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Revisionshistorik
Version

Datum

Beskrivning

Status

3.0A

2007-05-15

Kodverk upprättat.

3.1

2008-12-03

Tillägg av verksamhetskod 1812.
Justering av jour- och akutverksamheterna.
Borttag av tillägget ”vuxna” och förtydligande kring kod 2016.

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp
Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

3.2

2009-11-26

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

3.3

2010-05-26

Första delpubliceringen i revisionsarbetet av kodverket.
Tillägg av innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för
flertalet kirurgi- och laboratoriemedicinkoder.
Andra delpubliceringen i revisionsarbetet av kodverket.
Tillägg av innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för
primärvårds- och invärtesmedicinkoder samt delar av koder
som rör akutverksamhet.
Tillägg av kod 1500 som felaktigt föll bort vid publiceringen
2010-05-26.
Tredje delpubliceringen i revisionsarbetet av kodverket.
Tillägg av innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för
akutverksamhetskoder, koder inom obstetrik och gynekologi,
tandvårds- och psykiatrikoder samt en samling koder ur
diverse kategorier. Vissa psykiatrikoder har fått tillägget
”vuxna”.
Justering av alfabetisk ordning av koder som fick nya namn i
tredje delpubliceringen.

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fjärde delpubliceringen i revisionsarbetet av kodverket.
Tillägg av innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för
koder inom radiologi och onkologi samt införande av
kolumnen ”kodningstips”.
Femte delpubliceringen i revisionsarbetet av kodverket.
Tillägg av innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för
flera koder inom neurologi och rehabiliteringsmedicin samt
koder inom laboratorieverksamhet.
Sjätte och sista delpubliceringen i revisionsarbetet av
kodverket. Tillägg av innehållsbeskrivningar och
kodningskriterier för resterande koder inom anestesi och
intensivvård, rehabiliteringsmedicin, psykologi och
psykoterapi samt en samling koder ur diverse kategorier.
Den inledande texten om revisionsarbetet och de generella
kodningsprinciperna har utökats.
Korrigering av hänvisning i kodningstipset i kod 1121.
Förändring av kodningskriterium i kod 1217.Tillägg av
kodningskriterium i kod 1302. Korrigering av benämning
i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning
i kodningskriteriet i kod 1812.
Ett flertal verksamhetskoder för socialtjänst är införda.
Koderna 1027, 1202, 1310, 1326 och
2108 är borttagna. Innehållsbeskrivningar och
verksamhetsbenämningar har ändrats för ett antal koder.
Kodningskriterium och kodningstips har lagts till eller ändrats
för ett antal koder. Kodgrupperingen ”21-” har tagits bort och
kod 2102 har ändrats till kod 1156.

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

2010-09-08
3.4

2011-02-01

2011-03-14
3.5

2011-06-21

3.6

2011-10-12

4.0

2012-03-13

4.1

2013-04-15

5.0

2014-04-29

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp
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Status

En inledande text om revisionsarbetet under 2009-2012
samt denna versions fokus på tillägg av nya koder för
socialtjänstverksamheter har lagts till.
5.01

2014-06-03

5.1

2015-04-14

5.2

2015-10-15

5.3

2016-04-14

5.4

2016-10-18

5.5

2017-04-20

5.6

2017-10-17

5.7

2018-04-17

5.8

2018-10-24

Förkortning av ett antal verksamhetsbenämningar som
överskred 64 tecken i teckenlängden.
Tillägg av koderna 1414, 1521, 1157, 2028 och förändringar
av kodbenämning och beskrivning av koden 1103 samt
tillägg av kodningstips på koden 1512.
Tillägg av koderna 1158, 1159, 1160, 1357, 1358, 1359 och
borttag av koden 1338. Förändring av kodbenämning,
beskrivning och tillägg av kodningstips i koden 1156,
förändring av beskrivning av koden 1133 och förändring av
kodningstips av koden 1143.
Tillägg av koderna 1415, 1416 och 1417 och förändring av
beskrivning och tillägg av kodningstips i koden 2006.
Tillägg av koderna 1038, 1161, 1162, 1163, 1164, 1360,
1361, 1362, 1627. Förändring av beskrivning i koderna
2024, 1500. Förändring av kodbenämning och beskrivning i
1350, 2003, 1306, 1238, 2025. Tillägg av kodningstips i
1335. Förändring av kodningstipset i 1121, 1721. Förändring
av beskrivning och kodningstips i 1516, 1147, 2014.
Förändring av beskrivning och tillägg av kodningstips i 1355.
Uppdatering av kodningskriterier och kodningstips för ett
trettiotal koder i enlighet med den nya förskriften från
Socialstyrelsen om läkarnas specialiseringstjänstgöring,
(SOSFS) 2015:8. Inledningstext och referenslista är
uppdaterad.
Tillägg av koderna 1039, 1040, 1165, 1166, 1363, 1364,
1365, 1366. Borttag av koden 1342. Förändringar i
benämning, beskrivning eller kodningstips i koderna 1100,
1157, 1113, 1103, 1142, 1104, 1143, 1801,1358, 1357,
1153, 1159, 1333.

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp
Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Tillägg av koderna 1522 och 1041. Borttag av koden 1520.
Förändringar i benämning, beskrivning, kodningskriterium
eller -tips i koderna 1500, 1100, 1410, 1624, 1153, 1104,
1509.
Tillägg av koden 1367. Borttag av koderna 1317 och 2012.
Förändringar i benämning eller kodningstips i koderna 1615,
1614, 1344.
Borttag av koderna 2305 och 2004. Förändringar i koderna
1813, 1807, 1812, 2006 och 1407

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp
Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Förvaltningsgrupp

Fastställd av HSA
Policygrupp
Fastställd av HSA
Policygrupp

1. Inledning
Det här kodverket innehåller verksamhetskoder som ska användas för att tala om vilken typ av
vård- och omsorgsverksamhet en enhet kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet,
businessClassificationName och businessClassificationCode, ska ha något/några av de värden
som finns i nedanstående tabell.
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Revision av kodverket 2009-2012

Kodverket genomgick under åren 2009-2012 ett stort revisionsarbete som avslutades i och med
version 4.0 och inbegrep till största delen koder för hälso- och sjukvård. Målet var att till varje
verksamhetskod tillföra en innehållsbeskrivning som tydliggör verksamhetens innehåll och gör
kodningen enhetlig. De kodningskriterier som tillfördes var också tänkta att vägleda i
kodningen. Koderna bearbetades område för område i en arbetsgrupp bestående av bl.a.
ämnesexperter och terminologer. Kodernas innehållsbeskrivning, benämningar och omfattning
diskuterades, och resultatet av arbetet presenterades i olika delpubliceringar av kodverket.
Arbetsgruppen gjorde inte anspråk på att kodverket efter denna revision skulle utgöra en
komplett spegling av vårdverksamheter i Sverige. Ett kodverk över verksamheter som i sig
förändras över tid och skiljer sig beroende på vilken region som verksamheten bedrivs i måste
givetvis vara levande.

1.2

Verksamhetskoder för socialtjänst

I version 5.0 av kodverket låg fokus på nya koder för socialtjänstens verksamheter, vilket möter
kommunernas behov av koder. Samma arbetssätt som beskrivits ovan har använts i detta arbete.

1.3

Generella kodningsprinciper

Kodning ska ske där verksamheten bedrivs, ofta på låg nivå i HSA:s hierarkiska struktur. T.ex.
bör kodning ske av en mottagning istället för den klinik som mottagningen organisatoriskt ingår
i.

1.4

Innehållsbeskrivningar och verksamhetsbenämningar

När man kodar en verksamhet ska man välja verksamhetskoder vars innehållsbeskrivning och
kodningskriterium överensstämmer med aktuell verksamhet. Finns det mer specifika koder
inom ett område bör man hellre ge verksamheten sådana specifika koder. Exempelvis bör en
neuropsykiatrisk verksamhet troligtvis kodas med verksamhetskoden ”Neuropsykiatri” och inte
med ”Psykiatri” så länge innehållsbeskrivning och kodningskriterium överensstämmer. Ur ett
sökperspektiv är det nämligen viktigt att kunna hitta de smala och specifika verksamheterna. I
kolumnen ”Kodningstips” finns det tips om koder som man kanske snarare eller eventuellt
också bör koda verksamheten med.
Det är viktigt att inte blanda ihop verksamhetskodens benämning med verksamhetens
organisatoriska namn. Det är t.ex. inte säkert att koden ”Ljusbehandlingsverksamhet” är rätt kod
för en enhet som kallas ”Ljusbehandlingscentrum”, även om dessa namn är lika. Enheten
”Ljusbehandlingscentrum” skulle kunna vara en verksamhet som bedriver ljusbehandling mot
depression, och detta stämmer inte med kodens innehåll, som i stället avser ljusbehandling mot
hudsjukdomar.
Uttrycket ”handlägga” återkommer i många innehållsbeskrivningar och innebär att ’aktivt utföra
åtgärder avseende utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av en patient, eller
motsvarande, och ha övergripande ansvar för att dessa åtgärder utförs’ (ur Socialstyrelsens
målbeskrivningar för ST-läkare).
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Kodningskriterier

Kodningskriterierna ska, förutom innehållsbeskrivningen, ge vägledning om huruvida man ska
använda en viss verksamhetskod eller inte. Det handlar oftast om att man behöver ha tillgång till
en person med en viss formell kompetens (anställd eller på annat sätt knuten till verksamheten).
Kodningskriterierna är också tänkta att fungera som en kvalitetsstämpel.
I de flesta fall utgörs kodningskriterierna av information om vilken sorts
specialistläkarkompetens som ytterst krävs för en verksamhet. Givetvis behöver verksamheterna
också flera andra kompetenser som inte finns upptagna här, såsom utbildade undersköterskor,
legitimerade sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor etc. Inom flera verksamheter
finns det angivet krav på huvudsaklig kompetens från andra yrkesgrupper än läkare, t.ex.
logopeder inom logopedisk verksamhet och arbetsterapeuter inom arbetsterapeutisk verksamhet.
De specialistläkarbenämningar som används i kolumnen för kodningskriterierna är de senast
fastställda enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS) 2015:8 men även äldre benämningar som
rör samma område som verksamhetskoden avser gäller.
Inom vissa verksamheter kan det finnas flera möjliga specialistläkarkompetenser som kan
komma ifråga, och specialistläkarkompetensen är därför inte specificerad. I kodningskriteriet för
dessa verksamhetskoder står det ”Specialistläkarkompetens krävs.”.

1.6

Önskemål

Önskemål eller frågor om koder kan sändas till HSA Innehållsgrupp genom att kontakta
katrine.streng@inera.se.
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2. Klassificering av verksamhet
Kod

Verksamhetsbenämning

Innehållsbeskrivning

Kodningskriterier

1621

Affektiva sjukdomar,
verksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga affektiva
sjukdomar, t.ex. bipolära
sjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

1522

Akutverksamhet utan
basåtagande i primärvård

Verksamhet utan basåtagande i
Specialistläkarkompeten
primärvård där man under alla
s inom allmänmedicin
dagar, dag- och kvällstid, erbjuder eller akutsjukvård krävs.
medicinsk bedömning och
behandling till personer med akuta
sjukdomstillstånd. Inom
verksamheten har man tillgång till
vissa medicinska och tekniska
resurser, t.ex. röntgen och
ambulansintag, och även till
konsultationsinsatser från andra
specialistområden.

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 1500
Akutverksamhet
med
basåtagande i
primärvård;
1100
Akutverksamhet
vid sjukhus,
allmän.

Ibland används benämningen
närakut för denna verksamhet,
men observera att det även
används för liknande
verksamheter i primärvården.
1029

Akutverksamhet vid sjukhus,
barn- och ungdomskirurgi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder barn och ungdomar
specialiserad medicinsk

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomskirurgi krävs.
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Revisionshistorik

Kodningstips

bedömning och behandling av
akuta kirurgiska sjukdomstillstånd
med stöd av sjukhusets
medicinska och tekniska resurser.
1030

Akutverksamhet vid sjukhus,
barn- och ungdomsmedicin

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder barn och ungdomar
specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta icke-kirurgiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomsmedicin krävs.

