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Rapportering av åtgärder (KVÅ-koder) LARO-mottagning, 2018
VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN
AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan
Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.
AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
Tilläggskoder ska användas i kombination med denna kod. Se nedan.
FÖRDJUPAD UTREDNING
AW 999 Annan specificerad utredning
PA000 Utredning av psykiska funktioner
UU004 Påbörjad neuropsykiatrisk utredning
UU005 Pågående neuropsykiatrisk utredning
UU002 Avbruten neuropsykiatrisk utredning
UU006 Avslutad neuropsykiatrisk utredning
BEHANDLING
DT026 Ordination av läkemedel (registreras vid insättning och vid besök under pågående behandling)
AU116 Övervakad läkemedelsintag
Besök medicinhämtning skall registreras med besökstyp och KVÅ kod AU 116. Observera att KVÅ kod AU 116 inte ska
användas vid medicinhämtning i kombination med strukturerade stödsamtal och psykologisk behandling med behandlande
personal, som sker utöver själva medicinutlämningsrutinen.
Psykologisk och psykosocial behandling
DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk
DU009 Systematisk psykologisk behandling, annan
DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapi
DU020 Systematisk psykologisk behandling, systemisk
DU021 Systematisk psykologisk behandling, DBT
DU022 Systematisk psykologisk behandling, IPT
DV086 Kroppkännedomsträning
QA000 Behandling, relaterad till psykiska funktioner
TILLÄGG TILL BEHANDLING
GB009 Information och undervisning riktad till patient
GB010 Information och undervisning riktad till närstående
Tilläggsinformation
ZV044 Behandling administrerad via Internet
ZV502 Medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen
ZV503 Medverkan av företrädare från försäkringskassan
ZV504 Medverkan av närstående
ZV507 Medverkan av företrädare för skola
ZV509 Medverkan av företrädare för socialtjänst.
ZV510 Medverkan av företrädare för kriminalvård
ZV511 Medverkan av LSS-handläggare
ZV514 Medverkan av företrädare för patientens boende.
GD008 Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov
Hälsoinriktad hälso- och sjukvård (Nya koder fr o m 2013-01-01)
DV111 Tobak, enkla råd (10 minuter)
DV112 Tobak, rådgivande samtal (10-30 minuter)

DV113 Tobak, kvalificerat rådgivande samtal (>30 minuter)
DV121 Alkohol, enkla råd (10 minuter)
DV122 Alkohol, rådgivande samtal (10-30 minuter)
DV123 Alkohol, kvalificerat rådgivande samtal (>30 minuter)
DV131 Fysisk aktivitet, enkla råd (10 minuter)
DV132 Fysisk aktivitet, rådgivande samtal (10-30 minuter)
DV133 Fysisk aktivitet, kvalificerat rådgivande samtal (>30 minuter)
DV141 Matvanor, enkla råd (10 minuter)
DV142 Matvanor, rådgivande samtal (10-30 minuter)
DV143 Matvanor, kvalificerat rådgivande samtal (>30 minuter)
DV200 FaR, fysisk aktivitet på recept

Rapportering av åtgärder (KVÅ)
KOD

KOD TEXT

BESKRIVNING

AU116

Övervakad läkemedelsintag

Övervakning av patient i samband med
läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att
kontrollera att ordinerade läkemedel intages i
enlighet med ordination. Givet läkemedel kan anges
med ATC-kod

AU120

Upprättande av strukturerad
vård- och omsorgsplan

AU124

Upprättande av samordnad
individuell plan (i)

Upprättande/reviderande av skriftlig strukturerad vård- och
omsorgsplan. Planen ska 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.
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap.4 f §. Utesluter
XU042 Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård och
AU 125 Upprättande av samordnad plan vid utskrivning

AU125

Upprättande av samordnad
plan vid utskrivning (i)

