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Avdelningen för register och statistik
Enheten för klassifikationer och terminologi

2020-11-27

Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med
KMÅ-struktur 2007-2021
KVÅ innehåller koder från Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ), dvs. med KKÅ:s
kodstruktur, respektive Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) – ”icke-kirurgiska”koderna i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), som har en annorlunda kodstruktur.
Åtgärder med KKÅ:s kodstruktur (har tre bokstäver och två siffror i sina koder)
uppdateras gemensamt nordiskt.
Åtgärder med KMÅ:s kodstruktur (har två bokstäver och tre siffror i sina koder)
uppdateras nationellt i Sverige.
Nedan specificeras vilka koder, med KMÅ-struktur, som utgått ur KVÅ sedan 1/1 2007 då
KVÅ blev obligatorisk för inrapportering till patientregistret vid Socialstyrelsen.
En kumulativ lista över alla ändringar som skett i KKÅ hittas på webbsidan
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/andringar
Borttagna koder fr.o.m. 2007-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
KODTEXT
AF030 Högersidig kammarangiografi
AF072 Vänstersidig kammarangiografi

AK029 Skintigrafi, njure, efter tillförsel av
ACE-hämmare

ZV001
ZV002
ZV003
ZV004
ZV005
ZV006
ZV007
ZV008
ZV009
ZV010
ZV011
ZV012

0 - 9 minuter
1 timma (60 - 119 minuter)
10 - 19 minuter
2 timmar (120 - 179 minuter)
20 - 29 minuter
3 timmar (180 - 239 minuter)
30 - 39 minuter
4 timmar (240 - 299 minuter)
40 - 49 minuter
5 timmar (300 - 359 minuter)
50 - 59 minuter
6 timmar ( 360 - 419 minuter)
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TEXTÄNDRING, KOMMENTAR
Dubblett till AF002, som dock har kodtexten
Angiografi av höger kammare, vilket är bättre.
Dubblett till AF004 dock med kodtexten
Angiografi av vänster kammare, vilket är
bättre.
I praktiken dubblett till AK026. För att slippa en
kod för varje läkemedelsgrupp, som kan
användas för att provocera njurfunktionen vid
skintigrafi, så kan man använda enbart AK026.
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
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ZV013 7 timmar (420 - 479 minuter)
ZV014 8 timmar (480 - 539 minuter)
ZV015 9 timmar eller mer (540 - minuter)

Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny
Borttag av kod för tidsåtgång - ersätts av ny

Borttagna koder fr.o.m. 2008-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AA044
AA061
AA065
AB002
AM002
DA011
DF006
DF018
DK018
DP004
DV038
DV080
SA012

SA013

SA030

SA031

SA032

SA033

SA034

SK150
SK190
SK290
SK310
SK320
SK321
SK322
SK323

KODTEXT
Lidocaintest
Opioidtest
Regitintest
Endokrint test, ACTH-analog, vid misstänkt adrenogenitalt
syndrom (AGS)
Obstetriskt ultraljud, fosterövervakning
Inläggning av intraduralkateter
Kontroll av automatisk defibrillator (AICD)
Pacemaker-kontroll
Urininkontinensutredning och -behandling
Inläggning av kateter för intravasal oxygenering
Intravasal oxygenering
Viktreducerande behandling
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: intravenöst utan
relaxation. Underhåll av analgesi: inhalation
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: intravenöst utan
relaxation. Underhåll av analgesi: kombination av intravenöst och inhalation
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: inhalation utan
relaxation. Underhåll av analgesi: ingen
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: inhalation utan
relaxation. Underhåll av analgesi: intravenöst
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: inhalation utan
relaxation. Underhåll av analgesi: inhalation
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: inhalation utan
relaxation. Underhåll av analgesi: kombination av intravenöst och inhalation
Generell anestesi och sedering. Induktion: intravenös utan relaxation. Luftvägskontroll:
spontanandning utan tillskott av oxygen. Underhåll av narkos/sedering: inhalation utan
relaxation. Underhåll av analgesi: regional
Stellatumblockad
Annan regional blockad, huvud, hals
Annan regional blockad i övre extremitet
Subakromial blockad
Interkostalblockad utan kateter
Interkostalblockad med kateter
Intrapleural blockad utan kateter
Intrapleural blockad med kateter
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SK330
SK331
SK332
SK333
SK334
SK340
SK341
SK342
SK350
SK360
SK361
SK362
SK363
SK364
SK370
SK390
SK399
SK490
SK700
SK800
SK990
SL110
SL111
SL112
SN220
SN320
SN410
SN411
SN990
SP110
SP120
SP130
SP190
SP201
SP202
SP203
SP204
SP205
SP207
SP208
SP220
SP270
SP301
SP302

