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Stöd för kodning av vårddokument 

Bakgrund 

Vid skapande av ett dokument i producentplats Vård är det en obligatorisk 

egenskap att ange den diagnos- eller åtgärdskod. 

Valet av diagnos- eller åtgärdskod beror på vad dokumentet handlar om. För 

en övergripande, exempelvis patientinformation om en sjukdom eller dia-

gnos, väljs diagonskod och för en specifik undersökningsrutin sätts åtgärd-

skod. 

Diagnoskod 

Diagnoskoder delas upp i: 

 DSM IV – Psykiatriska diagnoser 

 ICD10 – Diagnoskod för sjukdomar och relaterade hälsoproblem 

 TLV Diagnos – Tandvårdsdiagnoser 

Åtgärdskod 

Åtgärdskoder delas upp i: 

 ATC – Läkemedel 

 KRÅ – Röntgen 

 KVÅ Icke-kirurgisk – Icke kirurgisk vårdåtgärd 

 KVÅ Kirurgisk – Kirurgisk vårdåtgärd 

 MTPT – Medicinsk teknik 

 Provtagning – Provtagningsanvisningar (endast för Laboratoriemedicin) 

 TLV Åtgärd – Tandvårdsåtgärder 

 Tvångsåtgärd – Tvångsvård 

  

Kodning 
Ett tips när ett dokument skapas. Vad handlar dokumentet om? Handlar det 

om en specifik sjukdom/hälsotillstånd – välj Diagnos. 

Handlar det om ett specifikt ingrepp/undersökning/läkemedel – välj Åtgärd. 

För att få fram en korrekt åtgärdskod, kan man ta hjälp av www.fass.se och 

fylla i rätt ATC-kod. 

För att få fram rätt ICD10, KVÅ kirurgisk och KVÅ Icke kirurgisk kan man 

ta hjälp av www.icd.nu och identifiera rätt ICD10 respektive åtgärdskod. 

Välja rätt kod vid skapande 

Om man inte vet om man ska välja ICD10, kirurgisk åtgärd eller icke kirur-

gisk åtgärd finns en enkel regel. Koderna är bokstäver och siffror. 

http://www.fass.se/
http://www.icd.nu/


 Sida 2 (2) 

 
 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP674-1400792617-372 5.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Sandra Sikblad Klas Gustafsson 

 En bokstav följt av siffror  ICD10 

 Två bokstäver följt av siffror  Icke kirurgisk åtgärd 

 Tre bokstäver följt av siffror  Kirurgisk åtgärd 

Exempel 

Diabetes = ICD10 

 

Preoperativ bedömning = Icke kirurgisk vårdåtgärd 

 

Plastikoperation av ytteröra = Kirurgisk vårdåtgärd 

 

 


