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Hur kodar jag mina besök?
Huvuddiagnosen = anledningen till aktuell vårdkontakt
Bidiagnosen = eventuellt relevanta bidiagnoser till aktuell vårdkontakt
KVÅ-koder = se förslag nedan över de som kan förekomma vid aktuellt besök, endast de som utförs här och nu
Anvisningar för klassificering öppenvård
KVÅ-koder
Akupunktur
Anmälan enligt lag
Anpassning av boendemiljö
Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
Ansträngningsprovokation
Användande av tolk
Arbetsplatsbesök, endast med patienten närvarande
Bassängträning
Bedömning av boendemiljö
Bedömning av levnadsomständigheter
Behandling av hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystemet och
andningsfunktioner
Behandling av matsmältnings-, ämnesomsättnings- och endokrina funktioner
Behandling av neuromuskoloskeletala och rörelserelaterade funktioner
Behandling av sinnesfunktioner och smärtbehandling
Behandling relaterad till psykiska funktioner
BMI-mätning
Bäckenbottenträning
Förflyttningsträning
Förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål
Intyg, omfattande
Kompressionsbehandling
Kontinensträning
Krishantering
Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
Näringsvärdesberäkning, förenklad
Näringsvärdesberäkning, komplett
Ortosbehandling
Psykosocial utredning enligt lag
Spirometri före och efter bronkdilatation
Stresshantering
Stödjande samtal
Träning av förmågan till arbets-, studie- och ekonomiskt liv
Träning av personlig vård
Träning i att använda hjälpmedel
Träning i hemliv
Utprovning och/eller tillverkning av ortos
Utredning av arbets-, studie- och ekonomiskt liv
Utredning av förmåga att förflytta sig
Utredning av hemliv
Utredning av hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystemet och
andningsfunktioner
Utredning av neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner
Utredning av personlig vård
Utredning av psykiska funktioner
Utredning av sinnesfunktioner och smärta
Samtal om levnadsvanor
Enkla råd om alkoholvanor
Enkla råd om fysisk aktivitet
Enkla råd om matvanor
Enkla råd om tobaksbruk
Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor
Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)

DA001
GD001
QT009
QT003
AG004
ZV020
ZV021
XV001
PT009
AV115
QD000
QE000
QG000
QB000
QA000
AV029
QF001
QM000
DV025
GD003
DP005
QF002
QK007
DV051
AV090
AV091
DN003
AU004
AG051
QK005
DU007
QR000
QN000
QT006
QP000
QT004
PR000
PM000
PP000
PD000
PG000
PN000
PA000
PB000

DV121
DV131
DV141
DV111
DV143
DV200

