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Kodningslathund för arbetsterapeuter 
 

Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten är tänkt att underlätta 
för vårdgivare att registrera och klassificera diagnoser i samband med vårdkontakt.  

Obligatoriskt krav i Region Halland gällande diagnos- och åtgärdskodning (KVÅ-kod) är att samtlig 

legitimerad personal inkl. kuratorer ska diagnoskoda alla ny- och återbesök enligt ICD 10 SE. 

Åtgärdskodning (KVÅ) är till för verksamhetsuppföljning. Ansvar för omfattning av   åtgärdskodning 

(KVÅ) åligger verksamhetsledning/verksamhetschef att besluta om. 

 

Att ställa och/eller klassificera diagnos 

Det är viktigt att skilja mellan att sätta en diagnos och att klassificera den. I det första fallet gör man 

en bedömning av vilken sjukdom/skada patienten lider av och formulerar diagnos. I det senare väljer 

man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av ett statistiskt 

kodverk, ICD-10-SE. 

 

• Finns en sjukdoms- eller skadediagnos som omfattar problemet som patienten söker för, 

använd denna. Detta förutsätter att patienten har kvar sjukdomen eller skadan vid den nu 

aktuella vårdkontakten. Exempel: Patienten söker för värk i handled efter att ha haft en 

handledsfraktur för ett år sedan. Vid detta besök kan man inte ange diagnos och diagnoskod 

för ”Handledsfraktur” då denna inte längre föreligger. Ange det viktigaste symtomet eller 

hälsoproblemet till exempel: Ledvärk, handled. 

 

• Om kontakt med patient gäller rehabilitering efter en skada/sjukdom används aktuell 

diagnoskod som sattes för skadan/sjukdomen. Exempel: Patienten kommer för rehabilitering 

efter karpaltunnelklyvning. Då används diagnoskod G560 – Karpaltunnelsyndrom. 

 

• Frisk patient – om patienten är återställd från orsaken som skulle kontrolleras används Z09.4 

8 (fraktur) eller Z09.8 som huvuddiagnos för att påvisa frisk patient. Som bidiagnos anges 

utläkt problem/skada. 

 

Diagnos- och åtgärdskoder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. Observera att 
det är skillnad mellan diagnostext och klassifikationens (ICD-10-SE) kodtext. När man i VAS väljer en 
diagnoskod kommer per automatik standardtexten fram. I vissa fall behöver man ändra på denna 
text. 

Skade- och orsakskoder 

Varje skadekod (S eller T diagnoskod) måste följas av en yttre orsakskod. Patienten har en diagnos 

som beskrivs med 2 koder. 

Exempel:  Nyckelbensfraktur, sluten S42.00 

 Fallolycka  W19.99 
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DIAGNOS ICD-10-SE-KOD  

Hand/övre extremitet  

Artros första karpometakarpalleden, ensidig M18.1 

Artros första karpometakarpalleden, dubbelsidig M18.0 

Artros handled/hand M19.0D 

Artros, ospecificerad M19.9 

De Quervains sjukdom M65.4 

Distorsion i handled S63.5 + yttre orsakskod 

Distorsion i finger S63.6 + yttre orsakskod 

Dropphand M21.3 

Droppfinger M66.2D 

Dupuytrens kontraktur M72.0 

Epikondylit, lateral M77.1 

Epikondylit, medial M77.0 

Ganglion M67.4 

Karpaltunnelsyndrom G56.0 

Kontraktur i led M24.5 

Kontroll efter fraktur med ospecificerad lokalisation Z09.4X 

Kontroll efter fraktur på handled Z09.4D 

Kontusion finger S60.0 

Kontusion handled S60.2 

Ledvärk i handled/hand M25.5D 

Ledinstabilitet M25.3 

Ledstelhet M25.6 

Ligamentär instabilitet i handled/finger M24.2D 

Luxation fingerled S63.1 + yttre orsakskod 

Nedsatt funktion övre extremitet R29.8 

Radialisinklämning armbåge/underarm G56.3C 

Radialisinklämning handled/hand G56.3D 

Smärta, ospecifik i hand M79.6D 

Synovit/tenosynovit i handled/hand M65.9D 

Triggerfinger M65.3 

Traumatisk ruptur av ligament i finger S63.4 + Yttre orsak 

Ulnarisinklämning armbåge/underarm G56.2C 

Ulnarisinklämning handled/hand G56.2D 

Ödem UNS R60.9 

Överrörlighet led M24.8 

  

Hjälpmedel/förflyttning  

Aktivitetsbegränsning pga funktionsnedsättning Z73.6 

Beroende av rullstol Z99.3 

Fallbenägenhet R29.6 

Gångrubbning R26.8 

Rörelserubbning R26.3 
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Kognition  

