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Förteckning för den planerade specialiserade vårdens 
rapportering till den nationella väntetidsdatabasen  
(besök, undersökningar samt operationer/åtgärder) 

 

Syfte 

Den nationella väntetidsdatabasen följer ett urval av allt den planerade specialiserade vården har 
som uppdrag att utföra. Väntetidsdatabasen tillhandhåller underlag för de prestationsbaserade 
ersättningarna i regeringens särskilda satsningar, ex Kömiljard och tillgänglighetssatsning för barn och 

unga med psykisk ohälsa. 

 

Innehåll 
Innehållet i den nationella databasen förändras/revideras efter behov. 

 

Referens för diagnos- och åtgärdskoderna 
Nedanstående diagnos- och åtgärdskoder återfinns i: 

» Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, med 
ändringar och tillägg: systematisk förteckning. (ICD-10-SE) 

» Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), 2016. 

 

Versionshistorik Datum Ändrat av 

Version 2014:1.  

Nyskapad förteckning med anledning av utökat vårdutbud (18 stycken) och revidering 

av åtgärdskod och diagnoskod 

2014-01-23 SKL 

Version 2016:2 

Förändring av åtgärdskod för Urologi – Förhudsförträngning 

Kod KGH10 borttagen enligt Socialstyrelsen from 2016 ersatt med KGV00, KGV10; 

KGV13, KGV20 

2016-02-11 SKL 
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Besök/mottagningar som ingår i rapporteringen. 

Kirurgi 

Allmän kirurgi a) 

Kvinnosjukvård 

Handkirurgi 

Kärlkirurgi 

Neurokirurgi 

Ortopedi 

Plastikkirurgi 

Urologi 

Ögonsjukvård 

Öron-näsa-halssjukvård 

a) Den del som återstår inom kirurgiområdet när subspecialiteternas resultat specificerats (tex kärlkirurgi, urologi mm).Om 
inte redovisning sker på subspecialitetsnivå redovisas allt under nivå Allmän kirurgi. 

Medicin  Psykiatri 

Allergisjukvård  Allmän psykiatri d) 

Allmän internmedicin b)  Barn- och ungdomspsykiatri d) 

Barn- och ungdomsmedicin   

Endokrinologi   

Mag- och tarmsjukvård   

Hematologi   

Hudsjukvård   

Hjärtsjukvård   

Lungsjukvård   

Neurologi   

Njurmedicin   

Cancersjukvård c)   

Reumatisk sjukvård   

Specialiserad smärtmottagning d)   

b) Den del som återstår inom medicinområdet när subspecialiteternas resultat specificerats (t ex hjärtsjukvård, 
lungsjukvård m m). Om inte redovisning sker på subspecialitetsnivå redovisas allt under nivå Allmän internmedicin. 

c) Avser besök/bedömning efter vårdbegäran hos renodlad onkologisk specialist respektive identifierbar onkologisektion 
inom t ex kirurgområdet eller medicinområdet. Väntetider till strålbehandling, eventuell isotopverksamhet, 
cytostatikabehandling och andra behandlingar ingår inte i uppföljningen. 
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d)Första vårdkontakt kan avse annan vårdgivare än läkare. 

 

 

Undersökningar som ingår i rapporteringen 

 

Undersökning 

Magsäck (gastroskopi) a) 

Magsäck - kirurgi (gastroskopi på kirurgisk enhet) 

Magsäck - medicin (gastroskopi på medicinsk enhet) 

Tjocktarm (koloskopi) a) 

Tjocktarm- kirurgi (koloskopi på kirurgisk enhet) 

Tjocktarm- medicin (koloskopi på medicinsk enhet) 

 

Kommentar:  
Omfattar endast patienter som genomgår planerade undersökningar i öppen vård.  
Akuta undersökningar och undersökningar av patienter i sluten vård ingår inte. 

