
Blinera Zogaj 

KRISTIANSTADS KOMMUN  Omsorgsförvaltningen 

LATHUND BEHANDLANDE KVÅ-
KODER 

 

 



Innehållsförteckning 
 

Psykiska funktioner ............................................................................................................................ 5 

Underlättande av sömn ................................................................................................................... 5 

Uppmärksamhetsträning ................................................................................................................. 5 

Minnesträning ................................................................................................................................. 5 

Afasiträning ..................................................................................................................................... 5 

Sinnesfunktioner och smärtbehandling ............................................................................................. 5 

Avlägsnande av vaxpropp (exkl. spolning) ...................................................................................... 5 

Ögonspolning ................................................................................................................................... 6 

Öronspolning ................................................................................................................................... 6 

Fallprevention .................................................................................................................................. 6 

Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystemet och andningsfunktioner ............................. 6 

Provtagning UNS .............................................................................................................................. 6 

Rensugning av luftvägar .................................................................................................................. 6 

Kompressionsbehandling ................................................................................................................ 7 

Inläggning av kvarliggande subkutan infart..................................................................................... 7 

Skötsel av central venkateter .......................................................................................................... 7 

Skötsel av perifer venkateter .......................................................................................................... 7 

Lymfödembehandling ...................................................................................................................... 8 

Övervakning av vitala tecken........................................................................................................... 8 

Blodstillning ..................................................................................................................................... 8 

Övervakning av överkänslighetsreaktion ........................................................................................ 8 

Skötsel av endotrakeal eller trakeal tub .......................................................................................... 8 

Syrgasbehandling ............................................................................................................................ 8 

Inläggning av perifer venkateter ..................................................................................................... 9 

Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner ............................... 9 

Lavemang ........................................................................................................................................ 9 

Nutritionsbehandling, enteral näringstillförsel via sond ................................................................. 9 

Stomikontroll ................................................................................................................................... 9 

Inläggande av fekalkateter .............................................................................................................. 9 

Byte av fekalkateter......................................................................................................................... 9 

Avlägsnande av fekalkateter ........................................................................................................... 9 

Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost ......................................................................... 10 

Nutritionsbehandling, konsistensanpassning................................................................................ 10 



1 
 

Nutritionsbehandling, lågkaloridieter ........................................................................................... 10 

Nutritionsbehandling, parenteral näringstillförsel ........................................................................ 10 

Sondmatning ................................................................................................................................. 11 

Nutritionsbehandling, kosttillägg .................................................................................................. 11 

Utprovning och underhåll av gastrostomi ..................................................................................... 11 

Byte av gastrostomikateter ........................................................................................................... 11 

Underlättande av sväljning ............................................................................................................ 12 

Stöd för regelbunden tarmtömning .............................................................................................. 12 

Övervakning av avföringsmönster ................................................................................................. 12 

Stöd för viktminskning ................................................................................................................... 12 

Stöd för viktökning ........................................................................................................................ 13 

Övervakning av blodsockernivå ..................................................................................................... 13 

Övervakning av kroppstemperatur ............................................................................................... 13 

Stöd för bibehållande av vikt ......................................................................................................... 13 

Skötsel av stomi ............................................................................................................................. 14 

Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner ............................................... 14 

Byte av suprapubisk kateter/cystostomikateter ........................................................................... 14 

Spolning av urinblåsa ..................................................................................................................... 14 

Urininkontinensutredning och behandling ................................................................................... 14 

Spolning av urinkateter ................................................................................................................. 14 

Avlägsnande av urinkateter ........................................................................................................... 15 

Spolning av dränage ...................................................................................................................... 15 

Peritonealdialys ............................................................................................................................. 15 

Rådgivning och information om blåsdysfunktion .......................................................................... 15 

Kateterisering av urinblåsa ............................................................................................................ 16 

Rörelseapparaten ............................................................................................................................. 16 

Avgipsning ..................................................................................................................................... 16 

Assistans vid ändring och bibehållande av kroppsställning samt överflyttning ............................ 16 

Gångträning ................................................................................................................................... 17 

Trappträning .................................................................................................................................. 17 

Träning i att använda hjälpmedel .................................................................................................. 18 

Träningsprogram ........................................................................................................................... 18 

Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer ................................................................... 19 

Trycksårsprofylax ........................................................................................................................... 19 

Sårvård ........................................................................................................................................... 19 

Hudvård ......................................................................................................................................... 19 



2 
 

Avlägsnande av hudsuturer ........................................................................................................... 19 

Farmakologisk behandling ............................................................................................................... 20 

Övervakning av läkemedelsintag ................................................................................................... 20 

Monitorering av pågående läkemedelsbehandling ....................................................................... 20 

Läkemedelstillförsel, konjunktival ................................................................................................. 20 

Läkemedelstillförsel, intramuskulär .............................................................................................. 20 

Läkemedelstillförsel, intramuskulär .............................................................................................. 21 

Läkemedelstillförsel, kutan ........................................................................................................... 21 

Läkemedelstillförsel, nasal ............................................................................................................ 21 

Läkemedelstillförsel, peroral ......................................................................................................... 21 

Läkemedelstillförsel, rektal ........................................................................................................... 21 

Läkemedelstillförsel, subkutan ...................................................................................................... 21 

Läkemedelstillförsel, transkutan ................................................................................................... 22 

Läkemedelstillförsel, vaginal ......................................................................................................... 22 

Läkemedelstillförsel, via inhalation ............................................................................................... 22 

Ordination av läkemedel ............................................................................................................... 22 

Vaccination .................................................................................................................................... 23 

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos .................................................... 23 

Inhämtande av information vid läkemedelsgenomgång .............................................................. 24 

