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Diagnoslathund – mini, och
åtgärdskoder för Barnmorskor
Skilj mellan:
Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket
Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen vidtar med anledning
av patientens tillstånd.
Kom ihåg: att skilja på MVC och övrig mottagning bmo/allmän/osv. På
MVC endast MVC-besök. Prev och STI mm ska inte registreras på MVC
Principer vid dokumentation under graviditet


Diagnos Z34.9 Mödrahälsovård ska finnas i VAS åtminstone en
gång under graviditeten



Infokälla Partus ska finnas i VAS åtminstone en gång under graviditeten



Åtgärdskod ZV020 – tolk ska finnas en gång under graviditeten om
patienten behöver tolk



Vid hälsosamtalet kommer kvinnan för att hon är gravid, alltså diagnos Z34.9 och själva samtalet är en åtgärd: åtgärdskod DV030 när
besöket journalförs i VAS

Övergripande principer

Tillstånd hos patienten

Princip vid val av diagnos

Behandling av pågående sjukdom/tillstånd

Sjukdoms- alternativt symtomdiagnos

Misstanke om…..

Symtomdiagnos tills man är säker på sjukdomsdiagnos

Rehabilitering och behandling vid sjukdom då
insatserna inte riktar sig mot själva grundsjukdomen, utan följdtillstånd av den

Det tillstånd som insatserna riktar sig mot, ev med
grundsjukdomen som tilläggsdiagnos

Rehabilitering efter behandlad fraktur/skada eller
utläkt sjukdom

Det tillstånd som insatserna riktar sig mot, alt.
Z54-P Rehabilitering, ev som tillägg kod för
skada/sjukdom

Patient som kommer för åtgärd, inte på grund av

Z-diagnos, Faktorer av betydelse för hälsotillstån-
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sjukdom, skada eller symtom

det

Exempel på diagnoser och åtgärder
Observera att nedanstående lista enbart är exempel, fler användbara diagnoser och åtgärder kan finnas i de olika kapitlen.

Diagnoskod

Diagnostext

MHV-diagnoser
Z34.9

Övervakning av normal graviditet, ospecificerad

Z35.9

Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad

Z76.8

Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter (partner/pappa som deltar i föräldrautbildning/föräldrastöd)

Z01.4

Gynekologisk undersökning (inkl GCK)

Z25.1

Vaccination avseende influensa

Barnmorskemottagning Diagnoskoder
Z30.0

Allmän preventivmedelsrådgivning

Z30.1

Insättning av preventivmedel (vid behandlingsstart)

Z30.3

Postkoital anticonception

Z30.4

Övervakning av föreskrivna preventivläkemedel

Z30.5

Övervakning av intrauterint preventivmedel

Z32.0

Graviditet ej bekräftad (grav.test neg)

Z32.1

Graviditet bekräftad (grav.test pos)

Z11.3

Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella
smittvägar (klamydia, gonorré med flera STI)

Z01.4

Gynekologisk undersökning (GCK)

Z70.9

Sexuell rådgivning, ospecificerad

N91.2

Amenorré, ospecificerad
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Åtgärdskoder MHV och övrig barnmorskemottagning
ZV020

Användande av tolk

DV030

Hälsosamtal (levnadsvanor)

DV200

Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FAR)

UU004

Uppföljning Far-recept

AU119

Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor (tex audit)

DV111/121/131/141 Enkla råd om tobaksbruk/alkoholvanor/fysisk aktivitet/matvanor
DV112/122/132/142 Rådgivande samtal om tobaksbruk/alkoholvanor/fysisk aktivitet/matvanor
DU007

Stödjande samtal (tex krissamtal, motivationssamtal, samtal vid förlossningsrädsla)

QV013

Föräldrautbildning

DT011

Läkemedelstillförsel, intramuskulär

TQX20

Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat (tex p-stav)

TQX30

Uttagning av subcutant läkemedelsimplantat (tex p-stav)

TLC00

Inläggning av intrauterint preventivmedel (IUP)

TLC10

Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP)
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