AW 999

Annan specificerad uttredning

DT026

Ordination av läkemedel

DU008

Systematisk psykologisk
behandling, psykodynamisk

DU009

Systematisk psykologisk
behandling, annan

DU011

DV086

Systematisk psykologisk
behandling, kognitivbeteendeterapeutisk
Systematisk psykologisk
behandling, systemisk
Systematisk psykologisk
behandling, dialektiskbeteendeterapeutisk (DBT)
Systematisk psykologisk
behandling, interpersonell (IPT)
Kroppskännedomsträning

DV111

Tobak, enkla råd (10 minuter)

DV112

Tobak, rådgivande samtal (1030 minuter)

DV113

Tobak, kvalificerat rådgivande
samtal (>30 minuter)

DU020
DU021

DU022

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap.4 f §. Utesluter
XU042 Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård och
AU 124 Upprättande av samordnad inviduell plan

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. Registrering görs vid
insättning och vid besök under pågående behandling.
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i
enlighet med psykodynamisk teori. Utförs av psykoterapeuter/steg
I med handledning
Psykologisk eller psykosocial behandling med annan
vedertagen specifik metod än enligt psykodynamisk, kognitiv
eller kognitiv-beteendeterapeutisk teori ex krissamtal
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i
enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori. Utförs av
psykoterapeuter/steg I med handledning
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i
enlighet med systemisk teori.
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i
enlighet med dialektisk-beteende-terapeutisk teori
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i
enlighet med interpersonell teori.
Behandlingen syftar till att stärka personens identitetsupplevelse
bland annat för att man lättare kunna uppmärksamma och hantera
kroppsliga signaler på t.ex. stress. Behandlingen kan ske både
individuellt och i grupp. I åtgärden ingår individuell planering,
instruktion och utvärdering.
Korta standardiserade råd och rekommendationer - sluta röka,
dricka mindre alkohol, röra på sig mer,äta bättre. Ev. kompletteras
med skriftliga råd. Ingen direkt uppföljning
Rådgivande dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar. Kompletteras med olika verktyg och
hjälpmedel. Kan kompletteras med uppföljning
Dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra
förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad.
MI/beteendeterapi. Personal utbildad inom metoden.
Individuellt/grupp. Kompletteras med hjälpmedel/verktyg.
Uppföljning

DV121

Alkohol, enkla råd (10 minuter)

Korta standardiserade råd och rekommendationer - sluta röka,
dricka mindre alkohol, röra på sig mer,äta bättre. Ev. kompletteras
med skriftliga råd. Ingen direkt uppföljning

DV122

Alkohol, rådgivande samtal (1030 minuter)

Rådgivande dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar. Kompletteras med olika verktyg och
hjälpmedel. Kan kompletteras med uppföljning

DV123

Alkohol, kvalificerat rådgivande
samtal (>30 minuter)

DV131

Fysisk aktivitet, enkla råd (10
minuter)

Dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra
förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad.
MI/beteendeterapi. Personal utbildad inom metoden.
Individuellt/grupp. Kompletteras med hjälpmedel/verktyg.
Uppföljning
Korta standardiserade råd och rekommendationer - sluta röka,
dricka mindre alkohol, röra på sig mer,äta bättre. Ev. kompletteras
med skriftliga råd. Ingen direkt uppföljning

DV132

Fysisk aktivitet, rådgivande
samtal (10-30 minuter)

Rådgivande dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar. Kompletteras med olika verktyg och
hjälpmedel. Kan kompletteras med uppföljning. Kompletteras med
särskild uppföljning, skriftlig ordination av fysisk aktivitet (FaR),
stegräknare

DV133

Fysisk aktivitet, kvalificerat
rådgivande samtal (>30
minuter)

DV141

Matvanor, enkla råd (10
minuter)

Dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra
förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad.
MI/beteendeterapi. Personal utbildad inom metoden.
Individuellt/grupp. Kompletteras med hjälpmedel/verktyg.
Uppföljning
Korta standardiserade råd och rekommendationer - sluta röka,
dricka mindre alkohol, röra på sig mer,äta bättre. Ev. kompletteras
med skriftliga råd. Ingen direkt uppföljning

DV142

Matvanor, rådgivande samtal
(10-30 minuter)