 

För skopier är följande åtgärdskoder vägledande för redovisning av uppgifter: 

- gastroskopier:  

UJD02, UJD05, JDA05, JDA08, JDA55, JDH05, JDH08, JDH15, JDH22, JDH32 

- koloskopier: 

UJF32, UJF35, JFA15, JFA42, JFA48, JFA55, JFA58 
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Operationer och åtgärder som ingår i rapporteringen 

Gynekologi Åtgärdskod Diagnoskod 

Framfall LEF  

Livmoder, borttag LCC10, LCC11, LCC20 

LCD00, LCD01, LCD04, LCD10, 

LCD11, LCD30 

 

Urinläckage, kvinnor KDG, LEG  

Gynekologi övriga   

Kirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Hudtumörer, godartade inkl 

bascellscancer 

QAA, QAE, QBA, QBE, QCA, QCE, 

QDA, QDE 

D17, D23, C44 

Ljumskbråck JAB  

Navelbråck JAF  

Ärrbråck JAD K43 

Ändtarmssjukdom JHA, JHB, JHC, JHD, JHE, JHW  

Magsäck eller tarm, vid övervikt JDF, JFD00, JFD03, JFD04  

Gallsten JKA 

JKB00, JKB01, JKB11 

 

Sköldkörteloperation BAA, BBA  

Kirurgi övriga   
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Kärlkirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Åderbråck i benen PHB10, PHB12, PHB13, PHB14 

PHD10, PHD11, PHD12, PHD15 

PHS13, PHS14, PHS99 

I83 

Åderbråck i benen PHT10, PHT11, PHT12, PHT15 

eller 

PHT10+ZXC, PHT11+ZXC, 

PHT12+ZXC, PHT15+ZXC 

I83 

Åderbråck i benen PHV10, PHV12, PHV13, 

PHV14,PHV99 

eller 

PHV10+ZXC10, PHV12+ZXC10, 

PHV13+ZXC10, PHV14+ZXC10, 

PHV99+ZXC10 

eller 

PHV10+ZXC20, PHV12+ZXC20, 

PHV13+ZXC20, PHV14+ZXC20, 

PHV99+ZXC20 

eller 

PHV10+ZXC35, PHV12+ZXC35, 

PHV13+ZXC35, PHV14+ZXC35, 

PHV99+ZXC35 

I83 

Kärlkirurgi övriga   

Thoraxkirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Hjärtklaff eller kroppspulsåder FCA, FCB, FCC, FCD, FCE, FCW 

FGA, FGB, FGC, FGD, FGE, FGW 

FKA, FKB, FKC, FKD, FKW FMA, 

FMB, FMC, FMD, FMW 

 

Kranskärl FNA, FNB, FNC, FND, FNE, FNF  

Thoraxkirurgi övriga   
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Ortopedi Åtgärdskod Diagnoskod 

Armbåge och underarm, borttag 

av spik, skruv, platta 

NCU39, NCU49  

Axel eller skuldra, vid smärta NBG09, NBK19,  

NBL39, NBL49, NBL69, NBL99 

M19, M75, M89.5, T92.5 

Axelinstabilitet NBH71, NBH72 M24.4, T92.3 

Axelled (protes) NBB  

Axelled, borttag av spik, skruv, 

platta 

NBU39, NBU49  

Bäcken, borttag av spik, skruv, 

platta 

NEU39, NEU49  

Fot och fotled, borttag av spik, 

skruv, platta 

NHU39, NHU49  

Höftled (protes) NFB  

Höftled, protesbyte NFC  

Höftled och lår, borttag av spik, 

skruv, platta 

NFU39, NFU49  

Knäled (protes) NGB  

Knäled, protesbyte NGC  

Knäledsartroskopi NGA11, NGA21 

NGD01, NGD11, NGD21, NGD91 

NGF01, NGF11, NGF21, NGF31, 

NGF91 

NGH31, NGH41, NGH51, NGH71 

 

Knäled och underben, borttag av 

spik, skruv, platta 

NGU39, NGU49  

Korsband i knä NGE21, NGE22, NGE31, NGE32 

NGE41, NGE42, NGE51, NGE52 

 

Tår vid Hallux valgus/rigidis, 

Hammartå 

NHK  

Ortopedi övriga   
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Ryggkirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Diskbråck i halsryggrad ABC10, ABC20, ABC30, ABC50, 

ABC60, NAG39, NAG49 

M50.0, M50.1 

Diskbråck i ländryggrad ABC16, ABC26, ABC36, ABC66 M51.1 

Kotförskjutning NAG39, NAG49, NAG69, NAG79, 

NAG99 

M43.1, M47.8, M99.1 

Kotpelare och nacke, borttag av 

spik, skruv, platta 

NAU39, NAU49  

Rotkanalförträngning i 

ländryggrad 

ABC56 M48.0, M48.8 

Ryggkirurgi övriga   

Handkirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Finger, kroknande (Dupuytrens) NDM19, TND11 M72.0 

Hand, nervinklämning 

(Karpaltunnel) 

