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Historik KVÅ
• Årsskiftet 2004-2005 - Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Syfte : ”Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal får en 

gemensam terminologi och ett enhetligt sätt att rapportera utförda åtgärder. 

KVÅ kan även användas inom den kommunala sjukvården men än så länge 
är de specifika åtgärderna från detta viktiga område otillräckligt beskrivna. 
Förhoppningsvis kommer KVÅ inom de närmaste åren att kompletteras även 
inom detta område” ( SoS 2015)

• År 2013 ”Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och 
sjukvård”- 1:a version. 

• År  2018, version 2,  inkluderade personer under 65 år

• År 2019- version 3



Vad skall vi registrera i KVÅ ?
Beskriva vilka planerade samt utförda 

• Utredande vårdåtgärder

• Förebyggande vårdåtgärder

• Behandlande vårdåtgärder

Samt 

Följer vi upp ?



Utredande KVÅ -Praktisk väg in 
Ställ tre frågor till varje KVÅ kod

• Har vi kompetens ?

• Är det ett kommunalt uppdrag för vår kommun ?

• Hur skall insamlingen ske ?

Standardiserade bedömningsinstrument 

Skattningsskalor

Kliniska tester

Intervju

Observation 



Utredande KVÅ:er
”Alla” Börjar med 

Bedömning av ………

Ex:

• Bedömning av sömnfunktion

• Bedömning av balansfunktion

• Bedömning av att vara sändare

• Bedömning av att klä på sig och av sig

• Bedömning av boendemiljö

Utom, några 
undantag

T ex 
Ödemmätning



Ex på utredande KVÅ
PA001 Bedömning av medvetandefunktioner
”Bedömning av medvetandegrad med eller utan instrument oavsett metod. ICF b110”

Standardiserade bedömningsinstrument 

Skattningsskalor

Kliniska tester

Intervju

Observation 

• RLS  Reaction Level Scale (från år 1985)

• GCS Glasgow Coma Scale är en internationellt använd skala för bedömning av medvetandegrad

I journaldokumentationen
Psykisk funktion
Medvetandetillstånd . Lätt funktionsnedsättning. RLS 2



Core set sömn
Sjuksköterska Arbetsterapeut Fysioterapeut/

Sjukgymnast

Aktivitet/ 
delaktighet

PM001 bedömning av 
lägesändring samt 
bibehållande 
kroppsställning

PM003 Bedömning av 
förflyttning

Kropps
funktioner/ 
struktur 

PA007 bedömning av 
sömnsfunktion

PB009 bedömning av 
smärta ( utifrån 
diagnostiserade ICD10 
diagnoser)

PB009 bedömning av 
smärta ( i aktivitet)

PB009 bedömning av 
smärta ( i rörelse)

Omgivnings
faktorer

PT011 Bedömning av 
personligt stöd från 
omgivningen

PT010 Bedömning av 
fysisk miljö

Personfaktorer Sömnvanor
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Behandlande KVÅ  -Praktisk väg in 
Ställ två frågor till varje KVÅ kod

• Har vi kompetens ?

• Är det ett kommunalt uppdrag för vår kommun ?

Tex Akupunktur DA001
Behandling där nålar sätts i speciella s.k. akupunkturpunkter 
varigenom kroppsegna mekanismer aktiveras. I behandlingen ingår 

planering och kontinuerlig utvärdering



Behandlande  KVÅ:er
• Träning

• Behandling

• Övervaka

• Skötsel

• Underlätta

• Anpassning av omgivningen

• Stöd

• Information / undervisning

Dessutom …………
Beroende ordinationer 

ordinerade av  
legitimerade utanför 

kommunala  
organisationen. 
T ex från läkare

Sondmatning 



Det är olika……..
PD007 Bedömning av andningsfunktioner

PD001 Pulsmätning

AF015 Blodtrycksmätning standard

PA001 bedömning av medvetande funktion

QD008 Övervakning av vitala tecken

”Övervakning av andning, cirkulation och 
medvetandegrad med eller utan instrument 
oavsett metod. Innefattar blodtrycksmätning. 
ICF b420, b440, b110”

