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Avdelningen för statistik och jämförelser
Enheten för klassifikationer och terminologi

2017-10-31

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade
beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),
gällande version 2018
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
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Nya, ändrade och borttagna kirurgiska åtgärdskoder i
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018
Åtgärder med KKÅ:s kodstruktur har i sina koder tre bokstäver och två siffror och uppdateras
årligen.

Nya koder fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur
(kirurgiska åtgärder)
KOD
DAB30
DAB40
JHD65
JHD97
NBB59
NBB69
NBC59
NBC69

KODTEXT
Partiell excision av ytteröra
Total excision av ytteröra
Ocklusion av analfistel med fettvävnad
Annan incision i eller excision av analfistel (i)
Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik
Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik

Koder med ändrad kodtext fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KKÅ:s
kodstruktur (kirurgiska åtgärder) Observera att rättelser av stavfel,
borttag av punkt, extra mellanslag etc. inte är redovisade nedan.
KOD
AWxxx
BWxxx
CWxxx
DWxxx
EMB15
EWxxx
FWxxx
GWxxx
HWxxx
JAL96
JAL97
JFD00
JFD10
JFD20
JHC60
JWxxx
KWxxx
LWxxx
MAC96

KODTEXT
Lokalisation från avsnitt AW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt BW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt CW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt DW tillagd i kodtexterna
Intrakapsulär destruktion av tonsill (i)
Lokalisation från avsnitt EW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt FW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt GW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt HW tillagd i kodtexterna
Annan lokal operation på peritoneum eller bukhålan (i)
Annan laparoskopisk lokal operation på peritoneum eller bukhålan (i)
Jejunoileal shunt
Revision av jejunoileal shunt
Återställning efter jejunoileal shunt
Transanal submukös eller intersfinkterisk injektion för behandling av inkontinens
Lokalisation från avsnitt JW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt KW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt LW tillagd i kodtexterna
Annat ingrepp för inledande eller påskyndande av förlossning
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MWxxx
PBT99
PWxxx
QWxxx
ZXF00
ZXF10
ZXF20

Lokalisation från avsnitt MW tillagd i kodtexterna
Injektion av läkemedel i eller perkutan ocklusion av annan artär i övre extremitet
Lokalisation från avsnitt PW tillagd i kodtexterna
Lokalisation från avsnitt QW tillagd i kodtexterna
Avbruten operation p.g.a. försämring av patientens peroperativa tillstånd
Avbruten operation p.g.a. tekniska problem med utrustning
Avbruten operation p.g.a. kirurgiskt tekniska orsaker

Borttagna koder fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KKÅ:s kodstruktur
(kirurgiska åtgärder)
KOD
DAB00
DAB10

KODTEXT
Resektion av tumör eller annan förändring från ytteröra
Resektion eller excision av ytteröra

Nya, ändrade och borttagna medicinska åtgärdskoder samt
ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder
(KVÅ), gällande version 2018
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. 2018-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
(medicinska åtgärder)
KOD
AJ096

KODTEXT
Registrering av inflammatoriska
parametrar och symtom (i)

AM042

Maternellt blodprov för fetal diagnostik (i)

AU124

Upprättande av samordnad individuell
plan (i)

AU125

Upprättande av samordnad plan vid
utskrivning (i)

AV021

Övervakat urinprov (i)
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BESKRIVNINGSTEXT
Avser uppkoppling av mätutrustning,
patientinstruktioner inför mätning och bedömning
av registrerade data
Non invasive prenatal diagnosis (NIPD), non
invasive prenatal testing (NIPT)
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16
kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård och AU125
Upprättande av samordnad plan vid utskrivning
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16
kap. 4 f §. Utesluter XU042 Upprättande av
samordnad vårdplan vid tvångsvård och AU124
Upprättande av samordnad individuell plan
Övervakning av patient i samband med
lämnande av urinprov för att kontrollera att
ordinerade urinprov lämnas enligt rådande
riktlinjer
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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DJ027
DK010
DK023
DL009

Avläsning av inflammatoriska parametrar
och symtom (i)
Inläggande av suprapubisk kateter (i)
Borttagande av suprapubisk kateter (i)
Vakuumaspiration, icke kirurgisk (i)

DR060

Hemhemodialyskontroll (i)

DR061

Hemhemodialysstart (i)

GC001

Rehabiliteringskoordinering (i)

