KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård,
Vårdval i Skåne

Gäller fr.o.m. 2017-01-01

Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ)
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KVÅ- och ATC-koder för registrering
1. Besök läkare, normalbesök, enligt punkt 4 i
ackrediteringsförutsättningarna.
Några KVÅ-koder ska inte registreras för de åtgärder som ingår i vanligt
besök.
2. Besök läkare, resurskrävande, Hudmottagning
KVÅ-kod
AQ003

Namn
Epikutantest, eget material

AQ004

Epikutantest, standard

DT021

Läkemedelstillförsel, injektion

DQ005
TQX00

Hudincision UNS
Stansbiopsi

Fördjupning
Epikutantest med eget material
från hemmiljön eller
arbetsplatsen
Innefattar dels standardserie för
framförallt screening samt dels
andra mer riktade testserier t ex
tandläkarserien, bagarserien,
plastserien
Keloidbehandling m.m.
Aktuellt läkemedel ska anges
med ATC-kod.

3. Besök läkare, mycket resurskrävande, Hudmottagning
KVÅ-kod
DT026

Namn
Ordination av läkemedel

Nybesök och återbesök av
bensårspatient.

Fördjupning
Åtgärder i samband med
insättning, utvärdering och
utsättning av läkemedel.
Innefattar t.ex. överväganden
tillsammans med patienten,
receptförskrivning, skriftliga
instruktioner samt utvärdering
av effekt och biverkningar.
Aktuellt läkemedel ska anges
med ATC-kod (se nedan).
Avser avancerade läkemedel,
ex. biologiska. HÖGST FYRA
GÅNGER PER PATIENT
OCH ÅR.
Gäller för diagnoserna
I70.2C, I83.0, I83.2, och
L97.9
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XS007

Bedömning av svåra tillstånd
som kräver specialistrond
(minst fyra närvarande
specialister i dermatologi).

Läkemedel som i kombination med ovanstående KVÅ-kod DT026 leder till
ersättning för mycket resurskrävande läkarbesök.
ATC-kod
J04AB02
L01BA01
L01BC02
L01XC02
L01XD03
L01XD04
L01XX05
L01XX25
L01XX43
L01BB03
L04AA06
L04AA10
L04AB01
L04AB02
L04AB04
L04AB05
L04AC05
L04AD01
L04AX01
L04AX02
L04AX03
M03AX01
P01BA01
P01BA02
R03DX05
D10BA01
D11AH04
D05BB02
D05AX01
J01CE08
M04AC01
D05BA02

Namn
Rifampicin
Metrotrexat (inj)
Fluorouracil (licensprep)
Rituximab
Metylaminolevulinat
Aminolevulinsyra
Hydroxikarbamid
Bexaroten
Erivedge
Tioguanin (Lanvis)
Mykofenolsyra
Sirolimus
Etanercept
Infliximab
Adalimumab
Certolizumabpegol
Ustekinumab
Ciklosporin
Azatioprin
Talidomid
Metotrexat (tabl)
Botulinumtoxin
Klorokin
Hydroxiklorokin
Omalizumab
Isotretinoin
Alitretinoin (Toctino)
Neotigason
Fumaderm (licensprep)
Tardocillin inj (licensprep)
Colchicin(licensprep)
Oxsoralen (licensprep)
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Ivermectin (licensprep)
Griseofulvin (licensprep)
Dapson (licensprep)
Sekukinumab (Cosentyx)
Apremilast (Otezla)

P02CF01
D01BA01
J04BA02
L04AC10
L04AA32

4. Full/delhudstransplantation, Hudmottagning
KVÅ-kod
Namn
Fördjupning
DQ005 +ZZA50
Fullhud/delhudstransplantation
Vid full- eller delhudstransplatation på två eller flera lokaler anges ZX102

5. Pinch-behandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DQ005 +ZZA00

Namn
Fri delhud, autotransplantat

Fördjupning
Pinch-graft

6. Excision av hudförändring i huvud-halsregion eller minimalinvasiv
excision/destruktion, Hudmottagning
KVÅ-kod
QAE10

Namn
Excision av hudförändring i
huvud-halsregion
Destruktion av lokal förändring
i ögonlock