Utredande Behandlande



Förskrivningsprocessen
Bedöma behov av insatser
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Bedömning/Utredande – KVÅ –

förflyttning
Utredning av förmåga att förflytta sig

• PM001 Bedömning av att ändra 
kroppsställning  (ICF d410)

• PM002 Bedömning av att bibehålla 
kroppsställning (ICF d415)

• PM003 Bedömning av att förflytta sig själv 
utan att ändra kroppsställning (ICF d420)

• PM004 Bedömning av att lyfta, bära och 
förflytta föremål (ICF d430, d435)

• PM005Bedömning av finmotorik (d440)

• PM006 Bedömning av att använda hand och 
arm (ICF d445)

• PM007 Bedömning av att gå (ICF d450, 
d451)

• PM008 Bedömning av att röra sig på olika 
sätt och på olika platser inom och utom 
hemmet (ICF d455, d460))

• PM009 Bedömning av att förflytta sig med 
hjälpmedel (ICF d465)

• PM010 Bedömning av att använda 
transportmedel (ICF d470)

• PM011 Förarbedömning (ICF d475)



Förskrivningsprocessen
Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik produkt   



Förskrivningsprocessen
Instruera och träna



Förskrivningsprocessen
Följa upp och utvärdera funktion och nytta



Allt fanns inte med………..
TQX40 Avlägsnande av hudsuturer

Förberedelse till läkemedels-
genomgång

Omläggning av PICC-line

Galldränage

Hämtas från ”huvud KVÅ”

Saknas 

QD004, Skötsel av central venkateter

DV067, Spolning av dränage

QBB10, Omläggning eller förbandsbyte 
på bål



Frustrerande
XV015 Läkemedelsgenomgång enkel (i)

Enkel läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar

XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad (i)

Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar

HSLF-FS 2017:37
• 11 kap. Läkemedelsgenomgångar

• 1 § En läkare ska ansvara för 
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov 
samarbeta med andra läkare, apotekare, 
sjuksköterskor och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, om det inte finns hinder 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), patientsäkerhetslagen (2010:659) 
eller patientdatalagen (2008:355).



Styrkan med KVÅ:erna
Lägesförändring- syfte …….

VAD: Trycksårsprofylax

VEM: Baspersonal

HUR: Lägesförändring….

NÄR: Varannan timme 

VAD: Cirkulationsbefrämjande åtgärder
VEM: Baspersonal
HUR : Lägesförändringar
När : varje dag, Var X timmeVAD: Andningsträning

VEM: Baspersonal
HUR : Lägesförändring
När : Varje dag,  X timme

VAD: Smärtreducerande behandling
VEM: Baspersonal
HUR : Lägesförändringar/ 
viloställning
När : Var X timme



Teamkonferens
XS007 Konferens med patient

Konferens med patient och/eller patientens 
företrädare och hälso- och sjukvårdspersonal 
från ett eller flera vårdområden. 

Sammanfattning av anamnes och kliniska 
fakta. 

Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. 
Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kodas 
separat. Åtgärden konferens med patient 
används även vid olika former av 
vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte

XS008 Konferens om patient

Konferens utan att patienten är närvarande. 
Kan omfatta en eller flera yrkeskategorier från 
en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare 
kan registrera sin insats på sin enhet. 
Inkluderar nätverksmöte



Tydlighet
Behandlingsplan

Hälsoplan: Sömnsvårigheter

Mål: En sammanhängande sömn 
mellan 6- 8 timmar per natt

Ordinationer :

 DV046 Läkemedelsbehandling, 

utdelning av dosett eller enstaka 

dos

Behandlingsplan

Hälsoplan: Sömnsvårigheter

Mål: En sammanhängande sömn 
mellan 6- 8 timmar per natt

Ordinationer :
 QA004 Underlättande av sömn

 QA009 Stöd vid oro

 QB008 Smärtreducerande behandling 

 QM009 Assistans vid ändring och 

bibehållande av kroppsställning samt 

överflyttning 

 QV002 Information/undervisning om 

hälsoproblem
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KVÅ ger oss möjligheterna
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