1031

Akutverksamhet vid sjukhus,
barn- och ungdomsortopedi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder barn och ungdomar
specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta ortopediska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomskirurgi krävs.

1032

Akutverksamhet vid sjukhus,
barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder barn och ungdomar
specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta psykiatriska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomspsykiatri krävs.
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Innehållsbeskrivning

Kodningskriterier

1348

Akutverksamhet vid sjukhus,
gynekologi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta gynekologiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi krävs.

1144

Akutverksamhet vid sjukhus,
infektion

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta infektionstillstånd med stöd
av sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom
infektionssjukdomar
krävs.

1145

Akutverksamhet vid sjukhus,
internmedicin

Specialistläkarkompeten
s inom internmedicin
eller akutsjukvård krävs.

1140

Akutverksamhet vid sjukhus,
kardiologi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta icke-kirurgiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.
Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta kardiologiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom kardiologi krävs.
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Verksamhetsbenämning

Innehållsbeskrivning

Kodningskriterier

1349

Akutverksamhet vid sjukhus,
kirurgi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta kirurgiska sjukdomstillstånd
med stöd av sjukhusets
medicinska och tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi eller
akutsjukvård krävs.

1812

Akutverksamhet vid sjukhus,
käkkirurgi

Specialisttandläkarkomp
etens inom käkkirurgi
krävs

1146

Akutverksamhet vid sjukhus,
neurologi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta käkkirurgiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.
Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta neurologiska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

1347

Akutverksamhet vid sjukhus,
ortopedi

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta ortopediska
sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

Specialistläkarkompeten
s inom ortopedi krävs.

1350

Akutverksamhet vid sjukhus,
sexuellt våldsutsatta

Verksamhet där man, med stöd av Specialistläkarkompeten
sjukhusets medicinska och
s krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom neurologi krävs.
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Revisionshistorik

Kodningstips

tekniska resurser, dygnet runt kan
erbjuda specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
personer som blivit sexuellt
våldsutsatta.
1100

1600

Akutverksamhet vid sjukhus,
allmän

Akutverksamhet vid sjukhus,
vuxenpsykiatri

Verksamhet där man dygnet runt
Specialistläkarkompeten
erbjuder specialiserad medicinsk
s inom akutsjukvård
bedömning och behandling av alla krävs.
akuta sjukdomstillstånd och
olycksfall, i alla åldrar, under
begränsad tid med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser. Inom
verksamheten bedömer man om
insatser från andra
specialistområden behövs.

Verksamhet där man dygnet runt
erbjuder vuxna specialiserad
medicinsk bedömning och
behandling av akuta psykiatriska

Jfr 1522
Akutverksamhet
utan
basåtagande i
primärvård.
Observera att
det finns andra
koder att
använda om
verksamheten
är bemannad
med personal
från mer
specifika
verksamhetsomr
åden, se övriga
koder för
akutverksamhet
vid sjukhus.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.
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Revisionshistorik

Kodningstips

sjukdomstillstånd med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.
1351

Akutverksamhet vid sjukhus,
ögonsjukvård

Verksamhet där man oftast dygnet Specialistläkarkompeten
runt erbjuder specialiserad
s inom ögonsjukdomar
medicinsk bedömning och
krävs.
behandling av akuta
sjukdomstillstånd i ögonregionen
med stöd av sjukhusets
medicinska och tekniska resurser.

1352

Akutverksamhet vid sjukhus,
öron-, näs- och halssjukvård

Verksamhet där man oftast dygnet Specialistläkarkompeten
runt erbjuder specialiserad
s inom öron-, näs- och
medicinsk bedömning och
halssjukdomar krävs.
behandling av akuta
sjukdomstillstånd i öron-, näs- och
halsregionen med stöd av
sjukhusets medicinska och
tekniska resurser.

1801

Akutverksamhet,
allmäntandvård

Verksamhet där man, framför allt
under icke ordinarie arbetstid,
handlägger akuta besvär i tänder
och munhåla.

1500

Akutverksamhet med
basåtagande i primärvård

Verksamhet med basåtagande i
Specialistläkarkompeten
primärvård där man, framför allt
s inom allmänmedicin
under icke ordinarie arbetstid,
krävs.
erbjuder grundläggande medicinsk
bedömning, behandling och
omvårdnad till personer med akuta

Tandläkarkompetens
krävs.

Jfr 1522
Akutverksamhet
utan
basåtagande i
primärvård.
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sjukdomstillstånd. Inom
verksamheten har man inte
tillgång till sjukhusens medicinska
och tekniska resurser. Inom
verksamheten bedömer man även
behov av remiss till andra
verksamheter.
Verksamheten kan erbjuda både
mottagnings- och hembesök.
Verksamhet inom öppen vård där Specialistläkarkompeten
man, framför allt under kvällar,
s inom psykiatri krävs.
nätter och helger, erbjuder
specialiserad medicinsk
bedömning och behandling av
akuta psykiska sjukdomstillstånd
och där man inte har tillgång till
sjukhusens medicinska och
tekniska resurser.

1620

Akutverksamhet, psykiatriska
jourteam

1603

Alkoholsjukvård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
alkoholrelaterade tillstånd och
problem.

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin
eller psykiatri krävs.

1102

Allergologi

Verksamhet där man handlägger
allergi och annan överkänslighet i
olika organsystem, framför allt i
övre och nedre luftvägar, magtarmkanal och hud.

Specialistläkarkompeten
s inom allergologi krävs.

1002

Allergologi, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger
allergi och annan överkänslighet i

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
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olika organsystem, framför allt i
övre och nedre luftvägar, magtarmkanal och hud hos barn och
ungdomar upp till 18 års ålder.

ungdomsallergologi
krävs.

1502

Allmänmedicin

Verksamhet där man handlägger
alla sorters hälsorelaterade
problem hos människor i alla
åldrar samt bedömer behov av
remiss till andra specialiteter.
Verksamheten bedrivs i öppen
vård eller hemsjukvård och
inkluderar även förebyggande och
rehabiliterande arbete.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

1604

Allmänpsykiatri, vuxna

Verksamhet där man hos vuxna
handlägger psykiska sjukdomar
som inte handläggs inom annan
specialiserad psykiatrisk
verksamhet eller ingår i
primärvårdens uppdrag.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Koden används
om det inte finns
några andra
specialiserade
psykiatrikoder
som speglar
aktuell
verksamhet. Jfr
1607
Äldrepsykiatri;
1619
Psykosvård;
1621 Affektiva
sjukdomar,
verksamhet;
1605
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Kodningstips
Dövpsykiatri;
1625
Ätstörningsvård,
vuxna; 1623
Neuropsykiatri,
vuxna; 1624
Beroendevård;
1606
Familjebehandli
ngsverksamhet.

1802

Allmäntandvård

Verksamhet där man
Tandläkarkompetens
huvudsakligen bedriver
krävs.
bastandvård, dvs. genomför
grundläggande undersökning samt
förebyggande och reparativ
behandling av befintliga tänder.

2025

Ambulanssjukvård

Verksamhet där man erbjuder
avancerade sjukvårdsinsatser i
eller i anslutning till
ambulanstransport.

Jfr 2014
Sjuktransportverksamhet.

1354

Amningsmottagning

Verksamhet där man specialiserat Barnmorskekompetens
sig på att erbjuda hjälp och stöd till krävs.
kvinnor med amningssvårigheter.

Jfr 1356 BBhemvård.

1302

Anestesiologi

Verksamhet där man specialiserat
sig på att förebygga smärta i
samband med kirurgiska ingrepp
och under förlossning samt att
övervaka och vid behov stödja

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård krävs.
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eller återställa kroppens vitala
funktioner under och efter
kirurgiska ingrepp, stora skador
eller allvarlig sjukdom.
2325

Anhörigstöd

Verksamhet där man erbjuder
rådgivning och stöd till personer
som har en närstående med
sjukdom, missbruks- eller
beroendeproblem eller fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning.
Anhörigstöd förekommer i vissa
fall i form av anhöriggrupper där
personer kan träffa andra anhöriga
i liknande situation för att utbyta
erfarenheter.

1122

Arbets- och miljömedicin

Specialistläkarkompeten
s inom arbets- och
miljömedicin krävs.

1402

Arbetsterapi

Verksamhet där man handlägger
misstänkt arbets- eller
omgivningsmiljöorsakad ohälsa
hos enstaka individer eller grupper
i befolkningen.
Verksamhet där man arbetar med
att uppnå eller bibehålla bästa
möjliga aktivitetsförmåga hos
personer med
funktionsnedsättning efter skada
eller sjukdom.

1414

Artrosskola

Verksamhet där man erbjuder
personer med artros information

Sjukgymnast/fysioterape
ut- och

Arbetsterapeutkompeten
s krävs.
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och rådgivning om sjukdomen och arbetsterapeutkompeten
hur man kan hantera den, t.ex. i
s krävs.
form av egenvårdstips och
träningsprogram.
1103

Astma- och KOL-mottagning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
fördjupad rådgivning och
uppföljning till patienter med
astma och KOL.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

1304

Audiologi

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga sjukdomar i
hörsel- och balanssystemet.

Specialistläkarkompeten
s inom hörsel- och
balansrubbningar samt
audionomkompetens
krävs.

1415

Audionommottagning

Verksamhet där audionom
Audionomkompetens
bedriver hörseldiagnostik och
krävs.
hörselrehabilitering samt
tillhandahåller och provar ut olika
hörselhjälpmedel, t.ex.
hörapparater. Verksamheten
bedrivs ofta, men inte alltid, i privat
regi.

1038

Avancerad andningsvård,
barn och ungdom

Verksamhet där man erbjuder
andningsunderstöd i form av t.ex.
CPAP och respirator till barn och
ungdomar med svåra, långvariga
andningsproblem. Inom
verksamheten erbjuds även

Jfr 2006
Hörselcentral.

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård krävs.
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utbildning i exempelvis
respiratorvård och skötsel av
trakealkanyl för patienten,
anhöriga och personal i patientens
hemmiljö.
Verksamhet där man erbjuder
Specialistläkarkompeten
andningsunderstöd i form av t.ex. s inom anestesi och
CPAP och respirator till vuxna
intensivvård krävs.
med svåra, långvariga
andningsproblem. Inom
verksamheten erbjuds även
utbildning i exempelvis
respiratorvård och skötsel av
trakealkanyl för patienten,
anhöriga och personal i patientens
hemmiljö.
Verksamhet där man med tillgång Specialistläkarkompeten
till kvalificerad medicinsk teknik
s krävs.
erbjuder teambaserad
hemsjukvård dygnet runt till svårt
sjuka patienter och sjuka patienter
i livets slutskede. Inom
verksamheten kan man vid behov
erbjuda patienten direktinläggning
på sjukhus utan remiss.
Verksamheten är huvudsakligen
inriktad på palliativ vård.
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1001

Avancerad
hemsjukvårdsverksamhet,
barn och ungdom

Verksamhet där man med tillgång
till kvalificerad medicinsk teknik
erbjuder teambaserad
hemsjukvård dygnet runt till svårt
sjuka barn och ungdomar. Inom
verksamheten kan man vid behov
erbjuda direktinläggning på
sjukhus utan remiss.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomsmedicin eller
barn och ungdomskirurgi
krävs.

2316

Avlösarservice i hemmet

Verksamhet där man enligt LSS
erbjuder tillfälligt övertagande av
stöd och service av en individ till
dennes närstående eller
familjehemsföräldrar med syftet att
ge dessa möjlighet att få
avkoppling och kunna uträtta
sysslor utanför hemmet.
Avlösarservice i hemmet kan
erbjudas både som regelbunden
insats och som en lösning vid
akuta behov dygnet runt.

1504

Barnhälsovård/BVC

Verksamhet där man arbetar med
att förebygga, tidigt upptäcka och
behandla sjukdomar och andra
hälsoproblem hos barn mellan 0
och 5 år. Barnhälsovården
genomför bland annat
regelbundna hälsokontroller,
hälsoupplysning, vaccinationer,
hembesök och föräldrautbildning.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 2306
Korttidsvård.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
eller barn- och
ungdomsmedicin krävs.
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Verksamheten bedrivs på
barnavårdscentraler, BVC.
1505

Barnmorskemottagning

Verksamhet där man bedriver
förebyggande hälsovård för
kvinnor i samband med graviditet
samt föräldrautbildning,
gynekologisk cellprovskontroll och
preventivmedelsrådgivning.
Verksamheten bedrivs även vid
mödravårdscentraler (MVC).