Fördjupning

CBB32 (vid
samtidig
kryobehandling +
ZXC50)
Vid excision/destruktion av två eller flera hudförändringar anges ZX102

7. Övrig excision/destruktion av hudförändring, Hudmottagning
KVÅ-kod
QAA10
QAA25 (vid samtidig
kryobehandling
+ZXC50)
QBA25(vid samtidig
kryobehandling+ZXC50)
QBE10
QCA10
QCA25
(vid samtidig
kryobehandling+ZXC50)
QCE10

Namn
Incision i huvud-halsregion
Destruktion av hudförändring
i huvud-halsregion
Destruktion av hudförändring
på bålen
Excision av hudförändring på
bål
Incision, övre extremitet
Destruktion av hudförändring
på övre extremitet
Excision av hudförändring,
övre extremitet

Fördjupning
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QDA10
QDA25
(vid samtidig
kryobehandling+ZXC50)
QDE10

Incision, nedre extremitet
Destruktion av hudförändring
på nedre extremitet

Excision av hudförändring,
nedre extremitet
DQ005
Hudincision ospecificerad
Med dränage
Vid excision/destruktion av två eller flera hudförändringar anges ZX102

8. Behandlingsbesök, Hudmottagning
KVÅ-kod
DP005(+D09AB01
vid användning av
salvstrumpa)

Namn
Kompressionsbehandling

DQ017
DQ020

Omläggning av sår UNS
Smörjning

DT025

Ocklusionsbehandling

DV048

QH008

Medicinsk badbehandling,
hand-, fot-, sitt- och benbad
Medicinsk badbehandling:
helkroppsbad
Omläggning eller förbandsbyte
i huvud-halsregion
Omläggning eller förbandsbyte
på bål
Omläggning eller förbandsbyte,
övre extremitet
Omläggning eller förbandsbyte,
nedre extremitet
Sårvård

QT005

Hjälpmedelsförskrivning

DV049
QAB10
QBB10
QCB10
QDB10

Fördjupning
Omfattar aktiviteter vid ödem
som lindning, bandagering,
utprovning av
kompressionshandskar och
kompressionsstrumpor.
Omfattar ej
lymfdränagebehandling
Mycket omfattande
Avser situationer då patienten
inte kan applicera
hudläkemedel själv
Avser hudbehandling
Kräver ej övervakning
Kräver övervakning
Mycket omfattande
Mycket omfattande
Mycket omfattande
Mycket omfattande
Mycket omfattande sårvård.
Rengöring och bandagebyte av
t.ex. operationssår spolning av
fistel, debridering av nekros.
Prova ut, anpassa, välja lämplig
specifik produkt och teknik
som används i det dagliga livet,
för förflyttning och transport,
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QXB10

TQX40

Omläggning eller förbandsbyte
av större sår, ospecificerad
region
Avlägsnande av hudsuturer

DQ023

Vacuumpumpsbehandling

kommunikation, utbildning,
arbete, sysselsättning och vid
aktiviteter relaterade till kultur
rekreation och sport.
Exklusive omläggning eller
förbandsbyte av brännskador.
Mycket omfattande exempelvis
efter delhuds/helhudstransplantation.

9. Bensårsbehandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DP019

Namn
Ödembehandling med
kompressionspump

Fördjupning
Pumpstövel inklusive
utprovning.

