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Förord
Denna vägledning är framtagen för användning i NordDRG. Den innehåller koder och kodtexter för att beskriva funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård.
Vägledningen är en vidareutveckling av NASS (Nordic Assessment
Score), ett tidigare nordiskt förslag till kodningssystem. Det utarbetades av
en nordisk arbetsgrupp för att användas i NordDRG.
Vidareutvecklingen genomfördes av Ann-Helene Almborg och Ralph
Dahlgren, Socialstyrelsen, och resulterade 2011 i vägledningen Kodning av
funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård, för användning med
NordDRG från och med 2011. Vägledningen uppdaterades senast år 2019.
Den ersätts nu av denna nya vägledning, som gäller från och med 1 januari
2021. Det är introduktionen som har uppdaterats och det har inte skett några
ändringar av koderna för funktionstillstånd.
Lars Söderdahl
Enhetschef
Klassifikationer och terminologi
Avdelningen för register och statistik
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Introduktion
Vägledningen för Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten
vård har utvecklats av Socialstyrelsen i samråd med verksamhetsföreträdare
och är ett kodningssystem i NordDRG. Syftet med koderna i vägledningen är
att gruppera patienter inom rehabiliteringen i sluten vård. Koderna utgår från
patientens grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning.
DRG (Diagnosis Related Groups) är ett system för sekundär patientklassificering – till skillnad från system för primär klassificering, till exempel ICD10. DRG-systemet innebär att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att
beskriva patientsammansättningen (”case mix”) på olika sjukhus eller i olika
landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att
jämföra kvaliteten på vården. Eftersom DRG-systemet tar hänsyn till resursförbrukning, dvs. kostnader, kan det också användas för att jämföra olika
sjukhus avseende kostnadseffektivitet, s.k. ”benchmarking”.
NordDRG är ett nordiskt gemensamt DRG-system som är anpassat till nordisk primärkodning. Systemet började utvecklas 1994. År 1999 infördes det i
Sverige och omfattade då enbart den slutna somatiska vården. Sedan dess har
ett betydande utvecklingsarbete bedrivits, och successivt har allt fler verksamheter i vården kommit att omfattas av systemet. Rehabilitering finns representerad i DRG-grupperna.
Grupperingslogiken för rehabilitering tillkom 2008 efter önskemål från
verksamheterna. Den innehåller 33 nya DRG-grupper som utgår från Nordic
Assessment Score-manualen (NASS-manualen). Denna manual är utvecklad
inom ramen för NordDRG-arbetet för att underlätta grupperingen av patienter inom just rehabiliteringsvården. Grupperingen utgår från patientens grad
av oberoende eller beroende i olika aktiviteter och situationer, och strukturen
och innehållet kan kännas igen i Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Functional Independence
Measure ™ (FIM).
Den svenska versionen av NASS-manualen började användas 2008. År
2009 reviderades den genom att antalet koder utökades, och den anpassades
ytterligare till ICF. Fortsatt utveckling ledde fram till en vägledning 2011,
som helt utgick från strukturen och innehållet i ICF. Däremot finns de ursprungliga grupperingsegenskaperna i NordDRG kvar. Därefter skedde en vidareutveckling med ytterligare koder till en version 2014.
Denna nya version av vägledning som gäller från 2021 har reviderats pga.
förändrade KVÅ-koder och ersätter den tidigare versionen från 2019.
Av de grupper som finns i NordDRG gäller denna vägledning endast för
rehabiliteringspatienter i sluten vård. För att en patient ska grupperas till de
rehabiliteringsgrupper som finns i NordDRG krävs att vårdgivaren registrerar
grundsjukdomen som huvuddiagnos. Dessutom ska vårdgivaren registrera
båda KVÅ-koderna AW020 (Upprättande av rehabiliteringsplan) och
AW030 (Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan inom sluten
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vård). Beskrivningstexterna till dessa KVÅ-koder finns att hämta i KVÅ.
Observera att det måste finnas en individuell rehabiliteringsplan som är dokumenterad i patientjournalen. Planen ska bland annat ange vilka rehabiliteringsåtgärder som planeras samt mål och tidsplan för rehabiliteringen.
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Koder för funktionstillstånd
Koderna för funktionstillstånd i denna vägledning utgår från kategorierna i
ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa. ICF består av ett alfanumeriskt system för att beteckna olika komponenter. De komponenter som är aktuella för funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård är kroppsfunktioner (b), aktivitet (a) och delaktighet (p).
Det alfanumeriska kodsystemet i ICF är uppbyggt enligt en hierarkisk
struktur för varje komponent. Koden börjar med bokstaven för komponenten.
Därefter betecknas första nivån (kapitelnivå) med en siffra, andra nivån med
tre siffror, tredje nivån med fyra siffror och så vidare, beroende på vilken detaljeringsnivå som väljs. Till varje ICF-kod kan det även läggas en bedömningsfaktor för att beskriva graden av problemet.