Paravertebral blockad utan kateter
Paravertebral blockad med kateter
Diskblockad
Rotblockad
Facettledsblockad
Celiakusblockad
Splanknikusblockad
Sympatikusblockad
Ilioinguinalisblockad
Paracervikalblockad
Piriformisblockad
Pudendusblockad
Penisbasblockad
Hypogastrikusblockad
Sakroiliakablockad
Annan regional blockad i bålen
Regional blockad i bålen UNS
Annan regional blockad i nedre extremitet
Ismelinblockad
Triggerpunktsblockad
Blockad av nerv UNS
Intratekal blockad utan kateter
Intratekal blockad med kateter
Inläggning av tunnelerad intratekal kateter
Torakal epiduralblockad utan kateter kombinerad med intratekal blockad
Lumbal epiduralblockad kombinerad med intratekal blockad
Sakralblockad utan kateter
Sakralblockad med kateter
Epiduralblockad UNS
Punktion av perifer ven
Inläggning av perifer venkateter
Friläggning och kateterisering av perifer ven
Annan mindre operation för att skapa tillgång till perifer ven
Inläggning av CVK, enlumen, via v jugularis interna
Inläggning av CVK, enlumen, via v jugularis externa
Inläggning av CVK, enlumen, via v subklavia, supraklavikulärt
Inläggning av CVK, enlumen, via v subklavia, infraklavikulärt
Inläggning av CVK, enlumen, via v brakiocefalika
Inläggning av CVK, enlumen, via v femoralis
Inläggning av CVK, enlumen, via v umbilikalis
Inläggning av CVK, enlumen, via ven på arm eller ben
Avlägsnande av enlumen CVK
Inläggning av CVK, flerlumen, via v jugularis interna
Inläggning av CVK, flerlumen, via v jugularis externa

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

4

SP303
SP304
SP305
SP307
SP308
SP320
SP370
SP401
SP402
SP403
SP404
SP405
SP407
SP408
SP420
SP470
SP499
SP501
SP502
SP503
SP504
SP505
SP507
SP520
SP570
SP599
SP601
SP602
SP603
SP604
SP605
SP607
SP620
SP670
SP699
SP701
SP702
SP703
SP704
SP705
SP707
SP708
SP720
SP770

Inläggning av CVK, flerlumen, via v subklavia, supraklavikulärt
Inläggning av CVK, flerlumen via v subklavia, infraklavikulärt
Inläggning av CVK, flerlumen, via v brakiocefalika
Inläggning av CVK, flerlumen, via v femoralis
Inläggning av CVK, flerlumen, via v umbilikalis
Inläggning av CVK, flerlumen, via ven på arm eller ben
Avlägsnande av flerlumen CVK
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v jugularis interna
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v jugularis externa
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v subklavia supraklavikulärt
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v subklavia infraklavikulärt
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v brakiocefalika
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v femoralis
Inläggning av CVK, tunnelerad, via v umbilikalis
Inläggning av CVK, tunnelerad, via ven på arm eller ben
Avlägsnande av tunnelerad CVK
Inläggning av CVK, tunnelerad, UNS
Inläggning av CVK, för dialys, via v jugularis interna
Inläggning av CVK, för dialys, via v jugularis externa
Inläggning av CVK, för dialys, via v subklavia supraklavikulärt
Inläggning av CVK, för dialys, via v subklavia infraklavikulärt
Inläggning av CVK, för dialys, via v brakiocefalika
Inläggning av CVK, för dialys, via v femoralis
Inläggning av CVK, för dialys, via ven på arm eller ben
Avlägsnande av CVK för dialys
Inläggning av CVK, för dialys, UNS
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v jugularis interna
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v jugularis externa
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v subklavia supraklavikulärt
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v subklavia infraklavikulärt
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v brakiocefalika
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via v femoralis
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, via ven på arm eller ben
Avlägsnande av tunnelerad dialys-CVK
Inläggning av tunnelerad CVK, för dialys, UNS
Implantation av vaskulär injektionsport via v jugularis interna
Implantation av vaskulär injektionsport via v jugularis externa
Implantation av vaskulär injektionsport via v subklavia supraklavikulärt
Implantation av vaskulär injektionsport via v subklavia infraklavikulärt
Implantation av vaskulär injektionsport via v brakiocefalika
Implantation av vaskulär injektionsport via v femoralis
Implantation av vaskulär injektionsport via v umbilikalis
Implantation av vaskulär injektionsport via ven på arm eller ben
Avlägsnande av vaskulär injektionsport
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SQ112
SQ113
SQ114
SQ115
SQ116
SQ117
SQ199
SQ210
SQ211
SQ212
SQ213
SQ214
SQ215
SQ216
SQ217
SQ250
SQ280
SQ299
SS190
SS290
SS490
SS590
SS790
SS890

