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Lathund för registrering i PASiS 

Gäller för Barnmorskemottagningar (BMM) inom Hälsoval Skåne.  

Förfrågningsunderlag, blanketter, riktlinjer och rutiner BMM 

 

Syftet med denna anvisning är att fungera som en instruktion för den dagliga verksamheten. 

Anvisningarna speglar förfrågningsunderlaget och således kan det ses som ett förtydligande på 

hur vårdkontakter av olika slag ska registreras på rätt sätt i Pasis på barnmorskemottagningar. 

Mottagningen ansvarar för att alla registreringar utförs på rätt sätt i PASiS och eventuella 

felregistreringar ska genast korrigeras. 

Från 2023 har ett separat dokument skapats som riktar sig åt nybörjare inom PASiS. 

Övergripande registreringsanvisningar Pasis 

Förtydligande till förändringar i registreringsanvisningar för 2023 
En förändring från tidigare år är att diagnoserna har tagits bort från registreringsanvisningarna 

och ligger inte längre till grund för ersättning. Syftet med denna korrigering är att undvika att 

styra diagnossättning genom att enbart presentera en liten del av alla diagnoskoder. Ett längre 

stycke kring diagnossättning med exempel finns under rubriken Medicinsk registrering. Notera 

att diagnos ska registreras för att besöket ska vara registrerat korrekt.  

Ytterligare en förändring som har skett är att det har tillkommit frikoder. Det finns två olika 

tabeller avseende frikoder, varav en innehåller de frikoder som måste registreras tillsammans 

med en KVÅ-kod samt en tabell över de frikoder som är oberoende av KVÅ-kod. All 

registrering ska ske på medicinsk grund. Registreringen fyller ett viktigt statistiskt syfte 

varav även en del frikoder och KVÅ-koder styr ersättningen. I förfrågningsunderlaget 

kapitel 8 beskrivs ersättningen.  

2022 2023 Kommentar 
Barnmorskemottagning - 
Registreringsanvisningar i 
PASiS 2022 
 
 

Två dokument har skapats: 
 
1. Barnmorskemottagning - 
Registreringsanvisningar i PASiS 
2023 
 
2. Övergripande 
registreringsanvisningar Pasis 

Registreringar och inlogg i PASiS 
fanns i samma dokument 2022 och 
tidigare. Registreringar och PASiS-
grunder har delats upp i två 
dokument och brutits upp i två delar. 
Förklaring av registrering i PASiS 
finns i Övergripande 
registreringsanvisningar Pasis 

Frikoder PASiS 
UK22 
 
 
 
 
VÄXATRYGGT 
 
 

 
Personer på flykt från Ukraina 
 
 
 
 
Tilläggsuppdrag hembesök i 
samverkan 
 

 
Tillägg av frikod i frikodstaballen. Läs 
mer via länken gällande vård till 
människor som anländer från 
Ukraina. 
 
Tillägg av frikod i frikodstabellen Läs 
mer i Förfrågningsunderlaget. 
(kapitel 5.8.2) 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov#23098
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/lov-lol-lof/ackreditering---fillistning/forfragningsunderlag-bmm-2023.pdf
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ukraina/?highlight=ukraina
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23098
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2022 2023 Kommentar 

 Kontakttyp har tagits bort från 
registreringsanvisningarna.  

Välj den kontakttyp som 
överensstämmer med 
vårdkontakten. 

 Diagnoskoder har tagits bort från 
registrerings-anvisningarna.  

 

Diagnoskoder som tidigare gav 
ersättning är kopplade till nya 
frikoder och/eller KVÅ-koder i Pasis. 
Se nya frikoder nedan.  

 
 
 
 
 
 
 

Nya frikoder i PASiS  
 
AKUPREV 
                
 
GRAVTEST 
 
HORMON 
 
KLIMAK 
 
KOPPAR 
 
PRERÅD 
                     
SEXOLOG 

 
 
Akut prevention (dagen efter piller) 
för kvinnor som ej fyllt 21 år 
 
Graviditetstest 
 
Insättning av hormonspiral 
 
Klimakterierådgivning 
 
Insättning av kopparspiral 
 
Prekonceptuell rådgivning 
 
Sexologisk mottagning  
 

Vårdkontakter och 
kontakttyper i PASiS 
 

S. 8 Vårdkontakter och 
kontakttyper i PASiS 
- Distanskontakt realtid 
bild/ljud/chatt 
- Telefonkontakt som ersätter 
besök 
- Telefonsamtal 
- Text som ersätter besök 
- Text som inte ersätter besök 
- Kontakt mellan personal om 
patient 
- Kommentar 

Nya benämningar och förklaring för 
distanskontakt har lagts till i detta 
dokument. Läs mer om de nya 
distanskontakterna. 
  