SP502

Avlägsnande av perifer långtidskateter
(MID)
Inläggning av perifer långtidskateter
(MID)
Korrigering av perifert insatt central
kateter (PICC)
Korrigering av perifer långtidskateter
(MID)
SVF huvud- och halscancer - kirurgisk
åtgärd för diagnostik (i)
SVF huvud- och halscancer - ingen
ytterligare åtgärd (i)

SP505
SP815
SP816
VA922
VA973

VB022
VB073

VB222
VB273

SVF matstrupe- och magsäckscancer kirurgisk åtgärd för diagnostik (i)
SVF matstrupe- och magsäckscancer ingen ytterligare åtgärd (i)
SVF tjock- och ändtarmscancer kirurgisk åtgärd för diagnostik (i)
SVF tjock- och ändtarmscancer - ingen
ytterligare åtgärd (i)

VB305- SVF analcancer - remissbeslut vid
VB391 misstanke om cancer (i)
VB422 SVF levercancer - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
VB473 SVF levercancer - ingen ytterligare
åtgärd (i)
VB522

SVF cancer i gallblåsa och gallgång -
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Avser avläsning och analys av data
För kateterisering av urinblåsa, se TKC20
För borttagande av urinkateter, se DK021
Tömning av missfalls- eller abortrester från
uteruskaviteten med sugkateter
Kontroll av patient med hemhemodialys.
Rådgivning. Genomgång av dialysprotokoll och
eventuellt ordination av förändringar i
hemhemodialyserna. Kontroll av fistel och/eller
inspektion av kateterutgång. Eventuell
omläggning av dialyskateter
Undervisning och träning av patient som ska
starta med hemhemodialys. Avser tiden från
hemhemodialysträningstarten fram till 1 månad
efter dialysstart i hemmet. Vid varje
mottagningsbesök/hembesök under denna
period registreras denna åtgärdskod
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

T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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VB573

VB622

VB673

kirurgisk åtgärd för diagnostik (i)
SVF cancer i gallblåsa och gallgång ingen ytterligare åtgärd (i)
SVF cancer i bukspottkörtel och
periampullärt - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
SVF cancer i bukspottkörtel och
periampullärt - ingen ytterligare åtgärd (i)

VC022

Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik

Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik

SVF lungcancer - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
VC073 SVF lungcancer - ingen ytterligare åtgärd Används för enstaka SVF. För användning se
(i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
VE073 SVF hudmelanom - ingen ytterligare
Används för enstaka SVF. För användning se
åtgärd (i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
VG922 SVF bröstcancer - kirurgisk åtgärd för
T.ex. excision för diagnostik
diagnostik (i)
VG973 SVF bröstcancer - ingen ytterligare
Används för enstaka SVF. För användning se
åtgärd (i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
VH205- SVF livmoderhalscancer
VH291
(24 nya koder inom intervallet)
VH305- SVF livmoderkroppscancer
VH391
VH422 SVF äggstockscancer - kirurgisk åtgärd
T.ex. excision för diagnostik
för diagnostik (i)
VH473 SVF äggstockscancer - ingen ytterligare Används för enstaka SVF. För användning se
åtgärd (i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
VJ005- SVF peniscancer
VJ091
VJ122 SVF prostatacancer - kirurgisk åtgärd för T.ex. excision för diagnostik
diagnostik (i)
VJ173 SVF prostatacancer - ingen ytterligare
Används för enstaka SVF. För användning se
åtgärd (i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
VJ205- SVF testikelcancer
VJ291
(24 nya koder inom intervallet)
VK005- SVF njurcancer
VK091
VK122 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna T.ex. excision för diagnostik
- kirurgisk åtgärd för diagnostik (i)
VK173 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna Används för enstaka SVF. För användning se
- ingen ytterligare åtgärd (i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
VL222
SVF hjärntumör - kirurgisk åtgärd för
T.ex. excision för diagnostik
diagnostik (i)
VL273 SVF hjärntumör - ingen ytterligare åtgärd Används för enstaka SVF. För användning se
(i)
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
VM005- SVF sköldkörtelcancer
VM091
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VN022
VN073

SVF lymfom - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
SVF lymfom - ingen ytterligare åtgärd (i)