Så här är koderna uppbyggda
Koderna i denna vägledning börjar med två bokstäver som skrivs med versaler. Den första bokstaven är alltid U. Sedan följer bokstaven A, B eller P,
som är tagna från komponenterna i ICF. Betydelsen av bokstavskombinationerna är följande:
UA – aktivitet
UB – kroppsfunktioner
UP – delaktighet
Efter bokstäverna följer fyra siffror. Den första till tredje siffran består av den
motsvarande ICF-koden. De flesta koderna för funktionstillstånd motsvarar
ICF-koderna på andra nivån, vilket innebär att de är identiska. När däremot
den tredje nivån i ICF används, är den tredje siffran utbytt mot en bokstav
(versal). I dessa fall är alltså koden för funktionstillstånd inte identisk med
koden i ICF. Den fjärde siffran är bedömningsfaktorn, det vill säga graden av
hälsoproblem.
Hälsoproblemet graderas enligt följande:
UXxxx.0 – inget problem
UXxxx.1 – lätt problem
UXxxx.2 – måttligt problem
UXxxx.3 – stort problem
UXxxx.4 – totalt problem
UXxxx.8 – ej specificerat
UXxxx.9 – ej tillämpbart
Om det inte finns tillräcklig information för att specificera graden av hälsoproblem används ej specificerat. Det kan finnas situationer där det inte är
korrekt eller möjligt att tillämpa en viss kod och då används ej tillämpbart.
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Det är viktigt att uppmärksamma att bedömningsgrunden (dvs. graderingen av problem uttryckt i procent) är identisk i koderna för funktionstillstånd och i ICF-koderna. Detta förtydligas i nästa kapitel, i beskrivningarna
av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning.
Koderna för funktionstillstånd i denna vägledning stämmer överens med
koderna i NordDRG förutom att vägledningens koder har en punkt mellan
den femte och den sjätte siffran.
Bedömningen av en patients aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning
och delaktighetsinskränkning görs i den aktuella miljön och med eventuella
hjälpmedel.
Här i vägledningen står det ibland ”såsom” i den text som beskriver innehållet i kodtexten. Detta innebär att det som följer är exempel, men det kan
finnas fler exempel än de som står nämnda.

Aktivitetsbegränsning
– förklaring och gradering
Aktivitetsbegränsningar är de svårigheter som en person har när han eller hon
genomför aktiviteter, uppgifter eller handlingar.
Koderna baseras på att aktiviteten genomförs med de eventuella hjälpmedel som personen använder. Man tar alltså inte bort personens egna hjälpmedel när man gör bedömningen. Aktiviteten som bedöms ska däremot genomföras utan assistans av någon annan person eller personal.
Bedömningen sker alltid i den miljö som personen befinner sig i.
En persons aktivitetsbegränsningar bedöms i relation till en allmänt accepterad populationsstandard, det vill säga det som kan förväntas av personer
utan de specifika hälsobetingelserna.
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UAxxx. 0

Ingen aktivitetsbegränsning (0–4 %)
Personen utför alla uppgifter som ingår i området, utan aktivitetsbegränsning eller med obetydlig aktivitetsbegränsning.
Detta betyder maximalt 4 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.1

Lätt aktivitetsbegränsning (5–24 %)
Personen utför alla uppgifter som ingår i området med lätt eller
liten aktivitetsbegränsning.
”Lätt eller liten” betyder från 5 till maximalt 24 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.2

