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Åtgärdskoder Avtal Vårdval Primärvård  

 

En klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) är en kod som används för statistisk beskrivning av 
åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård och som enligt Bilaga Uppföljning ska användas 
på vårdcentral (såväl i privat och offentlig regi) vid dokumentation i TakeCare from 2021. 

Dokumentation 

Termen åtgärdskod finns i alla PV-mallar i TC. Skulle termen saknas i någon mall går det 
att lägga till genom att lägga till term – åtgärdskod: 

 

För att följa statistik över KVÅ-registrering används Medrave och BILD. 

Ansvar och roller 

Verksamhetsutvecklare samt verksamhetschef på respektive vårdcentral ansvarar för att 
informera samtliga yrkeskategorier om åtgärdskoderna och dess användning. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ansvarar för att använda åtgärdskoder vid journaldokumentation när så 
är relevant. 

 

Beskrivning lathund 

Nedan listas utvalda åtgärder med tillhörande koder som kommer att användas i 
uppföljningssyfte (svartmarkerade). Beskrivningstexten kan hjälpa dig att använda rätt 
åtgärdskod vid rätt tillfälle. Vi uppmuntrar även att använda fler KVÅ-koder (se exempel 
gråmarkerade), för vidare information om samtliga klassifikationer se länk:  

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/ 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/
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Alkohol 

Kod Text Beskrivning 

DV121 Enkla råd om alkoholvanor Information och korta, standardiserade råd och 
rekommendationer om alkoholvanor (inte likställt med att ställa 
frågor om alkohol). Eventuell komplettering med skriftlig 
information. Vanligtvis mindre än 5 minuter. 

DV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor  Dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå 
och andra förutsättningar. Rådgivande samtal tar vanligen 5-15 
minuter. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och 
hjälpmedel, särskild uppföljning och kan inkludera motiverande 
strategier. 

DV123 Kvalificerat rådgivande samtal om 
alkoholvanor 

Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens 
hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet 
med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad 
och/eller strukturerad. Samtalet kan inkludera motiverande 
strategier. Ett kvalificerat rådgivande samtal är mer omfattande 
än rådgivande samtal både vad gäller tidsåtgång (30-60 
minuter) och antal uppföljningar. 

   

Fysisk aktivitet 

Kod Text Beskrivning 

DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, standardiserade råd och 
rekommendationer om fysisk aktivitet (inte likställt med att ställa 
frågor om fysisk aktivitet). Eventuell komplettering med skriftlig 
information. Vanligtvis mindre än 5 minuter. 

DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet  Dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå 
och andra förutsättningar. Rådgivande samtal tar vanligen 5-15 
minuter. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och 
hjälpmedel, särskild uppföljning och kan inkludera motiverande 
strategier. 

DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om 
fysisk aktivitet 

Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens 
hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet 
med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad 
och/eller strukturerad. Samtalet kan inkludera motiverande 
strategier. Ett kvalificerat rådgivande samtal är mer omfattande 
än rådgivande samtal både vad gäller tidsåtgång (30-60 
minuter) och antal uppföljningar. 

   

Matvanor 

Kod Text Beskrivning 

DV141 Enkla råd om matvanor Information och korta, standardiserade råd och 
rekommendationer om matvanor (inte likställt med att ställa 
frågor om matvanor). Eventuell komplettering med skriftlig 
information. Vanligtvis mindre än 5 minuter. 

DV142 Rådgivande samtal om matvanor Dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och 
andra förutsättningar. Rådgivande samtal tar vanligen 5-15 
minuter. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och 
hjälpmedel, särskild uppföljning och kan inkludera motiverande 
strategier. 

DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om 
matvanor  

Dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och 
andra förutsättningar som utförs i enlighet med en 
beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller 
strukturerad. Samtalet kan inkludera motiverande strategier. Ett 
kvalificerat rådgivande samtal är mer omfattande än rådgivande 
samtal både vad gäller tidsåtgång (30-60 minuter) och antal 
uppföljningar. 
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Tobaksbruk 

Kod Text Beskrivning 

DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, standardiserade råd och 
rekommendationer om tobaksbruk (inte likställt med att ställa 
frågor om tobaksbruk). Eventuell komplettering med skriftlig 
information. Vanligtvis mindre än 5 minuter. 

DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå 
och andra förutsättningar. Rådgivande samtal tar vanligen 5-15 
minuter. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och 
hjälpmedel, särskild uppföljning och kan inkludera motiverande 
strategier. 

DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om 
tobaksbruk  

Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens 
hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet 
med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad 
och/eller strukturerad. Samtalet kan inkludera motiverande 
strategier. Ett kvalificerat rådgivande samtal är mer omfattande 
än rådgivande samtal både vad gäller tidsåtgång (30-60 
minuter) och antal uppföljningar. 

   

Övrigt 

Kod Text Beskrivning 

GB020 Artrosskola  Vid alla kontakter som rör artrosskola ska denna term användas 
(bedömning, träningsgenomgång, uppföljningar, deltagande i 
teorilektion, deltagande i träning och om aktuellt vid 
telefonrådgivning).  

AU124 Upprättande av samordnad individuell 
plan (SIP)  

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 f §. 
Utesluter XU042 Upprättande av samordnad vårdplan vid 
tvångsvård och AU125 Upprättande av samordnad plan vid 
utskrivning. 

DU008 Systematisk psykologisk behandling, 
psykodynamisk (PDT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i 
enlighet med psykodynamisk teori 

DU011 Systematisk psykologisk behandling, 
kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i 
enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori 

DU022 Systematisk psykologisk behandling, 
interpersonell (IPT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i 
enlighet med interpersonell teori 

ZV044 Behandling administrerad via internet Tilläggskod vid iKBT behandling 

AV076 Gångtest Tidsstandardiserat gångtest (vanligen 6 minuter) med eller utan 
O2-mättnadsregistrering 


