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Omsorg och äldreförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa

1 Behandling relaterad till psykiska funktioner
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information

och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
Alla - Enkla råd om matvanor Enkla råd om matvanor (DV141) Information och

korta, generella råd och rekommendationer om
matvanor

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001) Information, undervisning,
rådgivning eller handledning i syfte att öka individens
kunskap, färdighet, förståelse, motivation,
handlingsberedskap och verklighetsförankring som
förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Massage Massage (KVÅ QB007) Manuell behandling, taktil
stimulering, beröring, klassisk och andra former av
massage, mjukdelsmobilisering och
mjukdelsbehandling samt triggerpunktsbehandling
(ICF b280)

Alla - Minskning av risken att individen
skadar sig själv

Minskning av risken att individen skadar sig själv
(KVÅ QX002) Hjälpa individen att minska eller
utesluta beteenden som skadar den egna kroppen.

Alla - Självbildsträning Självbildsträning (KVÅ QA015) Träning i att
ompröva skeva tankemönster och att se realistiskt på
sig själv och omgivningen (ICF b180)

Alla - Stresshantering Stresshantering (KVÅ QK005) Information,
undervisning och stöd samt träning i att genomföra
enkla eller sammansatta och samordnade handlingar
för att klara av de psykologiska krav som ställs för att
genomföra uppgiften. Innefattar att hantera
ansvarstagande, stress och kris. (ICF d240)

Alla - Stöd, träning och övervakning av
kommunikation UNS

Stöd, träning i kommunikation och övervakning av
kommunikation UNS (KVÅ QL000) Stöd, träning
och/eller övervakning av kommunikation genom språk,
tecken, symboler, att ta emot och förmedla budskap, att
genomföra samtal och att använda olika
kommunikationsmetoder och
kommunikationshjälpmedel. (ICF d310 - d399).

Alla - Stöd vid oro Stöd vid oro (KVÅ QA009)
Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk
psykisk närvaro. (ICF b152)
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Alla - Stödjande samtal

ta bort gamla kod/byta ut? Ändra titel i
insats

Stödjande samtal (KVÅ DU112)
Strukturerat samtal i behandlande syfte, t.ex.
krissamtal, motivationssamtal, som inte hänförs till
systematisk psykosocial behandling. Utesluter:
Systematiskt stödjande samtal (DU113)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning  och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera,
prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel
(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT - Minnesträning Minnesträning (KVÅ QA007)
Träning av minnesfunktion genom att använda olika
minnestekniker t ex. visualisering, minnesspel,
associeringsteknik. (ICF b144)

AT - Träning av orienteringsfunktioner Träning av orienteringsfunktioner (KVÅ QA002)
Träning av orientering till person, tid och rum. (ICF
b114)

AT/LOG/SG -Perceptionsträning Perceptionsträning (KVÅ QA010)
Träning i att känna igen och tolka sinnesstimuli. (ICF
b156) Här dokumenteras träning
av neglect.

AT/SG - Koordinationsträning Koordinationsträning (KVÅ QG005)
Behandling, inlärning och träning av balans mellan
agonister och antagonister, huvudkontroll, balans, öga-
handkoordination, koncentration. (ICF b760)

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

AT/SG/DT - Träning av energi och
driftfunktioner

Träning  av energi och driftfunktioner (KVÅ
QA003) Träning av motivation och
impulskontroll (ICF b130)
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AT/SSK - Kognitiv funktionsträning Kognitiv funktionsträning (KVÅ QA011)
Träning av psykiska funktioner som beslutsfattande,
abstrakt tänkande, planering och utförande av planer,
mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket
beteende som är påkallat under vilka omständigheter,
ofta benämda exekutiva funktioner. (ICF b 164)

AT/SSK - Underlättande av sömn Underlättande av sömn (KVÅ QA004)
Underlättande av regelbunden sömn genom
information, lugnande närvaro, hjälp med
avspänning/avslappning, anpassning av omgivningen.
Icke farmakologisk åtgärd. ICF b134

DT/SG/SSK – Stöd för viktminskning Stöd för viktminskning (KVÅ QE009) Underlättande
av viktnedgång genom att ge information, uppmuntran,
sätta mål för minskningen samt utveckla en daglig diet.
(ICF b530)

DT/SG/SSK – Stöd för viktökning Stöd för viktökning (KVÅ QE010) Underlättande av
viktuppgång genom att ge information, uppmuntran,
sätta mål för ökningen samt utveckla en daglig diet.
(ICF b530)

DT/LOG/SG/SSK - Övervakning av
näringsintag

ta bort, stoppdatum

Övervakning av näringsintag (KVÅ QE003)
Registrering och bedömning av näringsintag och
vätskeintag i förhållande till metaboliskt behov samt
initering av kompenserande åtgärder. (ICF b510-b535)

DT/SG/SSK – Bedömning av
näringsintag

Bedömning av näringsintag (PE015)
Bedömning av näringsintag av ett eller flera
näringsämnen i relation till bedömt behov, genom
insamling och analys av information från exempelvis
standardiserade bedömningsinstrument,
skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF
b510

LOG - Språkbehandling Språkbehandling (KVÅ DD013)
SG -Avspänningsträning Avspänningsträning (KVÅ QG007)

Träning enligt olika metoder för
avspänning/avslappning. (ICF b780)

SG - Kroppsmedvetandeträning Kroppsmedvetandeträning (KVÅ QA014)
Träning i att förbättra den medvetna och omedvetna
uppfattningen om kroppen, kroppsbild. Yoga, qigong,
rytm & rörelse, KROK ingår. (ICF b180)

SSK - Koppling av subkutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041) Koppling av extern pump för administration
av läkemedel. Avser hela processen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008)
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.
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SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande, frekvent
återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination.
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter ( KVÅ QD004)
Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415)

SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även
sättning av PVK.

SSK - Strukturerad
suicidriskbedömning

Strukturerad suicidriskbedömning (KVÅ AU118)
Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska
utföra självmordshandling. I åtgärden ingår
systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska
data, bedömning av psykiskt status och en, med
beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända
risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för
självmordshandling. I åtgärden ingår även
dokumentation av en strukturerad formulering av
bedömarens värdering av risken. Under detta sökord
hänvisar man till dokument som har använt för att
bedömma suicidrisken. Dokumentet sparas i patientens
pappersjournal.

SSK – Övervakning av läkemedelsintag Övervakning av läkemedelsintag (KVÅ AU116)
Övervakning av patient i samband med
läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att
kontrollera att ordinerade läkemedel intages i enlighet
med ordination. Givet läkemedel kan anges med
ATC-kod.