Lindrig Kognitiv störning F06.7 

Konfusion UNS R41.0 

Minnesstörning  R41.3 

Observation för misstänkt kognitiv störning som 

uteslutits och avskrivit Z03.2A 

  

 

Stress/sömn/psykiskt  

Depressiv episod F32.9 

Problem som har samband med svårigheter att 

kontrollera livssituationen Z73.9 

Sömnstörning, emotionell F51.9 

Sömnstörning, organisk eller UNS G47.9 

Stress, reaktion på svår stress F43.9 

Stress, fysisk och psykisk UNS Z73.3 

Utmattningssyndrom F43.8A 

Ångesttillstånd F41.9 

  

Sena effekter (bidiagnos–koda symtom först)  

Sena effekter efter stroke I69.4 

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 U09.9 

Övrigt  

ALS –Motorneuronsjukdom G12.2 

CRPS M89.0 

Ehlers-Danlos syndrom Q79.6 

Hjärtsvikt I50.9 

KOL J44.9 

Multipel skleros G359 

Myalgi M79.1 

Parkinson G209 

Känselstörning i hud R20.8 

Smärta, generaliserad R52.9 

Undersökning för försäkring Z02.6 

  

 

 

 

YTTRE ORSAKSKODER 

Dessa måste kopplas till 

en skadekod 

Olycka UNS X59.99 

Olycka UNS i samband med idrott/motion X59.90 
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Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 

 

Åtgärdskod  

 Hand 

GB020 Artrosskola 

DN001 Avgipsning 

PM006 Bedömning av att använda arm och hand 

PM005  Bedömning av finmotorik 

DN015 Mobilisering 

TND32 Modellerbar skena hand 

DP005 Kompressionsbehandling hand 

DN003 Ortosbehandling 

QB011 Paraffinbadsbehandling 

TND31 Prefabricerad ortos, hand eller handled 

TNC31 Prefabricerad ortos, armbåge eller underarm 

QV011 Träningsprogram 

QT004 Utprovning och/eller tillverkning av ortos 

DV081 Värmebehandling 

QH009 Ärrbehandling 

  

 Bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga 

AV130 Bedömning av funktionsförmåga 

AV131 Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade 

bedömningsinstrument 

AV132 Bedömning av aktivitetsförmåga 

AV133 Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade 

bedömningsinstrument 

PA007 Bedömning av sömnfunktioner 

PT001 Bedömning av behov av anpassning ADL 

PN000-PN008 Bedömning av ADL 

PM007-PM010 Bedömning av förflyttningsförmåga 

  

 Hjälpmedel/ Bostadsanpassning  

QT009 Anpassning av boendemiljö 

PT009 Bedömning av boendemiljö 

PM009 Bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel 

PT002 Bedömning av hjälpmedelsbehov 

PT001 Bedömning av behov av omgivningsanpassning 

ZV022 Besök hjälpmedelscentral 

QT007 Hjälpmedelsrådgivning 

ZV025 Hembesök 

GD003 Intyg, omfattande (bostadsanpassning) 

QT006 Träning i att använda hjälpmedel 

QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning 
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GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol 

GA025 Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel 

  

 Kognition 

PA009 Bedömning av minnesfunktioner 

  

 Vardagsrevidering/stresshantering 

DV032 Mindfulness 

QK005 Stresshantering/information 

  

 Information till patient 

QV001 Information/undervisning om hälsa/ohälsa (ökad kunskap, förståelse, 

motivation) 

QV010 Information/undervisning om ergonomi 

GB009 Information och undervisning riktad till patient 

  

XS012 Information och rådgivning med patient per telefon 
Behöver inte sätta KVÅ-kod på detta då man kan se i besökstypen på vårdkontakten i VAS 
att det är en telefonkontakt.  

 Övrigt 

ZV020 Användande av tolk 

XS013 Avstämningsmöte med Försäkringskassan 

ZV051 Distanskontakt via telefon/video som ersätter ett fysiskt besök. Pat 

betalar för besöket.  

AW031 Genomförd rehabilitering enl rehabiliteringsplan inom öppenvård 
(Används när samtliga planerade rehabiliteringsåtgärder i rehabiliteringsplan är 

genomförda och avslutade inom öppenvård. Om patientens rehabilitering ska 

fortsätta inom annan öppenvård är inte rehabiliteringen genomförd)  

XS007 Konferens med patient 
Konferens med patient och/eller patientens företrädare och hälso- och sjukvårdspersonal från 
ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om 
fortsatt diagnostik och terapi. Åtgärden konferens med patient används även vid olika former 
av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte 

Används vid trepartsmöten och andra möten internt och externt tillsammans med kod om 

annan aktör deltagit 

ZV502 Medverkan av företrädare för arbetsförmedling 

ZV503 Medverkan av företrädare för försäkringskassan 

ZV506 Medverkan av företrädare för arbetsgivare 

DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) 

AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR) 

AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan 

AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan 

AU124 Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) 

AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) 
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