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KVÅ-koder för rehabilitering/habilitering inom sluten- och öppenvård
Slutenvård
AW020

Upprättande av rehabiliteringsplan (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

AW030

Genomfört åtgärdspaket enligt
rehabiliteringsplan inom sluten vård (i)
PATIENTEN ÄR FÄRDIGBEHANDLAD PÅ AVD

AW021

Upprättande av habiliteringsplan (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

Planering och framtagande av individuell
skriftlig rehabiliteringsplan tillsammans
med patientens och/eller dennes
anhörig/närstående. Det ska finnas mål för
planerade rehabiliteringsåtgärder utifrån
patientens behov. Planeringen av
rehabilitering ska samordnas med andra
verksamheter när behov finns, men
rehabiliteringsplanen kan också vara ett
resultat av planering i den egna
verksamheten. Utesluter AW021
Upprättande av habiliteringsplan.
Används när samtliga planerade
rehabiliteringsåtgärder i
rehabiliteringsplanen är genomförda och
avslutade inom sluten vård. Om patienten
skrivs ut för fortsatt rehabilitering till annan
vårdenhet i sluten vård är inte
åtgärdspaketet genomfört. Utesluter
AW031 Genomförd rehabilitering enligt
rehabiliteringsplan inom öppen vård,
AW032 Genomfört åtgärdspaket enligt
habiliteringsplan inom sluten vård.
Planering och framtagande av individuell
skriftlig habiliteringsplan tillsammans med
patientens och/eller dennes
anhörig/närstående. Det ska finnas mål för
planerade habiliteringsåtgärder utifrån
patientens behov. Planeringen av
habilitering ska samordnas med andra
verksamheter när behov finns, men
habiliteringsplanen kan också vara ett
resultat av planering i den egna
verksamheten. Utesluter AW020
Upprättande av rehabiliteringsplan.
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Genomfört åtgärdspaket enligt habiliteringsplan
inom sluten vård (i)
PATIENTEN ÄR FÄRDIGBEHANDLAD PÅ AVD

DV077

Upprättande av sjukskrivnings- och
rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller
annan sysselsättning (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

Används när samtliga planerade
habiliteringsåtgärder i habiliteringsplanen
är genomförda och avslutade inom sluten
vård.
Planering och framtagande av plan för
rehabiliterande insatser under
sjukskrivningsperioden med fokus på
återgång i arbete eller annan
sysselsättning. innefattande även
nedtrappning av sjukskrivning, samt
eventuella behov av samverkan med
externa parter.

Öppenvård
AW020

Upprättande av rehabiliteringsplan (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

AW024

Uppföljning av rehabiliteringsplan (i)
FORTSATT REHAB INOM ÖPPENVÅRD

AW031

Genomförd rehabilitering enligt
rehabiliteringsplan inom öppen vård (i)
PATIENTEN ÄR FÄRDIGBEHANDLAD I
ÖPPENVÅRD

Planering och framtagande av individuell
skriftlig rehabiliteringsplan tillsammans
med patientens och/eller dennes
anhörig/närstående. Det ska finnas mål för
planerade rehabiliteringsåtgärder utifrån
patientens behov. Planeringen av
rehabilitering ska samordnas med andra
verksamheter när behov finns, men
rehabiliteringsplanen kan också vara ett
resultat av planering i den egna
verksamheten. Utesluter AW021
Upprättande av habiliteringsplan.
Uppföljning av plan som upprättats för
rehabilitering. Utesluter AW025
Uppföljning av habiliteringsplan.
Används när samtliga planerade
rehabiliteringsåtgärder i
rehabiliteringsplanen är genomförda och
avslutade inom öppen vård. Om patientens
rehabilitering ska fortsätta inom annan
öppenvård är inte rehabiliteringen
genomförd. Utesluter AW030 Genomfört
åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan
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inom sluten vård, AW033 Genomförd
habilitering enligt habiliteringsplan inom
öppen vård.
AW021

Upprättande av habiliteringsplan (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

AW025

Uppföljning av habiliteringsplan (i)
FORTSATT REHAB INOM ÖPPENVÅRD

DV077

Upprättande av sjukskrivnings- och
rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller
annan sysselsättning (i)
KAN BÅDE ANVÄNDAS INOM SLUTEN- OCH
ÖPPENVÅRD

AW026

Uppföljning av sjukskrivnings- och
rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller
annan sysselsättning (i)
FORTSATT REHAB INOM ÖPPENVÅRD

Planering och framtagande av individuell
skriftlig habiliteringsplan tillsammans med
patientens och/eller dennes
anhörig/närstående. Det ska finnas mål för
planerade habiliteringsåtgärder utifrån
patientens behov. Planeringen av
habilitering ska samordnas med andra
verksamheter när behov finns, men
habiliteringsplanen kan också vara ett
resultat av planering i den egna
verksamheten. Utesluter AW020
Upprättande av rehabiliteringsplan.
Uppföljning av plan som upprättats för
habilitering. Utesluter AW024 Uppföljning
av rehabiliteringsplan.
Planering och framtagande av plan för
rehabiliterande insatser under
sjukskrivningsperioden med fokus på
återgång i arbete eller annan
sysselsättning. innefattande även
nedtrappning av sjukskrivning, samt
eventuella behov av samverkan med
externa parter.
Utesluter AW024 Uppföljning av
rehabiliteringsplan.