SSK - Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420, b440,
b110
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2 Behandling relaterad till sinnesfunktioner och
smärta
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter och
teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga
livet (KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter,
inventarier och möbler för att möjliggöra eller
underlätta att aktiviteter i det dagliga livet kan utföras
på ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information
och korta, generella råd om fysisk aktivitet.

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa.  Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Massage Massage (KVÅ QB007)
Manuell behandling, taktil stimulering, beröring,
klassisk och andra former av massage,
mjukdelsmobilisering och mjukdelsbehandling samt
triggerpunktsbehandling (ICF b280)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera,
prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel
(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.
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AT/LOG/SG - Perceptionsträning Perceptionsträning (KVÅ QA010)
Träning i att känna igen och tolka sinnesstimuli. (ICF
b156) Här dokumenteras träning
av neglect.

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

AT/SG - Utprovning och/eller
tillverkning av ortos

Utprovning och/eller tillverkning av ortos (KVÅ
QT004)
Innefattar justering/anpassning av ortos samt
administrativa rutiner i samband med
utprovning/tillverkning. Innefattar inte
strumpor/lindning vid kompressionsbehandling (ICF
e115)

AT/SG - Utprovning och underhåll av
ortopedtekniska hjälpmedel

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel (KVÅ GA017)

AT/SG/SSK - Smärtreducerande
behandling

Smärtreducerande behandling (KVÅ QB008)
Behandling med redskap såsom avlastande träning,
viloställningar, avspänning, kroppsmedvetande-
och/eller kroppskännedomsträning,
bassängbehandling, ortoser, ergonomiska insatser i
form av anpassat arbetssätt och anpassning i miljön.
Icke farmakologiska åtgärder.(ICF b280)

SG - Transkutan elektrisk
nervstimulering (TENS)

Transkutan elektrisk nervstimulering (KVÅ
DA021)
Utprovning och/eller kontroll av TENS-behandling.

SG - Yrselträning Yrselträning (KVÅ QB002)
Träning i att hantera och minska yrsel. (ICF b240)

SSK - Koppling av subkutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041)
Koppling av extern pump för administration av
läkemedel. Avser hela processen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008) Läkemedelstillförsel
oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande,
frekvent återkommande, kontroll av läkemedlets
effekt, t.ex. antikoagulantiakontroll inklusive
ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av
ATC-kod



2022-03-21 7
Omsorg och äldreförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa

SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter ( KVÅ QD004)
Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415)

SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även
sättning av PVK.

SSK - Öronspolning Öronspolning (KVÅ DD019)
SSK - Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)

Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420,
b440, b110)
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3 Behandling relaterad till röst- och talfunktioner
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa. Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Stöd, träning och övervakning av
kommunikation UNS Stöd, träning i kommunikation och övervakning av

kommunikation UNS (KVÅ QL000) Stöd, träning
och/eller övervakning av kommunikation genom
språk, tecken, symboler, att ta emot och förmedla
budskap, att genomföra samtal och att använda olika
kommunikationsmetoder och
kommunikationshjälpmedel. (ICF d310 - d399).

LOG - Artikulationsbehandling Artikulationsbehandling (KVÅ DD001)
LOG - Oralmotoriskbehandling Oralmotoriskbehandling
LOG - Röstbehandling Röstbehandling (KVÅ DD012)
LOG/SSK - Skötsel av endotracheal
eller tracheal tub

Skötsel av endotracheal eller tracheal tub (KVÅ
QD013)
Rengöring, byte, administrering av endotracheal eller
tracheal tub. (ICF b445) Inkluderar talventil.

SSK - Läkemedelstillförsel UNS Läkemedelstillförsel UNS (DT008):
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande,
frekvent återkommande, kontroll av läkemedlets
effekt, t.ex. antikoagulantiakontroll inklusive
ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av
ATC-kod
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4 Behandling relaterad till hjärt-, kärl-, och
andningsfunktioner
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information

och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001) Information, undervisning,
rådgivning eller handledning i syfte att öka individens
kunskap, färdighet, förståelse, motivation,
handlingsberedskap och verklighetsförankring som
förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive
förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera, prova
ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive
rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF
e115 - e145.

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

AT/SG/SSK -
Kompressionsbehandling

Kompressionsbehandling (DP005) Omfattar aktiviteter
vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av
kompressionshandskar och kompressionsstrumpor.
Omfattar ej lymfdränagebehandling.

DT/LOG/SG/SSK - Övervakning av
näringsintag

ta bort, stoppdatum

Övervakning av näringsintag (KVÅ QE003)
Registrering och bedömning av näringsintag och
vätskeintag i förhållande till metaboliskt behov samt
initering av kompenserande åtgärder. (ICF b510-b535)

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
berikad kost

Nutritionsbehandling, berikad kost (DV138)
Ordination och uppföljning av berikad kost



2022-03-21 10
Omsorg och äldreförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
individuellt anpassad kost

Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
(KVÅ DV051)
Ordination och uppföljning av behandling med
individuellt anpassad kost inkl. ev. kosttillskott och
anpassad måltidsordning. Utesluter Nutritionsbehandling
specialkost (DV139)

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
kosttillägg

Nutritionsbehandling, kosttillägg (DV137)
Ordination och uppföljning av behandling med
kosttillägg

DT/SG/SSK – Bedömning av
näringsintag

Bedömning av näringsintag (PE015)
Bedömning av näringsintag av ett eller flera
näringsämnen i relation till bedömt behov, genom
insamling och analys av information från exempelvis
standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor,
intervju och/eller observation. ICF b510

LOG/SG/SSK - Andningsträning Andningsträning (KVÅ QD012)
Träning av nedsatt rörlighet, andningsdjup,
andningsmuskelfunktion och andningsmönster samt
instruktion i sekretmobiliserande tekniker och
inhalationsteknik. Integrering av andning i
kroppsmedvetenhet inkl. aktiviteter i det dagliga livet.
Inkluderar lägesändring. (ICF b440, b445)

LOG/SG/SSK - Träning av
hostfunktion

Träning av hostfunktion (KVÅ QD015)
Manuell behandling, inlärning och träning av
hostfunktion och med sekretpåverkan. (ICF b450)

LOG/SSK - Skötsel av endotracheal
eller tracheal tub

Skötsel av endotracheal eller tracheal tub (KVÅ
QD013)
Rengöring, byte, administrering av endotracheal eller
tracheal tub. (ICF b445) Inkluderar talventil.