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi eller
allmänmedicin samt
barnmorskekompetens
krävs.

Jfr 1353
Specialistmödra
vård.

1356

BB-hemvård

Verksamhet där man erbjuder
nyförlösta kvinnor hjälp och stöd
efter hemkomsten från BB.
Verksamheten erbjuder t.ex.
mottagnings- och hembesök,
besök till barnläkare, provtagning
samt amningshjälp.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik- och
gynekologi samt
barnmorskekompetens
krävs.

Jfr 1305 BBverksamhet;
1354
Amningsmottag
ning.

1305

BB-verksamhet

Verksamhet där man,
huvudsakligen på vårdavdelning,
vårdar kvinnor före och efter
förlossning.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi samt
barnmorskekompetens
krävs.

Jfr 1356 BBhemvård;
1309
Förlossningsverksamhet.

1624

Beroendevård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
beroendesjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin,
psykiatri eller barn- och
ungdomspsykiatri krävs.

Jfr 1603
Alkoholsjukvård;
1609
Narkomanisjukv
ård; 1618
Läkemedelsbero
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endevård; 1622
Spelberoendevå
rd; 1041
Beroendevård,
barn och
ungdom.

1041

Beroendevård, barn och
ungdom

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
beroendesjukdomar hos barn och
ungdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin,
psykiatri eller barn- och
ungdomspsykiatri krävs.

1805

Bettfysiologi

Verksamhet där man handlägger
Specialisttandläkarkomp
störningar och smärttillstånd i bett- etens inom bettfysiologi
och tuggsystemet.
krävs.

1235

Blodgivningsverksamhet

Verksamhet där insamling, kontroll Specialistläkarkompeten
och förvaring av blod från
s inom klinisk
blodgivare sker.
immunologi och
transfusionsmedicin
krävs.

2320

Boendestöd

Verksamhet där man ger stöd i
den dagliga livsföringen till bland
annat personer med
funktionsnedsättning eller
missbruksproblem som bor i eget
boende.
Boendestöd kan innebära att

Jfr 1236
Transfusionsme
dicin.
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Kodningstips

personen får stöd i aktiviteter
såsom tvättning, städning, inköp,
ekonomisk planering, besök hos
läkare eller social samvaro.
Boendestödet anpassas till den
enskildes behov av och
möjligheter att utveckla ett normalt
vardagsliv.
Brännskadevård, rikssjukvård Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på intensivvård och
s krävs.
rehabilitering av patienter med
svåra brännskador och för detta
har ett rikssjukvårdsuppdrag enligt
tillstånd från Socialstyrelsen.
Rikssjukvård innebär att en viss
definierad högspecialiserad vård
centraliseras till ett eller två
sjukhus för att uppnå högre
kvalitet och bättre
resursutnyttjande. Bedömningen
av vilka aktörer som får bedriva
rikssjukvård görs av
Socialstyrelsen.

1336

Bröstmottagning

Verksamhet där man undersöker
kvinnor som har symtom från sina
bröst, vanligen en upptäckt knöl i
bröstet.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1357

Bäckenbottenverksamhet

Verksamhet där man teambaserat
erbjuder bedömning, utredning

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi,

Jfr 1358
Uroterapiverksa
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och behandling av skada eller
gynekologi och urologi
sjukdom i bäckenbotten, t.ex.
krävs.
förlossningsskador, framfall och
fistlar. Verksamheten bedrivs
multiprofessionellt och genom
samarbete mellan flera
specialistläkarkompetenser samt
utgör remissinstans för både
primärvård och specialiserad vård.

Kodningstips
mhet; 1143
Inkontinensmott
agning,
primärvård.

1367

Centraloperation

Verksamhet där man planerar,
samordnar och utför operationer
inom olika kirurgiska områden.

Specialistsjuksköterskek
ompetens inom
operationssjukvård
krävs.

Införd i denna
version.

1006

Cystisk fibros-verksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga sjukdomen
cystisk fibros hos barn och vuxna.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

2314

Daglig sysselsättning

Verksamhet där man erbjuder
insatser enligt SoL i form av
meningsfull sysselsättning på
dagtid till personer med psykisk
funktionsnedsättning som inte kan
söka sig till den vanliga
arbetsmarknaden.

Jfr 2313 Daglig
verksamhet.

2313

Daglig verksamhet

Verksamhet där man erbjuder
insatser enligt LSS i form av
meningsfull sysselsättning på
dagtid till personer med
funktionsnedsättning som inte kan

Jfr 2314 Daglig
sysselsättning;
2311
Dagverksamhet.
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Kodningstips

söka sig till den vanliga
arbetsmarknaden.
Verksamhet där man för olika
målgrupper erbjuder
sysselsättning, gemenskap,
behandling eller rehabilitering
utanför den egna bostaden.
Denna verksamhet är
biståndsbedömd och bedrivs
huvudsakligen under dagtid.
Dagverksamhet kan ha olika
inriktningar, t.ex. dagverksamhet
för personer med
demenssjukdomar eller för äldre
som behöver social stimulans.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar
med hjälp av datortomografi,
datorbehandlade tomografiska
röntgenbilder.

2311

Dagverksamhet

Jfr 2312 Öppen
verksamhet;
2313 Daglig
verksamhet.

1702

Datortomografiverksamhet

1112

Dermatologi

Verksamhet där man handlägger
hudsjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom hud- och
könssjukdomar krävs.

Jfr 1128
Yrkesdermatolo
gi; 1152
Ljusbehandlings
verksamhet.

1142

Diabetesmottagning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
fördjupad rådgivning och

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

Jfr 1104
Diabetologi.

Specialistläkarkompeten
s inom radiologi krävs.
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uppföljning till patienter med
diabetes.
1104

Diabetologi

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga komplicerad
diabetes. Verksamheten bedrivs
inom specialiserad vård och utgör
ofta remissinstans för
primärvården.

Specialistläkarkompeten
s inom endokrinologi och
diabetologi krävs.

1163

Diagnostisk verksamhet vid
oklar, allvarlig sjukdom

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1105

Dialysverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
utredning till personer där det finns
misstanke om cancer eller annan
allvarlig sjukdom utan symtom från
någon särskild del av kroppen och
där en basal utredning inte visat
någon säker diagnos.
Verksamheten kan utgöra
remissinstans för både primärvård
och specialiserad vård.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att behandla patienter med
dialys.

1403

Dietistverksamhet

Verksamhet där man bedriver
kost- och nutritionsbehandling.

Dietistkompetens krävs.

1506

Distriktssköterskeverksamhet Verksamhet där distriktssköterska
eller sjuksköterska bedömer
behov av, genomför och följer upp
medicinska och omvårdande
åtgärder samt erbjuder rådgivning

Jfr 1142
Diabetesmottag
ning,
primärvård.

Specialistläkarkompeten
s inom njurmedicin
krävs.

Specialistläkarkompeten
s samt
distriktssköterske- eller
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och förebyggande hälsovård.
Verksamheten bedrivs vid t.ex.
distriktssköterskemottagningar på
vårdcentraler.

sjuksköterskekompetens
krävs.

1605

Dövpsykiatri

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga psykiska
sjukdomar hos döva och
hörselskadade.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

1806

Endodonti

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar och skador i tandens
pulpa och angränsande käkben.

Specialisttandläkarkomp
etens inom endodonti
krävs.

1308

Endokrin kirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar i
sköldkörteln, bisköldkörtlarna,
binjurar samt
hormonproducerande tumörer i
bukspottkörtel och tarm.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi krävs.

1106

Endokrinologi

Verksamhet där man handlägger
Specialistläkarkompeten
sjukdomar i de endokrina organen. s inom endokrinologi och
diabetologi krävs.

1130

Endoskopiverksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på och huvudsakligen utför
undersökningar och behandlingar
med hjälp av endoskopi, t.ex.
gastroskopi, koloskopi och
rektoskopi.

Senast ändrad
2018-10-24
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Kodningstips

Jfr 1104
Diabetologi.

Specialistläkarkompeten
s krävs.
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1346

Estetisk plastikkirurgi

Verksamhet där man specialiserat
sig på att kirurgiskt korrigera
tillstånd uppkomna genom
normala åldersförändringar, eller
som orsakas av en önskan om
förändring av utseendet.

Specialistläkarkompeten
s inom plastikkirurgi
krävs.

Jfr 1345
Rekonstruktiv
plastikkirurgi.

1606

Familjebehandlingsverksamh
et

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga psykisk
sjukdom hos en person genom att
involvera personens familj eller
närstående i behandlingen.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

Jfr 2321
Familjerådgivnin
g; 2322
Familjecentral,
verksamhet.

2322

Familjecentral, verksamhet

2321

Familjerådgivning

Verksamhet där man erbjuder
föräldrar och barn en rad
stödjande och förebyggande
insatser samlat under ett tak. I
verksamheten kan t.ex. finnas
MVC, BVC, öppen förskola och
socialtjänst med inriktning på
förebyggande arbete.
Verksamhet där man erbjuder stöd
till personer som behöver
bearbeta samlevnadskonflikter i
parförhållanden och familjer.

2323

Familjerätt, verksamhet

Jfr 2321
Familjerådgivnin
g; 1606
Familjebehandli
ngs-verksamhet.

Jfr 1606
Familjebehandli
ngs-verksamhet;
2322
Familjecentral,
verksamhet.

Verksamhet där man handlägger
familjerättsliga ärenden såsom
vårdnad, boende och umgänge,
samarbetssamtal, adoption,
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Verksamhet där man erbjuder
nyanlända flyktingar
hälsoundersökning och uppföljning
av hälsoproblem med t.ex.
läkarbesök.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga rubbningar i
röst-, tal- och språkfunktioner,
sväljningsproblem med tonvikt på
motorikstörningar i munhåla och
svalg samt larynxrelaterade
andningshinder.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

.

Jfr 1512 Krigsoch
tortyrskadevård.

Verksamhet där man utför
intrauterina ingrepp för att
behandla foster och för detta har
ett rikssjukvårdsuppdrag enligt
tillstånd från Socialstyrelsen.

Specialistläkarkompeten
s inom gynekologi och
obstetrik krävs.

faderskap och föräldraskap.
1521

Flyktingmedicin

1334

Foniatri

1366

Fosterterapi, rikssjukvård

Specialistläkarkompeten
s inom röst- och
talrubbningar krävs.

Rikssjukvård innebär att en viss
definierad högspecialiserad vård
centraliseras till ett eller två
sjukhus för att uppnå högre
kvalitet och bättre
resursutnyttjande. Bedömningen
av vilka aktörer som får bedriva
rikssjukvård görs av
Socialstyrelsen.
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1508

Företagshälsovård

Verksamhet där man arbetar med Specialistläkarkompeten
att förebygga och undanröja
s krävs.
hälsorisker på arbetsplatsen samt
att identifiera och beskriva
sambanden mellan arbetsmiljö,
organisation, produktivitet och
hälsa. Företagshälsovården
arbetar också med hälsokontroller,
arbetsanpassning och
rehabilitering samt sjukvård i
begränsad omfattning.

1309

Förlossningsverksamhet

Verksamhet där man vårdar
kvinnor under förlossning.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi samt
barnmorskekompetens
krävs.

Jfr 1305 BBverksamhet.

1108

Geriatrik

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar hos äldre.

Specialistläkarkompeten
s inom geriatrik krävs.

Jfr 1109
Geriatrisk
rehabilitering
och 1135
Minnesmottagni
ng.

1109

Geriatrisk rehabilitering

Verksamhet där man specialiserat
sig på rehabilitering av äldre
patienter med
funktionsnedsättningar till följd av
olika sjukdomstillstånd.

Specialistläkarkompeten
s inom geriatrik krävs.
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1035

Gruppbostad, barn och ungd. Verksamhet enligt LSS i ett
m. fys. funktionsneds.,
boende där man tillhandahåller
verksamhet
bostäder för maximalt sex barn
och ungdomar som har fysiska
funktionsnedsättningar och som
har omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov.