Möte för enkel läkemedelsgenomgång ......................................................................................... 25 

Möte för fördjupad läkemedelsgenomgång ................................................................................. 25 

Palliativ vård ..................................................................................................................................... 26 

Vård i livets slutskede .................................................................................................................... 26 

Medverkan i brytpunktssamtal ..................................................................................................... 26 

Personlig vård ................................................................................................................................... 27 

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet .......................................................................................... 27 

Rådgivande samtal om matvanor.................................................................................................. 27 

Träning av att tillämpa kunskap .................................................................................................... 27 

Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin ...................................................................... 28 

Assistans vid personlig vård .......................................................................................................... 28 

Träning i att tvätta sig .................................................................................................................... 29 

Träning i kroppsvård ...................................................................................................................... 29 

Träning i munvård ......................................................................................................................... 29 

Assistans vid munvård ................................................................................................................... 29 

Fullständigt utförande av munvård ............................................................................................... 30 

Träning i att sköta sina toalettbehov ............................................................................................ 30 



3 
 

Träning av på- och avklädning ....................................................................................................... 30 

Träning i att äta och dricka ............................................................................................................ 31 

Assistans vid födointag .................................................................................................................. 31 

Övervakning vid födointag ............................................................................................................ 32 

Matning ......................................................................................................................................... 32 

Övervakning av vätskeintag ........................................................................................................... 32 

Stöd och/eller träning i att sköta sin egen hälsa (i) ....................................................................... 33 

Produkter och teknik ........................................................................................................................ 34 

Utprovning och förskrivning av rullstol ......................................................................................... 34 

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) ......................................... 35 

Utprovning och förskrivning av förbrukningsmaterial .................................................................. 36 

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet ................................................................. 36 

Utprovning och/eller tillverkning av ortos .................................................................................... 37 

Anpassning av boende/hemmiljö .................................................................................................. 37 

Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning ........................................................................................ 37 

Information/undervisning av patient/brukare ............................................................................... 38 

Patientrelaterad extern information och utbildning ..................................................................... 38 

Självkateteriseringsträning ............................................................................................................ 38 

Information/undervisning om hälsa-ohälsa .................................................................................. 38 

Information/undervisning om hälsoproblem ................................................................................ 39 

Information/undervisning om egenvårdsprogram ....................................................................... 39 

Information/undervisning om undersökningar och behandlingar ................................................ 39 

Information/undervisning om kostfrågor ..................................................................................... 39 

Information/undervisning om medicinering ................................................................................. 39 

Information/undervisning om sexualitet ...................................................................................... 40 

Information/undervisning om ergonomi ...................................................................................... 40 

Kontaktrelaterade åtgärder ............................................................................................................. 40 

Intyg, omfattande .......................................................................................................................... 40 

Information och rådgivning med företrädare för patienten ......................................................... 40 

Information och rådgivning med patient per brev ........................................................................ 41 

Distanskonsultation ....................................................................................................................... 41 

Externt informationsutbyte ........................................................................................................... 41 

Konferens med patient .................................................................................................................. 42 

Konferens om patient .................................................................................................................... 43 

Information och rådgivning med patient per telefon ................................................................... 43 

SIP ...................................................................................................................................................... 44 



4 
 

Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) ........................................................................ 44 

Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning ................................................ 45 

Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) .......................................................................... 46 

Övriga ................................................................................................................................................ 46 

Anmälan enligt lag ......................................................................................................................... 46 

Registrering i kvalitetsregister ....................................................................................................... 46 

Prevention av smittsamma sjukdomar .......................................................................................... 47 

Minskning av risken för att en individ skadar sig själv .................................................................. 47 

Preoperativ förberedelse .............................................................................................................. 47 

Ständigt närvarande personal (extravak) i 8 timmar eller mer ..................................................... 47 

Åtgärd relaterad till covid-19 ........................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Psykiska funktioner  Underlättande av sömn 

 

Underlättande 
av regelbunden 
sömn genom 
information, 
lugnande 
närvaro, hjälp 
med 
avspänning/avsl
appning, 
anpassning av 
omgivningen. 
Icke 
farmakologisk 
åtgärd. ICF b134 
 

QA004 
 

 Uppmärksamhetsträning 

 

Träning i att 
vidmakthålla, 
skifta och 
fördela 
koncentration i 
olika aktiviteter. 
ICF b140 

QA006 
 

 Minnesträning 

 

Träning av 
minnesfunktion 
genom att 
använda olika 
minnestekniker 
t.ex. 
visualisering,min
nesspel, 
associeringstekn
ik. ICF b144 

QA007 
 

 Afasiträning 

 

Träning i att 
känna igen och 
använda talat 
och skrivet 
språk. ICF b167 

QA012 
 

Sinnesfunktioner och 
smärtbehandling 

Avlägsnande av vaxpropp 
(exkl. spolning) 

 

Inkluderar även 
rengöring av 
hörselgång. Se 
även DD019 
Öronspolning 

DD002 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Ögonspolning 

 

Avser yttre 
sköljning av ögat 
exempelvis för 
att avlägsna 
främmande 
kropp eller för 
att undvika 
frätskador. Se 
även CBC10 
Avlägsnande av 
främmande 
kropp i ögonlock 
 

DC011 
 

 Öronspolning 

 

 DD019 
 

 Fallprevention Förebyggande 
åtgärder för att 
minimera risken 
för fallskada. 
Innefattar 
fallskyddstränin
g, information 
och rådgivning, 
anpassning av 
omgivningen, 
ökad 
uppmärksamhet
. Specifika 
åtgärder kan 
registreras 
separat. ICF 
b240 
 

QB003 
 

Hjärt-kärlfunktioner, 
blodbildnings-, 
immunsystemet och 
andningsfunktioner 

Provtagning UNS  AV034 

 Rensugning av luftvägar 

 