Måttlig aktivitetsbegränsning (25–49 %)
Personen utför alla uppgifter som ingår i området med måttlig
eller med ganska stor aktivitetsbegränsning.
”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt
49 procents aktivitetsbegränsning.
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UAxxx.3

Stor aktivitetsbegränsning (50–95 %)
Personen utför alla uppgifter som ingår i området med stor eller grav aktivitetsbegränsning.
”Stor eller grav” betyder från 50 till maximalt 95 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.4

Total aktivitetsbegränsning (96–100 %)
Personen utför i princip alla uppgifter som ingår i området med
total eller fullständig aktivitetsbegränsning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.8

Aktivitetsbegränsning ej specificerad
Det är inte specificerat vilken grad av aktivitetsbegränsning
personen har.

UAxxx.9

Aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
Det är inte korrekt eller möjligt att bedöma personens aktivitetsbegränsning.

Funktionsnedsättning
– förklaring och gradering

Kroppsfunktioner är en persons fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner. Funktionsnedsättning innebär att en person har en påvisbar
förlust eller brist, nedsättning, ökning eller överdrift, eller avvikelse i sina
kroppsfunktioner.
Bedömningen av funktionsnedsättningen sker i den miljö som personen
befinner sig i.
UBxxx.0

Ingen funktionsnedsättning (0–4 %)
Personen har ingen eller obetydlig funktionsnedsättning.
”Ingen eller obetydlig” betyder maximalt 4 procents funktionsnedsättning.

UBxxx.1

Lätt funktionsnedsättning (5–24 %)
Personen har lätt eller låg funktionsnedsättning.
”Lätt eller låg” betyder från 5 till maximalt 24 procents funktionsnedsättning.

UBxxx.2

Måttlig funktionsnedsättning (25–49 %)
Personen har måttlig eller ganska stor funktionsnedsättning.
”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt 49
procents funktionsnedsättning.
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UBxxx.3

Stor funktionsnedsättning (50–95 %)
Personen har stor eller svår funktionsnedsättning.
”Stor eller svår” betyder från 50 till maximalt 95 procents
funktionsnedsättning.

UBxxx.4

Total funktionsnedsättning (96–100 %)
Personen har total eller fullständig funktionsnedsättning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents funktionsnedsättning.

UBxxx.8

Funktionsnedsättning ej specificerad
Det är inte specificerat vilken grad av funktionsnedsättning
personen har.

UBxxx.9

Funktionsnedsättning ej tillämpbar
Det är inte möjligt eller korrekt att bedöma personens funktionsnedsättning.

Delaktighetsinskränkning
– förklaring och gradering
Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Det representerar
det sociala perspektivet av funktionstillstånd. Delaktighetsinskränkning innebär att en person har problem med att engagera sig i livssituationer. Förekomsten av delaktighetsinskränkning bestäms genom att jämföra en persons
delaktighet med vad som förväntas av en person utan funktionshinder i den
aktuella kulturen eller samhället.
Bedömningen av delaktighetsinskränkning sker i den miljö som personen
befinner sig i.
UPxxx. 0
Ingen delaktighetsinskränkning (0–4 %)
Personen har ingen eller obetydlig delaktighetsinskränkning.
”Ingen eller obetydligt” betyder maximalt 4 procents delaktighetsinskränkning.
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UPxxx.1

Lätt delaktighetsinskränkning (5–24 %)
Personen har lätt eller liten delaktighetsinskränkning.
”Lätt eller liten” betyder från 5 till maximalt 24 procents delaktighetsinskränkning.

UPxxx.2

Måttlig delaktighetsinskränkning (25–49 %)
Personen har måttlig eller ganska stor delaktighetsinskränkning.
”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt 49
procents delaktighetsinskränkning.
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UPxxx.3

Stor delaktighetsinskränkning (50–95 %)
Personen har stor eller svår aktivitetsinskränkning.
”Stor eller svår” betyder från 50 till maximalt 95 procents delaktighetsinskränkning.

UPxxx.4

Total delaktighetsinskränkning (96–100 %)
Personen har total eller fullständig delaktighetsinskränkning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents delaktighetsinskränkning.

UBxxx.8

Delaktighetsinskränkning ej specificerad
Det är inte specificerat vilken delaktighetsinskränkning personen har.