Punktion av a radialis
Punktion av a ulnaris
Punktion av a femoralis
Punktion av a tibialis anterior
Punktion av a dorsalis pedis
Punktion av a umbilikalis
Punktion av artär UNS
Inläggning av kateter i a karotis
Inläggning av kateter i a brakialis
Inläggning av kateter i a radialis
Inläggning av kateter i a ulnaris
Inläggning av kateter i a femoralis
Inläggning av kateter i a tibialis anterior
Inläggning av kateter i a dorsalis pedis
Inläggning av kateter i a umbilikalis
Inläggning av kateter i lungartär
Inläggning av kateter i annan artär
Inläggning av kateter i artär UNS
Annan cirkulatorisk monitorering
Annan kardiologisk monitorering
Annan monitorering av narkosdjup
Annan respiratorisk monitorering
Annan neurologisk monitorering
Annan koagulationsmonitorering

Borttagna koder fr.o.m. 2009-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AD040
AV079
DF023

KODTEXT
Tonaudiogram
Kontaktspårning
Inläggning av central venkateter (CVK), dubbellumen

Borttagna koder fr.o.m. 2010-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AE022
AJ018
DK009
XU051
XU052
XU053
XU059
ZQ005

KODTEXT
Sialoskopi
Kapselenteroskopi
Nefrostomi, perkutan
Permission vid tvångsvård, mindre än 1 vecka
Permission vid tvångsvård, under 1 vecka till 3 månader
Permission vid tvångsvård, under 3 månader eller mer
Permission vid tvångsvård, UNS
Excisionsbredd 0-5 mm
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ZQ010
ZQ015
ZQ020
ZQ025
ZQ030
ZQ035
ZQ040
ZQ045
ZQ050
ZQ060
ZQ070
ZQ080
ZQ090
ZQ100
ZQ101
ZR005
ZR010
ZR015
ZR020
ZR025
ZR030
ZR035
ZR040
ZR045
ZR050
ZR060
ZR070
ZR080
ZR090
ZR100
ZR101
ZV034

Excisionsbredd 6-10 mm
Excisionsbredd 11-15 mm
Excisionsbredd 16-20 mm
Excisionsbredd 21-25 mm
Excisionsbredd 26-30 mm
Excisionsbredd 31-35 mm
Excisionsbredd 36-40 mm
Excisionsbredd 41-45 mm
Excisionsbredd 46-50 mm
Excisionsbredd 51-60 mm
Excisionsbredd 61-70 mm
Excisionsbredd 71-80 mm
Excisionsbredd 81-90 mm
Excisionsbredd 91-100 mm
Excisionsbredd över100 mm
Excisionslängd 0-5 mm
Excisionslängd 6-10 mm
Excisionslängd 11-15 mm
Excisionslängd 16-20 mm
Excisionslängd 21-25 mm
Excisionslängd 26-30 mm
Excisionslängd 31-35 mm
Excisionslängd 36-40 mm
Excisionslängd 41-45 mm
Excisionslängd 46-50 mm
Excisionslängd 51-60 mm
Excisionslängd 61-70 mm
Excisionslängd 71-80 mm
Excisionslängd 81-90 mm
Excisionslängd 91-100 mm
Excisionslängd över100 mm
Palliativ vård

Borttagna koder fr.o.m. 2011-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AU012
AV010
DV059
XU002
XU020

KODTEXT
Suicidriskbedömning, enklare
Datortomografi för radioterapibruk
Ospecificerad behandling
Fastspänning i mer än 4 timmar
Tvångsmedicinering, parenteral
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Borttagna koder fr.o.m. 2012-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AU113
AU114
XU021