 DG012 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Kompressionsbehandling 

 

Omfattar 
aktiviteter vid 
ödem som 
lindning, 
bandagering, 
utprovning av 
kompressionsha
ndskar och 
kompressionsstr
umpor. 
Omfattar ej 
lymfdränagebeh
andling 

DP005 
 

 Inläggning av kvarliggande 
subkutan infart 

 

T.ex. tunn 
plastkateter 
 

DV060 
 

 Skötsel av central 
venkateter 

 

Skötsel av 
central 
venkateter och 
övervakning av 
funktion och 
tecken på 
komplikation, 
inklusive 
subkutan 
injektionsport. 
ICF b415 
 

QD004 
 

 Skötsel av perifer 
venkateter 

 

Skötsel av 
perifer 
venkateter och 
övervakning av 
funktion och 
tecken på 
komplikation, 
inklusive 
subkutan 
injektionsport. 
ICF b415 

QD005 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Lymfödembehandling 

 

Lymfödembehan
dling innefattar 
såväl manuell 
som mekanisk 
behandling och 
behandling med 
strumpor och 
lindning. ICF 
b415 

QD006 

 Övervakning av vitala 
tecken 

 

Övervakning av 
andning, 
cirkulation och 
medvetandegra
d med eller utan 
instrument 
oavsett metod. 
Innefattar 
blodtrycksmätni
ng. ICF b420, 
b440, b110 
 

QD008 

 Blodstillning 

 

Minimering av 
blodförlust i 
samband med 
blödning. ICF 
b430 

QD009 

 Övervakning av 
överkänslighetsreaktion 

 

Övervakning av 
symtom och 
tecken i 
samband med 
överkänslighetsr
eaktion. ICF 
b435 
 

QD011 

 Skötsel av endotrakeal 
eller trakeal tub 

 

Rengöring, byte, 
administrering 
av endotrakeal 
eller trakeal tub. 
ICF b445 

QD013 
 

 Syrgasbehandling 

 

Administrering 
av syrgas och 
övervakning av 
dess effekt. ICF 
b445 
 

QD014 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Inläggning av perifer 
venkateter 

 

 SP021 
 

Matsmältnings- och 
ämnesomsättningsfunk
tioner och endokrina 
funktioner 

Lavemang 

 

Avser vatten- 
eller 
oljelavemang. 
Utesluter: 
Rektalläkemedel
stillförsel DT020. 
Faecestransplan
tation DJ017 

DJ009 
 

 Nutritionsbehandling, 
enteral näringstillförsel via 
sond 

 

Ordination och 
uppföljning av 
enteral 
näringstillförsel 
(via sond). För 
förskrivning av 
näringsprodukte
r, se DV025, vid 
sondmatning, se 
DV065 
 

DJ010 
 

 Stomikontroll 

 

Tillsyn och 
eventuellt 
spolning av 
stomin. 
Rådgivning 
 

DJ011 
 

 Inläggande av fekalkateter 

  

 DJ030 

 Byte av fekalkateter 

 

 DJ031 

 Avlägsnande av 
fekalkateter 

 DJ032 



10 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Nutritionsbehandling, 
individuellt anpassad kost 

 

Ordination och 
uppföljning av 
behandling med 
individuellt 
anpassad kost 
inklusive 
anpassad 
måltidsordning. 
Utesluter: 
Nutritionsbehan
dling, 
specialkost 
(DV139) 
 

DV051 
 

 Nutritionsbehandling, 
konsistensanpassning 

 

Ordination och 
uppföljning av 
behandling 
konsistensanpas
sad kost 
 

DV052 
 

 Nutritionsbehandling, 
lågkaloridieter 

 

Ordination och 
uppföljning av 
behandling med 
VLCD/LCD. (Very 
low calori diets / 
low calori diets) 
 

DV054 
 

 Nutritionsbehandling, 
parenteral näringstillförsel 

 

Start och 
uppföljning av 
parenteral 
näringstillförsel 
inklusive 
eventuellt 
tillskott av 
näringsämne 
 

DV055 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Sondmatning 

 

Tillförsel av 
näring genom 
sond till 
magsäcken. Vid 
åtgärd utförd 
under 
fasthållande 
eller 
fastspänning 
används även 
koden ZV229 
 

DV065 
 

 Nutritionsbehandling, 
kosttillägg 

 

Ordination och 
uppföljning av 
behandling med 
kosttillägg 
 

DV137 

 Utprovning och underhåll 
av gastrostomi 

 

Inkl. 
gastrostomikate
ter t.ex. PEG 
 

GA014 
 

 Byte av gastrostomikateter Avlägsnande av 
gastrostomikate
ter. PEG 
(perkutan 
endoskopisk 
gastrostomi). 
Innefattar även 
avlägsnande av 
gastrostomikate
ter. T.ex. PEG 
(perkutan 
endoskopisk 
gastrostomi) 

 

TJD20 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Underlättande av sväljning 

 

Underlättande 
av sväljning och 
minskning av 
risken för 
aspiration 
genom t.ex. 
anpassning av 
födans 
konsistens, 
instruktion om 
kroppsställning. 
ICF b510 
 

QE005 
 

 Stöd för regelbunden 
tarmtömning 

 

Upprättande 
och underhåll av 
en regelbunden 
tarmtömning, 
inklusive 
användning av 
laxativ. ICF b525 
 

QE006 
 

 Övervakning av 
avföringsmönster 

 

Övervakning av 
avföringen med 
avseende på 
t.ex. frekvens, 
mängd, 
konsistens och 
lukt. ICF b525 
 

QE007 
 

 Stöd för viktminskning 

 