2301

Gruppbostad, personer med
demenssjukdom, verksamhet

2302

Gruppbostad, personer m.
psyk. funktionsneds.,
verksamhet

2303

Gruppbostad, vuxna m. fys.
funktionsneds., verksamhet

1311

Gynekologi

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller bostäder för ett
begränsat antal personer med
demenssjukdom som har
omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov.
Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller bostäder för ett
begränsat antal personer med
psykisk funktionsnedsättning som
har omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov.
Verksamhet enligt LSS i ett
boende där man tillhandahåller
bostäder för maximalt sex vuxna
som har fysiska
funktionsnedsättningar och som
har omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov.
Verksamhet där man handlägger
sjukdomar och
funktionsrubbningar i de kvinnliga
reproduktionsorganen. Inom

Kodningskriterier

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 2310
Servicebostad,
verksamhet.

Jfr 2310
Servicebostad,
verksamhet.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi krävs.

Jfr 1340
Reproduktionsmedicin; 1353
Specialistmödra

Sid 30/81
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1007

Habilitering, barn och
ungdom

verksamheten handläggs även
abort och komplikationer i tidig
graviditet.
Preventivmedelsrådgivning
bedrivs också inom verksamheten.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att erbjuda habilitering med
medicinska, psykosociala och
pedagogiska insatser för barn och
ungdomar med medfödd eller
tidigt förvärvad
funktionsnedsättning.

1404

Habilitering, vuxna

Verksamhet där man specialiserat
sig på att erbjuda habilitering med
medicinska, psykosociala och
pedagogiska insatser för vuxna
med medfödd eller tidigt förvärvad
funktionsnedsättning.

1313

Handkirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar och skador i
handen och underarmen.

1036

Hem för vård eller boende för Verksamhet i ett boende där man
barn och ungdomar,
tillhandahåller platser för
verksamhet
heldygnsvistelse tillsammans med
insatser i form av vård eller
behandling för barn och
ungdomar.

Kodningskriterier

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
vård; 1133
Venereologi.

Specialistläkarkompeten
s inom handkirurgi krävs.
Jfr 2304
Stödboende,
verksamhet;
1037 Särskilt
ungdomshem,
verksamhet.
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2308

Hem för vård el. boende,
personer m. psyk.
funktionsneds.

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser för
heldygnsvistelse tillsammans med
insatser i form av vård eller
behandling för personer med
psykisk funktionsnedsättning.

Jfr 2304
Stödboende,
verksamhet.

2307

Hem för vård el. boende,
vuxna m. missbruks- el.
beroendeproblem

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser för
heldygnsvistelse tillsammans med
insatser i form av vård eller
behandling för vuxna personer
med missbruks- eller
beroendeproblem.

Jfr 2304
Stödboende,
verksamhet;
2309 LVM-hem.

1110

Hematologi

Verksamhet där man handlägger
sjukdomstillstånd i blod samt
blodbildande, lymfatiska och
hemostatiska system.

Specialistläkarkompeten
s inom hematologi krävs.

1141

Hemofiliverksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga blödarsjuka.

Specialistläkarkompeten
s inom hematologi krävs.

2318

Hemtjänst,
omvårdnadsverksamhet

Verksamhet där man ger personlig
omvårdnad till den enskilde i
dennes bostad eller motsvarande.
Personlig omvårdnad kan
innebära hjälp med att t.ex. äta
och dricka, klä sig, förflytta sig och
sköta personlig hygien.

Jfr 1117
Koagulationssjukvård.

Jfr 2319
Hemtjänst,
serviceverksam
het.
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2319

Hemtjänst,
serviceverksamhet

Verksamhet där man ger service
till den enskilde i dennes bostad
eller motsvarande, t.ex. städning,
matdistribution, inköp, avlösning
av närstående och ledsagning.

2005

Hjälpmedelsverksamhet

Verksamhet där man
tillhandahåller hjälpmedel till
personer med övergående eller
bestående funktionsnedsättning.
Inom verksamheten bedrivs även
rådgivning och undervisning om
hjälpmedel.

Hjärtkirurgi, barn och
ungdom, rikssjukvård

Verksamhet där man kirurgiskt
Specialistläkarkompeten
behandlar barn och ungdomar
s inom thoraxkirurgi
med medfödda hjärtfel och för
krävs.
detta har ett rikssjukvårdsuppdrag
enligt tillstånd från Socialstyrelsen.

1040

Kodningskriterier

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 2318
Hemtjänst,
omvårdnadsverksamhet.

Rikssjukvård innebär att en viss
definierad högspecialiserad vård
centraliseras till ett eller två
sjukhus för att uppnå högre
kvalitet och bättre
resursutnyttjande. Bedömningen
av vilka aktörer som får bedriva
rikssjukvård görs av
Socialstyrelsen.
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1157

Hjärtsviktsmottagning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
fördjupad rådgivning och
uppföljning till patienter med
hjärtsvikt.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

Jfr 1165
Hjärtsviktsmotta
gning,
specialiserad
vård.

Hjärtsviktsmottagning,
specialiserad vård

Verksamhet där man handlägger
patienter med hjärtsvikt.
Verksamheten bedrivs inom
specialiserad vård och utgör ofta
remissinstans för primärvården.
Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
fördjupad rådgivning och
uppföljning till patienter med högt
blodtryck.

Specialistläkarkompeten
s inom kardiologi krävs.

Jfr 1157
Hjärtsviktsmotta
gning,
primärvård.

Verksamhet där man bedriver
förebyggande hörselvård,
hörseldiagnostik och
hörselrehabilitering, t.ex.
utprovning av hörapparater. Inom
verksamheten kan ofta
habiliterande insatser,
undervisning och fördjupad
rehabilitering erbjudas.
Ibland används benämningen
audionommottagning för denna
verksamhet, men observera att

Specialistläkarkompeten
s inom hörsel- och
balansrubbningar samt
audionomkompetens
krävs.

1165

1113

Hypertonimottagning,
primärvård

2006

Hörselcentral

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

Jfr 1415
Audionommotta
gning.
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det finns en annan kod med det
namnet.
1314

Idrottsmedicin

Verksamhet där man handlägger
idrottsrelaterade skador.
Verksamheten inkluderar även
rehabilitering, rådgivning och
förebyggande insatser inom
området.
Verksamhet där man handlägger
infektionssjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1115

Infektionssjukvård

1143

Inkontinensmottagning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
fördjupad rådgivning och
uppföljning till patienter med
inkontinens.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

1134

Intensivvård, allmän

Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på intensivvård av svårt sjuka s inom anestesi och
patienter med livshotande
intensivvård krävs.
cirkulatoriska och respiratoriska
tillstånd eller med svikt av andra
vitala funktioner. Här vårdas även
patienter med svåra skador eller
med postoperativa komplikationer.
Intensivvård innebär noggrann
övervakning, avancerad
behandling och omvårdnad.

Specialistläkarkompeten
s inom
infektionssjukdomar
krävs.
Jfr 1358
Uroterapiverksa
mhet; 1357
Bäckenbottenve
rksamhet.
Jfr 1009
Intensivvård,
barn och
ungdom; 1148
Intensivvård,
hjärta; 1018
Intensivvård,
neonatal; 1149
Intensivvård,
neuro; 1150
Intensivvård,
thorax; 1306

Sid 35/81
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Revisionshistorik

Kodningstips
Brännskadevård
, riksuppdrag;
1151
Intermediärvård.

1009

Intensivvård, barn och
ungdom

Verksamhet där man specialiserat
sig på intensivvård av barn och
ungdomar med livshotande
cirkulatoriska och respiratoriska
tillstånd eller med svikt av andra
vitala funktioner. Här vårdas även
barn och ungdomar med svåra
skador eller med postoperativa
komplikationer. Intensivvård
innebär noggrann övervakning,
avancerad behandling och
omvårdnad.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomsmedicin och
anestesi och
intensivvård krävs.

1148

Intensivvård, hjärta

Verksamhet där man specialiserat
sig på intensivvård av patienter
med hjärt-kärlsjukdomar.
Intensivvård innebär noggrann
övervakning, avancerad
behandling och omvårdnad.

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård krävs.

1018

Intensivvård, neonatal

Verksamhet där man specialiserat
sig på intensivvård av prematura
barn och sjuka nyfödda barn.
Intensivvård innebär noggrann
övervakning, avancerad
behandling och omvårdnad.

Specialistläkarkompeten
s inom neonatologi
krävs.

Jfr 1018
Intensivvård,
neonatal.

Jfr 1017
Neonatalvård.
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1149

Intensivvård, neuro

Verksamhet där man specialiserat
sig på intensivvård av patienter
med akuta skall- och ryggskador
eller med akut neurologisk
sjukdom. Intensivvård innebär
noggrann övervakning, avancerad
behandling och omvårdnad.

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård samt
neurokirurgi krävs.

1150

Intensivvård, thorax

Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på intensivvård av patienter
s inom anestesi och
med sjukdomar inom
intensivvård krävs.
thoraxregionen eller med behov av
postoperativ vård efter
thoraxkirurgi. Intensivvård innebär
noggrann övervakning, avancerad
behandling och omvårdnad.

1151

Intermediärvård

Verksamhet där man vårdar
patienter med medicinska tillstånd
som kräver mer vård utöver det
som kan erbjudas på vanlig
vårdavdelning eller
uppvakningsavdelning, men som
samtidigt inte kräver intensivvård.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1114

Internmedicin

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar i kroppens inre organ.
Behandlingen sker med hjälp av
icke-kirurgiska metoder, ofta
läkemedel.

Specialistläkarkompeten
s inom internmedicin
krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 1134
Intensivvård,
allmän; 1154
Postoperativ
uppvakningsverksamhe
t.
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1116

Kardiologi

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar i hjärta, centrala
blodkärl och lungcirkulation.

Specialistläkarkompeten
s inom kardiologi krävs.

1010

Kardiologi, barn och ungdom

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar och medfödda
avvikelser i hjärta, centrala
blodkärl och lungcirkulation hos
barn och ungdomar upp till 18 års
ålder.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomskardiologi
krävs.

1406

Kiropraktik

Verksamhet där man behandlar
funktionella störningar och
smärttillstånd i leder och muskler
med hjälp av speciell manuell
behandling.

Kiropraktorkompetens
krävs.

1315

Kirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar och skador i
bukhålans organ, i bröst, hud och
underhud samt endokrina körtlar
på hals och i bukhålan.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi krävs.

1011

Kirurgi, barn och ungdom

Verksamhet som kirurgiskt
behandlar missbildningar, skador
och sjukdomar hos barn och
ungdomar upp till 18 års ålder.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomskirurgi krävs.

1207

Klinisk bakteriologi

Laboratorieverksamhet där man
Specialistläkarkompeten
huvudsakligen utför analyser inom s inom klinisk
bakteriologi, dvs. diagnostisering
mikrobiologi krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
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av sjukdomar med bakteriella
orsaker.
1209

Klinisk farmakologi

Verksamhet där man arbetar med
läkemedelssäkerhets- och
biverkningsfrågor, utreder och
besvarar läkemedelsrelaterade
frågor samt utför och bedömer
resultat av läkemedelsanalyser.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk
farmakologi krävs.

1210

Klinisk fysiologi

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk fysiologi
krävs.

1012

Klinisk fysiologi, barn och
ungdom

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar i
t.ex. andningsorgan, hjärta, kärl,
mag-tarmkanal samt urinvägar
med hjälp av fysiologiska
mätmetoder.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar i
t.ex. andningsorgan, hjärta, kärl,
mag-tarmkanal samt urinvägar
hos barn och ungdomar med hjälp
av fysiologiska mätmetoder.

1212

Klinisk genetik

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk fysiologi
krävs.

Verksamhet där man handlägger
Specialistläkarkompeten
genetiskt betingade sjukdomar
s inom klinisk genetik
samt erbjuder genetisk vägledning krävs.
vid dessa sjukdomar.
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1214

Klinisk immunologi

Laboratorieverksamhet där man
specialiserat sig på att utföra
diagnostik, utredning och kontroll
inom områdena autoimmunitet,
immunbrist, allergi och annan
överkänslighet samt
vävnadstypning av donator och
mottagare i samband med
transplantation. Vissa av dessa
analyser utförs även inom t.ex.
klinisk kemi, transfusionsmedicin
och klinisk mikrobiologi.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk
immunologi och
transfusionsmedicin
krävs.

