manuell som
mekanisk behandling och behandling med strumpor
och lindning.
Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning,
bandagering, utprovning av kompressionshandskar
och kompressionsstrumpor. Omfattar ej
lymfdränagebehandling
Sjukgymnastisk behandling i vatten
Tidsstandardiserat gångtest (vanligen 6 minuter)
med eller utan O2-mättnadsregistrering

Ny 2016

PM011

Förarbedömning

Handlar här om den kognitiva
bedömning som
Bedömning av att vara förare till olika
arbetsterapeut gör som
transportmedel, tex motoriserade fordon, djurdrivna sedan ger läkaren stöd i sin
fordon. ICF d475
bedömning.

Tidskoder för extra långa besök. Gäller endast sjukhusen Arvika, Karlstad och Torsby
Registrera kod när tiden överskrider nedan tider för besökstypen enligt KPP (kostnad per patient). Nedan redovisas överenskomna snittider
”All inclusive”
Öga mot öga+ för
och efterarbete
Arbetsterapeut
Kurator
Musik & Bild
Sjukgymnast
ZV211
ZV212
ZV213
ZV214
ZV215
ZV216
ZV217
ZV218
Vårdval
fysioterapi
UU521
UU522
UU523

Slutenvårdsbesök NR/ stroke/ger
90 min
100 min
100 min
90 min

Slutenvårdsbesök akutsjukvård
60 min
100 min
100 min
60 min

60-119 minuter
120–179 minuter
180-239 minuter
240-299 minuter
300-359 minuter
360-419 minuter
420-479 minuter
480-539 minuter

Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång
Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång

Utredning och behandling psykisk
ohälsa
Gäller endast vårdval fysioterapi
Utredning och behandling
Gäller endast vårdval fysioterapi
Utredning och behandling
nervsystemet
Gäller endast vårdval fysioterapi

Hembesök
240 min
240 min
205 min
240 min

Öppenvårdsbesök
100 min
100 min
100 min
100 min

Dag medicin
endast
Dagmedicin,
Reuma rehab
dagrehab Arvika Sg/CSK
300 min
300 min
360 min