10. Besök övriga vårdgivare, normalbesök, enligt punkt 4 i
ackrediteringsförutsättningarna.
Några KVÅ-koder ska inte registreras för de åtgärder som ingår i vanligt
besök.
11. Laserbehandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DQ008

Namn
Laserbehandling av huden,
koldioxid

Fördjupning

12. Enbart kryobehandling av hudförändring, Hudmottagning
KVÅ-kod
QXA25 +ZXC50

Namn
Destruktion av lokal förändring
med enbart användande av
kryoterapi

Fördjupning

13. Dermatoskopi manuell, Hudmottagning
KVÅ-kod
AQ002

Namn
Dermatoskopi, manuell

Fördjupning

14. Dermatoskopi digital, Hudmottagning
KVÅ-kod
AQ001

Namn
Dermatoskopi, digital

Fördjupning
Standardiserad fotografering
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15. Buckybehandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DQ009

Namn
Bucky

Fördjupning

16. Hyperhidros, palmar, behandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DT010

Namn
Intracutan injektion

Fördjupning
Ange diagnoskod R610B +
ATC-kod för läkemedel

17. Hyperhidros, axillär, behandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DT010

Namn
Intracutan injektion

Fördjupning
Ange diagnoskod R610A +
ATC-kod för läkemedel

18. Hyperhidros, axillär + palmar, behandling, Hudmottagning
KVÅ-kod
DT010

Namn
Intracutan injektion

Fördjupning
Ange diagnoskod R610A +
R610B + ATC-kod för
läkemedel

19. Ljusbehandling (UVA/UVB, PUVA), Hudmottagning
KVÅ-kod
DQ010

Namn
Ljusbehandling, PUVA
(Psoralen+ultraviolett), peroralt

DQ011

Ljusbehandling PUVA
(Psoralen+ultraviolett), bad

DQ012
DQ014
DQ016

Ljusbehandling, UVA
Ljusbehandling, UVB
Ljusbehandling, UVB och
UVA

Fördjupning
Psoralen tillförs peroralt.
Psoralen aktiveras genom
bestrålning med UVA-ljus.
PUVA = Psoralen-ultraviolettaktivitet
Psoralen tillförs lokalt vid bad.
Psoralen aktiveras genom
bestrålning av UVA-ljus.
PUVA = Psoralen-ultraviolettaktivitet. Kombineras med
registrering av
behandlingsbesök DV049
Inklusive TL01

20. Fotodynamisk terapi (PDT), Hudmottagning
KVÅ-kod
AQ006

Namn
Fotodynamisk diagnostik på
huden

Fördjupning
Fluorescensundersökning av ett
tumörområde i syfte att

8 (12)

avgränsa dess laterala
utbredning; i samband med
PDT
DQ004
Fotodynamisk terapi (PDT)
Behandling för att destruera
premalign eller malign
hudförändring.
Metylaminolevulinat appliceras
lokalt och därefter belyses
området med speciallampa
Vid användning av metylaminolevulinat (Metvix) rapporteras ATC-kod L01XD03. Vid
användning av annat läkemedel anges tillämplig ATC-kod.

21. Besök, övriga vårdgivare, venereologi, Hudmottagning
Registrering
Se Fördjupning

Namn
Bedömning och behandling av
venereologisk sjukdom på
delegation

Fördjupning
Registreras med aktuell
venereologisk diagnos och
annan vårdgivarkategori än
läkare.

22. Smittspårning, Hudmottagning
KVÅ-kod
Namn
Fördjupning
AV097
Smittspårning
Registrering av diagnos för aktuell sexuellt överförd infektion (STI) samt KVÅ kod
avgör ersättning.

23. Telefonrådgivning, Hudmottagning
Kontakttyp i
PASiS
KT

Namn

Fördjupning

Telefonrådgivning, kvalificerad

Gäller även vid fotobedömning
av lesion över bildmedia.
Diagnosregistrering krävs.

Kvalificerade telefonkontakter
Med kvalificerad telefonkontakt avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök
(läkarbesök). Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om
behandling eller ytterligare utredning.
Följande kontakter ska inte rapporteras:
• Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning
eller inte.
• Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till
telefonkontakten.
• Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning
för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär.
• Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och
provsvar.
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• Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt.
• Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc.

Tilläggsersättning gällande ”avancerad medicinsk service”
Åtgärder inom medicinsk service – för vilka det finns koder i KVÅ – som beställs i samband
med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras.
Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering.

