
2022-01-01 Åtgärder i samband med öppenvård, VgR inkl regionala koder.

Information och undervisning
AA039 Klinisk undersökning av nervsystemet DU023 Psykopedagogisk behandling 

AA060 Neuropsykologisk utredning (i) DV030 Hälsosamtal

AA085 Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument GB009 Information och undervisning riktad till patient

AU006 Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik GB010 Information och undervisning riktad till närstående

AU118 Strukturerad suicidriskbedömning GB015 Råd eller information om våld i nära relationer (i)

AU119 Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor QT016 Rådgivning till närstående (i)

AU122 Strukturerad farlighetsbedömning Funktionsträning och kompensation för funktionshinder

AV030 Observation i utredningssyfte AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR) 

AV115
Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad kartläggning 
och analys

DU012 Ätträning

AV131
Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade 
bedömningsinstrument/metoder

DV086 Kroppskännedomsträning

AV133
Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade 
bedömningsinstrument/metoder 

DV099 Psykosocial färdighetsträning av sociala interaktioner (i)

PR002 Bedömning av arbetsförmåga och sysselsättning (i) DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)

Läkemedelsbehandling GA025 Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)

AV127 Systematisk undersökning av läkemedelsbiverkan GC001 Rehabiliteringskoordinering för sjukskrivna (i)

DT026 Ordination av läkemedel (i) QA015 Självbildsträning (i)

XV015 Läkemedelsgenomgång, enkel (i) QD016 Träning av fysisk prestationsförmåga (i)

XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad (i) QG007 Avspänningsträning 

Medicintekninsk behandling QK003 Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin

DA006 Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS (i) QR010 Individanpassat systematiskt psykosocialt stöd till arbete och studier

DA024 Elektrokonvulsiv terapi (ECT), unilateral QT006 Träning i att använda hjälpmedel

DA025 Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilateral QT018 Träning i att använda produkter och teknik (exklusive hjälpmedel) 

DU050 Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) Tilläggskoder

Åtgärder för berörda minderåriga ZV020 Användande av tolk

DU055
Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till 
stöd (i)

ZV044 Behandling administrerad via internet

DU056
Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation 
och behov

ZV502 Medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen

DU057
Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas 
situation och behov

ZV503 Medverkan av företrädare för försäkringskassan

Samordning ZV504 Medverkan av närstående

AU123 Upprättande av krisplan ZV505 Medverkan av företrädare för annan medicinsk specialitet

AU124 Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) ZV506 Medverkan av företrädare för arbetsgivare

AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) (i) ZV507 Medverkan av företrädare för skola

AW013 Upprättande av vårdplan (i) ZV508 Medverkan av företrädare för barnomsorg

AW015 Uppföljning av vårdplan (i) ZV509 Medverkan av företrädare för socialtjänst (i) 

XS007 Konferens med patient ZV510 Medverkan av företrädare för kriminalvård (i) 

XS008 Konferens om patient (i) ZV511 Medverkan av LSS-handläggare (i) 

Intyg och anmälningar m.m. ZV512 Medverkan av personligt ombud (i) 

GD007 Anmälan för utredning enligt LVM ZV513 Medverkan av förvaltare eller god man (i) 

GD008 Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov ZV514 Medverkan av företrädare för patientens boende (i) 

Administrativ registrering ZV516 Medverkan av väktare eller polis

XS100 Oplanerad inskrivning till sluten vård (i)

Version 22-01-14 GE

Utredande åtgärder



Psykologisk och psykosocial behandling
DU008 Psykodynamisk psykoterapi (PDT) (i)

DU010 Kognitiv psykoterapi (KPT) (i)

DU011 Kognitiv beteendeterapi (KBT) (i)

DU013 Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) (i)

DU014 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (i)

DU015 Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) (i)

DU017 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (i)

DU021 Dialektisk beteendeterapi (DBT) (i)

DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) (i)

DU024 Funktionell familjeterapi (FFT) (i)

DU025 Barnorienterad familjeterapi (BOF) (i)

DU027 Samspelsbehandling förälder och barn (i)

DU028 Föräldraträning utifrån manualiserad metod (i)

DU072 Multifamiljeterapi, (MFT) (i)

DU075 Strukturell familjeterapi (i)

DU076 Systemisk familjeterapi (i)

DU110 Problemorienterad psykosocial behandling/Counselling (i)

DU111 Nätverksintervention (i)

DU112 Stödjande samtal (i)

DU114 Psykosocial behandling vid kris och trauma (i)

DU118 Motiverande samtal (MI) (i)

DU119 Återfallsprevention vid beroende (ÅFP) (i)

DU120 Motivationshöjande behandling (MET) (i)

Åtgärder enligt LPT/LRV

XU041 Upprättande av vårdplan vid tvångsvård

XU042 Samordnad vårdplan vid tvångsvård

XU047 Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård

Regionala koder

UW005 Basutredning avslutad

UW007 Avslut neuropsykiatrisk utredning

UV120 Screening för PTSD

UV121
Systematisk psykologisk behandling, traumafokuserad kognitiv 
beteendeterapi tfKBT

UV124 Substitutionsbehandling vid opioidanalgetikaberoende

UV125
Systematisk psykologisk behandling, kognitivbeteende-terapeutisk 
(KBT), med exponering och responsprevention (ERP)

UV126 Substitutionsbehandling vid opioidberoende

UX501 Abstinensbehandling avseende narkotika

UX502 Abstinensbehandling avseende alkohol
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