Underlättande 
av viktnedgång 
genom att ge 
information, 
uppmuntran, 
sätta mål för 
minskningen 
samt utveckla en 
daglig diet. ICF 
b530 
 

QE009 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Stöd för viktökning 

 

Underlättande 
av viktuppgång 
genom att ge 
information, 
uppmuntran, 
sätta mål för 
ökningen samt 
utveckla en 
daglig diet. ICF 
b530 
 

QE010 
 

 Övervakning av 
blodsockernivå 

 

Övervakning av 
blodsockernivå 
över tid i 
relation till 
medicinering, 
födointag och 
aktivitet. ICF 
b540 
 

QE015 
 

 Övervakning av 
kroppstemperatur 

 

Övervakning av 
kroppstemperat
ur över tid. ICF 
b550 
 

QE016 
 

 Stöd för bibehållande av 
vikt 

 

Underlättande 
av bibehållande 
av vikt genom 
att ge 
information, 
uppmuntran, 
sätta mål för 
bibehållande av 
vikt samt 
utveckla en 
daglig diet. ICF 
b530 
 

QE021 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Skötsel av stomi 

 

Skötsel av urin-, 
avföringstömnin
g via stomi och 
av kringliggande 
vävnader, byte 
av förband, 
inspektion, 
tvättning och 
smörjning runt 
stomin. ICF d520  
 

QN015 
 

Funktioner i köns- och 
urinorganen samt 
reproduktiva funktioner 

 

Byte av suprapubisk 
kateter/cystostomikateter 

 

 DK004 
 

 Spolning av urinblåsa 

 

 DK017 
 

 Urininkontinensutredning 
och behandling 

 

Inhämtande av 
miktionsanamne
s. Rådgivning. 
Blåsträning samt 
miktionsobserva
tion/flödes- och 
resurinobservati
on (MKO/FRO), 
under halv- eller 
heldag 
 

DK019 
 

 Spolning av urinkateter 

 

Avser spolning 
av urinkateter. 
Se även DK017 
Spolning av 
urinblåsa 
 

DK020 
 



15 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Avlägsnande av 
urinkateter 

 

För insättande, 
se TKC20 
Kateterisering av 
urinblåsa. För 
avlägsnande av 
suprapubisk 
kateter, se 
DK023 
 

DK021 
 

 Spolning av dränage 

 

T.ex. spolning av 
T-drän. 
Innefattar även 
tömning av 
dränage 
 

DV067 
 

 Peritonealdialys 

 

Administrering 
och övervakning 
av dialysering 
med utbyte av 
dialysvätska in 
och ut ur 
bukhålan. ICF 
b620 
 

QF006 
 

 

 

 

Rådgivning och 
information om 
blåsdysfunktion 

 

Rådgivande 
samtal och 
information om 
blåsfunktion, 
samt 
påverkansfaktor
er exempelvis 
kost-och 
vätskeintag, 
tarmfunktion, 
toalettvanor, 
urinvägsinfektio
n, hygien, 
övervikt, 
rökning, alkohol, 
kläder och 
omgivningen i 
relation till 
blåsdysfunktion. 
ICF b620 
 

QF015 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Kateterisering av urinblåsa 

 

Innefattar: 
Dränage och 
kateterbyte. 
Utesluter: För 
avlägsnande, se 
DK021. För 
inläggande av 
suprapubisk 
kateter, se 
DK010 
 

TKC20 
 

Rörelseapparaten Avgipsning 

 

Vid avgipsning 
och anläggande 
av nytt cirkulärt 
gips registreras 
dels 
avgipsningen 
och dels den nya 
gipset 
 

DN001 
 

 Assistans vid ändring och 
bibehållande av 
kroppsställning samt 
överflyttning  

 

Assistans i att 
inta och ändra 
kroppsställning, 
att bibehålla en 
kroppsställning 
samt vid 
överflyttning 
från en yta till 
en annan utan 
att ändra 
kroppsställning, 
där individen 
behöver hjälp 
med alla eller en 
del moment i 
proceduren. ICF 
d410 - d420 
 

QM009 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Gångträning 

 

 

 

 

 

 

 

Träning i att 
förflytta sig till 
fots, steg för 
steg, att 
promenera, gå 
framlänges, 
baklänges eller i 
sidled, kortare 
eller längre 
sträckor, 
inomhus eller 
utomhus, att gå 
på olika 
underlag samt 
runt hinder av 
olika slag. 
Innefattar 
träning av 
gångmönster, 
protesträning, 
gåskola. ICF 
d450, b770 

QM015 
 
 
 
 
 

 Trappträning 

 

Träning i att gå 
uppför och 
nedför i trappa 
 

QM016 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Träning i att använda 
hjälpmedel 

 

Träning i att 
använda 
hjälpmedel som 
används i det 
dagliga livet, för 
förflyttning och 
transport, 
kommunikation, 
utbildning, 
arbete, 
sysselsättning 
och för kultur, 
rekreation och 
sport (åtgärden 
ingår i 
förskrivningspro
cessen). ICF 
e115 - e145. 
Utesluter QT017 
Uppföljning av 
hjälpmedelsförs
krivning, QT018 
Träning i att 
använda 
produkter och 
teknik (exklusive 
förskrivet 
hjälpmedel) 

QT006 
 

 Träningsprogram  

 

Utprovning, 
utförande, 
genomgång och 
uppföljning av 
olika typer av 
träningsprogram 
 

QV011 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Funktioner i huden och 
därmed relaterade 
strukturer 

 

Trycksårsprofylax 

 

Tryckavlastning 
genom 
lägesändringar, 
bruk av 
tryckutjämnand
e underlag, 
övervakning av 
hudkostymen. 
Anpassning av 
klädval, skor, 
sätt att ta i 
personen och 
kroppspositione
ring. ICF b810 
 