24. Klinisk cytologi och patologi, Hudmottagning
KVÅ-kod

Namn

TQX05

Punktion av hud

TQX10

Punktionsbiopsi av hud

TNX00

Punktion eller nålbiopsi av
mjukdelar, ospecificerad
region

Fördjupning, FUMSundersökning
För cytologi med kostnader
understigande 1000:För PAD med kostnader
understigande 1000:För cytologi och PAD med
kostnader understigande 1000:-

OBS
För klinisk patologi/cytologi inkl. specialfärgning, samt immunofluorescens med kostnader
överstigande 1000:- per besök, faktureras mellanskillnaden separat via faktura, bifoga
laboratoriefakturan.
Fakturering/registrering av medicinsk service ska ske när fakturan från laboratoriet kommer.
KVÅ-koden för medicinsk service ska registreras så att den belastar besöket när remitteringen
skedde. Om kostnaden för PAD/cytologi överstiger 1000:- (totalt med snitt och färgning)
faktureras mellanskillnaden (total kostnad minus 550:-) via faktura, bifoga
laboratoriefakturan.

25. Klinisk immunologi
KVÅ-kod
UW034 (Region
Skåne kod)

Namn
Immunologiska analyser

Fördjupning

26. Klinisk bakteriologi
KVÅ-kod
UW032 (Region
Skåne kod)

Namn
Analyser på klin. bakteriologi

Fördjupning

Namn
Distal tryckmätning

Fördjupning

27. Klinisk fysiologi
KVÅ-kod
UP005 (Region
Skåne kod)
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28. Slätröntgen, hals- och bröstorgan
KVÅ-kod
AG037

Namn
Slätröntgen und. hals- och
bröstkorg

Fördjupning

29. Datortomografi vid lymfomutredning
KVÅ-kod
AJ004

Namn
Datortomografi

Fördjupning
Vid lymfomutredning

Namn
MRT

Fördjupning
Vid lymfomutredning

30. MRT
KVÅ-kod
AJ028

31. Datortomografi vid utredning av malignt melanom
KVÅ-kod
AA012+AD005+
AG009

Namn
DT huvud, hals, thorax och
buk med kontrast

Fördjupning
Vid melanomutredning

Indirekta vårdkontakter, ersätts inte i vårdvalet
Endast tre indirekta vårdkontakter ska registreras, enligt registreringsanvisningar:
XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient)
XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare)
XS008 Konferens om patient

Ytterligare exempel på KVÅ-koder som inte påverkar ersättningen.
Namn
Distanskonsultation
Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk
bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök.
Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till
kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras.
Distanskonsultationen ska heller inte registreras som en kontakt om den leder till
ett besök eller inskrivning i slutenvården
Intyg, enkelt
Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc.
Åtgärden behöver inte registreras vid ”Normalbesök”.
Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt
intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en ”kontakt med patient”
antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett
enkelt besök.

Kod
XS004

GD002
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Intyg, omfattande
Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande
omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat
öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan
kopplas till en ”kontakt med patient” antingen med ett besök eller med en
telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.

GD003

Anmälan enligt lag
(socialtjänstlagen, smittskyddslagen)
Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt.
Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en ”kontakt
med patient” antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt
ersätter ett enkelt besök.
Övriga anmälningar
(anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket). Övriga anmälningar ska
inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast
registreras om intyget kan kopplas till en ”kontakt med patient” antingen med ett
besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.
Vaccination
Avgifter för vaccination. Se länk, http://www.1177.se/Skane/Regler-ochrattigheter/Avgifter-vid-vaccination/

GD001

GD004

DT030

Registrering av hälsosamtal
Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder.

KVÅ-kod

Namn

Fördjupning

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.

DV121

Enkla råd om alkoholvanor

Information och korta, generella
råd om alkoholvanor.

DV122

Rådgivande samtal om
alkoholvanor

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

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).
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DV141

Enkla råd om matvanor

Information och korta, generella
råd och rekommendationer om
matvanor.

DV142

Rådgivande samtal om matvanor

Rådgivande dialog om matvanor
anpassad till patientens hälsa,
risknivå och andra örutsättningar.