KODTEXT
Motiverande samtal, MI
Återfallsprevention, ÅFP
Medicinering utförd under
fastspänning eller fasthållande

Kommentar
Ändring av kod till DU118
Ändring av kod till DU119
Ändring av kod till DU040

Borttagna koder fr.o.m. 2013-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
DU029

KODTEXT
Gruppbehandling utifrån manualiserad metod

Borttagna koder fr.o.m. 2014-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AU121
QT002
QX003
XV012
ZV501

KODTEXT
Beardslee familjeintervention
Läkemedelsdispensering
Tobaksavvänjning
Läkemedelsgenomgång
Medverkan av företrädare för kommunen

KOMMENTAR
Ersätts av koderna DU056 och DU057
Kodas under DV046
Ersätts av koderna DV111 – DV113
Ersätts av koderna XV015 och XV016
Ersätts av koderna ZV502 – ZV514

Borttagna koder fr.o.m. 2015-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
DV047

KODTEXT
Matträning (i)

XS901

Gruppbesök eller
gruppteambesök (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

BESKRIVNINGSTEXT
Används i situationer då
patienten starkt misstänker att
en allergi föreligger medan den
kliniska misstanken är mycket
liten. Patienten intar misstänkt
födoämne under bevakning.
Skilj från peroral
allergenprovokation där full
anafylaxiberedskap upprätthålls
Gruppbesök är ett besök där
flera patienter träffar en
vårdgivare. Gruppteambesök är
när flera patienter träffar fler än
en självständig vårdgivare.
(Assisterande personal räknas
inte som självständig
vårdgivare.)

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

KOMMENTAR
Koden utgår då kodtext och
beskrivningstext lätt kan
missförstås och leda till felaktig
användning.

Ersätts av koderna XS903 och
XS904
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Borttagna koder fr.o.m. 2016-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AV116
AV118

QL099

ZX903

KODTEXT
Klinisk funktions- och
aktivitetsbedömning (i)
Standardiserad
undersökning av
praktiska aktiviteter och
funktioner (i)
Stöd, träning och
övervakning av
kommunikation UNS (i)
Kohortvård (i)

BESKRIVNINGSTEXT

Kommentar
Ersätts av
AV130-AV133
Ersätts av
AV130-AV133

Dubblett. Kodas
QL000
Koderna under
ZX handlar om
multiplicitet.
Koden för
kohortvård
ändras till
ZV048

Borttagna koder fr.o.m. 2017-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
DV094

KODTEXT
Rehabilitering enligt
rehabiliteringsplan (i)

QC001

Behandling relaterad till
röst- och talfunktioner (i)
Avskiljande i 72 timmar
eller mer (i)

XU013

BESKRIVNINGSTEXT
Koden avser ett paket av åtgärder som
bestämts i en individuell skriftlig habiliteringseller rehabiliteringsplan (se DV093) som
dokumenterats i journalen. Koden får inte
användas för enstaka habiliterings- eller
rehabiliteringsåtgärd
Träning av röst och talfunktioner. ICF b310 b399
Patienten hålls avskild från andra patienter på
grund av ett störande eller aggressivt
beteende som allvarligt försvårar vården av de
andra patienterna. Används vid tvångsvård
enligt LPT eller LRV

Kommentar
Ersätts av
DV098

Dubblett. Kodas
QC000
Ersätts av
koderna XU014,
XU015, XU016
för att tydliggöra
tidsintervallerna
ytterligare

Borttagna koder fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
DU040

KODTEXT
Läkemedelstillförsel
utförd under
fastspänning eller
fasthållande (i)

XU039

Övervakat urinprov (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

BESKRIVNINGSTEXT
Avser läkemedelstillförsel som, oberoende av
administrationssätt, sker under fasthållande
eller fastspänning. Med fasthållande avses
här att en eller flera personer med fysiskt
tvång inskränker patientens rörlighet. Används
vid tvångsvård enligt LPT eller LRV
Övervakning av patient i samband med
lämnande av urinprov för att kontrollera att
ordinerade urinprov lämnas enligt rådande
riktlinjer

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Kommentar
Ersätts av
koden XU021

Ersätts av
koden AV021
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XU045

Upprättande av
samordnad individuell
plan (i)

XU046

Upprättande av
samordnad plan vid
utskrivning (i)