LOG/SSK/DT -Viktmätning Viktmätning (KVÅ AV112)

SG - Träning av fysisk
prestationsförmåga

Träning av fysisk prestationsförmåga (KVÅ QD016)
Konditionsträning, uthållighetsträning, träning av
tolerans för fysiskt arbete. (ICF b455)

SSK - Blodstillning Blodstillning (QD009)
Minimering av blodförlust i samband med blödning (ICF
b430)

SSK - Hudvård Hudvård (KVÅ QH010)
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov,
eliminera kontakt med externa skadefaktorer och
smörjning av huden samt övervakning av hudkostymen.
(ICF b840)
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SSK - Koppling av subkutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041) Koppling av extern pump för administration av
läkemedel. Avser hela processen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008):
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande, frekvent
återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination. Läkemedel
kan anges genom tillägg av ATC-kod

SSK - Rensugning av luftvägar Rensugning av luftvägar (KVÅ DG012)
SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter (KVÅ QD004)

Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive subkutan
injektionsport. (ICF b415)

SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive subkutan
injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även sättning av
PVK.

SSK- Syrgasbehandling Syrgasbehandling (KVÅ QD014)
Administrering av syrgas och övervakning av dess
effekt. (ICF b445)

SSK - Transfusion erytrocyter,
allogen

Transfusion erytrocyter, allogen (KVÅ DR029)
Innefattar alla typer av blodtransfusioner.

SSK - Övervakning av
kroppstemperatur

Övervakning av kroppstemteratur (QE016)
Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550

SSK - Övervakning av vitala tecken

Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420, b440,
b110)

SSK - Övervakning av
överkänslighetssymtom

Övervakning av överkänslighetssymtom (KVÅ
QD011) Övervakning av symtom och
tecken i samband med överkänslighetsreaktion. (ICF
b435)
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5 Behandling relaterad till matsmältningsfunktioner

Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information

och korta, generella råd om fysisk aktivitet.

Alla - Enkla råd om matvanor Enkla råd om matvanor (DV141) Information och
korta, generella råd och rekommendationer om
matvanor.

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa. Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera,
prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel
(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

DT/LOG/SG/SSK - Övervakning av
näringsintag

ta bort, stoppdatum

Övervakning av näringsintag (KVÅ QE003)
Registrering och bedömning av näringsintag och
vätskeintag i förhållande till metaboliskt behov samt
initiering av kompenserande åtgärder. (ICF
b510-b535)
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DT/LOG/SSK - Nutritionsbehandling,
konsistensanpassning

Nutritionsbehandling, konsistensanpassning
(DV052) Ordination och uppföljning av behandling
konsistensanpassad kost.

DT/LOG/SSK - Sondmatning Sondmatning (KVÅ DV065)
Tillförsel av näring genom sond till magsäcken.
Inkluderar även skötsel av sond.

DT/SG/SSK – Bedömning av
näringsintag

Bedömning av näringsintag (PE015)
Bedömning av näringsintag av ett eller flera
näringsämnen i relation till bedömt behov, genom
insamling och analys av information från exempelvis
standardiserade bedömningsinstrument,
skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF
b510

DT/SG/SSK – Stöd för viktminskning Stöd för viktminskning (KVÅ QE009)
Underlättande av viktnedgång genom att ge
information, uppmuntran, sätta mål för minskningen
samt utveckla en daglig diet. (ICF b530).

DT/SG/SSK – Stöd för viktökning Stöd för viktökning (KVÅ QE010) Underlättande av
viktuppgång genom att ge information, uppmuntran,
sätta mål för ökningen samt utveckla en daglig diet.
(ICF b530).

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
individuellt anpassad kost

Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
(KVÅ DV051) Ordination och
uppföljning av behandling med individuellt anpassad
kost inkl. ev. kosttillskott och anpassad
måltidsordning. Utesluter Nutritionsbehandling
specialkost (DV139)

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
kosttillägg

Nutritionsbehandling, kosttillägg (DV137)
Ordination och uppföljning av behandling med
kosttillägg

DT/SSK - Nutritionsbehandling, berikad
kost

Nutritionsbehandling, berikad kost (DV138)
Ordination och uppföljning av berikad kost

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
parenteral näringstillförsel

Nutritionsbehandling, parenteral nutrition (KVÅ
DV055)
Start och uppföljning av parenteral näringstillförsel
inkl ev tillskott av näringsämne.

DT/SSK - Stöd vid illamående/kräkning Stöd vid illamående/kräkning (KVÅ QE013)
Psykologiskt stöd genom närvaro samt konkret fysisk
hjälp i samband med illamående och kräkning.
Anpassning av måltidsvanor och val av mat för att
minimera risken för illamående. (ICF b535)
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DT/SSK - Övervakning av
blodsockernivå

Övervakning av blodsockernivå (KVÅ QE015)
Övervakning av blodsockernivå över tid i relation till
medicinering, födointag och aktivitet. (ICF b540)

LOG - Oralmotoriskbehandling Oralmotoriskbehandling
LOG - Träning av oral födobearbetning Träning av oralfödobearbetning (KVÅ QE001)

Träning i att suga, tugga, bita, svälja , flytta mat i
munnen samt förhindra läckage. ICF b510

LOG/SSK - Fullständigt utförande av
munvård

Fullständigt utförande av munvård (KVÅ QN012)
Fullständigt utförande av munhygien där individen
behöver hjälp med alla eller en del moment i
proceduren (ICF d520)

LOG/SSK/DT - Underlättande av
sväljning

Underlättande av sväljning (KVÅ QE005)
Underlättande av sväljning och minskning av risken
för aspiration genom t.ex. anpassning av födans
konsistens, instruktion om kroppsställning (ICF b510)

LOG/SSK/DT -Viktmätning Viktmätning (KVÅ AV112)

SSK - Byte av gastrostomikateter Byte av gastrostomikateter (TJD20)

SSK - Koppling av subkutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041) Koppling av extern pump för administration
av läkemedel. Avser hela processen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008) Läkemedelstillförsel
oavsett administreringsform.

SSK - Matning Matning (KVÅ QN022)
Föra mat och dryck till munnen, kontrollera intag av
födan och att maten tuggas och sväljs. Ätstödjande
åtgärd (ICF 550,560)

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027)
Fortlöpande, frekvent återkommande, kontroll av
läkemedlets effekt, t.ex. antikoagulantiakontroll
inklusive ordination. Läkemedel kan anges genom
tillägg av ATC-kod

SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter ( KVÅ QD004)
Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415)

SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även
sättning av PVK.
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SSK - Skötsel av stomi Skötsel av stomi (KVÅ QN015)
Skötsel av urin-, avföringstömning via stomi och av
kringliggande vävnader, byte av förband, inspektion,
tvättning och smörjning runt stomi (ICF b520)

SSK - Spolning av dränage Spolning av dränage (DV067) T.ex. spolning av
T-drän

SSK - Stöd för regelbunden
tarmtömning

Stöd för regelbunden tarmtömning (KVÅ QE006)
Upprättande och underhåll av en regelbunden
tarmtömning, inklusive användning av laxativ. (ICF
b525).