1215

Klinisk kemi

Laboratorieverksamhet där man
Specialistläkarkompeten
utför mätning och funktionsprover s inom klinisk kemi
av olika biokemiska substanser
krävs.
och celler i blod, urin, spinalvätska
eller andra kroppsvätskor. Även
analyser inom hematologi och
koagulation genomförs.

Jfr 1205
Koagulationsverksamhet.

1220

Klinisk mikrobiologi

Laboratorieverksamhet där man
utför analyser inom flera av
områdena bakteriologi, virologi,
mykologi eller parasitologi utan
någon huvudsaklig inriktning.

Jfr 1207 Klinisk
bakteriologi;
1219 Klinisk
virologi; 1222
Klinisk mykologi;
1237 Klinisk
parasitologi.

1222

Klinisk mykologi

Laboratorieverksamhet där man
huvudsakligen utför analyser inom
mykologi, dvs. diagnostisering av

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk
mikrobiologi krävs.

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1230
Vävnadstypningsverksamhe
t.
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sjukdomar som orsakas av
svampar.
1216

Klinisk neurofysiologi

Verksamhet där man, främst med
elektrofysiologisk metod, påvisar
och värderar förändringar och
funktionsstörningar inom det
centrala och perifera
nervsystemet, autonoma
nervsystemet, muskulaturen och
sinnesorganen.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk
neurofysiologi krävs.

1217

Klinisk nutrition

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
nutritionsrelaterade
sjukdomstillstånd.

Specialistläkarkompeten
s samt dietistkompetens
krävs.

1237

Klinisk parasitologi

Laboratorieverksamhet där man
huvudsakligen utför analyser inom
parasitologi, dvs. diagnostisering
av sjukdomar som orsakas av
parasiter.

1218

Klinisk patologi och cytologi

Verksamhet där man undersöker
morfologi eller protein- och
genuttryck i vävnader eller celler
vid varierande sjukliga processer.
Inom verksamheten utförs
obduktioner av avlidna för att
fastställa dödsorsak och för att
upptäcka sjukdomar som inte
diagnostiserats under livet.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk patologi
krävs.
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1219

Klinisk virologi

Laboratorieverksamhet där man
Specialistläkarkompeten
huvudsakligen utför analyser inom s inom klinisk
virologi, dvs. diagnostisering av
mikrobiologi krävs.
sjukdomar orsakade av virus.

1117

Koagulationssjukvård

Verksamhet där man handlägger
koagulationssjukdomar.

1205

Koagulationsverksamhet

Laboratorieverksamhet där man
utför avancerade analyser vid
utredning av koagulations- och
blödningsrubbningar.

1365

Kokleaverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
exempelvis utredning, operation,
anpassning och uppföljning av
kokleaimplantat.

Specialistläkarkompeten
s inom öron-, näs och
halssjukdomar krävs.

Jfr 1039
Kokleaverksamh
et, barn och
ungdom,
rikssjukvård.

1039

Kokleaverksamhet, barn och
ungdom, rikssjukvård

Verksamhet där man erbjuder
Specialistläkarkompeten
barn och ungdomar utredning,
s inom öron-, näs och
operation, anpassning och
halssjukdomar krävs.
uppföljning av kokleaimplantat och
för detta har ett
rikssjukvårdsuppdrag enligt
tillstånd från Socialstyrelsen.

Jfr 1365
Kokleaverksamh
et.

Specialistläkarkompeten
s inom hematologi krävs.

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 1141
Hemofiliverksam
het; 1205
Koagulationsverksamhet.
Jfr 1117
Koagulationssju
kvård.

Rikssjukvård innebär att en viss
definierad högspecialiserad vård
centraliseras till ett eller två

Sid 42/81

HSA Innehåll Verksamhetskoder
Version: 5.8

Kod

Verksamhetsbenämning

HSA Förvaltning

Innehållsbeskrivning

Kodningskriterier

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

sjukhus för att uppnå högre
kvalitet och bättre
resursutnyttjande. Bedömningen
av vilka aktörer som får bedriva
rikssjukvård görs av
Socialstyrelsen.
1307

Kolorektal kirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar och skador i
tjocktarm, ändtarm och anus.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi krävs.

Jfr 1344 Övre
gastroenterologi
sk kirurgi.

2306

Korttidsvård

Jfr 2316
Avlösarservice i
hemmet.

1512

Krigs- och tortyrskadevård

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser avsedda för
tillfällig vård och omsorg dygnet
runt för personer med omfattande
tillsyns- och omvårdnadsbehov.
Korttidsvården kan bestå av t.ex.
rehabilitering, vård i livets
slutskede och insatser i form av
växelvård och avlösning av
närstående. Korttidsvård kan även
ges enligt LSS och gäller då oftast
barn och ungdomar. En person
kan också få korttidsvård i
avvaktan på ett beslut om
insatsbehov.
Verksamhet där man erbjuder
Specialistläkarkompeten
vård till personer som
s krävs.
traumatiserats av krig och tortyr.

1407

Kuratorsverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
patienter utredning, planering,

Jfr 1521
Flyktingmedicin.

Socionomkompetens
eller kompetens som
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rådgivning samt krisbehandling för hälso- och
problem av psykisk, familjesocial
sjukvårdskurator krävs.
och praktisk-ekonomisk natur.
1807

Käkkirurgi

Verksamhet där man handlägger
Specialisttandläkarkomp
och kirurgiskt behandlar
etens inom käkkirurgi
sjukdomar, medfödda
krävs.
missbildningar och förvärvade
defekter i munhåla, käkar, ansikte
samt angränsande områden.
Verksamheten benämns även oral
kirurgi.

1316

Kärlkirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar i
kärlsystemet utanför hjärtat och
skallen.

2317

Ledsagarservice

Verksamhet där man erbjuder
ledsagare, det vill säga
följeslagare, till personer med
omfattande funktionsnedsättningar
med syftet att underlätta för dessa
personer att komma ut och delta i
samhällslivet, t.ex. besöka vänner,
delta i fritidsaktiviteter eller
kulturlivet.

1028

Lekterapi

Verksamhet där man, som en del
av den medicinska behandlingen,
erbjuder barn och ungdomar som
vårdas på sjukhus möjlighet att

Specialistläkarkompeten
s inom kärlkirurgi krävs.

Jfr 2324
Personligt
ombud,
verksamhet.
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genom skapande aktiviteter och
lek bearbeta känslor, upplevelser
och erfarenheter. Verksamheten
bedrivs med pedagogiska
metoder.
1317

Leverkirurgi

Verksamhet där man
Specialistläkarkompeten
huvudsakligen kirurgiskt behandlar s inom kirurgi krävs.
sjukdomar och skador i levern,
t.ex. levertumörer.

1153

Livsstilsmottagning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man, ofta teambaserat, erbjuder
stöd för livsstilsförändringar
relaterade till levnadsvanor
associerade till mat, fysisk
aktivitet, sömn, tobak och alkohol.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.

1152

Ljusbehandlingsverksamhet

Verksamhet där man behandlar
hudsjudomar som t.ex. psoriasis
med olika ljusbehandlingsformer.

Specialistläkarkompeten
s inom hud- och
könssjukdomar krävs.

1408

Logopedi

Verksamhet där man med
pedagogiska metoder behandlar
röst-, tal- och språkrubbningar
samt sväljningsproblem.

Logopedkompetens
krävs.

1129

Lungfysiologi

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra
lungfunktionsutredningar, t.ex.
spirometri.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk fysiologi
krävs.

Utgår i denna
version.

Jfr 1166
Tobaksavvänjni
ng, primärvård.
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1119

Lungsjukvård

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar i andningsorganen.

Specialistläkarkompeten
s inom lungsjukdomar
krävs.

2309

LVM-hem, verksamhet

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser för
heldygnsvistelse tillsammans med
insatser i form av tvångsvård av
personer med missbruks- eller
beroendeproblem.

1158

Lymfödemverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
bedömning, utredning, behandling
och rehabilitering av patienter med
lymfödem.

1509

Läkarverksamhet, särskilt
boende

Verksamhet där man erbjuder
hälso- och sjukvård till personer
som bor i särskilt boende.

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
eller geriatrik krävs.

1618

Läkemedelsberoendevård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
läkemedelsberoende.

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin
eller psykiatri krävs.

1364

Malign hypertermi-mottagning Verksamhet där man erbjuder
utredning till personer vid
misstanke om malign hypertermi.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1006 Cystisk
fibrosverksamhet;
1138
Sömnutrednings
verksamhet.
Jfr 1037 Särskilt
ungdomshem,
verksamhet.

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård krävs.
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1707

Mammografi

Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på att utföra
s inom radiologi krävs.
röntgenundersökningar av brösten
hos kvinnor.

1013

Medicin, barn och ungdom

Verksamhet där man handlägger
avvikelser under barnets normala
tillväxt och utveckling som beror
på sjukdom, störning eller skada.
Inom verksamheten behandlas
barn och ungdomar upp till 18 års
ålder. En stor del av
verksamheten utgörs av det
förebyggande och habiliterande
arbetet.

2003

Medicinsk fotvård

Verksamhet där man förebygger
och behandlar förändringar i hud
och naglar på fötterna hos
personer med sjukdomar som t.ex.
diabetes eller ledgångsreumatism.

1131

Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi

Verksamhet där man ickekirurgiskt handlägger sjukdomar i
matspjälkningsorganen.

2027

Medicinsk
hyperbarverksamhet

Verksamhet där man med hjälp av Specialistläkarkompeten
tryckkammare behandlar t.ex.
s krävs.
dykarsjuka, kroniska
cirkulationsstörningar och vissa
infektioner.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomsmedicin krävs.

Specialistläkarkompeten
s inom medicinsk
gastroenterologi och
hepatologi krävs.
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2008

Medicinsk strålningsfysik

Verksamhet där man arbetar med Sjukhusfysikerkompeten
s krävs.
den joniserande och ickejoniserande strålningens
användning inom hälso- och
sjukvård. Verksamheten
innefattar kvalitetssäkring,
kvalitetskontroll, metodutveckling,
optimering av
undersökningsmetoder, strålskydd
och utbildning av personal inom
verksamheter som använder
strålning.

2009

Medicinteknisk verksamhet

Verksamhet där man
tillhandahåller medicintekniska
produkter, t.ex. röntgen- och
dialysapparatur, kirurgiska
instrument, ortopediska implantat,
pacemakrar, katetrar och kanyler.
Inom verksamheten bedrivs även
underhåll av medicintekniska
produkter.

1135

Minnesmottagning

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
minnesstörningar och misstänkta
demenssjukdomar.

1014

Modersmjölksverksamhet

Verksamhet där man tar emot och
förvarar modersmjölk.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom geriatrik eller
neurologi krävs.
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1706

MR-verksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar
med hjälp av magnetisk
resonanstomografi, MR.

Specialistläkarkompeten
s inom radiologi krävs.

2330

Myndighetsutövning inom
individ- och familjeomsorg

2331

Myndighetsutövning inom
området personer med
funktionsneds.

2329

Myndighetsutövning inom
äldreomsorg

Verksamhet inom individ- och
familjeomsorg där man utreder,
bedömer och beslutar om olika
insatser enligt SoL, LVU och LVM.
Verksamhet där man inom
området stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning utreder,
bedömer och beslutar om olika
insatser enligt LSS eller SoL.
Verksamhet inom äldreomsorg där
man utreder, bedömer och
beslutar om olika insatser enligt
SoL.

1409

Naprapati

1609

Narkomanisjukvård

Verksamhet där man behandlar
funktionella störningar och
smärttillstånd i både skelett och
mjukdelar med hjälp av manuell
behandling i form av t.ex.
manipulation, massage och
värmebehandling.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
narkotikarelaterade tillstånd och
problem.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Naprapatkompetens
krävs.