UBxxx.9

Delaktighetsinskränkning ej tillämpbar
Det är inte möjligt eller korrekt att bedöma personens delaktighetsinskränkning.
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Aktivitetsbegränsning – beskrivning
och koder
UA329.- Kommunicera – att vara mottagare
Beskrivning UA329.Att begripa ordagranna och dolda innebörder i talade meddelanden, i meddelanden som överbringas genom gester, symboler och teckningar, i meddelanden genom skrivet språk (innefattande punktskrift).
Koder UA329.UA329.0

Kommunicera, att vara mottagare, ingen aktivitetsbegränsning

UA329.1

Kommunicera, att vara mottagare, lätt aktivitetsbegränsning

UA329.2

Kommunicera, att vara mottagare, måttlig aktivitetsbegränsning

UA329.3

Kommunicera, att vara mottagare, stor aktivitetsbegränsning

UA329.4

Kommunicera, att vara mottagare, total aktivitetsbegränsning

UA329.8

Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning
ej specificerad

UA329.9

Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning
ej tillämpbar

UA349.- Kommunicera – att vara sändare
Beskrivning UA349.Att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i talade meddelanden med ordagrann och dold innebörd, att använda gester, symboler och teckningar för
att uttrycka meddelanden, att förmedla ordagrann och dold innebörd i meddelanden som uttrycks genom skriftspråk.
Koder UA349.-
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UA349.0

Kommunicera, att vara sändare, ingen aktivitetsbegränsning

UA349.1

Kommunicera, att vara sändare, lätt aktivitetsbegränsning

UA349.2

Kommunicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning

VÄGLEDNING FÖR KODNING AV FUNKTIONSTILLSTÅND VID REHABILITERING INOM SLUTEN VÅRD
SOCIALSTYRELSEN

UA349.3

Kommunicera, att vara sändare, stor aktivitetsbegränsning

UA349.4

Kommunicera, att vara sändare, total aktivitetsbegränsning

UA349.8

Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej
specificerad

UA349.9

Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej
tillämpbar

UA41A.- Ligga ner
Beskrivning UA41A.Att lägga sig ner och resa sig från liggande ställning eller att ändra kroppsställning från liggande till någon annan ställning såsom att stå eller sitta.
Koder UA41A.UA41A.0

Ligga ner, ingen aktivitetsbegränsning

UA41A.1

Ligga ner, lätt aktivitetsbegränsning

UA41A.2

Ligga ner, måttlig aktivitetsbegränsning

UA41A.3

Ligga ner, stor aktivitetsbegränsning

UA41A.4

Ligga ner, total aktivitetsbegränsning

UA41A.8

Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA41A.9

Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA41D.- Sitta
Beskrivning UA41D.Att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning och att ändra kroppsställning från sittande till någon annan ställning såsom att stå eller ligga.
Koder UA41D.UA41D.0

Sitta, ingen aktivitetsbegränsning

UA41D.1

Sitta, lätt aktivitetsbegränsning

UA41D.2

Sitta, måttlig aktivitetsbegränsning

UA41D.3

Sitta, stor aktivitetsbegränsning

UA41D.4

Sitta, total aktivitetsbegränsning

UA41D.8

Sitta, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA41D.9

Sitta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
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UA440.- Handens finmotoriska användning
Beskrivning UA440.Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp,
behandla och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom
krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer eller
trycka på en knapp.
Innefattar: att plocka upp, gripa, hantera och släppa
Koder UA440.UA440.0

Handens finmotorik, ingen aktivitetsbegränsning

UA440.1

Handens finmotorik, lätt aktivitetsbegränsning

UA440.2

Handens finmotorik måttlig aktivitetsbegränsning

UA440.3

Handens finmotorik, stor aktivitetsbegränsning

UA440.4

Handens finmotorik, total aktivitetsbegränsning

UA440.8

Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA440.9

Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA45A.- Gå kortare sträckor
Beskrivning UA45A.Att gå mindre än 1 km såsom att gå runt i rum eller korridorer inom en byggnad eller korta sträckor utanför
Att gå betyder att förflytta sig till fots längs en yta, steg för steg, där en fot alltid
är i marken såsom att promenera, flanera, gå framlänges, baklänges eller i sidled
Koder UA45A.UA45A.0

