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Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till 

register (HSLF-FS 2017:67)
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•Trädde i kraft 1 januari 2019

•Utökad uppgiftsskyldighet till registret över insatser 

inom den kommunala hälso- och sjukvården 

•Kommunerna ska lämna individuppgifter om utförda 

vårdåtgärder (KVÅ) 

– För åtgärder utförda av legitimerad personal och där kommunen är vårdgivare

•Månadsvis inrapportering



Regionträffar
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•Syfte 

– Ge kommunerna bättre möjligheter att med strukturerad 

dokumentation med ICF och KVÅ skapa förutsättningar för 

rapportering till register och lokal verksamhetsutveckling

•Regionerna - inbjudan till samtliga kommuner 

Målgrupper: 

– verksamhetschefer, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS), 

Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal, systemadministratörer, IT-samordnare, 

verksamhetsutvecklare m.fl. 

• 23 regionträffar genomförda 2018

– Cirka 1 600 deltagare, i genomsnitt 6 deltagare per kommun



Regionträffar - Information om…..

•Hälsa och e-hälsa

•Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

•Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF

•Klassifikation av vårdåtgärder – KVÅ

• ICF och KVÅ i processen

•Register

• Insamling av KVÅ
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Strukturera och koda information i digital 

dokumentation

Gemensam informationsstruktur 

– nationella informationsstruktur (NI)

– nationellt fackspråk - hälsorelaterade klassifikationer, 

begreppssystemet Snomed CT och Socialstyrelsens termbank

•Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i 

hälso- och sjukvården

•Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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Behovsorienterat arbetssätt –

ICF för att beskriva behov och följa resultat 

Beskriva patientens behov

– Beskriva tillstånd eller situation

– Sätta mål

– Bedöma behov

Följa resultat

– Beskriva tillstånd eller situation

– Måluppfyllelse 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9682/2006-124-9_20061249.pdf

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för att beskriva åtgärder
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Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF)

• Tankemodell för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd

•Gemensamt språk

•Möjliggör jämförelse av data

•Systematiskt kodschema



Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

•Består av två delar

– Kirurgiska åtgärder (KKÅ)

– Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) 

– ”icke-kirurgiska åtgärder”

• Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade 

insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett 

utredande, behandlande eller förebyggande syfte

• Kan användas i kommunal hälso- och sjukvård

• En del är utvecklad av arbetsterapeuter, fysioterapeuter 

och sjuksköterskor (med ICF-struktur)
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https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/
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Urval ur ICF och KVÅ för kommunal hälso-

och sjukvård

•Urvalen uppdateras årligen  

– KVÅ (årsskiftet) ICF (senast juni)

• I listan med urvalet ur KVÅ har åtgärderna sorterats utifrån 

– avsnitten i P-och Q-kapitlen

– läkemedelsåtgärder

– kontaktrelaterade åtgärder 

– administrativ handläggning

Länk till sida om urvalen: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva/Sidor/icfochkvaikommunalhalso-ochsjukvard.aspx#
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Utredande åtgärder inkluderar även….

PN000 Utredning av personlig vård

Insamling och analys av information från standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, kliniska test, intervju 

och/eller observation gällande egen personlig vård, att tvätta och 

torka sig själv, att ta hand om sin kropp och kroppsdelar, att klä sig, 

att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. Övergripande kod 

inom avsnittet ICF d510 - d599

PN004 Bedömning av att klä på och av sig

Bedömning av på- och avklädning av kläder och skor samt val av 

lämplig klädsel. ICF d540

Denna åtgärd innehåller även standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, kliniska test, intervju 

och/eller observation dvs det som står i PN000

Ni ska använda de mest specifika KVÅ-

koderna
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Användarstöd

Länk till sida om användarstödet https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva/icfochkvaikommunalhalso-ochsjukvard
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Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om 

uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den 

kommunala hälso- och sjukvården



Vad ska lämnas till Socialstyrelsen?
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•2 olika filer lämnas in månadsvis

•Filernas innehåll framgår av bilaga 

1 och bilaga 2 i föreskriften

– Bilaga 1: samma uppgifter som lämnats fram 

till och med 2018

– Bilaga 2: uppgifter om åtgärder (KVÅ), 

åtgärdsdatum (ÅÅÅÅMMDD) och 

yrkesbeteckning (KVÅ)

Alla som fått kommunal hälso-

och sjukvård (bilaga 1)

Åtgärder för alla som fått 

åtgärder utförda av legitimerad 

personal och där kommunen 

är vårdgivare (bilaga 2)

Länk till föreskriften: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-27



Åtgärdskod
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•Ska registreras enligt Klassifikation av vårdåtgärder 

(KVÅ) med fortlöpande ändringar

– Patient-relaterade utredande, behandlande och administrativa åtgärder 

•Ska anges på den mest detaljerade nivån i KVÅ!



Mest detaljerade nivån i KVÅ 
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•Mest detaljerade nivån består av fem positioner och slutar 

inte på 000

– PD008 (Bedömning av hostfunktion)

– PD000 (Utredning av hjärt-kärlfunk, blodbildnings-, immunsystemet och 

andningsfunktioner)

•Två undantag

– QC000 Behandling relaterad till röst- och talfunktioner

– QL000 Stöd och träning i att kommunicera



Vilka åtgärder ska dokumenteras?
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•Uppgifterna i föreskriften stämmer överens med de 

uppgifter som en vårdgivare måste dokumentera enligt 

patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om 

journalföring

•Föreskriften kan därför påverka hur en vårdgivare 

dokumenterar men innebär inte att någon ny sorts 

information behöver dokumenteras



Vilka KVÅ-koder kan användas?
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•Alla (förutom de ospecificerade koderna på kapitelnivå)

•Socialstyrelsens urval av KVÅ-koder för användning inom 

kommunal hälso- och sjukvård kan användas som en bas för 

rapporteringen

– Senaste versionen på Socialstyrelsens hemsida

– Excelformat



Länk till sida om urvalen:https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva/icfochkvaikommunalhalso-ochsjukvard 



Stöd för rapportering

•FILIP (Socialstyrelsens inrapporteringsportal) Hjälp FAQ

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Länk till FILIP https://filip.socialstyrelsen.se/Home/About



Status i rapporteringen maj 2019

• Inrapporteringen är igång!

•Kommunerna lämnar månadsvis

•Vissa (förväntade) barnsjukdomar nu i början

•Statistik kan publiceras när kvaliteten på inrapporterade 

uppgifter är ok

•Viktigt:

– Att KVÅ ska ange på den mest detaljerade nivån som är möjlig

– Använd den information och det stödmaterial som finns på Socialstyrelsens 

hemsida och via inrapporteringsportalen FILIP.



Sammanfattning

•Strukturera informationen för återanvändning i digital dokumentation

– ICF för att beskriva funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat

– KVÅ för att beskriva planerade och utförda åtgärder

•Återanvända informationen

– Överföra information inom och mellan verksamheter

– Verksamhetsuppföljning, ledningssystem för kvalitetsarbete, underlag för beslut

– Nationell statistik om vårdåtgärder

– Forskning



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


