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KVÅ-lista Allmänmedicinsk mottagning

Gäller för: VO öppenvård norra, VO öppenvård sydvästra, VO öppenvård södra, VO öppenvård 
västra, VO öppenvård östra

Åtgärdsklassificering
En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och 
sjukvård. Åtgärder ska kodas om de är medicinskt relevanta och/eller är ekonomiskt betydelsefulla 
att kunna följa upp. Åtgärder som i princip alltid ingår i ett besök/vårdtillfälle behöver inte kodas.

Observera! Koder med blå bakgrundsfärg kommer från den Hälso- och sjukvårdsövergripande KVÅ-
listan och ska registreras om åtgärden är utförd.

KVÅ-lista allmänmedicinsk mottagning
KOD TEXT BESKRIVNING KOMMENTAR
AD041 Tympanometri
AF016 Blodtrycksmätning 

under lång tid, 
noninvasiv

Uppkoppling och bedömning. 
Kodregistrering görs endast vid 
uppkopplingen.

AG053 Spirometri, dynamisk FVK (VK), FEV1.0, FEV%, 
flödesvolymkurva och deriverade 
variabler.

AV003 Hälsoundersökning Avser hälsoundersökning som ej är 
författningsreglerad. Utesluter 
rutinmässig hälsoundersökning av barn 
AV119.

DT011 Läkemedelstillförsel, 
intramuskulär

Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod.

DT016 Läkemedelstillförsel, 
intravenös

Inklusive tillförsel via vaskulär 
injektionsport. Innefattar intravenös 
vätsketillförsel. Läkemedel kan anges 
genom tillägg av ATC-kod. Avser ej DT036 
Oxytocintillförsel för igångsättning av 
förlossning och DT 037 Oxytocintillförsel 
för stimulering av värkarbete.

DT030 Vaccination Typ av vaccination kan anges genom 
tilläggskod med ATC-kod.
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DV113 Kvalificerat rådgivande 
samtal om tobaksbruk

Rådgivande dialog om tobaksbruk 
anpassad till patientens hälsa, risknivå 
och andra förutsättningar som utförs i 
enlighet med en beteendevetenskaplig 
metod som är teoribaserad och/eller 
strukturerad.

DV122 Rådgivande samtal om 
alkoholvanor

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

DV200 Utfärdande av recept 
på fysisk aktivitet (FaR)

Utfärdande av andra recept, se XV008. Skriftlig ordination 
av fysisk aktivitet, 
ska ske i dialog 
med patienten och 
vara individuellt 
anpassad. För 
ytterligare 
information, 
www.fyss.se

TNX11 Injektion av 
diagnostisk eller 
terapeutisk substans i 
led, ospecificerad 
region

UJG02 Rektoskopi Endoskopi av rektum och de delar av 
sigmoideum och övriga kolon, som kan 
nås med stelt rektoskop.

Behövs för KPP.

XS010 Medverkan i 
teambesök och 
gruppteambesök

Insats som utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal som ingår i vårdteam 
och utgör del av teambesök eller 
gruppteambesök. Registreras på 
vårdenhet som utför medverkan i 
teambesök/gruppteambesök.

XS013 Avstämningsmöte med 
Försäkringskassan

ZV020 Användande av tolk Behövs för KPP.
ZXD10 Elektiv operation Operation gjord på 

mottagning. 
Används på 
mottagningar som 
inte registrerar i 
Provisio. Behövs i 
KPP-sammanhang.
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