Gå kortare sträckor, ingen aktivitetsbegränsning

UA45A.1

Gå kortare sträckor, lätt aktivitetsbegränsning

UA45A.2

Gå kortare sträckor, måttlig aktivitetsbegränsning

UA45A.3

Gå kortare sträckor, stor aktivitetsbegränsning

UA45A.4

Gå kortare sträckor, total aktivitetsbegränsning

UA45A.8

Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA45A.9

Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA465.- Förflytta sig med hjälp av utrustning
Beskrivning UA465.Att förflytta hela kroppen från plats till plats, på vilket underlag eller avstånd
som helst med hjälp av specifika hjälpmedel som utformats för att underlätta
förflyttning eller som ger andra sätt att förflytta sig såsom att åka skridskor,
skidor eller apparatdykning eller att förflytta sig längs gatan i en rullstol eller
med rollator.
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Koder UA465.UA465.0

Förflytta sig med hjälp av utrustning, ingen aktivitetsbegränsning

UA465.1

Förflytta sig med hjälp av utrustning, lätt aktivitetsbegränsning

UA465.2

Förflytta sig med hjälp av utrustning, måttlig aktivitetsbegränsning

UA465.3

Förflytta sig med hjälp av utrustning, stor aktivitetsbegränsning

UA465.4

Förflytta sig med hjälp av utrustning, total aktivitetsbegränsning

UA465.8

Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA465.9

Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA510.- Tvätta sig

Beskrivning UA510.Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den genom att använda vatten
och lämpliga material och metoder för att bli ren och torr såsom att bada, duscha, tvätta händer och fötter, ansikte och hår och att torka sig med handduk.
Innefattar: att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att torka sig
Koder UA510.UA510.0

Tvätta sig, ingen aktivitetsbegränsning

UA510.1

Tvätta sig, lätt aktivitetsbegränsning

UA510.2

Tvätta sig, måttlig aktivitetsbegränsning

UA510.3

Tvätta sig, stor aktivitetsbegränsning

UA510.4

Tvätta sig, total aktivitetsbegränsning

UA510.8

Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA510.9

Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA520.- Kroppsvård

Beskrivning UA520.Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och torka sig
såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och könsorgan
Innefattar: vård av hud, tänder, hår, finger- och tånaglar
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Koder UA520.UA520.0

Kroppsvård, ingen aktivitetsbegränsning

UA520.1

Kroppsvård, lätt aktivitetsbegränsning

UA520.2

Kroppsvård, måttlig aktivitetsbegränsning

UA520.3

Kroppsvård, stor aktivitetsbegränsning

UA520.4

Kroppsvård, total aktivitetsbegränsning

UA520.8

Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA520.9

Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA53A.- Kontrollera urinering

Beskrivning UA53A.Att samordna och klara urinering såsom att markera behov, att komma i
lämplig ställning, välja och komma till en passande plats för urinering, hantera kläder före och efter urinering och att rengöra sig själv efter urinering.
Koder UA53A.UA53A.0

Kontrollera urinering, ingen aktivitetsbegränsning

UA53A.1

Kontrollera urinering, lätt aktivitetsbegränsning

UA53A.2

Kontrollera urinering, måttlig aktivitetsbegränsning

UA53A.3

Kontrollera urinering, stor aktivitetsbegränsning

UA53A.4

Kontrollera urinering, total aktivitetsbegränsning

UA53A.8

Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA53A.9

Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej
tillämpbar

UA53B.- Kontrollera avföring

Beskrivning UA53B.Att samordna och klara avföring såsom att markera behov, komma i lämplig
ställning, välja och komma till en lämplig plats för avföring, att hantera kläder före och efter avföring och att rengöra sig själv efter avföring.
Koder UA53B.-
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UA53B.0

Kontrollera avföring, ingen aktivitetsbegränsning

UA53B.1

Kontrollera avföring, lätt aktivitetsbegränsning

UA53B.2

Kontrollera avföring, måttlig aktivitetsbegränsning

UA53B.3

Kontrollera avföring, stor aktivitetsbegränsning

UA53B.4

Kontrollera avföring, total aktivitetsbegränsning

UA53B.8

Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA53B.9

Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
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UA540.- Klä sig

