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Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade 

beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), 

gällande version 2019 
 

 
Nya, ändrade och borttagna koder samt koder med ändrade beskrivningstexter redovisas 
nedan, fördelat på de åtgärdskoder som kommer från Klassifikation av kirurgiska åtgärder 

(KKÅ) respektive Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) – de s.k. icke-kirurgiska 
åtgärderna. Observera att Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) innehåller både de kirurgiska 

och medicinska åtgärderna.  
 
Information om hur man går tillväga om man önskar nya åtgärdskoder i KVÅ 

(uppdateringsrutiner) hittas via webbsidan 

www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva.   

 
 
Redovisningen nedan delas i två delar: 

o Kirurgiska åtgärder 
o Medicinska åtgärder  

 

file:///C:/Users/alars/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTL4MQG0/www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva
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Nya, ändrade och borttagna kirurgiska åtgärdskoder i 

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2019 
Åtgärder med KKÅ:s kodstruktur har i sina koder tre bokstäver och två siffror och uppdateras 
årligen.  
 

Nya koder fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur 
(kirurgiska åtgärder) 

 
KOD KODTEXT 

CHB55 Trabekulär bypass 

Ink l. t.ex. iStent 

CHD55 Implantation av kort shunt till främre kammare 
Ink l. t.ex. Express, XEN Gel Stent och andra med limbusnära filt rationsblåsa 

CHD70 Needling efter tidigare genomförd trycksänkande kirurgi 

CHD75 Revision av filtrerande operation 

JDD01 Laparoskopisk gastrektomi med esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y 

TLF00 Defibulering 
Öppningsoperation hos könsstympad kvinna 

 

Koder med ändrad kodtext fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KKÅ:s 
kodstruktur (kirurgiska åtgärder) Observera att rättelser av stavfel, 
borttag av punkt, extra mellanslag etc. inte är redovisade nedan. 

 

KOD KODTEXT 

CHB50 Trabekulotomi 
iStent, se (CHB55) 

CHD50 Implantation av kateter till främre kammare 

T.ex. Molteno, Ahmed, Baerveldt och andra med posterior filtrationsblåsa 

FWG00 Reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på hjärtat eller stora intratorakala kärl  

FWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på hjärtat eller stora 

intratorakala kärl 

LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring 
T.ex. polyp, myom/del av myom 

LCC05 Hysteroskopisk resektion av septum i uterus 
Ink l. delning av septum 

LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps, vaginaltoppsprolaps 

LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps 

LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps 

QAF99 Annan operation på hårbärande hud på skalp eller ögonbryn 

TJD00 Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond 
Vid åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning används även koden ZV229 

TJD20 Byte av gastrostomikateter 

T.ex. PEG (perkutan endoskopisk  gastrostomi) 
Avlägsnande av gastrostomikateter 
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Borttagna koder fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur 
(kirurgiska åtgärder) 

 

Inga koder med KKÅ:s kodstruktur utgår 2019-01-01. 
 
 

Nya, ändrade och borttagna medicinska åtgärdskoder samt 

ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder 

(KVÅ), gällande version 2019 
 

Nya, ändrade och borttagna koder med KMÅ:s kodstruktur (har två bokstäver och tre siffror i 
sina koder) samt koder med ändrade beskrivningstexter redovisas nedan.  

 

Nya koder fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur 
(medicinska åtgärder) 

 
KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT 

AV134 Undersökning efter sexuellt övergrepp 
eller vid misstanke om sexuellt övergrepp 

 

DF032 Avlägsnande av elektrokardiograf med 
loop recorder 

 

DM010 Grupp B-streptokock-profylax i samband 

med förlossning 

 