 Ny kvåkod 2023 
GB015 - Råd eller information om 
våld i nära relationer 

 
Ny KVÅkod som har tillkommit från 
Socialstyrelsen 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar
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Supportkontakter 

Privata vårdgivare 

Vårdgivarservice: 040-623 90 00, när ni ringer till Vårdgivarservice uppge ”Hälsoval” för att 

nå fram till avtalshandläggare inom Hälsovalet, Barnmorskemottagning.   

Kontaktformulär Vårdgivarservice, 

 

Offentliga vårdgivare 

Registreringsfrågor: PASiS-ansvarig på enhet i första hand alternativt PASiS-förvaltare på 

egen förvaltning. Support och kontakt PASiS-förvaltare 

Frågor kring regelverk: (040-62)3 90 00, Kontaktformulär Vårdfakturering 

Frågor kring Lissy, avtal och förfrågningsunderlag: (040-62)3 90 00, Kontaktformulär 

Vårdgivarservice 

 

Obstetrix 

Behörighet och frågor till journalsystem: Obstetrix-supporten nås på 077-67 30 000 

(knappval 2-6) Kontaktformulär Obstetrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/support-och-kontakt/
https://www.skane.se/kontakt/patientservice/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/obstetrix2/support-och-kontakt/
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Utländska patienter och patienter från andra landsting  
Huvudman 

i PASiS 

Definition Personnummer Namn Adress 

11, 12,34 Patienter folkbokförda i 

Skåne 

Patientens 

fullständiga 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

Patientens 

fullständiga adress 

01-10, 13-

33, 38 

Patienter folkbokförda i 

andra landsting i Sverige  

Patientens 

fullständiga 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

Patientens 

fullständiga adress 

34 Huvudman 34 används 

även i de fall besöket är 

enligt smittskyddslagen 

för utländska patienter, 

landstinget står för 

kostnaden 

Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

Efternamn, 

förnamn 

999 99/666 66 

Patientens 

fullständiga adress 

i hemlandet 

 

66 Utländska patienter med 

giltiga underlag inom 

Norden, EU/EES samt 

Australien* 

Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

alternativt 

fullständigt 

svenskt 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

666 66 

Patientens 

fullständiga adress 

i hemlandet 

77 Patienter inom EU som 

söker planerad vård 

enligt EU-konventionen* 

Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

Efternamn, 

förnamn 

777 77 

Patientens 

fullständiga adress 

i hemlandet 

88 Folkbokförda i Sverige, 

men sekretesskyddade 

Patientens 

fullständiga 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

888 88 

Sekretesskyddad 

adress 

Övergångsrutiner 

och hantering 

skyddade 

personuppgifter 

90 Papperslösa – vuxna*  Uppskattat 

födelseår samt 

dagens datum och 

reservnummer/ 

använda befintligt 

person/reservnum

mer om det finns 

OID, OID/ 

Efternamn, 

förnamn (med 

patientens 

medgivande) 

900 00 Adress 

okänd/patientens 

fullständiga adress 

(med patientens 

medgivande) 

 

 

91 Papperslösa – barn 

(t.o.m. 17 år)* 

Uppskattat 

födelseår samt 

dagens datum och 

reservnummer/ 

använda befintligt 

person/reservnum

mer om det finns 

OID, OID/ 

Efternamn, 

förnamn (med 

patientens 

medgivande) 

910 00 Adress 

okänd/patientens 

fullständiga adress 

(med patientens 

medgivande) 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-andra-landsting-utomlandsvard/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-andra-landsting-utomlandsvard/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/informationssakerhet/?highlight=informationss%c3%a4kerhet#36142
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
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Huvudman 

i PASiS 

Definition Personnummer Namn Adress 

93 Kvotflykting Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

Efternamn, 

Förnamn 

930 00 

Patientens 

fullständiga adress 

95 Asylsökande* Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

alternativt 

fullständigt 

svenskt 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

950 00 

Patientens 

fullständiga adress  

99 Utländska självbetalande 

patienter som saknar 

underlag/konvention** 

Patientens sex 

första siffror och 

reservnummer 

alternativt 

fullständigt 

svenskt 

personnummer 

Efternamn, 

förnamn 

999 99 

Patientens 

fullständiga adress 

i hemlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/kvotflyktingar-inom-halso--och-sjukvarden/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/patientavgifter/asylsokande-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/
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Registrering av vårdkontakt 
Menyval – Aktuell besökslista – Aktuell besökslista. 

 Fyll i fälten – Sök. 

 

Klicka på patientens personnummer för att göra eventuell ändring på besök.

 

Det valda besöket kommer upp i ett nytt fönster. Utför de ändringar/makulering du vill göra 

och spara. 
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Registreringsanvisningar för vårdkontakter och specifika åtgärder 

Notera att två vårdkontakter kan behövas att registreras om anledning och anledningstyp skiljer 

sig åt. Till exempel om en behandling av STI och en smittspårning görs under samma besök. 

Välj den kontakttyp som överensstämmer med vårdkontakten.  

Det är av vikt att registrering sker på ett författningsenligt och enhetligt sätt inom all hälso- och 

sjukvård i Region Skåne. Region Skåne jobbar utifrån nationellt och regionalt fastställda 

regelverk. Det finns tre olika typer av distanskontakter som ersätter besök. Se nedan tabell vad 

som gäller för distans och fysiska besök. Hela dokumentet och kortversionen finns tillgängligt 

via distanskontakter Region Skåne.   

Fysiska vårdkontakter 

Vårdkontakt  Kontakttyp PASiS Beskrivning 

Gruppbesök ÅB - Återbesök 

Anledning: GB 

Gruppbesök 

Besök med minst två patienter närvarande. Registreras på 

varje patient som ingår i gruppen. Om en grupp av 

patienter möter ett team registreras teambesök på ansvarig 

i teamet på respektive patient som ingår i gruppen. 

Hembesök ÅB - Återbesök 

Hembesök: JA 

Besök i patientens hem, i ordinärt, LSS, korttidsboende 

eller särskilt boende. 

Mottagnings

besök 

ÅB - Återbesök Fysiskt besök på vårdcentral eller motsvarande 

(arbetsplats, skola, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen). Exkluderar kommunalt boende. 

Teambesök ÅB - Återbesök 

Anledning: SJ 

Sjukdom 

OBS: viktigt att 

registrera på samma 

vårdgivare i PASiS 

Besök då patienten möter ett team (minst två personer). 

Registreras på den som är huvudansvarig för teamet. 

Andra som ingår i teamet kopplar anteckning m.m. till 

samma vårdkontakt. Patienten behöver inte träffa hela 

teamet samtidigt. Viktigt att registrera på samma 

vårdgivare i PASiS vid besök med patientavgift. SIP på 

sjukhus. 

Vårdkontakt/Åtgärd Anledning Anledningstyp 

Behandling av STI SJ SJ 

Besök hos barnmorska SJ/HÄ SJ/HÄ 

Cellprovtagning/HPV- Egen provtagning på mottagning GH HÄ 

Graviditetsövervakning HÄ HÄ 

Graviditetstest/test av STI/smittspårning HÄ HÄ 

Hantering av prolapsring/östrogenring SJ SJ 

Klimakterierådgivning SJ SJ 

Prekonceptuell rådgivning  SJ SJ 

Sexologisk mottagning SJ SJ 

Telefonkontakt som generar recept RE HÄ 

Uppföljning av kvinnans psykiska och fysiska mående inom 2 

veckor efter förlossning 

HÄ HÄ 

Upplysning och rådgivning kring preventivmedelsanvändning 

inkl. insättning av spiral 

PM HÄ 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/registreringsanvisningar


10 

 

2023-03-01  

Gemensam Servicefunktion Regionservice Vårdgivarservice 040-623 9000 

Obstetrix 077-673 00 00 

 

Vårdkontakter distans 

 

Typ av kontakt PASiS Kommentar 

Distanskontakt 

som sker i realtid 

och via 

ljud/bild/chatt i 

kombination och 

som ersätter ett 

besök 

VK – video 

realtid 

Motsvarar innehållsmässigt och tidsmässigt ett 

öppenvårdsbesök, där både patient alt. legal företrädare 

och hälso- o sjukvårdspersonal i dialog deltar samtidigt 

(realtid) men inte i samma fysiska lokal.  

 

Förutsätter: 

- ID-kontroll med inloggning med lösenord t ex via 

BankID. 

- Vårdkontakten ska journalföras. 

- Omfattar medicinsk bedömning och beslut om ev. 

behandling, ändring av pågående behandling eller 

utredning eller ger behandling som ersätter ett besök. 

Distanskontakt via 

telefon som ersätter 

ett besök 

KT – telefon 

ersätter besök 

Motsvarar innehållsmässigt och tidsmässigt ett 

öppenvårdsbesök och kontakten sker mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient eller legal företrädare.  

 

Förutsätter: 

- Vårdkontakten ska journalföras. 

- Medicinsk bedömning och beslut om eventuell 

behandling, ändring av pågående behandling, ytterligare 

utredning eller ger behandling. 

Distanskontakt via 

telefon 

TE - 

telefonkontakt 

Telefonsamtal och dialog mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

När samtal leder till besök samma dag på samma enhet 

registreras Triage före annat besök. 

Distanskontakt via 

text som ersätter 

ett besök 

KB – text 

ersätter besök 

Motsvarar innehållsmässigt och tidsmässigt ett 

öppenvårdsbesök och kontakten sker mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient eller legal företrädare. 

  

Förutsätter:  

- Vårdkontakten ska journalföras.  

- Medicinsk bedömning och beslut om eventuell 

behandling, ändring av pågående behandling eller 

ytterligare utredning eller ger behandling. 

Distanskontakt via 

text  

BR - skriftlig Skriftligt meddelande mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient. 

Kontakt mellan 

personal om 

patient 

KO - Kontakt 

med personal 

om patient 

Kontakt mellan personal om patienter uppfyller inte 

kraven för vårdkontakt enligt Socialstyrelsen men kan 

behöva journalföras.  

 Överförs ej 

till PASiS 

Anteckning som inte uppfyller kriterierna för att räknas 

som en vårdkontakt enligt Socialstyrelsens definition av 

vårdkontakt.  
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Frikoder som ej kräver kombination av specifik KVÅ-kod 

Notera att det går att registrera upp till 20 frikoder per besök.  

Frikod Definition 

AKUPREV Akut prevention (dagen efter piller) för kvinnor som ej fyllt 21 år 

GRAVTEST Graviditetstest 

PRERÅD Prekonceptuell rådgivning 

QUANTIF Quantiferon provtagningsset 

TOLK Samtal via, av Region Skåne avtalad, tolk 

UK22 Vård av personer på flykt från Ukraina 

VÄXATRYGGT Tilläggsuppdrag, hembesök i samverkan 

ZIKALGG ZIKA IgG (ELISA) 

ZIKANT Provtagning av Zika NT-antikroppar 

ZIKAPCR  Provtagning av Zika-virus PCR 

ZIKASERO(IF) Provtagning av Zika-virus serologi 

ZIKAVGM ZIKA IgM (ELISA) 

Frikoder som kräver kombination av specifik KVÅ-kod 

KVÅ-kod Frikod Beskrivning 

TLC00  HORMON Inläggning av intrauterint preventivmedel (hormonspiral) 

TLC00  KOPPAR Inläggning av intrauterint preventivmedel (kopparspiral) 

 

Tilläggsuppdrag 
Nedan frikoder ska enbart registreras av de mottagningar som har ett godkänt tilläggsuppdrag 

inom sexologisk mottagning eller klimakterierådgivning, alternativt båda delarna. För 

registrering av KVÅkod samt diagnos vänligen se Klassifikationer Socialstyrelsen.  

Frikod Beskrivning 

KLIMAK Klimakterierådgivning  

SEXOLOG Sexologisk mottagning 

 

 

Medicinsk registrering 
Att ställa diagnos handlar i grunden om att göra en medicinsk bedömning av vilken sjukdom 

eller hälsoproblem en patient har i det ögonblick bedömningen görs. Med diagnos menas här 

bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion. 

