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Variabelbeskrivning för Klassifikation av vårdåtgärder – KVÅ –
(inklusive hjälpvariabler och beskrivningstexter) i Excel-format
För att underlätta sökbarheten och filtreringsmöjligheterna har KVÅ i Excel-format några
hjälpvariabler.
Som framgår av beskrivningen av KVÅ baseras åtgärderna i KVÅ på två olika kodstrukturer.
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) har en gemensam nordisk kodstruktur (tre
bokstäver och två siffror) medan de icke-kirurgiska åtgärderna, Klassifikation av medicinska
åtgärder (KMÅ), som är enbart nationella åtgärder, baseras på en nyskapad kodstruktur (två
bokstäver och tre siffror) som tillfördes KVÅ när denna infördes. Därför finns en variabel,
KLASSDEL, som anger vilken av dessa klassifikationsstrukturer koden hör till.
Samtliga åtgärder i KVÅ, dvs. även kirurgiska åtgärder, har emellertid grupperats efter den
kodstruktur som KMÅ-åtgärderna i KVÅ har. Därför finns två variabler – KAP (kapitel) och
AVS (avsnitt) – för att underlätta sökbarhet utifrån den nya strukturen.
Excel-formatet innehåller koder och kodtexter (KOD, TEXT) men även variabeln
BESKRIVNING, dvs. de beskrivningstexter som finns främst för de icke-kirurgiska
åtgärderna. I de förteckningar (lathundar) som utarbetats för ett antal olika
verksamhetsområden eller professioner finns både koder, kodtexter såväl som
beskrivningstexter.
Observera att filen med koder och kodtexter i ANSI-format, som tillhandahålls främst till
leverantörer av datorjournaler och till de patientadministrativa systemen i
landstingen/regionerna, inte innehåller några beskrivningstexter.
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Variabelbeskrivning

Variabelnamn

Variabelbeskrivning

KLASSDEL

Klassdel uttrycker vilken kodstruktur som koden har.
Åtgärder med KKÅ-struktur (kirurgiska åtgärder) är markerade
med 1 och åtgärder med KMÅ-kodstruktur är markerade med 0.
Kapitel. Åtgärderna grupperas enligt KMÅ-strukturen.
Kapitelbokstaven är den första bokstaven i koden KMÅ-åtgärderna.
Kapitelindelningen framgår av filen ”Beskrivning av KVÅ”.
Avsnitt. Åtgärderna grupperas enligt KMÅ-strukturen i KVÅ.
Avsnittsbokstaven är den andra bokstaven i koden för KMÅåtgärderna. Avsnittsindelningen framgår av filen ”Beskrivning av
KVÅ”.
Kod. Åtgärden uttryckt i kod som har fem tecken. Tre bokstäver
och två siffror om koden är kirurgisk och finns i den kirurgiska
åtgärdsklassifikationen (KKÅ). Kommer koden från de medicinska
åtgärderna (KMÅ), dvs. den nya KVÅ-strukturen, har den två
bokstäver och tre siffror.
Åtgärden utryckt i text (brukar även kallas kodtext)
Beskrivningstext. Beskrivande text som underlättar förståelsen av
vad åtgärden innebär, omfattar och ej omfattar.

KAP

AVS

KOD

TEXT
BESKRIVNING

Excel-filen (KVA20xx_inkl beskrivningstext.xls) innehåller följande flikar:
Anmärkning: Excel-filen innehåller totala KVÅ inklusive beskrivningstexter och
presenteras i fyra flikar:
 Anvisningar
Hur man kan arbeta med åtgärderna i flik 2-4. Hur man kan filtrera och söka.
 KVÅ - samtliga åtgärder
Fliken innehåller samtliga åtgärder i KVÅ (dvs. både kirurgiska och medicinska åtgärder).



KVÅ med enbart kirurgiska åtgärder (från KKÅ)

Tabellen är ett urval av enbart de kirurgiska åtgärderna i KVÅ, dvs. innehåller endast koder som är
uppbyggda av tre bokstäver och två siffror.
 KVÅ med enbart medicinska (icke-kirurgiska) åtgärder (KMÅ-struktur)
Tabellen är ett urval av enbart de medicinska åtgärderna i KVÅ, dvs. innehåller endast koder som är
uppbyggda av två bokstäver och tre siffror.
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