QH001 
 

 Sårvård 

 

Sårvård 
omfattande 
övervakning, 
rengöring och 
bandagebyte av 
t.ex. 
operationssår, 
spolning av 
fistel, 
debridering av 
nekros. ICF b820 
 

QH008 
 

 Hudvård 

 

Tvätt, dusch och 
bad i relation till 
hudens behov, 
eliminera 
kontakt med 
externa 
skadefaktorer 
och smörjning 
av huden samt 
övervakning av 
hudkostymen. 
ICF b840 
 

QH010 
 

 Avlägsnande av 
hudsuturer 

 TQX40 



20 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Farmakologisk 
behandling 

Övervakning av 
läkemedelsintag 

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

AU116 

  

 Monitorering av pågående 
läkemedelsbehandling 

 

Fortlöpande, 
frekvent 
återkommande, 
kontroll av 
läkemedlets 
effekt, t.ex. 
antikoagulantiak
ontroll inklusive 
ordination. 
Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

AV027 
 

 Läkemedelstillförsel, 
konjunktival 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT006 
 

 Läkemedelstillförsel, 
intramuskulär 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 

DT011 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Läkemedelstillförsel, 
intramuskulär 

 

Inklusive 
tillförsel via 
vaskulär 
injektionsport. 
Innefattar 
intravenös 
vätsketillförsel. 
Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod.  

DT016 
 

 Läkemedelstillförsel, kutan 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod. Kan till 
exempel 
användas vid 
pensling av 
kondylom, 
applikation av 
salvor och 
krämer 
 

DT017 
 

 Läkemedelstillförsel, nasal 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT018 
 

 Läkemedelstillförsel, 
peroral 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT019 
 

 Läkemedelstillförsel, rektal 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT020 
 

 Läkemedelstillförsel, 
subkutan 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT021 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Läkemedelstillförsel, 
transkutan 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT022 

 Läkemedelstillförsel, 
vaginal 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod. Vid tillförsel 
av mifepriston, 
se DL005, och 
tillförsel av 
prostaglandinan
alog, se DL006 
 

DT023 

 Läkemedelstillförsel, via 
inhalation 

 

Läkemedel kan 
anges genom 
tillägg av ATC-
kod 
 

DT024 
 

 Ordination av läkemedel 

 

Åtgärder i 
samband med 
insättning, 
utvärdering och 
utsättning av 
läkemedel. 
Innefattar t.ex. 
överväganden 
tillsammans 
med patienten, 
receptförskrivni
ng, skriftliga 
instruktioner 
samt 
utvärdering av 
effekt och 
biverkningar. 
Aktuellt 
läkemedel kan 
anges med ATC-
kod 

DT026 
 



23 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Vaccination 

 

Typ av 
vaccination kan 
anges genom 
tilläggskod med 
ATC-kod 
 

DT030 
 

 Läkemedelsbehandling, 
utdelning av dosett eller 
enstaka dos 

 

Iordningställand
e och utdelning 
av dosett eller 
enstaka 
läkemedelsdos 
 

DV046 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Inhämtande av 
information vid 
läkemedelsgenomgång 

 

Annan hälso- 
och 
sjukvårdsperson
al än läkare 
inhämtar 
information vid 
enkel eller 
fördjupad 
läkemedelsgeno
mgång enligt 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 
med 
ändringsförfattn
ingar. Innefattar 
insamling och 
analys av 
information från 
exempelvis 
standardiserade 
bedömningsinstr
ument, 
skattningsskalor, 
intervju 
och/eller 
observation. 
Åtgärden avser 
främst 
användning 
inom kommunal 
hälso- och 
sjukvård 

XV021 
 



25 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Möte för enkel 
läkemedelsgenomgång 

 

Annan hälso- 
och 
sjukvårdsperson
al deltar 
tillsammans 
med läkare i 
mötet för enkel 
läkemedelsgeno
mgång enligt 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 
med 
ändringsförfattn
ingar. Åtgärden 
avser främst 
användning 
inom kommunal 
hälso- och 
sjukvård 

XV022 
 

 Möte för fördjupad 
läkemedelsgenomgång 

Annan hälso- 
och 
sjukvårdsperson
al deltar 
tillsammans 
med läkare i 
mötet för 
fördjupad 
läkemedelsgeno
mgång enligt 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 
med 
ändringsförfattn
ingar. Åtgärden 
avser främst 
användning 
inom kommunal 
hälso- och 
sjukvård 

XV023 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Palliativ vård  Vård i livets slutskede 

 

Komplexa 
åtgärder i syfte 
att främja 
fysiskt, psykiskt 
och andligt 
välbefinnande i 
samband med 
livets slut, 
inklusive de 
närståendes 
behov. Specifika 
åtgärder kan 
registreras 
separat 

QX006 
 

 Medverkan i 
brytpunktssamtal 

 

Annan hälso- 
och 
sjukvårdsperson
al deltar i 
samtalet mellan 
ansvarig läkare 
eller 
tjänstgörande 
läkare och 
patient om 
ställningstagand
et att övergå till 
palliativ vård i 
livets slutskede. 
Utesluter: 
Brytpunktssamt
al XV018 

XV028 
 



27 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Personlig vård 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) (DV200) 

DV132 
 

 Rådgivande samtal om 
matvanor 

 

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

DV142 
 

 Träning av att tillämpa 
kunskap 

 

Lärande och 
träning av att 
kunna vara 
uppmärksam, 
att tänka, läsa 
och att kunna 
skriva och 
beräkna samt 
lösa problem 
och fatta beslut 
samt kunna 
prioritera bland 
ett flertal 
uppgifter som 
behöver 
genomföras. ICF 
d160- d179 