Beskrivning UA540.Att genomföra samordnade handlingar och uppgifter att ta på och av kläder
och skodon i ordning och i enlighet med klimat och sociala villkor såsom att
sätta på sig, rätta till och ta av skjorta, kjol, blus, underkläder, sari, kimono,
tights, hatt, handskar, kappa, skor, kängor, sandaler och tofflor.
Innefattar: att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig klädsel
Koder UA540.UA540.0

Klä sig, ingen aktivitetsbegränsning

UA540.1

Klä sig, lätt aktivitetsbegränsning

UA540.2

Klä sig, måttlig aktivitetsbegränsning

UA540.3

Klä sig, stor aktivitetsbegränsning

UA540.4

Klä sig, total aktivitetsbegränsning

UA540.8

Klä sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA540.9

Klä sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA550.- Äta

Beskrivning UA550.Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat som serveras, att föra maten till munnen och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, använda
matbestick, äta sina måltider till fest och vardags.
Koder UA550.UA550.0

Äta, ingen aktivitetsbegränsning

UA550.1

Äta, lätt aktivitetsbegränsning

UA550.2

Äta, måttlig aktivitetsbegränsning

UA550.3

Äta, stor aktivitetsbegränsning

UA550.4

Äta, total aktivitetsbegränsning

UA550.8

Äta, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA550.9

Äta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA560.- Dricka

Beskrivning UA560.Att fatta tag i en dryck som serveras, föra den till munnen och konsumera
den på ett kulturellt acceptabelt sätt såsom att blanda, röra och hälla upp
dryck för att dricka, öppna flaskor och burkar, dricka genom sugrör eller rinnande vatten från en kran eller källa; bröstuppfödning.
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Koder UA560.-
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UA560.0

Dricka, ingen aktivitetsbegränsning

UA560.1

Dricka, lätt aktivitetsbegränsning

UA560.2

Dricka, måttlig aktivitetsbegränsning

UA560.3

Dricka, stor aktivitetsbegränsning

UA560.4

Dricka, total aktivitetsbegränsning

UA560.8

Dricka, aktivitetsbegränsning ej specificerad

UA560.9

Dricka, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
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Funktionsnedsättning – beskrivning
och koder
UB114.- Orienteringsfunktioner

Beskrivning UB114.Allmänna psykiska funktioner av att känna till och fastställa sin relation till
sig själv och andra, till tid och till sin omgivning.
Innefattar: funktioner av orientering till tid, rum och person; orientering till
sig själv och andra; desorientering till tid, rum och person.
Koder UB114.UB114.0

Orienteringsfunktioner, ingen funktionsnedsättning

UB114.1

Orienteringsfunktioner, lätt funktionsnedsättning

UB114.2

Orienteringsfunktioner, måttlig funktionsnedsättning

UB114.3

Orienteringsfunktioner, stor funktionsnedsättning

UB114.4

Orienteringsfunktioner, total funktionsnedsättning

UB114.8

Orienteringsfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad

UB114.9

Orienteringsfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

UB144.- Minnesfunktioner

Beskrivning UB144.Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och
återkallar den vid behov.
Innefattar: funktioner av kort- och långtidsminne, omedelbart, nyligt och avlägset minne; minnesomfång; att dra sig till minnes; att erinra sig; funktioner
som används för att komma ihåg och att lära in, såsom vid allmän, selektiv
och dissociativ minnesförlust.
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Koder UB144.UB144.0

Minnesfunktioner, ingen funktionsnedsättning

UB144.1

Minnesfunktioner, lätt funktionsnedsättning

UB144.2

Minnesfunktioner, måttlig funktionsnedsättning

UB144.3

Minnesfunktioner, stor funktionsnedsättning

UB144.4

Minnesfunktioner, total funktionsnedsättning

UB144.8

Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad

UB144.9

Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

UB164.- Högre kognitiva funktioner

Beskrivning UB164.Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive
komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet
Koder UB164.UB164.0
Högre kognitiva funktioner, ingen funktionsnedsättning
UB164.1
Högre kognitiva funktioner, lätt funktionsnedsättning
UB164.2
Högre kognitiva funktioner, måttlig funktionsnedsättning
UB164.3
Högre kognitiva funktioner, stor funktionsnedsättning
UB164.4
Högre kognitiva funktioner, total funktionsnedsättning
UB164.8
Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
UB164.9
Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning
ej tillämpbar
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Delaktighetsinskränkning –
beskrivning och koder
UP710.- Grundläggande mellanmänskliga
interaktioner