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin
eller psykiatri krävs.
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1017

Neonatalvård

Verksamhet där man vårdar
Specialistläkarkompeten
prematura barn och sjuka nyfödda s inom neonatologi
barn som inte kräver intensivvård. krävs.

1318

Neurokirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar och skador i
hjärna, ryggmärg och perifera
nerver.

Specialistläkarkompeten
s inom neurokirurgi
krävs.

1123

Neurologi

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar och skador i det
centrala nervsystemet och de
perifera neuromuskulära,
sensoriska och autonoma
systemen.

Specialistläkarkompeten
s inom neurologi krävs.

1019

Neurologi, barn och ungdom

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar och skador i det
centrala nervsystemet och de
perifera neuromuskulära,
sensoriska och autonoma
systemen hos barn och ungdomar
upp till 18 års ålder. I
verksamheten kan även ingå
habilitering och rehabilitering för
barn och ungdomar med
funktionsnedsättning till följd av
dessa sjukdomar och skador.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomsneurologi med
habilitering krävs.

1155

Neurologisk rehabilitering

Verksamhet där man erbjuder
rehabilitering för patienter med
funktionsnedsättning efter skada

Specialistläkarkompeten
s inom

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1018
Intensivvård,
neonatal.

Jfr 1137
Strokevård.
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1020

Neuropsykiatri, barn och
ungdom

1623

Neuropsykiatri, vuxna

1710

Neuroradiologi

1120

Njurmedicin

HSA Förvaltning

Innehållsbeskrivning

Kodningskriterier

eller sjukdom i nervsystemet,
inklusive stroke.

rehabiliteringsmedicin
eller neurologi krävs.

Verksamhet där man hos barn och
ungdomar handlägger
neuropsykiatriska tillstånd, t.ex.
ADHD, autismspektrumstörningar
och Tourettes syndrom.
Verksamhet där man hos vuxna
handlägger neuropsykiatriska
tillstånd, t.ex. ADHD,
autismspektrumstörningar och
Tourettes syndrom.
Verksamhet där man med
bildgivande metoder
diagnostiserar och behandlar
sjukdomar inom det centrala
nervsystemet och öron-, näs- och
halsområdet.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomspsykiatri krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

Specialistläkarkompeten
s inom neuroradiologi
krävs.

Verksamhet där man handlägger
Specialistläkarkompeten
medicinska njursjukdomar och
s inom njurmedicin
ansvarar för dialysbehandling
krävs.
(även om dialysen i sig kan ske på
speciella dialysavdelningar). Inom
verksamheten görs även
utredningar inför och uppföljning
efter njurtransplantation.

Jfr 1105
Dialysverksamh
et.
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1016

Njurmedicin, barn och
ungdom

Verksamhet där man handlägger
medicinska njursjukdomar hos
barn och ansvarar för
dialysbehandling (även om
dialysen i sig kan ske på speciella
dialysavdelningar). Inom
verksamheten görs även
utredningar inför och uppföljning
efter njurtransplantation.

Specialistläkarkompeten
s inom njurmedicin eller
barn- och
ungdomsmedicin krävs.

1709

Nuklearmedicin

Verksamhet där man
diagnostiserar och utför
behandlingskontroll med hjälp av
radionuklider som förts in i
kroppen och som ger information
via bilder eller genom registrering
av dynamiska förlopp.

Specialistläkarkompeten
s inom nuklearmedicin
krävs.

1808

Odontologisk radiologi

Specialisttandläkarkomp
etens inom odontologisk
radiologi krävs.

1124

Onkologi

Verksamhet där man röntgar
tänder och käkar samt
angränsande organ och strukturer.
Inom verksamheten används även
ultraljud och magnetisk
resonanstomografi.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
tumörsjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom onkologi krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1105
Dialysverksamh
et.

Jfr 1312
Onkologi,
gynekologisk;
1715
Strålbehandling
s-verksamhet.
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Revisionshistorik

1021

Onkologi, barn och ungdom

Verksamhet där man handlägger
tumörsjukdomar och
hematologiska sjukdomar hos
barn och ungdomar upp till 18 års
ålder.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomshematologi och
onkologi och krävs.

.

1312

Onkologi, gynekologisk

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
gynekologiska tumörsjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom gynekologisk
onkologi krävs.

1162

Onkologisk rehabilitering

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1410

Optikerverksamhet

Verksamhet där man, ofta i ett
multiprofessionellt team, erbjuder
rehabilitering till patienter som
genomgått omfattande
cancerbehandling genom t.ex.
operation, strålbehandling och
cellgiftsbehandling.
Verksamhet där man undersöker
synfunktionen och utprovar
optiska synhjälpmedel samt
genomför
ögonhälsoundersökningar.

1809

Oral protetik

Specialisttandläkarkomp
etens inom oral protetik
krävs.

1810

Ortodonti

Verksamhet där man
rekonstruerar eller ersätter tänder
och vävnader (tandkött och
käkben) med fasta och avtagbara
proteser samt genom implantat.
Verksamhet där man handlägger
bett- och käkavvikelser, t.ex.
genom tandreglering för att

Kodningstips

Optikerkompetens krävs.

Specialisttandläkarkomp
etens inom ortodonti
krävs.
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Kodningstips

behandla uttalade felställningar av
tänder och bettförhållanden.
1324

Ortopedi

Verksamhet där man kirurgiskt
eller medicinskt behandlar
rörelseorganens sjukdomar och
skador.

Specialistläkarkompeten
s inom ortopedi krävs.

2011

Ortopedteknisk verksamhet

Verksamhet där man tillverkar och Ortopedingenjörskompet
individanpassar ortopedtekniska
ens krävs.
hjälpmedel som t.ex. proteser,
ortoser, korsetter, ortopediska
skor och skoinlägg. Inom
verksamheten bedrivs även
utbildning, såsom gångträning.

1325

Ortoptik

Verksamhet där man behandlar
skelning och annan bristande
samordning av ögonens seende
och rörelse.

1136

Osteoporosvård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga osteoporos.

1156

Palliativ vård i livets slutskede Verksamhet där man erbjuder
palliativ vård under patientens
sista tid i livet för att lindra lidande
och främja livskvalitet.
Verksamheten bedrivs vanligen på
hospisboenden.

Jfr 1313
Handkirurgi.

Specialistläkarkompeten
s krävs.
Specialistläkarkompeten
s inom palliativ medicin
eller annan
specialistläkarkompetens
krävs.

Jfr 1160
Specialiserad
palliativ vård.
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1811

Parodontologi

Verksamhet där man handlägger
tandlossningssjukdomar.

Specialisttandläkarkomp
etens inom
parodontologi krävs.

1804

Pedodonti

2315

Personlig assistans

2324

Personligt ombud,
verksamhet

Verksamhet där man handlägger
Specialisttandläkarkomp
orala problem hos barn och
etens inom pedodonti
ungdomar med särskilda behov,
krävs.
t.ex. barn med svår
tandvårdsrädsla, med
funktionsnedsättningar, med
tandutvecklingsstörning eller barn
med komplicerade tandolycksfall.
Verksamhet där man erbjuder
personlig assistans, det vill säga
personligt utformat stöd, åt person
som på grund av stora och
varaktiga funktionsnedsättningar
behöver hjälp med att tillgodose
grundläggande behov.
Personlig assistans erbjuds enligt
LSS eller enligt 51 kap.
Socialförsäkringsbalken, SFB.
Verksamhet där man till personer
med psykisk funktionsnedsättning
erbjuder stöd i form av råd och
hjälp i kontakter med myndigheter,
hälso- och sjukvården, kommunen
etc. Det personliga ombudet
hjälper till med att formulera

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 2317
Ledsagarservice
.
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Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

personens behov av vård, omsorg
och service.
2012

Perukmakarverksamhet

Verksamhet där man tillverkar och
utprovar peruker för personer som
av medicinska skäl tappat håret.

Utgår i denna
version.

1720

PET-verksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar
med hjälp av
positronemissionstomografi, PET.

Specialistläkarkompeten
s inom radiologi krävs.

1154

Postoperativ
uppvakningsverksamhet

Verksamhet där man vårdar och
övervakar nyopererade patienter.

Specialistläkarkompeten
s inom anestesi och
intensivvård och inom
kirurgi krävs.

2328

Praktikplatser och
kompetenshöjande insatser,
verksamhet

Verksamhet där man enligt SoL
(4:4) under begränsad tid erbjuder
praktikplatser och
kompetenshöjande insatser till
personer som ansöker om
ekonomiskt bistånd och som
behöver stöd till att bli
självförsörjande.

1516

Primärvårdsrehabilitering

Verksamhet inom primärvård där
man erbjuder rehabilitering för
patienter som inte har behov av
den specialiserade vårdens
rehabiliteringsresurser.
Primärvårdsrehabilitering kan

Jfr 1151
Intermediärvård.

Jfr 1161
Specialiserad
rehabilitering.
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Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

bedrivas i öppen vård och
hemsjukvård.
1238

Provtagningsverksamhet,
öppen vård

Verksamhet inom öppen vård där
man erbjuder provtagning och
utför analys av vissa tagna prover.
Verksamheten kan bedrivas på
vårdcentraler och vid
provtagningsenheter på sjukhus.

1024

Psykiatri, barn och ungdom

Verksamhet där man handlägger
psykiska sjukdomar hos barn och
ungdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomspsykiatri krävs.

Jfr 1020
Neuropsykiatri,
barn och
ungdom; 1004
Ätstörningsvård,
barn och
ungdom.

1626

Psykiatri, vuxna

Verksamhet där man där man hos
vuxna handlägger psykiska
sjukdomar, som inte ingår i
primärvårdens uppdrag.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

Koden ska
endast
användas om
det inte finns
några andra
psykiatrikoder
som speglar
aktuell
verksamhet. Jfr:
1604
Allmänpsykiatri,
vuxna; 1607
Äldrepsykiatri;
1619

Sid 57/81
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Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Psykosvård;
1621 Affektiva
sjukdomar,
verksamhet;
1605
Dövpsykiatri;
1625
Ätstörningsvård,
vuxna; 1623
Neuropsykiatri,
vuxna; 1624
Beroendevård;
1606
Familjebehandli
ngsverksamhet.
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1033

Psykologverksamhet, barn
och ungdom

Verksamhet där man genom
Psykologkompetens
psykologisk behandling behandlar krävs.
barn och ungdomar med psykisk
ohälsa och psykisk sjukdom.
Psykologisk behandling är ett
paraplybegrepp för en rad interventioner baserade på psykologisk
teori och kan utgöras av t.ex.
motiverande samtal,
problemorienterade samtal,
beteendeträning etc. Inom
verksamheten kan även
utredningar med hjälp av
psykologiska testinstrument
utföras.

1417

Psykologverksamhet, mödraoch barnhälsovård

Verksamhet där man arbetar med Psykologkompetens
att förebygga psykisk ohälsa hos
krävs.
blivande föräldrar och familjer med
barn i förskoleåldern.
Verksamheten erbjuder bland
annat rådgivning till föräldrar,
psykologiska behandlingsinsatser
och psykologiska bedömningar av
barn.
I verksamhetens uppdrag ingår
ofta att ge information och
fortbildning till personal inom övrig
mödra- och barnhälsovård.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
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1411

Psykologverksamhet, vuxna

Verksamhet där man genom
psykologisk behandling behandlar
vuxna med psykisk ohälsa och
psykisk sjukdom. Psykologisk
behandling är ett paraplybegrepp
för en rad interventioner baserade
på psykologisk teori och kan
utgöras av t.ex. motiverande
samtal, problemorienterade
samtal, beteendeträning etc. Inom
verksamheten kan även
utredningar med hjälp av
psykologiska testinstrument
utföras.

Psykologkompetens
krävs.

1619

Psykosvård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
psykossjukdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

1034

Psykoterapi, barn och
ungdom

Verksamhet där man genom
psykoterapeutisk samtalsmetod
behandlar barn och ungdomar
med psykisk ohälsa och psykisk
sjukdom. Psykoterapi är ett
paraplybegrepp för
samtalsmetoder baserade på en
eller flera teoretiska inriktningar.

Psykoterapeut- eller
psykologkompetens
krävs.

1412

Psykoterapi, vuxna

Verksamhet där man genom
psykoterapeutisk samtalsmetod
behandlar vuxna med psykisk
ohälsa och psykisk sjukdom.