QJ003 
 



28 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Stöd och/eller träning i att 
genomföra daglig rutin 

 

Information, 
undervisning 
och stöd samt 
träning i att 
genomföra 
enkla eller 
samordnade 
handlingar för 
att planera och 
hantera tid och 
energi samt 
genomföra de 
aktiviteter som 
innefattas i 
dagliga rutiner 
under hela 
dygnet. ICF d230 
 

QK003 
 

 Assistans vid personlig 
vård  

 

Assistans vid 
personlig vård 
där individen 
behöver hjälp 
med alla eller en 
del moment i 
proceduren som 
innefattar att 
med lämpliga 
metoder och 
material tvätta 
och torka sig, ta 
hand om sin 
kropp och 
kroppsdelar, klä 
sig, äta och 
dricka och sköta 
sin egen hälsa. 
ICF d510 - d570 

QN002  
 



29 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Träning i att tvätta sig 

 

Träning i att 
tvätta och torka 
delar av eller 
hela kroppen 
med lämpliga 
metoder och 
material. 
Innefattar att 
bada eller 
duscha. ICF d510 
 

QN004  
 

 Träning i kroppsvård Träning i att 
utföra hudvård, 
tandvård, 
hårvård, 
rakning, manikyr 
och pedikyr. 
Innefattar att 
kamma sig, 
ordna frisyr och 
att klippa sig. ICF 
d520 
 

QN007 

 Träning i munvård 

 

Träning i att 
borsta tänder 
och hålla 
munnen ren. ICF 
d520 
 

QN010 
 

 Assistans vid munvård 

 

Assistans vid 
munhygien där 
individen 
behöver hjälp 
med alla eller en 
del moment i 
proceduren. ICF 
d520 
 

QN011 
 



30 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Fullständigt utförande av 
munvård 

 

Fullständigt 
utförande av 
munhygien där 
individen 
behöver hjälp 
med alla eller en 
del moment i 
proceduren. ICF 
d520 
 

QN012 
 

 Träning i att sköta sina 
toalettbehov 

 

Träning i att 
kontrollera och 
sköta urinering, 
avföring och 
sköta 
menstruation, 
komma till 
lämplig plats och 
ställning samt 
hantering av 
kläder. Träning i 
att genomföra 
regelbundna 
toalettbesök och 
dubbeltömning 
av blåsa, samt 
att välja lämplig 
sittställning, 
rengöra sig själv 
efteråt och 
sköta eventuell 
urinkateter. ICF 
d530 

QN013  
 

 Träning av på- och 
avklädning  

 

Träning av på- 
och avklädning 
av kläder och 
skor samt val av 
lämplig klädsel. 
ICF d540 
 

QN016  
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Träning i att äta och dricka 

 

Träning av att 
kunna 
genomföra 
samordnade 
handlingar 
såsom att skära 
eller bryta 
maten i bitar, 
öppna flaskor 
och burkar, 
blanda dryck, 
använda bestick 
samt att föra 
mat och dryck 
till munnen och 
att äta och 
dricka på ett 
kulturellt 
accepterat sätt. 
ICF d550, d560 

QN019 
 

 Assistans vid födointag 

 

Assistera vid 
födointag 
genom att t.ex. 
sönderdela mat, 
dimensionera 
portioner, 
organisera 
upplägg på 
tallrik där 
individen själv 
genomför en del 
moment i 
proceduren. 
Ätstödjande 
åtgärd. ICF d550, 
d560 

QN020 
 



32 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Övervakning vid födointag 

 

Övervakning av 
genomförandet 
av samordnade 
handlingar 
såsom att skära 
eller bryta 
maten i bitar, 
öppna flaskor 
och burkar, 
blanda dryck, 
använda bestick 
samt att föra 
mat och dryck 
till munnen och 
att äta och 
dricka på ett 
kulturellt 
accepterat sätt. 
ICF d550, d560 

QN021 
 

 Matning 

 

Föra mat och 
dryck till 
munnen, 
kontrollera 
intaget av födan 
och att maten 
tuggas och 
sväljs. 
Ätstödjande 
åtgärd. ICF d550, 
d560 
 

QN022 
 

 Övervakning av 
vätskeintag 

 

Övervakning av 
genomförandet 
av samordnade 
handlingar så 
som att öppna 
flaskor och 
burkar, blanda 
dryck föra dryck 
till munnen och 
dricka på ett 
kulturellt 
accepterat sätt. 
ICF d560 
 

QN024 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Stöd och/eller träning i att 
sköta sin egen hälsa (i) 

 

Träning i att 
kunna 
tillförsäkra sig 
fysiskt och 
psykiskt 
välbefinnande, 
såsom att 
upprätthålla 
lämplig kost och 
nivå av fysisk 
aktivitet samt 
undvika 
hälsorisker. 
Innefattar: 
egenvård, att 
söka 
professionell 
hjälp och att 
följa medicinska 
ordinationer och 
andra hälsoråd 
och 
träningsprogram
. Att ta 
mediciner. ICF 
d570 

QN025  
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Produkter och teknik  Utprovning och 
förskrivning av rullstol 

 

Informera, 
instruera, prova 
ut, anpassa och 
välja lämplig 
rullstol 
(åtgärden ingår i 
förskrivningspro
cessen). ICF 
e120. Utesluter: 
QT006 Träning i 
att använda 
hjälpmedel, 
QT017 
Uppföljning av 
hjälpmedelsförs
krivning, GA025 
Utprovning och 
förskrivning av 
övriga 
hjälpmedel 
(exklusive 
rullstol), GA004 - 
GA022 
 

GA023 
 



35 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Utprovning och 
förskrivning av övriga 
hjälpmedel (exklusive 
rullstol) 