Beskrivning UP710.x
Att samspela med människor på ett i sammanhanget socialt lämpligt sätt
såsom att när det är lämpligt visa hänsynstagande och uppskattning eller att
reagera på andras känslor.
Innefattar: att visa respekt, värme, tacksamhet och tolerans i förhållanden, att
svara på kritik och sociala signaler och att använda lämplig fysisk kontakt.
Koder UP710.UP710.0

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, ingen delaktighetsinskränkning

UP710.1

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, lätt delaktighetsinskränkning

UP710.2

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, måttlig
delaktighetsinskränkning

UP710.3

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, stor delaktighetsinskränkning

UP710.4

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, total delaktighetsinskränkning

UP710.8

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej specificerad

UP710.9

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej tillämpbar
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Bilaga
Svenska koder och kodtexter för funktionstillstånd vid
rehabilitering 2019
Kod

Kodtext

UA329.0

Kommunicera, att vara mottagare, ingen aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara mottagare, lätt aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara mottagare, måttlig aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara mottagare, stor aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara mottagare, total aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej
specificerad
Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej
tillämpbar

UA329.1
UA329.2
UA329.3
UA329.4
UA329.8
UA329.9
UA349.0
UA349.1
UA349.2
UA349.3
UA349.4
UA349.8
UA349.9
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Kommunicera, att vara sändare, ingen aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara sändare, lätt aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara sändare, stor aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning
Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej
specificerad
Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej
tillämpbar

UA41A.0
UA41A.1
UA41A.2
UA41A.3
UA41A.4
UA41A.8
UA41A.9

Ligga ner, ingen aktivitetsbegränsning
Ligga ner, lätt aktivitetsbegränsning
Ligga ner, måttlig aktivitetsbegränsning
Ligga ner, stor aktivitetsbegränsning
Ligga ner, total aktivitetsbegränsning
Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA41D.0
UA41D.1
UA41D.2
UA41D.3
UA41D.4

Sitta, ingen aktivitetsbegränsning
Sitta, lätt aktivitetsbegränsning
Sitta, måttlig aktivitetsbegränsning
Sitta, stor aktivitetsbegränsning
Sitta, total aktivitetsbegränsning
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UA41D.8
UA41D.9

Sitta, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Sitta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA440.0
UA440.1
UA440.2
UA440.3
UA440.4
UA440.8
UA440.9

Handens finmotorik, ingen aktivitetsbegränsning
Handens finmotorik, lätt aktivitetsbegränsning
Handens finmotorik, måttlig aktivitetsbegränsning
Handens finmotorik, stor aktivitetsbegränsning
Handens finmotorik, total aktivitetsbegränsning
Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA45A.0
UA45A.1
UA45A.2
UA45A.3
UA45A.4
UA45A.8
UA45A.9

Gå kortare sträckor, ingen aktivitetsbegränsning
Gå kortare sträckor, lätt aktivitetsbegränsning
Gå kortare sträckor, måttlig aktivitetsbegränsning
Gå kortare sträckor, stor aktivitetsbegränsning
Gå kortare sträckor, total aktivitetsbegränsning
Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA465.0

Förflytta sig med hjälp av utrustning, ingen aktivitetsbegränsning
Förflytta sig med hjälp av utrustning, lätt aktivitetsbegränsning
Förflytta sig med hjälp av utrustning, måttlig aktivitetsbegränsning
Förflytta sig med hjälp av utrustning, stor aktivitetsbegränsning
Förflytta sig med hjälp av utrustning, total aktivitetsbegränsning
Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA465.1
UA465.2
UA465.3
UA465.4
UA465.8
UA465.9
UA510.0
UA510.1
UA510.2
UA510.3
UA510.4
UA510.8
UA510.9

Tvätta sig, ingen aktivitetsbegränsning
Tvätta sig, lätt aktivitetsbegränsning
Tvätta sig, måttlig aktivitetsbegränsning
Tvätta sig, stor aktivitetsbegränsning
Tvätta sig, total aktivitetsbegränsning
Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA520.0
UA520.1
UA520.2
UA520.3
UA520.4
UA520.8
UA520.9

