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•Uppgifter sedan 2007

•Registeruppgifter om personer som fått 
någon insats i kommunal hälso- och sjukvård

•Statistik för 2016
– 392 000 personer fick minst en insats under 2016. 

– Över 40 procent av patienterna fick vård varje månad. 

– 10% av befolkningen 65+ fick vård inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. 

• Få uppgifter i registret- begränsad 
användning



Syftet med register och statistik

•Att bidra med kunskap!
– För uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, forskning 

och epidemiologiska undersökningar

– Samhällsnytta

→ Bidra till att skapa en ändamålsenlig, evidensbaserad, 

effektiv och likvärdig kommunal hälso- och sjukvård. 



Hur används uppgifterna?
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•Officiell statistik 

•Eurostat, WHO, OECD

•Databaser, t.ex. Kolada och Statistikdatabasen

• Indikatorer och öppna jämförelser 

• Lägesrapporter, t.ex. om äldre

•Regeringsuppdrag (ofta utvärderingar)

•Statliga utredningar

•Media, rikstäckande och lokalt/regionalt

• Forskning

•Allmän information



Registerförfattningar
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• Lag

– lag om hälsodataregister

• Förordning

– förordning om register hos Socialstyrelsen över insatser 

inom den kommunala hälso- och sjukvården

• Föreskrift

– föreskrift uppgiftsskyldighet till register över insatser inom 

den kommunala hälso- och sjukvården



Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 

2017:67) om uppgiftsskyldighet till register 

över insatser inom den kommunala hälso-

och sjukvården



Vilka uppgifter ska lämnas till 

Socialstyrelsen?

2018-10-19 7

• Två olika filer med uppgifter ska lämnas till 

Socialstyrelsen månadsvis

• Filerna innehåller olika uppgifter

• Filernas innehåll framgår av bilaga 1 och 

bilaga 2 i föreskriften

– Bilaga 1: samma uppgifter som lämnas i dag

– Bilaga 2: nya uppgifter om vårdåtgärder



Uppgifter om personer som fått 

kommunal hälso- och sjukvård
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• Inga avgränsningar 

avseende vårdgivare 

eller vilken hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

gett kommunal hälso-

och sjukvård.

2 § Varje kommun ska 

lämna uppgifter om de 

personer som har fått 

kommunal hälso- och 

sjukvård […] 

Uppgifterna ska 

lämnas i enlighet med 

vad som framgår av 

bilaga 1.



Uppgifter om vårdåtgärder 

(bilaga 2)
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• Uppgifterna ska dock endast 

lämnas om legitimerad hälso-

och sjukvårdspersonal har 

vidtagit vårdåtgärderna.

• Uppgifterna ska inte omfatta de 

vårdåtgärder som har vidtagits 

av någon annan vårdgivare än 

kommunen.

• Uppgifterna ska lämnas i enlighet 

med vad som framgår av bilaga 2.

3 § Varje kommun ska 

lämna uppgifter om de 

vårdåtgärder som har 

vidtagits avseende 

patienter i den 

kommunala hälso- och 

sjukvården.



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



Uppgiftsskyldighet till register
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•Föreskriften reglerar endast

kommunernas uppgiftsskyldighet till 

Socialstyrelsens register över insatser 

inom den kommunala hälso- och 

sjukvården



Uppgifter i bilaga 2 (vårdåtgärder)
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•Personnummer

•Grunduppgifter (t.ex. läns- och 

kommunkod)

•Åtgärdskod (KVÅ)

•Åtgärdsdatum

•Kod för yrkesbeteckning (KVÅ)



Åtgärdskod enligt KVÅ 
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•Koden ska anges på den mest detaljerade nivå 
som är möjlig

•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 KVÅ-koder kan vi använda?
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•Alla

– Utredande

– Behandlande

– Administrativa



Vilka KVÅ-koder kan vi använda?
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•Socialstyrelsen har tagit fram ett urval av ca 
330 KVÅ-koder för användning i kommunal 
hälso- och sjukvård

– Gäller åtgärder som ofta utförs av SSK, AT, FT

•Urvalet kan med fördel användas som en bas
för statistikuttag

– Då en åtgärd vidtas som inte ingår i urvalet hänvisas till 
hela KVÅ 

– Alla legitimerade yrkesgrupper omfattas av föreskriften

– Urval finns dock endast för SSK, AT, FT



Urval ur ICF och KVÅ
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Urval ur KVÅ
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Åtgärder i KVÅ

1. Patientrelaterade    

åtgärder

2. Vårdgivaroberoende

3. Lokaloberoende 

4. Tidsoberoende

5. Diagnosoberoende 

6. Kostnadsoberoende  

7. "Paketerade" åtgärder ska 

undvikas 

8. Jämn nivåindelning

9. Terminologi 

10. Kontinuitet 

11. Flexibilitet 

12. Användarvänlighet 



Åtgärdsdatum 
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•Datum då åtgärden utfördes

– Om åtgärden pågår över kalenderdygnsskifte anges 
datum då åtgärden påbörjades

•Varje vidtagen åtgärd räknas som en 
åtgärd

– Ex DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett 
eller enstaka dos

– Ska dokumenteras med datum för varje tillfälle då 
läkemedelsbehandling sker (om den sker av legitimerad 
personal)



Kod för yrkesbeteckning
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•Yrkesbeteckning enligt KVÅ för den 

legitimerade yrkesgrupp som vidtagit 

åtgärden

•Om fler än en kategori legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal gemensamt vidtagit 

åtgärden ska koder anges för samtliga 

yrkeskategorier. Maximalt 5 koder per åtgärd



Uppgifter enligt bilaga 1 och bilaga 2
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Alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård (bilaga 1)
- Personnummer

- År och månad då patienten fått vård

Alla patienter som fått åtgärder utförda av legitimerad 

personal där kommunen är vårdgivare (bilaga 2)

- Personnummer

- Åtgärdskod (KVÅ)

- Åtgärdsdatum

- Kod för yrkesbeteckning (KVÅ)



Bra länkar
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• ICF och KVÅ i KHSV (med urvalen från 2018) 

https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgard

skoderkva/Sidor/icfochkvaikommunalhalso-

ochsjukvard.aspx#

• Beskriva äldres behov och följa resultat inom KHSV (med 

urvalen från 2013) 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-19

• Sök i databas över KVÅ 

http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/

• Hela KVÅ i excel-format 

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

koderkva

• Socialstyrelsens hemsida om utveckling av registret  

http://www.socialstyrelsen.se/register/utveckling

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-19
http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/
http://www.socialstyrelsen.se/register/utveckling


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