 

Informera, 
instruera, prova 
ut, anpassa och 
välja lämpligt 
hjälpmedel 
(exklusive 
rullstol) 
(åtgärden ingår i 
förskrivningspro
cessen). ICF 
e115 - e145. 
Utesluter: 
QT006 Träning i 
att använda 
hjälpmedel, 
QT017 
Uppföljning av 
hjälpmedelsförs
krivning, GA023 
Utprovning och 
förskrivning av 
rullstol, GA004-
GA022 avser 
utprovning och 
förskrivning/utlä
mnande av 
andra produkter 
än nämnda, 
GA029 
Utprovning och 
förskrivning av 
förbrukningsmat
erial 

GA025 
 



36 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Utprovning och 
förskrivning av 
förbrukningsmaterial 

 

 

Informera, 
instruera, prova 
ut, anpassa och 
välja lämpligt 
förbrukningsmat
erial, t.ex. 
inkontinensprod
ukter, 
stomiprodukter, 
diabetesstickor, 
produkter för 
näringstillförsel 
(ex. aggregat, 
sondsprutor). 
Åtgärden ingår i 
förskrivningspro
cessen. ICF 
e115. Utesluter: 
Utprovning och 
förskrivning av 
övriga 
hjälpmedel 
(exklusive 
rullstol) (GA025) 

GA029 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassning av produkter 
och teknik i det dagliga 
livet 

Anpassa, flytta 
om, ställa 
undan, 
produkter, 
inventarier och 
möbler för att 
möjliggöra eller 
underlätta att 
aktiviteter i det 
dagliga livet kan 
utföras på ett 
säkert sätt. ICF 
e115 

QT003 



37 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Utprovning och/eller 
tillverkning av ortos 

Justering/anpass
ning av ortos 
samt 
administrativa 
rutiner i 
samband med 
utprovning/tillve
rkning. ICF e115. 
Utesluter 
strumpor/lindni
ng vid 
kompressionsbe
handling, jämför 
perifer 
kompressionsbe
handling DP005 
samt GA017 
Utprovning och 
underhåll av 
ortopedtekniska 
hjälpmedel 

QT004 

 Anpassning av 

boende/hemmiljö 

 

Ge förslag till 
anpassning, 
utformning av 
produkter och 
teknik i 
hemmiljön. ICF 
e155 
 

QT009 
 
 

 Uppföljning av 
hjälpmedelsförskrivning 

 

Följa upp 
användning av 
förskrivet 
hjälpmedel 
(åtgärden ingår i 
förskrivningspro
cessen) ICF e115 
- e145 
 

QT017 



38 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

Information/undervisni
ng av patient/brukare 

Patientrelaterad extern 
information och utbildning 

 

Avser dels 
överrapporterin
g av patient till 
annan enhet och 
dels information 
och/eller 
utbildning 
avseende en viss 
patients behov 
till externa 
enheter 
(=utanför den 
egna kliniken) 

GB004 
 

 Självkateteriseringsträning 

 

Undervisning 
om 
självkateteriseri
ng (RIK) och 
självdilatation 
(RID) 
 

GB005 
 

 Information/undervisning 
om hälsa-ohälsa 

 

Information, 
undervisning, 
rådgivning eller 
handledning i 
syfte att öka 
individens 
kunskap, 
färdighet, 
förståelse, 
motivation, 
handlingsbereds
kap och 
verklighetsföran
kring som 
förutsättningar 
för att sköta sin 
egen hälsa. 
Innefattar 
primär 
prevention, 
patientskolor. 
ICF d570 

QV001 
 



39 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Information/undervisning 
om hälsoproblem 

 

Information och 
undervisning om 
sjukdom, skador 
och 
funktionshinder 
och deras 
behandling. 
Innefattar 
sekundär 
prevention. ICF 
d570 
 

QV002 
 

 Information/undervisning 
om egenvårdsprogram 

 

Information och 
undervisning i 
egenvård/egenb
ehandling. ICF 
d570 
 

QV003 
 

 Information/undervisning 
om undersökningar och 
behandlingar 

 

Information och 
undervisning om 
undersökningar 
och 
behandlingar. 
ICF d570 
 

QV004 
 

 Information/undervisning 
om kostfrågor 

 

Information om 
kost i relation till 
kroppens behov 
och 
hälsa/ohälsa/sju
kdom. ICF d570 
 

QV005 
 

 Information/undervisning 
om medicinering 

 

Information och 
undervisning om 
användning av 
läkemedel 
inklusive 
övervakning av 
dess effekter. 
ICF d570 
 

QV006 
 



40 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Information/undervisning 
om sexualitet 

 

Muntlig och 
skriftlig 
sexualupplysnin
g inklusive 
information och 
undervisning om 
preventivmedel. 
ICF d570 
 

QV008 
 

 Information/undervisning 
om ergonomi 

 

Instruktioner 
och/eller 
uppföljning av 
arbetsteknik, 
arbetsställningar
, avlastning 
 

QV010 
 

Kontaktrelaterade 
åtgärder 

Intyg, omfattande 

 

T.ex. LUH, intyg 
för 
bostadsanpassni
ng eller annat 
intyg av 
motsvarande 
omfattning 
 

GD003 
 

 Information och 
rådgivning med 
företrädare för patienten 

 

Möte där någon 
företrädare för 
patienten 
(vårdnadshavare
, god man, 
anhörig, 
närstående eller 
annan som 
patienten själv 
utsett som 
företrädare) 
möter hälso- 
och 
sjukvårdsperson
al utan att 
patienten är 
med. Samtalet 
ska journalföras 

XS001 
 



41 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Information och 
rådgivning med patient 
per brev 

 

Innefattar 
skriftlig 
kommunikation 
med patient. 
Brev, e-post 
m.m. 
 