Psykoterapeut- eller
psykologkompetens
krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
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Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Psykoterapi är ett paraplybegrepp
för samtalsmetoder baserade på
en eller flera teoretiska
inriktningar.
1708

Radiologi

Verksamhet där man med hjälp av Specialistläkarkompeten
bildgivande morfologiska och
s inom radiologi krävs.
funktionella metoder
diagnostiserar och behandlar
sjukdomar samt utvärderar terapi.
Verksamheten kan inkludera en
rad olika radiologiska inriktningar,
som kärlradiologi, gastrointestinal
radiologi och thoraxradiologi. Även
verksamhet där man utför
undersökningar med hjälp av
ultraljud, MR och PET m.m. kan
innefattas.

1025

Radiologi, barn och ungdom

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra radiologiska
undersökningar på barn och
ungdomar. Verksamheten kan
även inkludera undersökningar
som utförs med hjälp av ultraljud,
datortomografi och MR.

Specialistläkarkompeten
s inom radiologi krävs.

1121

Rehabiliteringsmedicin

Verksamhet där man erbjuder
rehabilitering för patienter efter

Specialistläkarkompeten
s inom

Observera att
denna kod är
generell och att
det finns andra
koder som
också kan vara
aktuella: 1706
MR-verksamhet;
1720 PETverksamhet;
1702
Datortomografiverksamhet;
1721
Ultraljudsverksa
mhet.

Observera att
denna kod är
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funktionsnedsättande sjukdom och rehabiliteringsmedicin
skada t.ex. stroke, traumatisk
krävs.
hjärnskada, långvarig smärta eller
multitrauma.

1340

Reproduktionsmedicin

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utreda och behandla
patienter med ofrivillig barnlöshet.
Inom verksamheten utförs även
IVF-behandling.

1345

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på att kirurgiskt behandla yttre s inom plastikkirurgi
medfödda missbildningar,
krävs.
förvärvade yttre defekter orsakade
av tumörer, skador eller andra
förändringar i hud, slemhinnor och
stödjevävnad.

1125

Reumatologi

Verksamhet där man handlägger
rörelseorganens medicinska
sjukdomar samt systemiska
inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
generell och att
det finns andra
koder som
också kan vara
aktuella: 1155
Neurologisk
rehabilitering;
1147
Smärtrehabiliteri
ngsverksamhet.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

Jfr 1346 Estetisk
plastikkirurgi.

Specialistläkarkompeten
s inom reumatologi
krävs.
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1359

Ryggkirurgi

Specialistläkarkompeten
s inom ortopedi eller
neurokirurgi krävs.

1233

Rättsgenetik

Verksamhet där man kirurgiskt
eller medicinskt bedömer och
behandlar sjukdomar och skador i
rygg och nacke.
Verksamhet där man använder
immunologiska metoder och DNAtekniker för personidentifikation,
dels i faderskapsärenden, dels för
att identifiera en gärningsman med
hjälp av t.ex. blod- eller
spermafläckar från en brottsplats.

1234

Rättskemi

Verksamhet där man på uppdrag
av rättsväsendet utför kemiska
analyser för att identifiera och
mäta halter av gifter, t.ex. alkohol,
läkemedel och narkotika i
kroppsvätskor eller kroppsdelar
från levande eller avlidna
personer.

Specialistläkarkompeten
s inom rättsmedicin
krävs.

1229

Rättsmedicin

Verksamhet där man utför
obduktion och bedömning av
kroppsskador vid onaturlig död,
t.ex. vid förmodat brott. Inom
verksamheten utförs även
undersökningar av levande
personer vid brottsutredningar.

Specialistläkarkompeten
s inom rättsmedicin
krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom rättsmedicin
krävs.

Jfr 1234
Rättskemi; 1233
Rättsgenetik.
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Revisionshistorik

Kodningstips

1614

Rättspsykiatrisk vård

Verksamhet där man vårdar
personer som i domstol dömts till
rättspsykiatrisk vård.

Specialistläkarkompeten
s inom rättspsykiatri
krävs.

Kodningstipset är
förändrat i denna
version.

Jfr 1615
Rättspsykiatrisk
a
undersökningar,
RMV.

1615

Rättspsykiatriska
undersökningar, RMV

Verksamhet där man utför
rättspsykiatriska undersökningar
på begäran av domstol.
Rättspsykiatriska undersökningar
utförs av Rättsmedicinalverket,
RMV.

Specialistläkarkompeten
s inom rättspsykiatri
krävs.

Verksamhetsbenäm Jfr 1614
ningen var i tidigare Rättspsykiatrisk
version
vård.
”Rättspsykiatriska
undersökningar,
verksamhet”.

2310

Servicebostad, verksamhet

1416

Sexologisk verksamhet

Verksamhet enligt LSS eller SoL
där man tillhandahåller ett antal
lägenheter med tillgång till
gemensam service och personal
på plats och där personligt stöd
erbjuds i den omfattning den
enskilde behöver.
Lägenheterna är ofta anpassade
efter den enskildes behov och
ligger ofta samlade i samma hus
eller kringliggande hus. En
lägenhet i en servicebostad är en
mellanform mellan en egen
lägenhet i det ordinarie
bostadsbeståndet och en lägenhet
i en gruppbostad.
Verksamhet där man erbjuder
rådgivning och behandling vid

Jfr
gruppbostadskoderna 2302,
2303 samt 2300
Äldreboende,
verksamhet.
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frågor eller problem som rör
sexuell lust, potens, orgasm,
samlagssmärta och sexuell
identitet.
Verksamhet där man bedriver
rörelse-, styrke- och
koordinationsträning. Inom
verksamheten behandlas även
t.ex. andningssvårigheter, olika
smärttillstånd och vissa psykiska
problem.

Sjukgymnast- eller
fysioterapeutkompetens
krävs.

1413

Sjukgymnastik/Fysioterapi

2023

Sjukhusapotek

Verksamhet där man
tillhandahåller läkemedel och
medicinska förbrukningsartiklar till
främst sjukhusens olika
verksamheter.

Farmaceutkompetens
krävs.

1813

Orofacial medicin

Verksamhet där man handlägger
orofaciala tillstånd hos vuxna som
behöver ett särskilt
omhändertagande, t.ex. på grund
av systemsjukdomar,
funktionsnedsättning eller psykisk
ohälsa. Verksamheten utgör
remissinstans för bl.a.
allmäntandvården och kallas
ibland även för sjukhustandvård
eller oral medicin

Orofacial medicin

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr 2022
Öppenvårdsapotek.
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2014

Sjuktransportverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
transport till och från vårdenhet för
personer vilkas tillstånd kräver att
transportmedlet är särskilt inrättat
för ändamålet men inte kräver
avancerade sjukvårdinsatser
under färden.

2015

Sjukvårdsrådgivning

Verksamhet där man specialiserat
sig på att per telefon svara på
medicinska frågor, bedöma behov
av vård, hänvisa till olika
vårdinstanser och ge
egenvårdsråd.

Sjuksköterskekompetens
krävs.

1517

Skolhälsovård

Verksamhet där man bedriver
förebyggande hälsovård, och viss
sjukvård, för barn och ungdomar
från skolstarten till och med
gymnasiet. Hälsovården omfattar
bland annat vaccinationer, kurativ
vård, psykosocial rådgivning,
förebyggande arbete (t.ex.
rådgivning om alkohol och tobak)
samt sex- och
samlevnadsrådgivning.

Specialistläkarkompeten
s inom skolhälsovård,
barn- och
ungdomsmedicin eller
allmänmedicin krävs.

2026

Smittskyddsverksamhet

Verksamhet där man planerar,
organiserar och leder smittskyddet
inom respektive landsting eller
region.

Specialistläkarkompeten
s inom
infektionssjukdomar
krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 2025
Ambulanssjukvå
rd.

Jfr 2021
Vårdhygienverksamhet.
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Revisionshistorik

Kodningstips

1328

Smärtbehandlingsverksamhet Verksamhet där man specialiserat
sig på att erbjuda rådgivning om
, akut smärta
och uppföljning av behandling av
akut smärta, t.ex. i samband med
trauma, kirurgiska ingrepp eller
smärta vid medicinska tillstånd.

Specialistläkarkompeten
s inom smärtlindring eller
anestesi och
intensivvård krävs.

Jfr 1147
Smärtrehabiliteri
ngsverksamhet.

1147

Smärtrehabiliteringsverksamhet

Verksamhet där man erbjuder
behandling och rehabilitering i ett
multiprofessionellt team för
patienter med långvarig smärta.
Smärtproblematiken bedöms,
utreds, behandlas och
rehabiliteras utifrån en integrerad
helhetssyn.

Specialistläkarkompeten
s inom smärtlindring eller
annan
specialistläkarkompetens
krävs.

Jfr 1328
Smärtbehandlin
gsverksamhet,
akut smärta;
1627
Stressrehabiliter
ingsverksamhet.

1160

Specialiserad palliativ vård

Verksamhet där man erbjuder
specialiserad palliativ vård till
patienter med komplexa symtom
eller vars livssituation medför
särskilda behov, och som utförs av
ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i
palliativ vård.

Specialistläkarkompeten
s inom palliativ medicin
eller annan
specialistläkarkompetens
krävs.

Jfr 1156 Palliativ
vård i livets
slutskede.

1161

Specialiserad rehabilitering

Verksamhet inom specialiserad
Specialistläkarkompeten
vård där man erbjuder
s krävs.
rehabilitering för patienter som har
behov av den specialiserade
vårdens rehabiliteringsresurser.
Specialiserad rehabilitering kan

Jfr 1516
Primärvårdsreha
bilitering.
Observera att
1161
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Senast ändrad
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Revisionshistorik

Kodningstips
Specialiserad
rehabilitering är
generell, och att
det finns andra
koder för
specialiserad
rehabilitering
som också kan
vara aktuella:
1121
Rehabiliterings
medicin; 1155
Neurologisk
rehabilitering;
1137
Strokevård;
1109 Geriatrisk
rehabilitering;
1147
Smärtrehabiliteri
ngsverksamhet;
1162
Onkologisk
rehabilitering;
1627
Stressrehabiliter
ingsverksamhet.
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1353

Specialistmödravård

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi krävs.

1622

Spelberoendevård

1164

Sprututbytesverksamhet

1232

Stamcellsverksamhet

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar eller tillstånd som
medför ökad risk för
komplikationer under graviditet
eller förlossning.
Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga
spelberoende.
Verksamhet där man erbjuder
personer med intravenöst
missbruk möjlighet att lämna
gamla sprutor och kanyler i utbyte
mot sterila verktyg med syftet att
förhindra spridning av blodsmitta.
Inom verksamheten erbjuds
exempelvis provtagning,
vaccination och stödjande samtal.
Laboratorieverksamhet där man
tar till vara och bearbetar
stamceller.

2016

Sterilisering, instrument

Verksamhet där man specialiserat
sig på att sterilisera medicinska
instrument.

Stomimottagning,
specialiserad vård

Verksamhet där man handlägger
patienter med stomi.
Verksamheten bedrivs inom
specialiserad vård och utgör ofta
remissinstans för primärvården.

1363

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Specialistläkarkompeten
s inom beroendemedicin
eller psykiatri krävs.
Specialistläkarkompeten
s krävs.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi krävs.
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1627

Stressrehabiliteringsverksam
het

Verksamhet där man erbjuder
behandling och rehabilitering i ett
multiprofessionellt team för
patienter med stressrelaterad
psykisk ohälsa, t.ex.
utmattningssyndrom.
Stressproblematiken bedöms,
utreds, behandlas och
rehabiliteras utifrån en integrerad
helhetssyn.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1137

Strokevård

Verksamhet där man erbjuder akut Specialistläkarkompeten
omhändertagande av och initial
s inom neurologi eller
rehabilitering för patienter med
internmedicin krävs.
stroke.

1715

Strålbehandlingsverksamhet

Verksamhet där man använder
joniserande strålning vid
sjukdomsbehandling, främst
behandling mot tumörsjukdom.