ACC51 G56.0 

Hand, sjukdom i ledhinna eller 

sena 

NDM39, ND;49 M65, M66, M67, M68 

Hand- eller handledsreumatism NDA, NDB, NDC, NDE, NDF, NDG, 

NDH, NDJ, NDK, NDL, NDM, NDN, 

NDP, NDQ, NDR, NDS, NDT, NDW 

M05, M06 

Hand och handled, borttag av 

spik, skruv, platta 

NDU39, NDU49  

Tumbasförslitning (artros) NDG12, NDG42, NDG59 M18 

Handkirurgi övriga   

Urologi Åtgärdskod Diagnoskod 

Testikel, ej nedstigen KFH00, KFH10 Q53 

Pungbråck KFD20 N43 

Prostataförstoring KED, KEC  

Förhudsförträngning KGV00, KGV10, KGV13, KGV20 

Förändrad åtgärdskod 2016 

 

Njur- och uretärsten, 

stötvågsbehandling 

KAT00, KBT00  

Urologi övriga   
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Plastikkirurgi  Åtgärdskod Diagnoskod 

Bröstförminskning HAD30, HAD35 N62 

Bröståteruppbyggnad efter 

tumör 

HAE00, HAE05, HAE10, 

HAE20,HAE99 

C50, D05, Z42.1, Z85.3 

Hängbuk, plastik QBJ30, QBJ35  

Plastikkirurgi övriga   

Ögonsjukvård Åtgärdskod Diagnoskod 

Gråstarr CJC, CJD, CJE  

Skelning CEB, CEC, CED, CEE, CEF, CEW  

Ögon övriga   

Öron-näs-halssjukvård Åtgärdskod Diagnoskod 

Hörselförbättrande operation DBD30 
DCD00, DCD10, 
DDA, DDB, DDC, DDD, DDW 
DEB00, DEB10, DEB20, DEB25, 
DEB30, DEB40, DEB50 
DFE00 

 

Nässkiljevägg, plastik DJB10, DJD20  

Halsmandeloperation EMB10, EMB15, EMB20, 
EMB99 

 

Näsa, polyper EMB30  

Mellanöredränage DCA10, DCA20  

Utprovning av hörapparat  
(alt 1) 

 Z46.1 

Utprovning av hörapparat  
(alt 2) 

GA005 Z46.1 

Utprovning av hörapparat  
(alt 3) 

GA005  

Öron-näs-hals övriga   
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Hjärtsjukvård Åtgärdskod Diagnoskod 

Ablationer FPB00, FPB10, FPB20, FPB22, 
FPB32, FPB96 

 

Elkonvertering DF010, DF026  

Hjärtsjukvård övriga   

Neurokirurgi Åtgärdskod Diagnoskod 

Neurokirurgi övriga   

Barn- och ungdomspsykiatri Åtgärdskod Diagnoskod 

Behandling Se Särskilt urval av KVÅ-koder 
för start av behandling 

 

Fördjupad utredning Se Särskilt urval av KVÅ-koder 
för start av fördjupad 
utredning 
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Rapportering av operationer och åtgärder övriga per rubrik 

Bakgrund 
Vårdgarantin omfattar all planerad specialiserad vård. För operation/åtgärd följs 42 definierade 
operationer/åtgärder samt övriga operationer under rubrik övriga som redovisas nedan. 

Rubrik övriga ingår i måluppfyllelsen för den prestationsbaserade ersättningen för fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (kömiljarden) 2014. 

Redovisas under rubrik/vårdutbud 
 

Gynekologi övriga Plastikkirurgi övriga 

Handkirurgi övriga Ryggkirurgi övriga 

Hjärtsjukvård övriga 

(utförs av kardiolog) 

Thoraxkirurgi övriga 

Kirurgi övriga Urologi övriga 

Kärlkirurgi övriga Ögon övriga 

Neurokirurgi övriga Öron-näs-hals övriga 

Ortopedi övriga  

 

Urval 

Samtliga koder i KKÅ97 som ingår i KVÅ. Koder med kodstruktur 3 bokstäver och 2 
siffror 

Exklusive 

Avsnitt M Obstetrik 

Avsnitt T Mindre kirurgiska ingrepp 

Koder som börjar på U 
(tre bokstäver och två siffror) 

Transluminal endoskopi 

Koder som börjar på X 
(tre bokstäver och två siffror) 

Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk 
verksamhet 

Koder som börjar på Y 
(tre bokstäver och två siffror) 

Uttagning av organ till transplantation 

Kapitel Z Tilläggskoder 

 

KVÅ har två kodstrukturer: åtgärder hämtade från KKÅ97 (koder med tre bokstäver och två 
efterföljande siffror) och icke-kirurgiska åtgärder med KVÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre 
efterföljande siffror) 
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KVÅ-koder för rapportering av barn- och ungdomspsykiatri,  
behandling och fördjupad utredning 

 

Särskilt urval av KVÅ-koder för start av behandling 

Kod Text Beskrivning 

DT026 Ordination av läkemedel Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och 

utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. 

