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KVÅ-koder, klassifikation av vårdåtgärder 
KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) 

En åtgärdskod är en kod som används för beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård.  

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden 
och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. 

Hela KVÅ-databasen finns på Socialstyrelsens webb och är sökbar i olika format. På Nikola.nu finns ett urval av 
koder som berör området blåsdysfunktion. Nikola har föreslagit till Socialstyrelsen att utvidga med fler specifika 
åtgärdskoder. När dessa har antagits kommer de läggs ut på Nikola.nu. En åtgärdskod är en kod som används för 
statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Nikola har föreslagit nya koder till 
Socialstyrelsen. När dessa är antagna kommer denna lista med befintliga koder att kompletteras. 

Befintliga KVÅ-koder ht-2015 

Kod Text Beskrivning 
AK008 Kontinenstest (i) Mätning under minst 12 timmar av urin- och dryckesvolymer. 

Aktivitetsredovisning. Inklusive dryckesbelastning. 
Standardiserad mätning av urinläckage 

AK036 Skintigrafi, 
residualurinbestämning  

AK043 Ultraljudsundersökning av 
urinblåsan (i) 

Exklusive bladderscan-undersökning 

AK047 Ultraljudsundersökning, 
residualurinbestämning (i) 

Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för 
bestämning av residualurin. Bladderscan 

AV072 Dygnsmätning av dryckes- och 
urinvolymer (i) 

Information före mätning. Mätningen utförs i hemmet. 
Eventuellt vägning av blöjor. Sammanställning av resultat. 
För diuresmonitorering avseende bedömning av 
vätskebehandling och vitala funktioner se SS901 
Timdiuresmonitorering och SS902 Monitorering av 
urinproduktion UNS. 

DK017 Spolning av urinblåsa  

DK019 Urininkontinensutredning och -
behandling (i) 

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

DK020 Spolning av urinkateter (i) Avser spolning av urinkateter. Se även DK017 Spolning av 
urinblåsa 

DK021 Borttagande av urinkateter (i) För insättande, se TKC20 Kateterisering av urinblåsa 
GB002 Information och undervisning 

UNS (i) 
Information till och utbildning av patienten och/eller 
närstående av väsentligt större omfattning än vad som 
förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, 
astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade 
närståendeutbildningar av olika slag. 

GB009 Information och undervisning 
riktad till patient (i) 

Information till och utbildning av patient av väsentligt större 
omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t 
ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller 
strukturerade patientutbildningar av olika slag. 
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GB010 Information och undervisning 
riktad till närstående (i) 

Information till och utbildning av närstående av väsentligt 
större omfattning än vad som förekommer vid ordinära 
kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola 
eller strukturerade närståendeutbildningar av olika slag. 

KCV31 Elektrisk stimulering av blåsan 
vid inkontinens 

 

PF002 Bedömning av 
urineringsfunktioner (i) 

Bedömning av bäckenbottenmuskulatur, urineringsfrekvens 
och mängd samt frekvens och mängd vid läckage. ICF b620 

PN003 Bedömning av att sköta sina 
toalettbehov (i) 

Bedömning av att kontrollera urinering, avföring och sköta 
menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt 
hantering av kläder. ICF d530 

PT010 Bedömning av fysisk miljö (i) Bedömning av individens fysiska miljö relaterat till aktuellt 
hälsotillstånd och behovet av anpassning och utformning av 
produkter och teknik gällande ljus, ljud, vibration och 
luftkvalitet. Kan innefattas i en arbetsplatsutredning.  ICF 
e240, e250, e255, e260. 

QF001 Bäckenbottenträning (i) Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom 
muskelsammandragningar med eller utan elektrisk 
stimulering. ICF b620 

QF002 Kontinensträning (i) Träning i att hålla tätt mellan toalettbesök. ICF  b620 
QF003 Inkontinensvård (i) Hjälp med att främja kontinens och att upprätthålla en hel hud 

i perineal-området.  ICF  b620 
QN013 Träning i att sköta sina 

toalettbehov (i) 
Träning i att kontrollera urinering, avföring och sköta 
menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt 
hantering av kläder. ICF d530 

QN014 Tvättning och rengöring vid 
inkontinensvård (i) 

Tvättning och rengöring i samband med tömning av tarm el 
blåsa. ICF d520 

TKC20 Kateterisering av urinblåsa (i) Inklusive dränage och kateterbyte. För borttagande, se 
DK021 

XU039 Övervakat urinprov (i) Övervakning av patient i samband med lämnande av urinprov 
för att kontrollera att ordinerade urinprov lämnas enligt 
rådande riktlinjer 

 

 

 

 