SSK - Utprovning och förskrivning av
förbrukningsmaterial

Utprovning och förskrivning av
förbrukningsmaterial (KVÅ GA029) Informera,
instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt
förbrukningsmaterial, t.ex. inkontinensprodukter,
stomiprodukter, diabetesstickor, produkter för
näringstillförsel (t.ex. aggregat, sondsprutor).
Åtgärden ingår i förskrivningsprocessen. ICF e115.
Utesluter:Utprovning och förskrivning av övriga
hjälpmedel (exklusive rullstol) (GA025)

SSK - Övervakning av
kroppstemperatur

Övervakning av kroppstemperatur (QE016)
Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550

SSK - Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420,
b440, b110)
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6 Behandling relaterad till köns-, urin-
och reproduktiva funktioner

Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och
verklighetsförankring som förutsättningar för att sköta
sin egen hälsa.  Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive
förskrivet hjälpmedel)

Alla - Uppföljning av
hjälpmedelsförskrivning

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

Alla - Utprovning och förskrivning
av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt
hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/DT/SSK - Träning i sköta sina
toalettbehov

Träning i att sköta sina toalettbehov (KVÅ QN013)
Träning i att kontrollera och sköta urinering, avföring och
att sköta menstruationen, komma till lämplig plats och
ställning samt hantering av kläder. Träning i att genomföra
regelbundna toalettbesök och dubbeltömning av blåsa, samt
att välja lämplig sittställning, rengöra sig själv efteråt och sköta
eventuell urinkateter. ICF d530
(ICF b530)

LOG/SSK/DT -Viktmätning Viktmätning (KVÅ AV112)
SG - Bäckenbottenträning Bäckenbottenträning (KVÅ QF001)

Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom
muskelsammandragningar med eller utan elektrisk
stimulering. (ICF b620)
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SSK - Borttagande av urinkateter SSK - Borttagande av urinkateter
SSK - Information/undervisning om
sexualitet

Information/undervisning om sexualtitet (KVÅ
QV008)
Muntlig och skriftlig sexualupplysning inklusive
information och undervisning om preventivmedel. (ICF
d570)

SSK - Inkontinensvård Inkontinensvård (KVÅ QF003)
Hjälp att främja kontinens och att upprätthålla en hel hud
i perinealområdet. (ICF b620)

SSK - Kateterisering av urinblåsa Kateterisering av urinblåsa (KVÅ TKC20)
Inklusive dränage och kateterbyte. Åtgärder gällande
sätta/byta urinkateter. Dokumentera typ av kateter,
storlek, antal milliliter i kuffen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008)
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027)
Fortlöpande, frekvent återkommande, kontroll av
läkemedlets effekt, t.ex. antikoagulantiakontroll inklusive
ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av
ATC-kod

SSK - Självkateteriseringsträning Självkateteriseringsträning (KVÅ GB005)
Undervisning om självkateterisering (RIK) och
självdilatation (RID)

SSK - Skötsel av stomi Skötsel av stomi (KVÅ QN015)
Skötsel av urin-, avföringstömning via stomi och av
kringliggande vävnader, byte av förband, inspektion,
tvättning och smörjning runt stomi . (ICF b520)

SSK - Spolning av urinkateter Spolning av urinkateter (DK020)
Avser spolning av urinkateter. Inkludera även nefrostomi

SSK - Ultraljudsundersökning,
residualurinbestämning

Ultraljudsundersökning, residualbestämning (KVÅ
AK047)
Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för
bestämning av residualurin. Blåsscanning

SSK - Urininkontinensutredning och
-behandling

Urininkontinensutredning och -behandling (DK019)
Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning.
Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
Blåsträning samt miktionsobservation/flödes- och
resurinobservation (MKO/FRO), under halv- eller heldag

SSK - Utprovning och förskrivning
av förbrukningsmaterial

Utprovning och förskrivning av förbrukningsmaterial
(KVÅ GA029) Informera, instruera, prova ut, anpassa
och välja lämpligt förbrukningsmaterial, t.ex.
inkontinensprodukter, stomiprodukter, diabetesstickor,
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produkter för näringstillförsel (t.ex. aggregat,
sondsprutor). Åtgärden ingår i förskrivningsprocessen.
ICF e115. Utesluter:Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (GA025)

SSK - Övervakning av
kroppstemperatur

Övervakning av kroppstemperatur (QE016)
Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550

SSK - Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420, b440,
b110).
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7 Behandling relaterad till rörelsesystemets funktioner

Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter och
teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga
livet (KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier
och möbler för att möjliggöra eller underlätta att
aktiviteter i det dagliga livet kan utföras på ett säkert
sätt. (ICF e115)

Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information
och korta, generella råd om fysisk aktivitet.

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa.  Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Massage Massage (KVÅ QB007)
Manuell behandling, taktil stimulering, beröring,
klassisk och andra former av massage,
mjukdelsmobilisering och mjukdelsbehandling samt
triggerpunktsbehandling (ICF b280)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera,
prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel
(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/SG - Gångträning Gångträning (KVÅ QM015) Träning i att förflytta sig
till fots, steg för steg, 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. Innefattar träning av
gångmönster, protesträning och gåskola.
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AT/SG - Koordinationsträning Koordinationsträning (KVÅ QG005)
Behandling, inlärning och träning av balans mellan
agonister och antagonister, huvudkontroll, balans,
öga-handkoordination, koncentration. (ICF b760)

AT/SG - Muskelfunktions- och
styrketräning

Muskelfunktions- och styrketräning (KVÅ QG003)
Behandling och träning av muskelstyrka och
uthållighet med eller utan belastning, olika redskap
eller aktiveringsapparater, inklusive
tonusnormalisering, muskelidentifiering. (ICF
b730-b740)

AT/SG - Rörlighetsträning Rörlighetsträning (KVÅ QG001)
Behandling med aktiva eller passiva rörelser,
kontrakturprofylax, respektive träning med olika
redskap. Manuell behandling i form av ledfrigöring,
manipulation. Ingår muskeltöjning,
traktionsbehandling. (ICF b710, b720)

AT/SG - Trappträning Trappträning (QM016) Träning i att gå uppför och
nedför i trappa.

AT/SG - Träning av finmotorik Träning av finmotorik (KV QM013) Stöd och/eller
träning av koordinerade handlingar som krävs för att
hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem
t.ex. plocka upp ett mynt från ett bort. (ICF d440)

AT/SG - Träning i att bibehålla en
kroppsställning och överflyttning

Träning i att bibehålla en kroppsställning och
överflyttning (KVÅ QM007)
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 Träning i att
ändra kroppsställning.

AT/SG - Träning i att ändra
kroppsställning

Träning i att ändra kroppsställning (KVÅ QM005)
Träning i att inta och ändra kroppsställning (inkluderar
kroppshållning) från olika utgångsställningar såsom
liggande, sittande eller stående.  ICF d410.

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

AT/SG - Utprovning och förskrivning
av rullstol

Utprovning och förskrivning av rullstol (GA023)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja
lämplig rullstol (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). (ICF e120)
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AT/SG - Utprovning och/eller
tillverkning av ortos

Utprovning och/eller tillverkning av ortos (KVÅ
QT004)
Justering/anpassning av ortos samt administrativa
rutiner i samband med utprovning/tillverkning. ICF
e115. Utesluter strumpor/lindning vid
kompressionsbehandling, jämför perifer
kompressionsbehandling DP005 samt GA017
Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

AT/SG - Utprovning och underhåll av
ortopedtekniska hjälpmedel

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel (KVÅ GA017)
Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

SG - Avspänningsträning Avspänningsträning (QG007)
Träning enligt olika metoder för
avspänning/avslappning. (ICF b780)

SG - Träning av posturala reaktioner Träning av posturala reaktioner (KVÅ QG004)
Träning av posturala reaktioner såsom upprätnings-,
jämvikts-, balans- och skyddsreaktioner (ICF b755)

SSK - Byte av gastrostomikateter Byte av gastrostomikateter (TJD20)
SSK - Koppling av subkutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041) Koppling av extern pump för administration
av läkemedel. Avser hela processen.

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008) Läkemedelstillförsel
oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande, frekvent
återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination.
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter ( KVÅ QD004)
Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415)

SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även
sättning av PVK.
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8 Behandling relaterad till hudfunktioner
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information

och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa.  Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Trycksårsprofylax Trycksårsprofylax (KVÅ QH001)
Tryckavlastning genom lägesändringar, övervakning av
hudkostymen. Anpassning av klädval, skor, sätt att ta i
personen och kroppspositionering. (ICF b810)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja
lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår
i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/SG - Ortosbehandling Ortosbehandling (KVÅ DN003)
Ortosbehandling och ortostillverkning

AT/SG - Utprovning och/eller
tillverkning av ortos

Utprovning och/eller tillverkning av ortos (KVÅ
QT004)
Justering/anpassning av ortos samt administrativa
rutiner i samband med utprovning/tillverkning. ICF
e115. Utesluter strumpor/lindning vid
kompressionsbehandling, jämför perifer
kompressionsbehandling DP005 samt GA017
Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel
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AT/SG - Utprovning och underhåll av
ortopedtekniska hjälpmedel

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel (KVÅ GA017)
Utprovning och underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

AT/SG/SSK - Kompressionsbehandling Kompressionsbehandling (DP005)
Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning,
bandagering, utprovning av kompressionshandskar och
kompressionsstrumpor. Omfattar ej
lymfdränagebehandling.

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
individuellt anpassad kost

Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
(KVÅ DV051) Ordination och
uppföljning av behandling med individuellt anpassad
kost inkl. ev. kosttillskott och anpassad måltidsordning.
Utesluter Nutritionsbehandling specialkost (DV139)

DT/SSK - Nutritionsbehandling,
kosttillägg

Nutritionsbehandling, kosttillägg (DV137)
Ordination och uppföljning av behandling med
kosttillägg

SG - Transkutan elektrisk
nervstimulering (TENS)

Transkutan elektrisk nervstimulering (KVÅ DA021)
Utprovning och/eller kontroll av TENS-behandling.

SSK - Hudvård Hudvård (KVÅ QH010)
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov,
eliminera kontakt med extrema skadefaktorer och
smörjning av huden samt övervakning av hudkostymen.
(ICF b840)

SSK - Klådstillande behandling Klådstillande behandling (KVÅ QH011) Avtvättning,
lätta kläder/svalt sovrum och ej för hög
omgivningstemperatur. Mjukgörande behandling.
Undvikande av uttorkning, stress, värme, alkohol,
kryddor etc. som sänker klådtröskeln. (ICF b840).

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008)
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.

SSK - Ordination och uppföljning av
pågående läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande, frekvent
återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination.
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

SSK - Skötsel av central venkateter Skötsel av central venkateter ( KVÅ QD004)
Skötsel av central venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415)
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SSK - Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av
funktion och tecken på komplikation, inklusive
subkutan injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även
sättning av PVK.

SSSK - Spolning av dränage Spolning av dränage (KVÅ DV067)
T.ex. spolning av T-drän. Innefattar även tömning av dränage

SSK - Sårvård Sårvård (KVÅ QH008)
Sårvård omfattande övervakning, rengöring och
bandagebyte av t.ex. operationssår, spolning av fistel,
debridering av nekros. (ICF b 820)

SSK - Övervakning av
kroppstemperatur

Övervakning av kroppstemperatur (QE016)
Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550

SSK - Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och
medvetandegrad med eller utan instrument oavsett
metod. Innefattar blodtrycksmätning. (ICF b420, b440,
b110).

SSK - Övervakning av
överkänslighetssymtom

Övervakning av överkänslighetssymtom (KVÅ
QD011)
Övervakning av symtom och tecken i samband med
överkänslighetsreaktion. (ICF b435)



2022-03-21 25
Omsorg och äldreförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa

9 Behandling relaterad till lärande och kunskap
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter
och teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
(KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier
och möbler för att möjliggöra eller underlätta att
aktiviteter i det dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt.
(ICF e115)

Alla - Information/undervisning
om hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och verklighetsförankring
som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa. Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive
förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning
av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera, prova
ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive
rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF
e115 - e145.

AT - Stöd och/eller träning i
problemlösning

Stöd och/eller träning i problemlösning (QJ004) Träna
med olika metoder för problemlösning
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10 Behandling relaterad till allmänna uppgifter och
krav
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter och
teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
(KVÅ QT003) Anpassa, flytta om, ställa undan,
produkter, inventarier och möbler för att möjliggöra eller
underlätta att aktiviteter i det dagliga livet kan utföras på
ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och verklighetsförankring
som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Stresshantering Stresshantering (KVÅ QK005) Information,
undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla
eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara
av de psykologiska krav som ställs för att genomföra
uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande, stress och
kris. (ICF d240).

Alla - Stöd och träning i att
genomföra daglig rutin

Stöd och träning i att genomföra daglig rutin (KVÅ
QK003)
Information, undervisning och stöd samt träning i att
genomföra enkla eller samordnade handlingar för att
planera och hantera tid och energi samt genomföra de
aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela
dygnet. (ICF d230) Här dokumenteras de insatser som
planeras att utföras för den enskilde gällande
kravhantering.

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive
förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning
av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt
hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.
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11 Behandling relaterad till kommunikation
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation, handlingsberedskap
och verklighetsförankring som förutsättningar för att
sköta sin egen hälsa.  Innefattar primär prevention,
patientskolor. (ICF d570)

Alla - Stöd, träning och övervakning av
kommunikation UNS Stöd, träning och övervakning av kommunikation

UNS (KVÅ QL000)
Stöd, träning och/eller övervakning av kommunikation
genom språk, tecken, symboler, att ta emot och
förmedla budskap, att genomföra samtal och att
använda olika kommunikationsmetoder och
kommunikationshjälpmedel. (ICF d310 - d399).

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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
(exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera,
prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel
(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i
förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

LOG/SG/SSK - Andningsträning Andningsträning (KVÅ QD012)
Träning av nedsatt rörlighet, andningsdjup,
andningsmuskelfunktion och andningsmönster samt
instruktion i sekretmobiliserande tekniker och
inhalationsteknik. Integrering av andning i
kroppsmedvetenhet inkl. aktiviteter i det dagliga livet.
Inkluderar lägesändring. (ICF b440, b445)

LOG/SG/SSK - Träning av
hostfunktion

Träning av hostfunktion (KVÅ QD015)
Manuell behandling, inlärning och träning av
hostfunktion och med sekretpåverkan. (ICF b450)
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12 Behandling relaterad till förflyttning
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla -Anpassning av
produkter och teknik i det
dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet (KVÅ
QT003) Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier
och möbler för att möjliggöra eller underlätta att aktiviteter i det
dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Enkla råd om fysisk
aktivitet

Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information och korta,
generella råd om fysisk aktivitet.

Alla - Fallprevention Fallprevention (KVÅ QB003) Förebyggande åtgärder för att
minimera risken för fallskada, innefattar fallskyddsträning,
information och rådgivning, anpassning av omgivningen, ökad
uppmärksamhet. Specifika åtgärder kan registreras separat (ICF
b240)

Alla -
Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i syfte
att öka individens kunskap, färdighet, förståelse, motivation,
handlingsberedskap och verklighetsförankring som
förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar primär
prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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). Utesluter QT017 Uppföljning av
hjälpmedelsförskrivning, QT018 Träning i att använda produkter
och teknik (exklusive hjälpmedel).

Alla - Utprovning och
förskrivning av övriga
hjälpmedel (exklusive
rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol) (KVÅ GA025) Informera, instruera, prova ut, anpassa
och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår
i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT - Träning i att använda
transportmedel

Träning i att använda transportmedel (KVÅ QM020) Träning
i att som passagerare förflytta sig såsom att bli körd i bil, buss,
spårvagn, tåg (ICF b470)

AT/SG - Gångträning Gångträning (KVÅ QM015) Träning i att förflytta sig till fots,
steg för steg, 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. Innefattar
träning av gångmönster, protesträning och gåskola.
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AT/SG - Muskelfunktions-
och styrketräning

Muskelfunktions- och styrketräning (KVÅ QG003)
Behandling och träning av muskelstyrka och uthållighet med
eller utan belastning, olika redskap eller aktiveringsapparater,
inklusive tonusnormalisering, muskelidentifiering. ICF b730 -
740

AT/SG - Rörlighetsträning Rörlighetsträning (KVÅ QG001)
Behandling med aktiva eller passiva rörelser, kontrakturprofylax,
respektive träning med olika redskap. Manuell behandling i form av
ledfrigöring, manipulation. Ingår muskeltöjning,
traktionsbehandling. Se även manipulation och muskeltöj som kan
registreras separat. ICF b710, b720

AT/SG - Trappträning Trappträning (QM016)
Träning i att gå uppför och nedför i trappa.

AT/SG - Ortosbehandling Ortosbehandling (KVÅ DN003)
Ortosbehandling och ortostillverkning

AT/SG - Träning av
finmotorik

Träning av finmotorik (KVÅ QM013) Stöd och/eller träning av
koordinerade handlingar som krävs för att hantera föremål,
plocka upp, behandla och släppa dem t.ex. plocka upp ett mynt
från ett bort. (ICF d440)

AT/SG - Träning i att
bibehålla en kroppsställning
och överflyttning

Träning i att bibehålla en kroppsställning och överflyttning
(KVÅ QM007)
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 Träning i
att ändra kroppsställning.

AT/SG - Träning i att ändra
kroppsställning

Träning i att ändra kroppsställning (KVÅ QM005) Träning i
att inta och ändra kroppsställning (inkluderar kroppshållning)
från olika utgångsställningar såsom liggande, sittande eller
stående.  ICF d410.

AT/SG- Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomförande och uppföljning av olika
typer av träningsprogram

AT/SG - Utprovning och
förskrivning av rullstol

Utprovning och förskrivning av rullstol (GA023) Informera,
instruera, prova ut, anpassa och välja lämplig rullstol (åtgärden
ingår i förskrivningsprocessen). (ICF e120)

AT/SG - Utprovning
och/eller tillverkning av ortos

Utprovning och/eller tillverkning av ortos (KVÅ QT004)
Justering/anpassning av ortos samt administrativa rutiner i
samband med utprovning/tillverkning. ICF e115. Utesluter
strumpor/lindning vid kompressionsbehandling, jämför perifer
kompressionsbehandling DP005 samt GA017 Utprovning och
underhåll av ortopedtekniska hjälpmedel
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AT/SG - Utprovning och
underhåll av ortopedtekniska
hjälpmedel

Utprovning och underhåll av ortopedtekniska hjälpmedel
(KVÅ GA017)

SG - Träning av posturala
reaktioner

Träning av posturala reaktioner (KVÅ QG004) Träning av
posturala reaktioner såsom upprätnings-, jämvikts-, balans- och
skyddsreaktioner (ICF b755)

SG - Träning i att röra sig
omkring på olika sätt

Träning i att röra sig omkring på olika sätt (KVÅ QM017)
Krypträning, trappträning, löpträning, hoppträning, träning i att
gå ombord på ett tåg, buss och liknande samt röra sig på olika
platser.  (ICF d455, ICF d460)

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008) Läkemedelstillförsel oavsett
administreringsform.
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13 Behandling relaterad till personlig vård

Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter och
teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
(KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier och
möbler för att möjliggöra eller underlätta att aktiviteter i
det dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Enkla råd om fysisk aktivitet Enkla råd om fysisk aktivitet (DV131) Information och
korta, generella råd om fysisk aktivitet.

Alla - Enkla råd om matvanor Enkla råd om matvanor (DV141) Information och korta,
generella råd och rekommendationer om matvanor.

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och verklighetsförankring
som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Stöd och/eller träning att
sköta sin egen hälsa

Stöd och/eller träning att sköta sin egen hälsa (KVÅ
QN025) Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och
psykiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost
och nivå av fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker.
Innefattar: egenvård, att söka professionell hjälp och att
följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd och
träningsprogram. Att ta mediciner. (ICF d570)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive
förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning  och förskrivning
av övriga hjälpmedel (exklusive
rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera, prova
ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive
rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF
e115 - e145.
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AT - Träning av på- och avklädning Träning av på- och avklädning  (KVÅ QN016)
Träning av på- och avklädning av kläder och skor samt val
av lämplig klädsel. (ICF d540)

AT - Träning i att tvätta sig Träning i att tvätta sig (KVÅ QN004)
Stöd och/eller träning i att tvätta och torka delar av eller
hela kroppen med lämpliga metoder och material.
Innefattar att bada eller duscha. (ICF d510)

AT - Träning i kroppsvård Träning i kroppsvård (KVÅ  QN007)
Stöd och/eller träning i att utföra hudvård, tandvård,
hårvård, rakning, manikyr och pedikyr. Innefattar att
kamma sig, ordna frisyr och att klippa sig. (ICF d520)

AT/DT - Träning i att äta och dricka Träning i att äta och dricka (KVÅ QN019)
Träning av att kunna genomföra samordnade handlingar
såsom att skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och
burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat
och dryck till munnen och att äta och dricka på ett
kulturellt accepterat sätt. ICF d550, d560

AT/SG - Träningsprogram Träningsprogram (KVÅ QV011)
Utprovning, utförande, genomgång och uppföljning av
olika typer av träningsprogram.

AT/SSK/DT - Träning i sköta sina
toalettbehov

Träning i att sköta sina toalettbehov (KVÅ QN013)
Träning i att kontrollera och sköta urinering, avföring och
att sköta menstruationen, komma till lämplig plats och
ställning samt hantering av kläder. Träning i att genomföra
regelbundna toalettbesök och dubbeltömning av blåsa, samt att
välja lämplig sittställning, rengöra sig själv efteråt och sköta
eventuell urinkateter. ICF d530
(ICF b530)

DT/SG/SSK – Stöd för
viktminskning

Stöd för viktminskning (KVÅ QE009) Underlättande av
viktnedgång genom att ge information, uppmuntran, sätta
mål för minskningen samt utveckla en daglig diet. (ICF
b530).

DT/SG/SSK – Stöd för viktökning Stöd för viktökning (KVÅ QE010) Underlättande av
viktuppgång genom att ge information, uppmuntran, sätta
mål för ökningen samt utveckla en daglig diet. (ICF b530).

LOG/SSK-Fullständigt utförande av
munvård

Fullständigt utförande av munvård (KVÅ QN012)
Fullständigt utförande av munhygien där individen
behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren
(ICF d520)

SSK - Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel (DT008)
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.



2022-03-21 33
Omsorg och äldreförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa

14 Behandling relaterad till hemliv
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter
och teknik i det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
(KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier och
möbler för att möjliggöra eller underlätta att aktiviteter i det
dagliga livet kan utföras på ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Information/undervisning
om hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och verklighetsförankring
som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa. Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)

Alla - Stöd och träning i att
genomföra daglig rutin

Stöd och träning i att genomföra daglig rutin (KVÅ
QK003) Information, undervisning och stöd samt träning i
att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att
planera och hantera tid och energi samt genomföra de
aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet.
(ICF d230 )Här dokumenteras de insatser som planeras att
utföras för den enskilde gällande kravhantering.

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och
förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera, prova ut,
anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol)
(åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/DT - Träning i
hushållsgöromål

Träning i hushållsgöromål (KVÅ QP005)
Träning i att planera, organisera, laga och servera enkla eller
sammansatta måltider, att hålla rent i hemmet, att rengöra
kök och köksredskap,  städa bostaden, förvara dagliga
förnödenheter och på lämpligt sätt ta hand om avfall, samla
ihop, tvätta, torka, vika och stryka kläder samt putsa skor, att
till olika sysslor använda lämpliga hushållsapparater (ICF
d630-649)
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AT/DT - Träning i inköp av
dagliga varor

Träning i inköp av dagliga varor (KVÅ QP004)
Träning i att planera större eller mindre inköp, attta sig till
eller från affären, att välja  och att tavaror, betala och frakta
hem varorna (ICF b620)
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15 Behandling relaterad till mellanmänskliga
interaktioner och relationer
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Information/undervisning
om hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa (KVÅ
QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller handledning i
syfte att öka individens kunskap, färdighet, förståelse,
motivation, handlingsberedskap och verklighetsförankring
som förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.  Innefattar
primär prevention, patientskolor. (ICF d570)
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16 Behandling relaterad till viktiga livsområden
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ

QT006)
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 (exklusive förskrivet
hjälpmedel)

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga
hjälpmedel (exklusive rullstol) (GA025)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja
lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden
ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/DT - Träning i att sköta sin ekonomi Träning i att sköta sin ekonomi (KVÅ QR004)
Träning i att använda pengar för att köpa varor och
tjänster eller att spara pengar, innefattar utbyte av
kapital eller egendom och skapande av ekonomisk
vinst eller värde, att ha kontroll över ekonomiska
resurser, försäkra sig om ekonomisk trygghet för
nuvarande och framtida behov (ICF  d860-879)
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17 Behandling relaterad till produkter och teknik
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Anpassning av produkter och teknik i
det dagliga livet

Anpassning av produkter och teknik i det
dagliga livet (KVÅ QT003)
Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter,
inventarier och möbler för att möjliggöra eller
underlätta att aktiviteter i det dagliga livet kan
utföras på ett säkert sätt. (ICF e115)