DV032 Aktiv temperaturreglering UNS Inducerad hypotermi, se DV034 

GA028 Utlämnande av apparatur för 

självbehandling av fraktur med 
lågintensivt ultraljud 

LIPUS. Inkluderar utbildning och start av 

hembaserad benläkningsbehandling 

GB015 Råd eller information om våld i nära 
relationer 

Innefattar inhämtning av uppgifter 

GD010 Utfärdande av rättsintyg  

PB010 Bedömning av förnimmelser förenade 
med ögat och angränsande strukturer 

samt funktioner hos strukturer intill ögat 

Bedömning av funktioner hos strukturer i och 
runt ögat som underlättar synfunktioner samt 

förnimmelser av trötthet, torrhet, klåda och 
liknande förnimmelser i ögat (ICF b215, b220) 

QE021 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 

QM016 Trappträning Träning i att gå uppför och nedför i trappa 

QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning Följa upp användning av förskrivet hjälpmedel 
(åtgärden ingår i förskrivningsprocessen) ICF 
e115 - e145 

QT018 Träning i att använda produkter och 

teknik (exklusive hjälpmedel) 

Träning i att använda produkter och teknik i 

dagliga livet som inte är ett hjälpmedel. 
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Utesluter: QT006 Träning i att använda 
hjälpmedel ICF e115 - e145 

XS150 Hänvisning till Socialtjänst Förmedling av kontakt. Tilläggskod ZV350 kan 

anges vid åtgärd relaterad till våldsutsatthet 

XT002 Remiss till kurator, psykolog Se även Remiss UNS, XT001. Tilläggskod 
ZV350 kan anges vid åtgärd relaterad till 
våldsutsatthet 

ZV350 Åtgärd relaterad till våldsutsatthet Tilläggskod till annan åtgärd utförd vid 

våldsutsatthet 

 
 

 

Koder med ändrad kodtext fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KMÅ:s 
kodstruktur (medicinska åtgärder) Observera att rättelser av stavfel, 

borttag av punkt, extra mellanslag etc. inte är redovisade nedan. 
 
KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT 

PM000 Utredning av förmåga att förflytta sig Insamling och analys av information från 
standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, kliniska test, intervju 
och/eller observation gällande att röra sig 
genom att ändra kroppsställning eller att 

förflytta sig från en plats till en annan, att 
bära, flytta eller hantera föremål, att gå, 
springa eller klättra och att använda olika 

former av transportmedel. Övergripande kod 
inom avsnittet ICF d410 - d499 

PM001 Bedömning av att ändra kroppsställning Bedömning av att inta eller ändra 
kroppsställning (inkluderar kroppshållning) 

från olika utgångsställningar såsom liggande, 
sittande eller stående. ICF d410. Utesluter 
PM002, PM003  

PM002 Bedömning av att bibehålla en 

kroppsställning 

Bedömning av att bibehålla en 

kroppsställning (inkluderar kroppshållning) 
såsom förbli liggande, sittande eller stående. 
ICF d415. Utesluter PM001, PM003 

QM005 Träning i att ändra kroppsställning Träning i att inta och ändra kroppsställning 

(inkluderar kroppshållning) från olika 
utgångsställningar såsom liggande, sittande 
eller stående.  ICF d410. Utesluter QM007 

QM007 Träning i att bibehålla en kroppsställning 

och överflyttning 

Träning i att bibehålla samma kroppsställning 

(inkluderar kroppshållning) såsom förbli 
liggande, sittande eller stående samt att göra 
en överflyttning utan att ändra kroppsställning 

såsom att glida längs en bänk. ICF d415, 
d420. Utesluter QM005 

QM009 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.  

VF405 – SVF neuroendokrina buktumörer (24 koder inom intervallet fått ändrad kodtext) 
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VF491 

 

 

Koder med ändrad beskrivningstext fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med 
KMÅ:s kodstruktur (medicinska åtgärder) Observera att rättelser av 

stavfel, borttag av punkt, extra mellanslag etc. är inte redovisade nedan. 
 
KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT 

AU001 Exponeringsutredning vid psykisk 
belastning 

Innefattar anamnestiska uppgifter angående 
arbetsförhållanden, subjektiva upplevelser och 
omständigheter kring insjuknande eller 

besvärsdebut samt tidigare och aktuella besvär 
och psykosociala förhållanden. Eventuellt kontakt 
med arbetsgivare för kompletterande extern 

information angående arbetsförhållanden och 
med närstående för kompletterande information 
angående besvär och psykosocial situation. 

Litteratursammanfattning. Bedömning av 
exponering och eventuellt samband med aktuella 
besvär 

AV080 Kostregistrering, vägd Kostregistrering, en eller flera dagar 

AV091 Näringsvärdesberäkning, komplett Näringsvärdesberäkning med samtliga 
makronutrienter samt relevant antal 

mikronutrienter beräknat enligt Livsmedelsverkets 
livsmedels- och näringsvärdesdatabas 

DA006 Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS Vid åtgärd utförd under fasthållande eller 
fastspänning används även koden ZV229 

DA024 Elektrokonvulsiv terapi (ECT), 

unilateral 

Behandling där ett krampanfall framkallas med 

hjälp av elektrisk ström som administreras med 
unilateral elektrodplacering temporalt och 
parietalt. Används vid psykiska sjukdomar, främst 

förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd under 
fasthållande eller fastspänning används koden 
ZV229 

DA025 Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilateral Behandling där ett krampanfall framkallas med 

hjälp av elektrisk ström som administreras med 
bilateral elektrodplacering temporalt och parietalt. 
Används vid psykiska sjukdomar, främst 

förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd under 
fasthållande eller fastspänning används även 
koden ZV229 

DU055 Samtal med vuxen patient om 

minderårigs behov och möjlighet till 
stöd 

Avser situationer enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

5 kap. 7 § då minderårigt barns förälder eller 
annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en 
psykisk/fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, 

substansmissbruk eller oväntat avlider 

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

Information, råd och stöd genom samtal enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § med barn 
och förälder eller annan vuxen som barnet 

varaktigt bor hos 

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

Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § genom 
samtal med barn (utan närvaro av förälder eller 
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annan vuxen som barnet varaktigt bor hos) 

DV034 Inducerad hypotermi Aktiv temperaturreglering UNS, se DV032 

DV065 Sondmatning Tillförsel av näring genom sond till magsäcken. 

Vid åtgärd utförd under fasthållande eller 
fastspänning används även koden ZV229 

GA014 Utprovning och underhåll av 
gastrostomi 

Inkl. gastrostomikateter t.ex. PEG 

GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja 

lämplig rullstol (åtgärden ingår i 
förskrivningsprocessen). ICF e120. Utesluter: 
QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017 

Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, GA025 
Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel 
(exklusive rullstol), GA004 - GA022 

GA025 Utprovning och förskrivning av övriga 

hjälpmedel (exklusive rullstol) 

Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja 

lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden 
ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. 
Utesluter: QT006 Träning i att använda 

hjälpmedel, QT017 Uppföljning av 
hjälpmedelsförskrivning, GA023 Utprovning och 
förskrivning av rullstol, GA004 - GA022 

GC001 Rehabiliteringskoordinering Samordning av rehabiliterande insatser gällande 

arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, 
koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, 
försäkringskassa, arbetsförmedling och andra 

vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov 
samt uppföljning. Åtgärden kan utföras med eller 
utan patientens närvaro 

GD003 Intyg, omfattande T.ex. LUH, intyg för bostadsanpassning eller 

annat intyg av motsvarande omfattning 

PM007 Bedömning av att gå Bedömning av förflyttning till fots såsom 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 eller i trappa. ICF d450, d451 

PP005 Bedömning av att tvätta Bedömning av att tvätta kläder för hand eller i 
tvättmaskin och på lämpligt sätt torka dessa och 

efterbehandla tvätten, att samla ihop, sortera, 
tvätta, på lämpligt sätt torka och efterbereda 
tvätten, att kunna använda hushållsapparater 

samt att transportera sig själv och tvätten till och 
från avsett utrymme. ICF d6403, d6408A 

PP006 Bedömning av att städa bostaden Bedömning av att städa hemmet såsom att städa 
upp, dammsuga, damma, sopa, skura, torka av 

golv, tvätta fönster och väggar, rengöra badrum 
och toaletter och att rengöra hemmets inventarier 
samt att diska och städa upp efter matlagning. 