VN222

SVF myelom - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
VN405- SVF akut lymfatisk leukemi
VN491
VN505- SVF kronisk lymfatisk leukemi
VN591
VN622 SVF akut myeloisk leukemi - kirurgisk
åtgärd för diagnostik (i)
VN673 SVF akut myeloisk leukemi - ingen
ytterligare åtgärd (i)
VP505- SVF skelett- och mjukdelssarkom
VP591
VP822 SVF cancermisstanke vid allvarliga,
ospecifika symtom - kirurgisk åtgärd för
diagnostik (i)
VP873 SVF cancermisstanke vid allvarliga,
ospecifika symtom - ingen ytterligare
åtgärd (i)
VP922 SVF cancer med okänd primärtumör CUP - kirurgisk åtgärd för diagnostik (i)
VP973 SVF cancer med okänd primärtumör CUP - ingen ytterligare åtgärd (i)
VF305VF391
VF405VF491
VH005VH091
XS926
XU021

T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik
(24 nya koder inom intervallet)
(24 nya koder inom intervallet)
T.ex. excision för diagnostik
Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)
T.ex. excision för diagnostik

Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
T.ex. excision för diagnostik

SVF buksarkom

Används för enstaka SVF. För användning se
beskrivning av respektive vårdförlopp och
kodningsvägledning
(24 nya koder inom intervallet)

SVF neuroendokrina tumörer

(24 nya koder inom intervallet)

SVF vulvacancer

(24 nya koder inom intervallet)

Optiker
Läkemedelstillförsel utförd under
fastspänning eller fasthållande (i)
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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
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Koder med ändrad kodtext fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KMÅ:s
kodstruktur (medicinska åtgärder) Observera att rättelser av stavfel,
borttag av punkt, extra mellanslag etc. inte är redovisade nedan.
KOD
GA002

KODTEXT
Extra tillsyn (i)

BESKRIVNINGSTEXT
Observation av patienten i syfte att vid behov
kunna ingripa om fara för patientens eller
annans liv eller hälsa uppstår. Se även
XV014.

XS922

Övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Koder med ändrad beskrivningstext fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med
KMÅ:s kodstruktur (medicinska åtgärder) Observera att rättelser av
stavfel, borttag av punkt, extra mellanslag etc. är inte redovisade nedan.
KOD
AU010

DK021

DU055

DU056

DU057

DV076

GB009

KODTEXT
Allmän skattning av behov eller
funktionsförmåga (i)

BESKRIVNINGSTEXT
Bedömning av bl.a. individens uppträdande,
kommunikationsförmåga, kognitioner, förekomst
av psykiska symtom samt funktioner och
aktivitetsförmåga inom exempelvis boende, arbete
och sysselsättning med vedertagen
standardiserad intervju, skattningsskala eller
motsvarande. Undersökningen syftar till att
beskriva funktionsförmåga eller behov globalt eller
inom flera skilda områden. T.ex. GAF, WHODAS,
CAN
Borttagande av urinkateter (i)
För insättande, se TKC20 Kateterisering av
urinblåsa. För borttagande av suprapubisk
kateter, se DK023
Samtal med vuxen patient om
Avser situationer enligt Hälso- och sjukvårdslagen
minderårigs behov och möjlighet till
5 kap. 7 g § då minderårigt barns förälder eller
stöd (i)
annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en
psykisk/fysisk sjukdom/funktionsnedsättning,
substansmissbruk eller oväntat avlider
Samtal med vuxen patient och berörd
Information, råd och stöd genom samtal enligt
minderårig om barnets situation och
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 g § med barn
behov (i)
och förälder eller annan vuxen som barnet
varaktigt bor hos
Samtal med minderårig vars förälder är Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt
patient om den minderårigas situation
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 g § genom
och behov (i)
samtal med barn (utan närvaro av förälder eller
annan vuxen som barnet varaktigt bor hos)
Teamrehabilitering (i)
Information/träning/behandling med
rehabiliterande syfte som utförs av minst två olika
yrkeskategorier. Denna åtgärd kan endast
användas vid teambesök och gruppteambesök
Information och undervisning riktad till Information till och utbildning av patient av
patient (i)
väsentligt större omfattning än vad som
förekommer vid ordinära kontakter, t.ex.
smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola
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GB010

Information och undervisning riktad till
närstående (i)

XS008

Konferens om patient (i)

XV014

Ständigt närvarande personal
(extravak) i 8 timmar eller mer (i)

ZV025

Hembesök (i)