Diagnosen fungerar då som utgångspunkt för fortsatta åtgärder. Diagnoser kan klassificeras 

med hjälp av diagnoskoder som bland annat används för att ta fram statistik och analyser.  

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) är en 

internationell klassificering för att ställa diagnos för hälso och sjukvården samt tandvården.  

Man skiljer alltså på att ställa diagnos och att klassificera eller koda en diagnos. I det första 

fallet görs en bestämning av patientens aktuella tillstånd. I det andra fallet väljer man vilken 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/
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eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av en statistik 

klassifikation såsom ICD-10. 

Klassifikationen innehåller även symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden som 

också kan ges en diagnoskod. Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos om flera 

diagnoskoder kan komma ifråga. Klassifikationer Socialstyrelsen 

Vid en uppföljning av normal graviditet där kvinnan inte har några särskilda symtom eller 

behöver extra åtgärder kan huvuddiagnosen bli övervakning av normal graviditet (Z34) och 

man kan även specificera om det är en första graviditet utifrån sista siffran i koden (Z34.0). 

Även vid en högriskgraviditet kan vårdkontakten vara ett rent övervakningsbesök och då finns 

andra koder som beskriver respektive risk istället, bland annat finns Z35.5 Övervakning av äldre 

förstföderska och Z35.1 Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen.  

Så snart vårdkontakten har annat innehåll än övervakning av frisk patient påverkas valet av 

huvuddiagnos. Symtom och sjukdomar hos blivande modern finns i O-kapitlet i ICD-10 och 

ska användas när kvinnan har besvärliga symtom istället för Z-kod för övervakning oavsett om 

själva graviditeten är normal eller inte. Några exempel är O10.0 Essentiell hypertoni, som 

funnits före graviditeten, O11.9 Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni, O13.9 

Graviditetshypertoni, O14.0 Lätt till måttlig preeklampsi, O21 Ihållande kräkningar under 

graviditeten eller O26.1 Låg viktökning under graviditeten med mera.  

Vid en smittspårning måste man istället skilja på om patienten har en bekräftad infektion eller 

om det är en riktad hälsokontroll.  

Om patienten behöver prolapsring eller östrogenring beror huvuddiagnosen också på vilka 

symtom och besvär kvinnan har under respektive vårdkontakt. Ofta en kod under N81 Framfall 

av livmoder och slemhinna vid behov av prolapsring men vid östrogenring är kanske N95.2 

Atrofisk vaginit efter menopaus rätt vid första insättandet. Om vaginiten sedan läkt ut när det 

är uppföljning eller ringbyte kan huvuddiagnosen istället bli Z87.4 Sjukdomar i urin- och 

könsorgan i den egna sjukhistorien.  

Vem får ställa diagnos eller sätta diagnoskod?  
I allmänhet är det läkare eller tandläkare som ställer diagnos. Men all hälso- och 

sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en 

skada kan ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens. Att ställa en slutgiltig 

sjukdomsdiagnos kan därför ses som en process, där olika yrkesutövare bidrar med sin 

kompetens. 

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är ett beskrivningssystem som har utvecklats av 

Socialstyrelsen.  

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- 

och sjukvård. Exempel på åtgärder är behandlingar (exempelvis psykologisk behandling, 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/


13 

 

2023-03-01  

Gemensam Servicefunktion Regionservice Vårdgivarservice 040-623 9000 

Obstetrix 077-673 00 00 

 

läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp), utredningar, samordningsinsatser, information 

och undervisning men även administrativ handläggning. För exempel på vanliga KVÅ koder 

inom barnmorskemottagning finns lathund här KVÅlista BMM.  

Graviditetsövervakning och eftervård 
Om patienten är listad i Lissy krävs ingen manuell registrering av KVÅ-koderna för 

graviditetsövervakning.  

KVÅ-kod Beskrivning 

UG000 (Region Skåne kod) Graviditetsperiod A v0-v20  

UG021 (Region Skåne kod) Graviditetsperiod B v21-v30  

UG031 (Region Skåne kod) Graviditetsperiod C v31-v41  

UG042 (Region Skåne kod) Graviditetsperiod D v42-16v efter förlossning* 

*För att läsa mer om period D v 42-16v efter förlossning se Förfrågningsunderlaget 

Barnmorskemottagning. 