överväganden tillsammans med patienten, 

receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt 

utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt 

läkemedel kan anges med ATC-kod 

DU002 Neuropsykologisk behandling T ex insiktsbearbetning, social träning, träning av 

kognitiva funktioner 

DU007 Stödjande samtal Strukturerat samtal i behandlande syfte som inte 

hänförs till systematisk psykologisk behandling, t.ex. 

krissamtal, motivationssamtal, samtal vid 

förlossningsrädsla (Aurorasamtal) 

DU008 Systematisk psykologisk behandling, 

psykodynamisk 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med psykodynamisk teori 

DU009 Systematisk psykologisk behandling, 

annan 

Psykologisk eller psykosocial behandling med annan 

vedertagen specifik metod än de som avses med 

annan kod 

DU010 Systematisk psykologisk behandling, 

kognitiv 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med kognitiv teori 

DU011 Systematisk psykologisk behandling, 

kognitiv-beteendeterapeutisk 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk 

teori 

DU012 Ätträning Behandlarledd träning, individuell eller i grupp, avser 

beredning och/eller intagande av måltid, syftande mot 

ett normaliserat förhållande till mat och ätande 

DU013 Systematisk psykologisk behandling, 

mentaliseringsbaserad (MBT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod baserad på psykoanalytiskt tänkande 

integrerad med anknytningsteori 

DU020 Systematisk psykologisk behandling, 

systemisk 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med systemisk teori 

DU021 Systematisk psykologisk behandling, 

dialektisk-beteendeterapeutisk 

(DBT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med dialektisk-beteendeterapeutisk 

teori 

DU022 Systematisk psykologisk behandling, 

interpersonell (IPT) 

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik 

metod i enlighet med interpersonell teori 
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Särskilt urval av KVÅ-koder för start av behandling (forts) 

Kod Text Beskrivning 

DU023 Psykopedagogisk behandling Samtal av bearbetande karaktär. Behandlande 

samtal för att förändra eller öka förståelsen för 

patientens egen situation. Ange metod och syfte 

med samtalet ex motiverande samtal, 

jagstärkande samtal 

DU024 Funktionell Familjeterapi (FFT) Manualbaserad behandling med en serie 

behandlingssessioner där terapeuten arbetar med 

hela familjen i syfte att minska patientens 

antisociala beteende eller missbruk 

DU025 Barnorienterad Familjeterapi 

(BOF) 

Familjebehandling för barn vilka uttrycker sig 

bättre i lek än i språk. Barnet och föräldrar 

videofilmas när de leker tillsammans varefter 

samspelt mellan barn och föräldrar diskuteras med 

föräldrarna utifrån inspelningen. Syftet med 

åtgärden är att föräldrarna ska utveckla 

förhållningssätt som stimulerar barnets 

samspelsförmåga 

DU028 Föräldraträning utifrån 

manualiserad metod 

Föräldraträning som sker utifrån manualiserad 

metod, ex.vis COPE (the community parent 

education program) 

DU030 Marte Meo Videobaserad metod med syfte att stödja och 

hjälpa föräldrar och andra att se behov och 

resurser hos barnet och de egna möjligheterna att 

svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt 

den egna möjligheten att påverka samspelet 

mellan sig själv och barnet i positiv riktning 

DU031 Bildterapi Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande 

används för uttryck och kommunikation. Patienten 

målar bilder individuellt eller i en grupp för att 

söka kunskap om sig själv och sin situation 

 

Kommentar: Om en behandling sker på annan enhet inom den specialiserade vården som inte är inom den 

specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ska följande ingå i redovisningen 

Autismspektrumtillstånd (ICD-10: F84) 

ADHD (ICD10: F90, F95:2) 

Ätstörningar (ICD-10: F50) 
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Särskilt urval av KVÅ-koder för start av fördjupad utredning 

 