XS003 
 

 Distanskonsultation 

 

Genomgång av 
patientärende 
efter kontakt 
(extern remiss, 
brev, e-post, 
telefon, 
telemedicin). 
Bedömningen 
ska journalföras 
 

XS004 
 

 Externt 
informationsutbyte 

 

Kontakt via 
telefon, brev, e-
post etc. med 
myndighet/instit
ution 
(försäkringskass
a, kommun, 
skola, 
hjälpmedelscent
ral), arbetsplats 
etc. rörande 
patient 
 

XS005 
 



42 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Konferens med patient 

 

Konferens med 
patient och/eller 
patientens 
företrädare 
(vårdnadshavare
, god man, 
anhörig, 
närstående eller 
annan som 
patienten själv 
utsett som 
företrädare) och 
hälso- och 
sjukvårdsperson
al från ett eller 
flera 
vårdområden. 
Sammanfattning 
av anamnes och 
kliniska fakta. 
Beslut om 
fortsatt 
diagnostik och 
terapi. 
Eventuella 
övriga åtgärder, 
t.ex. biopsier, 
kodas separat. 
Åtgärden 
konferens med 
patient används 
även vid olika 
former av 
vårdplanering. 
Inkluderar 
nätverksmöte 
 

XS007 
 



43 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Konferens om patient 

 

Konferens utan 
att patienten 
och/eller 
patientens 
företrädare 
(vårdnadshavare
, god man, 
anhörig, 
närstående eller 
annan som 
patienten själv 
utsett som 
företrädare) är 
närvarande. 
Sammanfattning 
av anamnes och 
kliniska fakta. 
Beslut om 
fortsatt 
diagnostik och 
terapi. 
Eventuella 
övriga åtgärder, 
t.ex. biopsier, 
kodas separat. 
Kan omfatta en 
eller flera 
yrkeskategorier 
från en eller 
flera olika 
specialiteter. 
Varje deltagare 
kan 
dokumentera 
sin insats. 
Inkluderar 
nätverksmöte 

XS008 
 

 Information och 
rådgivning med patient 
per telefon 

 

Telefonsamtal 
med patient. 
Samtalet ska 
journalföras 
 

XS012 
 



44 
 

Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

SIP Upprättande av 
samordnad individuell plan 
(SIP) 

 

Upprättande av 
plan enligt 16 
kap. 4 § hälso- 
och 
sjukvårdslagen 
respektive 2 
kap. 7 § 
socialtjänstlagen
. För uppföljning 
av SIP, se 
AW010. 
Utesluter: 
Upprättande av 
samordnad 
vårdplan vid 
tvångsvård 
(XU042) och 
Upprättande av 
samordnad 
individuell plan 
vid utskrivning 
(AU125) 

AU124 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Upprättande av 
samordnad individuell plan 
(SIP) vid utskrivning 

 

Insatser enligt 4 
kap. 2 § lagen 
om samverkan 
vid utskrivning 
från sluten 
hälso- och 
sjukvård. Planen 
ska upprättas i 
enlighet med 16 
kap. 4 § hälso- 
och 
sjukvårdslagen 
respektive 2 
kap. 7 § 
socialtjänstlagen
. För uppföljning 
av SIP, se 
AW010. 
Utesluter: 
Upprättande av 
samordnad 
vårdplan vid 
tvångsvård 
(XU042) och 
Upprättande av 
samordnad 
individuell plan 
(AU124) 

AU125 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Uppföljning av samordnad 
individuell plan (SIP) 

 

Uppföljning av 
samordnad 
individuell plan 
som upprättats 
enligt 16 kap. 4 
§ hälso- och 
sjukvårdslagen 
eller enligt 4 
kap. 1 § lagen 
om samverkan 
vid utskrivning 
från sluten 
hälso- och 
sjukvård. För 
upprättande av 
samordnad 
individuell plan, 
se AU124 och 
upprättande av 
samordnad 
individuell plan 
vid utskrivning, 
se AU12 

AW010 
 

Övriga Anmälan enligt lag 

 

Anmälan som 
regleras i lag. 
T.ex. anmälan 
enligt 
smittskyddslage
n, 
socialtjänstlagen 
etc. Innefattar 
utfärdande av 
dödsbevis och 
utfärdande av 
dödsorsaksintyg 
 

GD001 
 

 Registrering i 
kvalitetsregister 

 GD009 
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Avsnitt Kod-text Beskrivningstext KVÅ-kod 

 Prevention av smittsamma 
sjukdomar 

Åtgärder mot en 
grupp i 
samhället i syfte 
att minska eller 
hantera incidens 
och prevalens av 
smittsamma 
sjukdomar i 
populationen 

QX001 

 Minskning av risken för att 
en individ skadar sig själv 

 

Hjälpa individen 
att minska eller 
utesluta 
beteenden som 
skadar den egna 
kroppen 
 

QX002 
 

 Preoperativ förberedelse 

 

Information, 
hårborttagning 
och tvättning, 
fasta inför 
operation 
 

QX004 
 

 Ständigt närvarande 
personal (extravak) i 8 
timmar eller mer 

 

Ständig närvaro 
hos en enskild 
patient av 
särskilt avdelad 
personal som 
aldrig lämnar 
patienten 
ensam. Syftet är 
att förhindra att 
fara för 
patientens 
fysiska eller 
psykiska hälsa 
eller för annans 
liv uppstår. Se 
även GA002 
Extra tillsyn. 

XV014 
 

 Åtgärd relaterad till covid-
19 

 

Tilläggskod till 
annan utförd 
åtgärd 
 

ZV100 
 

 