 

Cellprovtagning/HPV-egenprovtagning (Cervixscreening) 
Avgiftsfria screeningundersökningar.  

KVÅ-kod Beskrivning 

AL001 Cytologprov, bakre fornix, portio och cervix uteri 

UL003 (Region Skåne kod) HPV-test utan samtidigt cytologprov 

 

Preventivmedel och sexuell hälsa 

KVÅ-kod Beskrivning 

DV030 Hälsosamtal 

QV008 Information/undervisning om sexualitet inklusive information och 

undervisning om preventivmedel 

 

Test av STI/Smittspårning  

KVÅ-kod Beskrivning 

AV097 Smittspårning 

UL001 (Region Skåne kod) Test av STI, Klamydiatest 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23098
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23098
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Övriga  

KVÅ-kod Beskrivning 

DL011 Vaginalt inlägg, t.ex. conveenbåge och oestring samt utprovning och kontroll 

av prolapsring 

DU055 Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd  

DU056 Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och 

behov 

DU057  Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation 

och behov  

GB015 Råd eller information om våld i nära relationer 

GD008 Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov 

XS155 Information till socialtjänst vid oro för väntat barn 

 

Registrering inom området levnadsvanor  
Rådgivande samtal om levnadsvanor utförs i samband med besök för cellprov alternativt 

preventivmedel.  

KVÅ-kod Rådgivningsnivå/Beskrivning Samtalsmetodik 

KVÅ-kod Tobak: DV111 

KVÅ-kod Alkohol: DV121 

KVÅ-kod Samtal om fysisk 

aktivitet: DV131 

KVÅ-kod FaR (Fysisk 

aktivitet på recept): DV200 

Enkel rådgivning samt ge 

generella råd 

 

Informera i dialog samt 

utforska patientens syn på 

levnadsvanorna 

 

Använd gärna verktygen 

från motiverande samtal 

(MI) 

KVÅ-kod Tobak: DV112 

KVÅ-kod Alkohol: DV122 

KVÅ-kod Samtal om fysisk 

aktivitet: DV132 

KVÅ-kod FaR (Fysisk 

aktivitet på recept): DV200 

 

Rådgivande samtal 

Samtal om levnadsvanor sker 

vid ett besök gällande 

preventivmedelsrådgivning 

eller cellprovtagning 

Ovanstående samt: 

- För och nackdelar 

med beteendet 

- Utforska patientens 

motivation för 

eventuell förändring 

- Framkalla 

förändringsprat och 

stärk tilltron till den 

egna förmågan 

uppmuntra patienten 

att göra ett åtagande 

för förändring om det 

är aktuellt 
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Byt huvuddiagnos mot bidiagnos  
Om patienten har flera registrerade diagnoser är det möjligt att ändra inbördes ordning mellan 

diagnoserna. Om en bidiagnos B skall flyttas till huvuddiagnos gör så här:  

B vid bidiagnosen – ”Bekräfta byte till huvuddiagnos” – OK. 

Klassifikation av vårdåtgärder, kirurgiska, medicinska mm. (KVÅ-koder). 

 

Öppettider och sommarflytt 
Leverantör kan ansöka om tillfällig flytt av verksamhet under perioden 1 juni till den 31 augusti. 

Läs mer om tillfällig flytt i LOV - hälso- och vårdval - Vårdgivare Skåne (skane.se) .  

Vårdkontakter av patienter listade på den barnmorskemottagning som beviljats tillfällig flytt av 

verksamheten registreras och dokumenteras på den flyttade barnmorskemottagningens 

enhetsbeteckning men med ett specifikt mottagningsbegrepp som visar var vårdkontakten ägt 

rum. Ansökan ska inkomma och vara oss tillhanda senast 30 april. 

Enheten ska vara öppen minst 20 timmar/vecka för patientbesök. Aktuella öppettider ska finnas 

redovisade på 1177.se. Vid ändring av öppettider på 1177 ska privata leverantörer alltid skicka 

in underlaget till hsa.1177@skane.se. 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23098
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/lov-lol-lof/blanketter---fillistning/ansokan-tillfallig-flytt-av-verksamhet-vardcentral-bvc-bmm-181221.pdf
mailto:hsa.1177@skane.se