ICF d6401, d6402, d6403ICF d6402, d6403  

QM017 Träning i att röra sig omkring på olika 
sätt 

Krypträning, löpträning, hoppträning, träning i att 
gå ombord på ett tåg, buss och liknande samt röra 
sig på olika platser. ICF d455, d460 

QP008 Matlagningsträning Träning i att planera, organisera, laga och servera 

måltider till sig själv och andra. Innefattar att göra 
upp en matsedel, välja ut lämpliga varor och 
drycker och samla ihop och bereda ingredienser 
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till varm eller kall mat. Innefattar inte: att diska och 
städa upp efter matlagning eller användandet av 

lämpliga hushållsapparater. ICF d630 

QP009 Träning i att tvätta Träning i att tvätta kläder för hand eller i 
tvättmaskin och på lämpligt sätt torka dessa och 
efterbehandla tvätten. Innefattar att samla ihop, 

sortera, tvätta, på lämpligt sätt torka och 
efterbereda tvätten. Innefattar även att kunna 
använda hushållsapparater samt att transportera 

sig själv och tvätten till och från avsett utrymme. 
ICF d6400, d6408A 

QP010 Träning i att städa bostaden Träning i att städa hemmet såsom att plocka upp, 
dammsuga, damma, sopa, skura, torka av golv, 

tvätta fönster och väggar, rengöra badrum och 
toaletter och att rengöra hemmets inventarier 
samt att diska och städa upp efter matlagning. 

ICF d6401, d6402  

QT004 Utprovning och/eller tillverkning av 
ortos 

Innefattar justering/anpassning av ortos samt 
administrativa rutiner i samband med 
utprovning/tillverkning. Innefattar inte 

strumpor/lindning vid kompressionsbehandling, 
jämför perifer kompressionsbehandling DP005. 
ICF e115. Utesluter GA017 Utprovning och 

underhåll av ortopedtekniska hjälpmedel 

QT006 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 förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. 
Utesluter QT017 Uppföljning av 

hjälpmedelsförskrivning, QT018 Träning i att 
använda produkter och teknik 

QT011 Närståendestöd Åtgärder för att stärka en person i sin roll som 
anhörigvårdare. ICF e310 

VH273 SVF livmoderhalscancer – ingen 

ytterligare åtgärd 

Används för enstaka SVF. För användning se 

beskrivning av respektive vårdförlopp och 
kodningsvägledning 

XT001 Remiss UNS Utesluter remiss till kurator, psykolog, XT002 

XV011 Visning av avliden Innefattar stöd till närstående vid avsked av död 
patient 

XV015 Läkemedelsgenomgång, enkel  Enkel läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 

HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar 

XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar 

XV017 Läkemedelsberättelse Läkemedelsberättelse enligt Socialstyrelsens 

föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 
med ändringsförfattningar 
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Borttagna koder fr.o.m. 2019-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur 
(medicinska åtgärder) 

 
KOD KODTEXT BESKRIVNINGSTEXT Kommentar 

GA024 Utprovning och förskrivning 
av utrustning som ej ingår i 
hjälpmedelsförteckningen 

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

gomplatta 

Utgår. Använd 
GA023 eller 
GA025 istället 

QT005 Hjälpmedelsförskrivning  Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik 
produkt och teknik som används i det 
dagliga livet, för förflyttning och 

transport, kommunikation, utbildning, 
arbete, sysselsättning och vid aktiviteter 
relaterade till kultur rekreation och sport. 

ICF e115 - e145 

Utgår. Använd 
GA023 eller 
GA025 istället 

 
www.socialstyrelsen.se/klassifikationer  

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer

