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Registrering av utförda åtgärder samt tillägg och 

förändringar av KVÅ 

Gäller from 2019-01-01 för leg personal i Linköpings kommun  

Förändringarna i treserva är kopplat till ”Föreskrift om uppgiftsskyldighet till 

register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (HSLF-FS 

2017:67)”.  

Syftet med föreskriftsändringarna är att kunna ta fram mer utförlig statistik 

samt möjliggöra forskning och epidemiologiska undersökningar om insatser till 

patienter i kommunal hälso- och sjukvård. Möjliggöra en mer heltäckande 

uppföljning av vården kring framförallt äldre och personer med 

funktionsnedsättning, vilket i sin tur bidrar till att skapa en ändamålsenlig, 

evidensbaserad, effektiv och likvärdig kommunal hälso- och sjukvård.  

Tidigare har socialstyrelsen frågat efter pågående ärenden, hur många 

vårdåtaganden vi har aktuella, nu ska det rapporteras vad som utförs och i 

vilken omfattning. De är ingen exakt mätning men kommer att ge ytterligare 

information mot tidigare. 

 

Registrera utförd åtgärd (statistik registrering) 

 

Registrering sker på fördelad åtgärd till HSL organisation. Det som ska 

registreras som utförd åtgärd är åtgärder som utförs och är kopplat till patient, 

såsom hembesök eller uppföljning via telefonsamtal.  

 

 Högerklicka på fördelad åtgärd till HSL 

 Välj Utförd åtgärd 
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 Lägg till fler roller om det har varit fler involverade vid åtgärden (efter 

uppgradering i januari 2019). Räcker då att en profession gör 

registrering.  

 Klicka OK 

 Det läggs en ny rad under fördelad åtgärd med Utförd åtgärd. 

 Behöver en anteckning knytas till det som utförts och registrerats så 

dokumenteras detta under uppföljning eller resultat 

Utförd åtgärd finns även som val i rullisten med åtgärder, uppföljning och 

resultat. Skriv inte på sökordet, blir ingen statistik av det.  

- Insatser som är genomförda så som det är beskrivet, räcker det att 

registrera utförd åtgärd.  

- Åtgärder som är signerade på signeringslista ska även registreras som 

utförd åtgärd.  

- Finns det flera åtgärder fördelade till HSL och flera åtgärder har utförts 

ska utförd åtgärd registreras på varje åtgärd som utförts.  

 

Fördelning av åtgärd: 

Tid/frekvens och enhet behöver inte längre registreras.  

För nedanstående sökord och KVÅ gäller förändringar 

avseende innehåll och användning;  

 

Vårdplanering och SIP:  

Tidigare två ord har nu uppdaterats till Samordnad vård och 

omsorgsplanering. Vård och omsorgsplanering är inte längre möjligt att 
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dokumentera på, välj samordnad vård och omsorgsplanering. Dokumentation 

sker på enstaka åtgärd. Finns två KVÅ att välja på Upprättande av 

samordnad individuell plan om en SIP har genomförts alt Konferens om 

patient om det ”bara” varit en sittning/teamträff/uppföljningsmöte eller 

liknande utan att det kallats till en SIP. Tyvärr ligger sökordet samordnad vård 

och omsorgsplanering valbar inne i den enstaka åtgärden denna ska inte 

användas, vi arbetar på att försöka dölja det. 

 

Intyg:  

Intyg enklare och Anpassning av boendemiljö ersätts med Intyg omfattande 

GD003. Alla sorters intyg registreras på samma KVÅ i enstaka åtgärd. 

 

Avliden: 

Sökordet avliden går inte att dokumentera på utan dokumentation sker via 

enstaka åtgärd på ordet avliden. Välj KVÅ: Omhändertagande av avliden ny 

KVÅ 

 

Hjälpmedelsförskrivning:  

KVÅ Hjälpmedelsförskrivning går att skapa tom 31 dec. Uppföljning och 

uppföljning från omvårdnadspersonal går att använda tom 28 feb. Efter det går 

det inte att skriva uppföljning till fördelad åtgärd. Där efter får nya KVÅ 

skapas. 

Hjälpmedelsförskrivning ersätts med Utprovning och förskrivning av rullstol 

och Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel. Räcker att vi bara 

använder den vid förskrivning av ett hjälpmedel, behöver inte lägga till Träning 

i att använda hjälpmedel för instruktionens skull.  

Fraser: Fraser sammanfogas och döps om till Förskrivning rullstol, 

Förskrivning övriga hjälpmedel och Förskrivning övriga hjälpmedel lyftsele.  

Hjälpmedelsförteckningen: 

KVÅ Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning i plan produkter och teknik 

ersätter Träning i att använda hjälpmedel. Använd den både till HSL och 

omvårdnadspersonal. Registrera Utförd åtgärd när regelbundna uppföljningar 

enligt rutin utförts, ex elrullstolar eller lyftselar alternativt om hjälpmedel tas 

bort i hjälpmedelslistan. Träning i att använda hjälpmedel går att skapa tom 31 

dec. Uppföljning och uppföljning från omvårdnadspersonal går att använda 

tom 28 feb. Efter det går det inte att skriva uppföljning till fördelad åtgärd. Där 

efter får nya KVÅ skapas. 

Ortoser: 

KVÅ Utprovning och/eller tillverkning av ortos ersätts med Ortosbehandling 

(Ortosbehandling och ortostillverkning). Ortosbehandling går att fördela till 

både HSL och utförare, för att kunna skicka instruktion om hur ortos ska 

användas.  
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Utprovning och/eller tillverkning av ortos går att skapa tom 31 dec. 

Uppföljning och uppföljning från omvårdnadspersonal går att använda tom 28 

feb. Efter det går det inte att skriva uppföljning till fördelad åtgärd. Där efter 

får nya KVÅ skapas.  

KVÅ: Behandling av sinnesfunktioner och smärta utgår 31 dec, FT/SG 

använder Smärtreducerande behandling istället. SSK använd 

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos eller Ordination 

av läkemedel. Åtgärder som inte gäller läkemedel använd Smärtreducerande 

behandling. Behandling sinnesfunktioner och smärta går att skapa tom 31 dec. 

Uppföljning och uppföljning från omvårdnadspersonal går att använda tom 28 

feb. Efter det går det inte att skriva uppföljning till fördelad åtgärd. Där efter 

får nya KVÅ skapas.  

KVÅ: Stöd och träning i lärande och kunskapstillämpning och KVÅ Stöd 

och träning i att samspela med andra utgår 31 dec. Om det finns behov av 

dessa insatser så får det föras in i genomförandeplan och avslutas alt 

Information undervisning om hälsa – ohälsa, som går att fördela till HSL. 

Uppföljning och uppföljning från omvårdnadspersonal går att skriva till 28 feb. 

Där efter får nya KVÅ skapas.  

KVÅ: Trappträning ersätter Träning i att röra sig omkring på olika sätt. 

Trappträning finns att använda i plan skapad på Förflyttning. Träning att röra 

sig omkring på olika sätt går inte att skapa efter 31 dec, uppföljning och 

uppföljning från omvårdnadspersonal går att skriva till 28 feb. Där efter får nya 

KVÅ skapas.  

KVÅ: Kompressionsbehandling ersätter Cirkulationsbefrämjande åtgärder. 

Tex kompressionslindning, kompressionshandskar. Cirkulationsbefrämjande 

åtgärder går att skapa tom 31 dec. Uppföljning och uppföljning från 

omvårdnadspersonal går att använda tom 28 feb. Efter det går det inte att skriva 

uppföljning till fördelad åtgärd. Där efter får nya KVÅ skapas.  

Förflyttningsträning: 

KVÅ Träning av kroppshållning och kroppsställning bytt till Träning i att 

ändra kroppsställning och KVÅ Förflyttningsträning har bytt till Träning i 

att bibehålla en kroppsställning och överflyttning. Läs sökordsinfo.  

 

KVÅ: Övervakning av vitala tecken har uppdaterad sökords info. KVÅ 

Övervakning av kroppstemperatur lyfts ur och blir en egen åtgärd.  

 

Läkemedel: 

KVÅ: Ordination av läkemedel tas bort alla planer utom Produkter och 

teknik.  

Ordination av läkemedel går att skapa tom 31 dec i befintliga planer. 

Uppföljning och uppföljning från omvårdnadspersonal går att använda tom 28 

feb. Efter det går det inte att skriva uppföljning till fördelad åtgärd. Där efter 
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får nya KVÅ skapas. KVÅ Ordination och uppföljning av pågående 

läkemedelsbehandling är ny och ersätter Ordination av läkemedel i alla planer 

utom i Produkter och teknik 

De KVÅ som utgår per 31 december står det tom datum i 

sökordsinformationen.  

Nya KVÅ  

Byt till dessa när förändringar sker eller uppdateringar av åtgärder i vårdplaner 

behöver göras. 

 

KVÅ: Avslappningsträning tillkommer och finns i plan psykiska funktioner 

och rörelsesystemets funktioner.  

KVÅ: Enkla råd om fysisk aktivitet, tillkommer för alla roller och även 

möjlig att fördela till omvårdnadspersonal. För FT/SG ersätter den 

cirkulationsbefrämjande åtgärder. 

KVÅ: Enkla råd om matvanor, tillkommer för alla roller och även möjlig att 

fördela till omvårdnadspersonal.  

KVÅ: Byte av gastrostomikateter, bytet dokumenterades tidigare i 

Sondmatning lyfts ur till egen KVÅ. 

 

KVÅ: Övervakning av kroppstemperatur. 

 

KVÅ: Urininkontinensutredning och -behandling dokumenterades tidigare 

under sökord Urineringsfunktioner och Avföringsfunktioner. Nu dokumenteras 

utredning och förskrivning i egen KVÅ. Plan för urininkontinenshjälpmedel 

skapas på Köns-, urin och reproduktiva funktioner. 

KVÅ; Borttagande av urinkateter, används när behandling avslutas. Byte 

dokumentera som tidigare på Kateterisering av urinblåsa.  

KVÅ: Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning används vid uppföljning av 

förskrivna inkontinens hjälpmedel. Plan för urininkontinenshjälpmedel skapas 

på Köns-, urin och reproduktiva funktioner. 

 

KVÅ: Spolning av dränage 

 

KVÅ: Vård i livets slutskede, finns i plan för vård i livets slutskede. 

 

KVÅ: Nutritionsbehandling, konsistensanpassning och  

KVÅ: Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning. Används utöver det som 

finns sedan tidigare.  
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Källa: 

Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. (HSLFS 2017:67), Socialstyrelsen 

 

Uppdaterade KVÅ:er from 1 jan 2019 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva  

 

Länsdatabas för ICF och KVÅ 

https://icf.ilab.se/icf/icf.nsf  
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