Kod Text Beskrivning 

AU002 Klinisk bedömning av 

psykologiska funktioner 

Bedömning av individens personlighet, förekomst 

av neuropsykologiska avvikelser, psykologiska 

begränsningar och resurser vilken grundas på 

observation och klinisk intervju. Bedömningen kan 

syfta till att ge underlag för exempelvis beslut om 

psykoterapi eller annan psykologisk behandling, 

beslut om fördjupad utredning eller deltagande i 

visst pedagogiskt program. Avser bedömningar 

där standardiserat instrument ej används 

AU0006 Standardiserad intervju för 

psykiatrisk syndromdiagnostik 

Fastställande av psykiatriska syndromdiagnoser 

med hjälp av vedertaget standardiserat 

diagnostiskt instrument. Undersökningen syftar 

till att fastställa diagnoser enligt ICD eller DSM. 

Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-

SADS 

AU008 Undersökning med 

personlighetsdiagnostiskt 

instrument 

Bedömning av bl.a. individens uppträdande, 

kommunikationsförmåga, kognitioner, 

känslomässiga gensvar och impulskontroll 

grundad på undersökning med hjälp av 

vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju 

eller motsvarande. Undersökningen syftar till att 

beskriva personlighetsprofil. T.ex. Rorschach, TCI, 

KSP 

AU009 Klinisk undersökning av psykiskt 

tillstånd 

Undersökning av bland annat individens 

uppträdande, kommunikationsförmåga, 

kognitioner, stämningsläge och förekomst av 

psykiska symtom genom observation och klinisk 

intervju 

AU010 Allmän skattning av behov eller 

funktionsförmåga 

Bedömning av bl.a. individens uppträdande, 

kommunikationsförmåga, kognitioner, förekomst 

av psykiska symtom samt funktioner och 

aktivitetsförmåga inom exempelvis boende, 

arbete och sysselsättning med vedertagen 

standardiserad intervju, skattningsskala eller 

motsvarande. Undersökningen syftar till att 

beskriva funktionsförmåga eller behov globalt 

eller inom flera skilda områden. T.ex. GAF, CAN 
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Särskilt urval av KVÅ-koder för start av fördjupad utredning (forts) 

Kod Text Beskrivning 

AU011 Skattning av psykiska symptom Bedömning av bl.a. individens uppträdande, 

kommunikationsförmåga, kognitioner, 

stämningsläge och förekomst av psykiska symtom 

etc. grundad på undersökning med hjälp av 

vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju 

eller motsvarande. Undersökningen syftar till att 

kartlägga psykiska symptom avseende förekomst, 

frekvens och svårighetsgrad. T.ex. PANSS, CPRS, 

BPRS, BDI, MADRS, Y-BOCS 

AA039 Klinisk undersökning av 

nervsystemet 

 

AA060 Neuropsykologisk utredning Beroende på i vilken fas av den neuropsykologiska 

utredningen patienten befinner sig innefattar 

åtgärden en eller flera av följande komponenter: 

genomgång av tillgänglig dokumentation, 

inhämtande av anamnes, neuropsykologisk 

undersökning, bedömning, återföring till patienten 

och svar till inremitterande 

AA085 Undersökning med psykologiska 

och psykometriska instrument 

Bedömning av bl.a. individens uppträdande, 

kommunikationsförmåga, kognitioner och 

kognitiva resursprofil grundad på undersökning 

med hjälp av vedertagen skattningsskala, 

strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. 

WAIS, WISC, WCST 

AV030 Observation i utredningssyfte I tiden mer omfattande observation för att kunna 

iaktta och karaktärisera t.ex. specifika anfall, 

beteendestörningar eller symptom som ej kan 

upptäckas eller uteslutas vid observation under ett 

ordinarie utredningssamtal 

AV115 Bedömning av 

levnadsomständigheter 

Fördjupad kartläggning och analys av individens 

personliga förhållanden(innefattande t.ex. boende, 

ekonomi, arbete, fritidsintressen), nätverk 

(innefattande t.ex. familjeförhållanden, sociala 

kontakter, myndighetskontakter), beviljade 

insatser, ej tillgodosedda behov av insatser samt 

levnadsomständigheter i övrigt 

Kommentar: Om en fördjupad utredning sker på annan enhet inom den specialiserade vården som inte är 

inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ska följande ingå i redovisningen 

Autismspektrumtillstånd (ICD-10: F84) 

ADHD (ICD10: F90, F95:2) 

Ätstörningar (ICD-10: F50) 
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