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16
kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård och
XU046 Upprättande av samordnad plan vid
utskrivning
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16
kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård och
XU045 Upprättande av samordnad individuell
plan

Ersätts av
koden AU124

Ersätts av
koden AU125

Borttagna koder fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
GA024

QT005

KODTEXT
Utprovning och
förskrivning av utrustning
som ej ingår i
hjälpmedelsförteckningen
(i)
Hjälpmedelsförskrivning
(i)

BESKRIVNINGSTEXT
T.ex. AKK (Alternativ och Kompletterande
Kommunikation) eller oralmotoriska
hjälpmedel, inklusive gomplatta

Kommentar
Ersätts av
koderna GA023
och GA025

Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik
Ersätts av
produkt och teknik som används i det dagliga koderna GA023
livet, för förflyttning och transport,
och GA025
kommunikation, utbildning, arbete,
sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till
kultur rekreation och sport. ICF e115 - e145

Borttagna koder fr.o.m. 2020-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
QT012

KODTEXT
Omgivningsanpassning
(i)

BESKRIVNINGSTEXT
Påverkan på fysisk eller psykosocial
omgivning i syfte att underlätta funktion,
säkerhet och välbefinnande i dagligt liv. ICF
e410

Kommentar
QT012 utgår
p.g.a.
överlappning till
QT000.
QT000 används
vid åtgärder
kopplat till
omgivningen
generellt,
annars finns det
mer specifika
koder i avsnittet
QT som kan
användas.

Borttagna koder fr.o.m. 2021-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
KOD
AM008
AW011

KODTEXT
Skintigrafi, placenta
Uppföljning av
rehabiliteringsplan (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

BESKRIVNINGSTEXT
Uppföljning av plan som upprättats för
habilitering eller rehabilitering. För
upprättande av rehabiliteringsplan, se DV093

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Kommentar
Se AM018
Ersätts av AW024
och AW025
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DP007
DP008
DP009
DP010
DP011
DP012
DP013
DP014
DP015

DP016
DV093

DV098

XU001

XU011

Perkutan transluminal
dilatation av armartär
Perkutan transluminal
dilatation av benartär
Perkutan transluminal
dilatation av bukartär
Perkutan transluminal
dilatation av bäckenartär
Perkutan transluminal
dilatation av njurartär
Perkutan transluminal
embolisering av armartär
Perkutan transluminal
embolisering av benartär
Perkutan transluminal
embolisering av bukartär
Perkutan transluminal
embolisering av
bäckenartär
Perkutan transluminal
embolisering av njurartär
Upprättande av
Avser ett paket av åtgärder som bestäms i en
rehabiliteringsplan (i)
individuell skriftlig habiliterings- eller
rehabiliteringsplan som dokumenterats i
journalen. Det ska finnas mål för planerade
habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärder
utifrån den enskildes behov. Får inte
användas för enstaka habiliterings- eller
rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika
yrkeskategorier bör vara involverade i
upprättandet. Helt genomförd enligt plan, se
DV098. För uppföljning, se AW011
Genomfört åtgärdspaket Används när samtliga rehabiliteringsåtgärder
enligt rehabiliteringsplan enligt plan (se DV093) inom sluten eller
(i)
öppen vård har avslutats. Om patienten skrivs
ut för fortsatt rehabilitering i sluten vård vid
annan vårdenhet eller om
öppenvårdsrehabiliteringen ska fortsätta på
annan vårdenhet är inte åtgärdspaketet
genomfört
Fastspänning upp till och Patienten hålls fastspänd med bälte eller
med 4 timmar (i)
liknande anordning på grund av omedelbar
fara för att patienten allvarligt ska skada sig
själv eller någon annan. Används vid
tvångsvård enligt LPT eller LRV
Avskiljande upp till och
Patienten hålls avskild från andra patienter på
med 8 timmar (i)
grund av ett störande eller aggressivt
beteende som allvarligt försvårar vården av
de andra patienterna. Används vid
tvångsvård enligt LPT eller LRV. För ett visst
tillfälle med avskiljning ska endast en kod för
avskiljning rapporteras
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Ersätts av AW020
och AW021

Ersätts av AW030
och AW031

Ersätts av XU000

Ersätts av XU010
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XU040

Övervakning av
försändelser vid
tvångsvård (i)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Beslut om övervakning av försändelser till och Ersätts av XU031
från en patient vid tvångsvård enligt LPT eller och XU032
LRV
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