2326

Stöd till brottsoffer

Verksamhet där man erbjuder stöd
och hjälp till personer som utsatts
för brott och dessa personers
närstående. I verksamheten kan
man även ge stöd och hjälp till
personer som utsatts för våld i
nära relationer.

2327

Stöd till våldsutövare

Verksamhet där man erbjuder stöd
och hjälp till personer som utsätter
närstående för våld och hot att

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1147
Smärtrehabiliteri
ngsverksamhet.

Jfr 1155
Neurologisk
rehabilitering.

Specialistläkarkompeten
s inom onkologi och
sjukhusfysikerkompetens
krävs.
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2304

Stödboende, verksamhet

2017

Syncentral

1037

Särskilt ungdomshem,
verksamhet

HSA Förvaltning

Innehållsbeskrivning
kunna hantera ilska och
konfliktsituationer utan att
använda våld.
Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser för
heldygnsvistelse avsedda för
personer som behöver insatser i
form av tillsyn och stöd men inte
vård eller behandling.
Ett stödboende behöver inte
tillstånd eller anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om det riktas till vuxna och
när det inte finns betydande inslag
av vård eller behandling i
verksamheten.
Ett stödboende kallas ibland t.ex.
träningsboende eller
utslussningsboende.
Verksamhet där man bedriver
habilitering och rehabilitering för
personer med synskada.
Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller platser för
heldygnsvistelse tillsammans med
insatser i form av tvångsvård av
barn och ungdomar som behöver
stå under särskilt noggrann tillsyn
enligt lagen (1990:52) med

Kodningskriterier

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

Jfr koderna om
hem för vård
eller boende,
1036; 2307;
2308.

Jfr 2309 LVMhem,
verksamhet.
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Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips

särskilda bestämmelser om vård
av unga, LVU.
1138

Sömnutredningsverksamhet

Verksamhet där man handlägger
sömnbesvär såsom parasomni,
snarkning eller sömnapné.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1803

Tandhygienistverksamhet

Verksamhet där man
diagnostiserar karies och
parodontit samt behandlar och
förebygger tand- och
munsjukdomar.

Tandhygienistkompetens
krävs.

1329

Thoraxkirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
Specialistläkarkompeten
behandlar sjukdomar och skador i s inom thoraxkirurgi
bröstkorgen och de organ belägna krävs.
där, t.ex. hjärta, lungor och de
stora kärlen.

Tobaksavvänjning,
primärvård

Verksamhet inom primärvård där
man erbjuder rådgivning och stöd
för personer som vill sluta röka
eller snusa.

Tolkcentral

Verksamhet där man erbjuder
vardagstolkning till personer med
dövhet, dövblindhet, vuxendövhet
och hörselskada. Vardagstolkning
innebär att få tolkhjälp i olika
vardagssituationer som t.ex. vid
sjukvårdsbesök, arbetsrelaterade
uppdrag, familjeangelägenheter,

1166

2028

Specialistläkarkompeten
s inom allmänmedicin
krävs.
.
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Senast ändrad
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Revisionshistorik

Kodningstips

fritids- och föreningsaktiviteter och
vid viss samhällsservice.
1236

Transfusionsmedicin

Laboratorieverksamhet där man
utför blodgruppserologi och
framställer, förvarar samt
distribuerar blod och
blodkomponenter.

Specialistläkarkompeten
s inom klinisk
immunologi och
transfusionsmedicin
krävs.

Jfr 1235
Blodgivningsverksamhet.

1330

Transplantationsverksamhet

Verksamhet där man utför
transplantation av t.ex. njure,
lever, hjärta, bukspottkörtel,
cellöar och benmärg.

1721

Ultraljudsverksamhet

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra undersökningar
med hjälp av ultraljud.

Specialistläkarkompeten
s inom radiologi krävs.

Jfr 1355
Ultraljudsverksa
mhet,
gynekologisk;
1360
Ultraljudsverksa
mhet, obstetrisk.

1355

Ultraljudsverksamhet,
gynekologisk

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra gynekologiska
ultraljudsundersökningar.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi krävs.

Jfr 1360
Ultraljudsverksa
mhet, obstetrisk.

1360

Ultraljudsverksamhet,
obstetrisk

Verksamhet där man specialiserat
sig på att utföra
ultraljudsundersökningar under
graviditet.

Specialistläkarkompeten
s inom obstetrik och
gynekologi samt
barnmorskekompetens
krävs.

Jfr 1355
Ultraljudsverksa
mhet,
gynekologisk.
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Innehållsbeskrivning

Revisionshistorik

Kodningstips

1519

Ungdomsmottagning

Verksamhet som riktar sig till
tonåringar och unga vuxna där
man bedriver rådgivning om sex
och samlevnad, preventivmedel
och levnadsvanor samt utreder
och behandlar sexuellt överförbara
sjukdomar.

1332

Urologi

Verksamhet där man kirurgiskt
eller medicinskt behandlar
njurarnas, urinvägarnas och de
manliga könsorganens sjukdomar
samt behandlar manlig
ofruktsamhet och
potensrubbningar.

Specialistläkarkompeten
s inom urologi krävs.

Jfr 1340
Reproduktionsmedicin.

1358

Uroterapiverksamhet

Verksamhet inom specialiserad
vård där man, ofta teambaserat,
erbjuder utredning, behandling
och rådgivning till personer med
bl.a. urininkontinens,
blåstömningsbesvär och
trängningsproblematik.
Rådgivningen innebär
patientundervisning i form av t.ex.
träningsprogram och hjälp att hitta
sätt att hantera sina besvär.

Specialistläkarkompeten
s samt
uroterapeutkompetens
krävs.

Jfr 1357
Bäckenbottenve
rksamhet; 1143
Inkontinensmott
agning,
primärvård.

2024

Vaccinationsverksamhet

Verksamhet där man specialiserat Specialistläkarkompeten
sig på att erbjuda vaccinationer
s krävs.
såsom influensavaccin, rådgivning
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Revisionshistorik

Kodningstips

vid vaccinationsärenden samt
reseprofylax.
1133

Venereologi

Verksamhet där man handlägger
sexuellt överförbara sjukdomar.
Verksamheten inkluderar även
förebyggande arbete.
Verksamhet där man informerar
och utbildar vårdpersonal i
vårdhygieniska frågor.
Verksamheten inkluderar
förebyggande insatser för att
förhindra smittspridning och
insatser för att ge stöd till
vårdpersonal vid vårdrelaterade
infektioner.
Laboratorieverksamhet där man
specialiserat sig på att t.ex. inför
transplantation utföra
vävnadstypning, dvs. bestämning
av specifika strukturer på cellernas
yta.

Specialistläkarkompeten
s inom hud- och
könssjukdomar krävs.

2021

Vårdhygienverksamhet

1230

Vävnadstypningsverksamhet

1128

Yrkesdermatologi

Verksamhet där man handlägger
hudsjukdomar som framkallats av
hudskadliga ämnen i arbetet.

Specialistläkarkompeten
s inom hud- och
könssjukdomar krävs.

2300

Äldreboende, verksamhet

Verksamhet i ett boende där man
tillhandahåller bostäder eller
platser för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser i form av
vård och omsorg för äldre

Specialistläkarkompeten
s inom vårdhygien eller
infektionssjukdomar
krävs.

Jfr 2026
Smittskyddsverksamhet.

Jfr 2310
Servicebostad,
verksamhet.
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Kodningstips

personer med behov av särskilt
stöd.
1607

Äldrepsykiatri

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga psykiska
sjukdomar hos äldre.

Specialistläkarkompeten
s inom äldrepsykiatri
eller psykiatri krävs.

1159

Äldrevårdsmottagning,
primärvård

Verksamhet där man inom
Specialistläkarkompeten
primärvård, ofta i team med
s krävs.
särskild kompetens inom
åldrandets hälsoproblematik,
erbjuder äldre patienter vård. Inom
verksamheten erbjuds bl.a.
hembesök,
läkemedelsgenomgångar och
insatser relaterade till psykisk
ohälsa och kostvanor.

1004

Ätstörningsvård, barn och
ungdom

Verksamhet där man specialiserat
sig på att handlägga ätstörningar
hos barn och ungdomar.

Specialistläkarkompeten
s inom barn- och
ungdomspsykiatri krävs.

1625

Ätstörningsvård, vuxna

Verksamhet där man hos vuxna
specialiserat sig på att handlägga
ätstörningar.

Specialistläkarkompeten
s inom psykiatri krävs.

1361

Ögononkologi, rikssjukvård

Verksamhet där man handlägger
Specialistläkarkomptens
tumörer i ögon och för detta har ett inom ögonsjukdomar
rikssjukvårdsuppdrag enligt
krävs.
tillstånd från Socialstyrelsen.
Rikssjukvård innebär att en viss
definierad högspecialiserad vård
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Revisionshistorik

Kodningstips

centraliseras till ett eller två
sjukhus för att uppnå högre
kvalitet och bättre
resursutnyttjande. Bedömningen
av vilka aktörer som får bedriva
rikssjukvård görs av
Socialstyrelsen.
1335

Ögonsjukvård

Verksamhet där man handlägger
ögonsjukdomar.

2312

Öppen verksamhet

2022

Öppenvårdsapotek

Verksamhet där man för olika
målgrupper erbjuder social
samvaro och annan aktivitet som
inte är individuellt behovsprövad.
Öppen verksamhet kan ha olika
inriktningar, t.ex. kaféverksamhet,
verksamheter vid andra
träffpunkter för social samvaro
eller verksamhet inriktad på
rådgivning i olika former, såsom
alkoholrådgivning eller
föräldragrupper.
Verksamhet där man
tillhandahåller läkemedel och
medicinska förbrukningsartiklar
genom försäljning direkt till
allmänheten.

Specialistläkarkompeten
s inom ögonsjukdomar
krävs.

Jfr 1361
Ögononkologi,
rikssjukvård.
Jfr 2311
Dagverksamhet.

Farmaceutkompetens
krävs.

Jfr 2023
Sjukhusapotek.
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1333

Öron-, näs- och halssjukvård

Verksamhet där man handlägger
sjukdomar, trauman,
missbildningar och
funktionsrubbningar i öron-, näsoch halsregionen.

Specialistläkarkompeten
s inom öron-, näs- och
halssjukdomar krävs.

1343

Överviktsvård

Verksamhet där man specialiserat
sig på att behandla patienter med
fetma i olika grader.

Specialistläkarkompeten
s krävs.

1344

Övre gastroenterologisk
kirurgi

Verksamhet där man kirurgiskt
behandlar sjukdomar och skador i
matstrupe, magsäck, tunntarm,
galla, lever eller bukspottkörtel.

Specialistläkarkompeten
s inom kirurgi krävs.

Senast ändrad
2018-10-24

Revisionshistorik

Kodningstips
Jfr 1304
Audiologi; 1334
Foniatri; 1138
Sömnutrednings
verksamhet;
1365
Kokleaverksamh
et; 1039
Kokleaverksamh
et, barn och
ungdom,
rikssjukvård.

Kodningstipset är
förändrat i denna
version.

Jfr 1307
Kolorektal
kirurgi.
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3. Kopplingstabell Typ av verksamhet –
Verksamhetskod
En sökning bland över 200 verksamhetskoder är opraktisk vid manuell hantering. Därför är
nedanstående förteckning ett förslag till gruppering av verksamhetskoderna i olika
verksamhetstyper.
Denna koppling är enbart ett förslag och kopplingen kommer att vara individuell för olika
katalogägare.
10 Barn- och ungdomsverksamhet
{1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041}
11 Medicinsk verksamhet
{1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166}
12 Laboratorieverksamhet
{1205, 1207, 1209, 1210, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222, 1229, 1230,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238}
13 Opererande verksamhet
{1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,
1324, 1325, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367}
14 Övrig medicinsk verksamhet
{1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417}
15 Primärvårdsverksamhet
{1500, 1502, 1504, 1505, 1506, 1508, 1509, 1512, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522}
16 Psykiatrisk verksamhet
{1600, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1614, 1615, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1626, 1627}
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17 Radiologisk verksamhet
{1702, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1715, 1720, 1721}
18 Tandvårdsverksamhet
{1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813}
20 Övrig medicinsk serviceverksamhet
{2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028}
23 Socialtjänstverksamhet
{2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315,
2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330,
2331}
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