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Huvuddiagnosen = anledningen till besöket hos mig
Bidiagnosen = ev övriga relevanta diagnoser
KVÅ-koder =se lista över de som kan förekomma vid besöket
Anvisningar för klassificering öppenvård
Diagnoser
Abscess i bröst i samband med barnsbörd
Andra och icke specificerade laktationssjukdomar (amningsproblem)
Andra spec sjukdomar hos modern som komplic graviditet, förlossn,
barnsängstid
Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd

O911
O927
O998 (+ kod för sjukdom)
O268W

Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Annan blödning före förlossningen
Blödning i tidig graviditet
Bröstböld i samband med barnsbörd
Diabetes som uppträder under graviditeten
Förberedande vård, pre op bedömning
Förvärkar och avstannat värkarbete
Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången av graviditetsvecka 37
Förvärkar utan cervixpåverkan före utgången av graviditetsvecka 37
Graviditetsdiabetes, ej insulinbehandlad, Whites klass A
Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad, Whites klass AB
Graviditetshypertoni
Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning
Graviditetsrelaterade buksmärtor
Legal abort fr o m graviditetsvecka 9+1 t om vecka 12+0
Legal abort t o m graviditetsvecka 9+0
Prenatal undersökning
Prenatal undersökning avseende kromosomavvikelser
Purulent mastit i samband med barnsbörd
Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd
Ultraljud flöde och tillväxt
Ultraljudsscreening
Undertryckt mjölkproduktion
Uteblivet missfall
Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet
Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl (får ej vara huvuddiagnos!)
Överburenhet

O990 + D649
O468
O209
O911B
O240
Z514
O479
O471
O470A
O244A
O244B
O139
O211
O268B
O049B
O049A
Z369
Z360
O911A
O921
Z364
Z363
O925
O021
O262
Z538
O489

KVÅ-koder
Användande av tolk
CTG
Glukosbelastning
Kontroll av komplicerad graviditet
Kontroll av normal graviditet
Obstetriskt ultraljud (andra trimestern)
Obstetriskt ultraljud för bedömning av fosterläge
Obstetriskt ultraljud NUPP-KUB
Obstetriskt ultraljud, annat specificerat
Ultraljud missbildningsdiagnostik

ZV020
AF034
AB032
AM010
AM009
AM005
AM014
AM012
AM011
AM002

Ultraljud organscreening
Ultraljud tillväxtkontroll
Undersökning p g a minskade fosterrörelser
Undersökning p g a misstänkt vattenavgång, ej verifierad

AM004
AM006
AM041
AM040

Läkemedelstillförsel
Läkemedelstillförsel UNS

DT008 + ATC-kod

Samtal om levnadsvanor
Enkla råd om tobaksbruk
Enkla råd om alkoholvanor
Enkla råd om fysisk aktivitet
Enkla råd om matvanor
Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)

DV111
DV121
DV131
DV141
DV200