Kroppsvård, ingen aktivitetsbegränsning
Kroppsvård, lätt aktivitetsbegränsning
Kroppsvård, måttlig aktivitetsbegränsning
Kroppsvård, stor aktivitetsbegränsning
Kroppsvård, total aktivitetsbegränsning
Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
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UA53A.0
UA53A.1
UA53A.2
UA53A.3
UA53A.4
UA53A.8
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UA53A.9

Kontrollera urinering, ingen aktivitetsbegränsning
Kontrollera urinering, lätt aktivitetsbegränsning
Kontrollera urinering, måttlig aktivitetsbegränsning
Kontrollera urinering, stor aktivitetsbegränsning
Kontrollera urinering, total aktivitetsbegränsning
Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA53B.0
UA53B.1
UA53B.2
UA53B.3
UA53B.4
UA53B.8
UA53B.9

Kontrollera avföring, ingen aktivitetsbegränsning
Kontrollera avföring, lätt aktivitetsbegränsning
Kontrollera avföring, måttlig aktivitetsbegränsning
Kontrollera avföring, stor aktivitetsbegränsning
Kontrollera avföring, total aktivitetsbegränsning
Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA540.0
UA540.1
UA540.2
UA540.3
UA540.4
UA540.8
UA540.9

Klä sig, ingen aktivitetsbegränsning
Klä sig, lätt aktivitetsbegränsning
Klä sig, måttlig aktivitetsbegränsning
Klä sig, stor aktivitetsbegränsning
Klä sig, total aktivitetsbegränsning
Klä sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Klä sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA550.0
UA550.1
UA550.2
UA550.3
UA550.4
UA550.8
UA550.9

Äta, ingen aktivitetsbegränsning
Äta, lätt aktivitetsbegränsning
Äta, måttlig aktivitetsbegränsning
Äta, stor aktivitetsbegränsning
Äta, total aktivitetsbegränsning
Äta, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Äta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA560.0
UA560.1
UA560.2
UA560.3
UA560.4
UA560.8
UA560.9

Dricka, ingen aktivitetsbegränsning
Dricka, lätt aktivitetsbegränsning
Dricka, måttlig aktivitetsbegränsning
Dricka, stor aktivitetsbegränsning
Dricka, total aktivitetsbegränsning
Dricka, aktivitetsbegränsning ej specificerad
Dricka, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UB114.0
UB114.1
UB114.2
UB114.3
UB114.4
UB114.8
UB114.9

Orienteringsfunktioner, ingen funktionsnedsättning
Orienteringsfunktioner, lätt funktionsnedsättning
Orienteringsfunktioner, måttlig funktionsnedsättning
Orienteringsfunktioner, stor funktionsnedsättning
Orienteringsfunktioner, total funktionsnedsättning
Orienteringsfunktioner, ej specificerad
Orienteringsfunktioner, ej tillämpbar
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UB144.0
UB144.1
UB144.2
UB144.3
UB144.4
UB144.8
UB144.9

Minnesfunktioner, ingen funktionsnedsättning
Minnesfunktioner, lätt funktionsnedsättning
Minnesfunktioner, måttlig funktionsnedsättning
Minnesfunktioner, stor funktionsnedsättning
Minnesfunktioner, total funktionsnedsättning.
Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

UB164.0
UB164.1
UB164.2
UB164.3
UB164.4
UB164.8

Högre kognitiva funktioner, ingen funktionsnedsättning
Högre kognitiva funktioner, lätt funktionsnedsättning
Högre kognitiva funktioner, måttlig funktionsnedsättning
Högre kognitiva funktioner stor funktionsnedsättning
Högre kognitiva funktioner total funktionsnedsättning
Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej tilllämpbar

UB164.9
UP710.0
UP710.1
UP710.2
UP710.3
UP710.4
UP710.8
UP710.9

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, ingen delaktighetsinskränkning
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, lätt delaktighetsinskränkning
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, måttlig
delaktighetsinskränkning
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, stor delaktighetsinskränkning
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, total delaktighetsinskränkning
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej specificerad
Grundläggande mellanmänskliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej tillämpbar
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