ZV229

Åtgärd utförd under fasthållande eller
fastspänning (i)

eller strukturerade patientutbildningar av olika
slag. Artrosskola, se GB020
Information till och utbildning av närstående av
väsentligt större omfattning än vad som
förekommer vid ordinära kontakter, t.ex.
smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola
eller strukturerade närståendeutbildningar av olika
slag. Artrosskola, se GB020
Konferens utan att patienten är närvarande. Kan
omfatta en eller flera yrkeskategorier från en eller
flera olika specialiteter. Varje deltagare kan
registrera sin insats på sin enhet. Inkluderar
nätverksmöte
Ständig närvaro hos en enskild patient av särskilt
avdelad personal som aldrig lämnar patienten
ensam. Syftet är att förhindra att fara för
patientens fysiska eller psykiska hälsa eller för
annans liv uppstår. Se även GA002 Extra tillsyn.
Öppenvårdsbesök i patients bostad eller
motsvarande
Generell tilläggskod. Vid medicinering utförd
under fasthållande eller fastspänning använd
koden XU021

Borttagna koder fr.o.m. 2018-01-01 i KVÅ med KMÅ:s kodstruktur
(medicinska åtgärder)
KOD
KODTEXT
DU040 Läkemedelstillförsel
utförd under fastspänning
eller fasthållande (i)

VA956
VA965
VB056
VB065
VB256
VB265
VB456
VB465
VB556
VB565
VB656
VB665

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
SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, kombinerad
SVF huvud- och halscancer - beslut om ingen behandling
SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling,
kombinerad
SVF matstrupe- och magsäckscancer - beslut om ingen behandling
SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling,
kombinerad
SVF tjock- och ändtarmscancer - beslut om ingen behandling
SVF levercancer - start av första behandling, kombinerad
SVF levercancer - beslut om ingen behandling
SVF cancer i gallblåsa och gallgång - start av första behandling,
kombinerad
SVF cancer i gallblåsa och gallgång - beslut om ingen behandling
SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - start av första
behandling, kombinerad
SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - beslut om ingen
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Kommentar
Ersätts av XU021
Läkemedelstillförsel
utförd under
fastspänning eller
fasthållande (i)
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VC042
VC056
VC065
VE056
VE065
VG956
VG965
VH456
VH465
VJ142
VJ156
VJ165
VK156
VK165
VL256
VL265
VN056
VN065
VN256
VN265
VN656
VN665
VP856
VP865
VP956
VP965
XU039

XU045

XU046

behandling
SVF lungcancer - diagnosbesked och första behandlingsdiskussion
SVF lungcancer - start av första behandling, kombinerad
SVF lungcancer - beslut om ingen behandling
SVF hudmelanom - start av första behandling, kombinerad
SVF hudmelanom - beslut om ingen behandling
SVF bröstcancer - start av första behandling, kombinerad
SVF bröstcancer - beslut om ingen behandling
SVF äggstockscancer - start av första behandling, kombinerad
SVF äggstockscancer - beslut om ingen behandling
SVF prostatacancer - diagnosbesked och första
behandlingsdiskussion
SVF prostatacancer - start av första behandling, kombinerad
SVF prostatacancer - beslut om ingen behandling
SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling,
kombinerad
SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut om ingen
behandling
SVF hjärntumör - start av första behandling, kombinerad
SVF hjärntumör - beslut om ingen behandling
SVF lymfom - start av första behandling, kombinerad
SVF lymfom - beslut om ingen behandling
SVF myelom - start av första behandling, kombinerad
SVF myelom - beslut om ingen behandling
SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, kombinerad
SVF akut myeloisk leukemi - beslut om ingen behandling
SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - start av
första behandling, kombinerad
SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - beslut om
ingen behandling
SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - start av första
behandling, kombinerad
SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - beslut om ingen
behandling
Övervakat urinprov (i)
Övervakning av patient i samband med
lämnande av urinprov för att kontrollera att
ordinerade urinprov lämnas enligt rådande
riktlinjer
Upprättande av
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
samordnad individuell
16 kap. 4 f §. Utesluter XU042
plan (i)
Upprättande av samordnad vårdplan vid
tvångsvård och XU046 Upprättande av
samordnad plan vid utskrivning
Upprättande av
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
samordnad plan vid
16 kap. 4 f §. Utesluter XU042
utskrivning (i)
Upprättande av samordnad vårdplan vid
tvångsvård och XU045 Upprättande av
samordnad individuell plan

Ersätts av AV021
Övervakat urinprov (i)

Ersätts av AU124
Upprättande av
samordnad individuell
plan (i)
Ersätts av AU125
Upprättande av
samordnad plan vid
utskrivning (i)
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