Rådgivande dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och
andra förutsättningar. Kompletteras med olika verktyg och
hjälpmedel. Kan kompletteras med uppföljning

DV143

Matvanor, kvalificerat
rådgivande samtal (>30
minuter)

Dialog anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra
förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad och/eller strukturerad.
MI/beteendeterapi. Personal utbildad inom metoden.
Individuellt/grupp. Kompletteras med hjälpmedel/verktyg.
Uppföljning

DV200

FaR, fysisk aktivitet på recept

GB009

Information och undervisning
riktad till patient (i)

Information och/eller strukturerad utbildning till patient
av väsentligt större omfattning än vad som
förekommer vid ordinära kontakter, ex
depressionsskola

GB010

Information och undervisning
riktad till närstående (i)

GD008

Anmälan enligt SoL angående
barn med möjligt skyddsbehov

Information till och utbildning av närstående av väsentligt
större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
kontakter, tex smärtskola, astmaskola, kolskola, ryggskola
eller strukturerad närstående utbildning av olika slag.
Artrosskola se GB020
Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap 1 § SoL av
förhållande som kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd

PA000

Utredning av psykiska
funktioner

UU004

Påbörjad neuropsykiatrisk
utredning

UU005

Pågående neuropsykiatrisk
utredning

UU002

Avbruten neuropsykiatrisk
utredning

UU006

Avslutad neuropsykiatrisk
utredning

QA000

Behandling relaterad till psykiska
funktioner

ZV044

Behandling administrerad via
internet

Tilläggskod. Behandlingskod anges.

ZV502

Medverkan av företrädare för
arbetsförmedlingen

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för
arbetsförmedlingen vid exempelvis konferens
eller upprättande av vård- och omsorgsplan

ZV503

Medverkan av företrädare för
försäkringskassan

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för
försäkringskassan vid exempelvis konferens
eller upprättande av vård- och omsorgsplan

ZV504

Medverkan av närstående

Tilläggskod som anger medverkan av närstående vid
exempelvis konferens eller upprättande av vårdoch omsorgsplan

ZV507

Medverkan av företrädare för skola

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för skola vid
exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan

Utredande åtgärder relaterade till ICF:s dimensioner:
kroppsfunktioner, aktiviteter/delaktighet och
omgivningsfaktorer ICF-associerade
utredande åtgärder
Utredningen rapporteras med KVÅ-kod UU004 när den påbörjas.
Koden används endast en gång per utredning och
markerar utredningens start.
Tilläggskod som markerar att en vårdkontakt ingår i en pågående
neuropsykiatrisk utredning. I utredningen ingående
åtgärder rapporteras på samma sätt som i
andra sammanhang.
Beslut att en påbörjad neuropsykiatrisk utredning inte fullföljs, t ex
pga att patienten inte vill fortsätta utredningen eller uteblir.
Om beslut fattas att avbryta utredningen rapporteras KVÅ-kod
UU002.
Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den
avbryts.
När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare
alternativt psykolog rapporteras KVÅ kod UU006.
”Neuropsykiatrisk utredning avslutad” får endast rapporteras en
gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad
om den avbryts.
Träning, övervakning, underlättande och/eller
stöd av hjärnans och det centrala nervsystemets
funktioner, såväl övergripande funktioner såsom
medvetande, energi och drift som specifika
psykiska funktioner såsom minne, språk och
kalkylerande psykiska funktioner. Övergripande
kod inom avsnittet ICF b110 - b199

ZV509

Medverkan av företrädare för
socialtjänst.

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för socialtjänst
vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och
omsorgsplan. Utesluter AV511 (Medverkan av LSS-handläggare)

ZV510

Medverkan av företrädare för
kriminalvård

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för kriminalvård
vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och
omsorgsplan

ZV511

Medverkan av LSShandläggare

Tilläggskod som anger medverkan av LSS-handläggare vid
exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan

ZV514

Medverkan av företrädare för
patientens boende.

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för
patientens boende vid exempelvis konferens eller
upprättande av vård- och omsorgsplan