Alla - Information/undervisning om
hälsa-ohälsa

Information/undervisning om hälsa-ohälsa
(KVÅ QV001)
Information, undervisning, rådgivning eller
handledning i syfte att öka individens kunskap,
färdighet, förståelse, motivation,
handlingsberedskap och verklighetsförankring som
förutsättningar för att sköta sin egen hälsa.
Innefattar primär prevention, patientskolor. (ICF
d570)

Alla - Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ
QT006)
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 (exklusive förskrivet
hjälpmedel)

Alla - Uppföljning av
hjälpmedelsförskrivning

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

Alla - Utprovning och förskrivning av
övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga
hjälpmedel (exklusive rullstol) (GA025)
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja
lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden
ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/SG - Anpassning av boende/hemmiljö Anpassning av boende/hemmiljö (KVÅ QT009)
Ge förslag till anpassning, utformning av
produkter och teknik i hemmiljön. (ICF e155)
Inkludera hänvisning till documenta till
bostadsanpassningsintyg.
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SSK - Inkontinensvård Inkontinensvård (KVÅ QF003)
Hjälp att främja kontinens och att upprätthålla en
hel hud i perinealområdet. (ICF b620)

SSK - Läkemedelsbehandling, utdelning av
dosett eller enstaka dos

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett
eller enstaka dos (KVÅ DV046)
Iordningställande och utdelning av dosett eller
enstaka läkemedelsdos. Inkluderar även apodos.

SSK-Möte för enkel läkemedelsgenomgång Möte för enkel läkemedelsgenomgång (KVÅ
XV022) Annan hälso- och sjukvårdspersonal
deltar tillsammans med läkare i mötet för enkel
läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37
med ändringsförfattningar. Åtgärden avser främst
användning inom kommunal hälso- och sjukvård

SSK - Ordination av läkemedel Ordination av läkemedel (KVÅ DT026):
Åtgärder i samband med insättning, utvärdering
och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex.
överväganden tillsammans med patienten,
receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt
utvärdering av effekt och biverkningar.

SSK – Övervakning av läkemedelsintag Övervakning av läkemedelsintag (KVÅ AU116)
Övervakning av patient i samband med
läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att
kontrollera att ordinerade läkemedel intages i
enlighet med ordination. Givet läkemedel kan
anges med ATC-kod.
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18 Behandling relaterad till vård i livets slutskede
Åtgärd (KVÅ) Sökordsinfo (KVÅ)
Alla - Massage Massage (KVÅ QB007)

Manuell behandling, taktil stimulering, beröring, klassisk
och andra former av massage, mjukdelsmobilisering och
mjukdelsbehandling samt triggerpunktsbehandling (ICF
b280)

Alla - Stöd vid oro Stöd vid oro (KVÅ QA009)
Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk psykisk
närvaro. (ICF b152)

Alla-Trycksårsprofylax Trycksårsprofylax (KVÅ QH001)
Tryckavlastning genom lägesändringar, övervakning av
hudkostymen. Anpassning av klädval, skor, sätt att ta i
personen och kroppspositionering. (ICF b810)

Alla - Träning i att använda
hjälpmedel

Träning i att använda hjälpmedel (KVÅ QT006)
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 (exklusive förskrivet hjälpmedel)

Alla - Utprovning och
förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol)

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel
(exklusive rullstol) (GA025) Informera, instruera, prova ut,
anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol)
(åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145.

AT/SG - Utprovning och
förskrivning av rullstol Utprovning och förskrivning av rullstol (GA023)

Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämplig
rullstol (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). (ICF
e120)

DT/SG/SSK – Bedömning av
näringsintag

Bedömning av näringsintag (PE015)
Bedömning av näringsintag av ett eller flera näringsämnen i
relation till bedömt behov, genom insamling och analys av
information från exempelvis standardiserade
bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller
observation. ICF b510
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LOG/SSK-Fullständigt utförande
av munvård

Fullständigt utförande av munvård (KVÅ QN012)
Fullständigt utförande av munhygien där individen behöver
hjälp med alla eller en del moment i proceduren (ICF d520)

SSK-Hudvård Hudvård (KVÅ QH010)
Tvätt, dusch och bad i relation till hudens behov, eliminera
kontakt med externa skadefaktorer och smörjning av huden
samt övervakning av hudkostymen. (ICF b840)

SSK-Kateterisering av urinblåsa Kateterisering av urinblåsa (KVÅ TKC20)
Inklusive dränage och kateterbyte. Åtgärder gällande
sätta/byta urinkateter. Dokumentera typ av kateter, storlek,
antal milliliter i kuffen.

SSK-Koppling av subcutan eller
intravenös pump

Koppling av subkutan eller intravenös pump (KVÅ
DV041) Koppling av extern pump för administration av
läkemedel. Avser hela processen.

SSK-Läkemedelstillförsel Läkemedelstillförsel UNS (DT008)
Läkemedelstillförsel oavsett administreringsform.

SSK- Medverkan i
brytpunktssamtal

Medverkan i brytpunktssamtal (KVÅ XV028)

Annan hälso- och sjukvårdspersonal deltar i samtalet mellan
ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om
ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets
slutskede.

SSK -Ordination och uppföljning
av pågående
läkemedelsbehandling

Ordination och uppföljning av pågående
läkemedelsbehandling (AV027) Fortlöpande, frekvent
återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, t.ex.
antikoagulantiakontroll inklusive ordination. Läkemedel kan
anges genom tillägg av ATC-kod

SSK-Skötsel av perifier venkateter Skötsel av perifer venkateter (KVÅ QD005)
Skötsel av perifer venkateter och övervakning av funktion
och tecken på komplikation, inklusive subkutan
injektionsport. (ICF b415) Inkluderar även sättning av PVK

SSK - Ultraljudsundersökning,
residualurinbestämning

Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning (KVÅ
AK047) Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för
bestämning av residualurin. Blåsscanning.

SSK - Vård i livets slutskede Vård i livets slutskede (QX006) Komplexa åtgärder i syfte
att främja fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande i
samband med livets slut, inklusive de närståendes behov.
Specifika åtgärder kan registreras separat
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SSK - Övervakning av
kroppstemperatur

Övervakning av kroppstemperatur (QE016)
Övervakning av kroppstemperatur över tid. ICF b550

SSK-Övervakning av vitala tecken Övervakning av vitala tecken (KVÅ QD008)
Övervakning av andning, cirkulation och medvetandegrad
med eller utan instrument oavsett metod. Innefattar
blodtrycksmätning. (ICF b420, b440, b110) Innefattar även
temperaturmätning


