
 

 

ICF -benämning & KVÅ-koder 
 
   

NPI variabel  ICF-kod ICF -benämning KVÅ-kod KVÅ - kodtext 

Vanföreställningar b160 Tankefunktioner PA013 Bedömning av tankefunktioner 

Hallucinationer b156 Perceptuella funktioner PA012 Bedömning av perceptuella funktioner 

Agitation/upprördhet b152 Emotionella funktioner PA011 Bedömning av emotionella funktioner 

Depression/nedstämdhet b152 Emotionella funktioner PA011 Bedömning av emotionella funktioner 

Ångest b152 Emotionella funktioner PA011 Bedömning av emotionella funktioner 

Upprymdhet/eufori b152 Emotionella funktioner PA011 Bedömning av emotionella funktioner 

Apati/likgiltighet b1301 Motivation PA006 Bedömning av energi och driftsfunktioner 

Hämningslöshet b1304 Impulskontroll PA006 Bedömning av energi och driftsfunktioner 

Lättretlighet/irritabilitet b1263 Psykisk stabilitet PA005 Bedömning av temperament och personlighetsfunktioner 

Motorisk rastlöshet b147 Psykomotoriska funktioner PA010 Bedömning av psykomotoriska funktioner 

Sömnstörningar b134 Sömnfunktioner PA007 Bedömning av sömnfunktioner 

Matlust/ätstörningar  b1302  Aptit PA006 Bedömning av energi och driftsfunktioner 

          

Genomföra bedömning 
utifrån NPI-skalan  

    PA000 

Insamling och analys av information från standardiserade 
bedömningsinstrument, skattningsskalor, kliniska test, intervju 
och/eller observation gällande hjärnans och det centrala 
nervsystemets funktioner, såväl övergripande funktioner såsom 
medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner 
såsom minne, språk och kalkylerande psykiska funktioner. 
Övergripande kod inom avsnittet ICF b110-b199. 

 

 

 

 



 

 

Tänkbara orsaker ICF-kod ICF -benämning KVÅ-kod KVÅ - kodtext 

Tillräckligt med mat? saknas   AV090 Näringsvärdesberäkning, förenklad 

Tillräckligt med dryck? saknas   saknas   

Tillräckligt med sömn b134 Sömnfunktioner PA007 Bedömning av sömnfunktioner 

Normal urin? b620 Urineringsfunktioner PF002 Bedömning av urineringsfunktioner 

Normal avföring? b525 Avföringsfunktioner PE005 Bedömning av avföringsfunktioner 

God syn, med eller utan hjälpmedel? b210 Synfunktioner AC012 Klinisk undersökning av ögon 

God hörsel, med eller utan hjälpmedel b230 Hörselfunktioner PB002 Hörselundersökning 

Daglig, positiv samvaro med andra 
personer? 

d720 Sammansatta mellanmänskliga interaktioner PQ001 Bedömning av mellanmänskliga interaktioner 

Avsaknad av hudbesvär? b810 Hudens skyddsfunktioner PH001 Bedömning av huden 

  b840 Förnimmelser som hänger samman med huden PH001 Bedömning av huden 

Avsaknad av munbesvär? s320 Struktur i munnen AE004 Klinisk undersökning av munhåla och tänder 

Möjlighet att ändra kroppsläge d410 Att ändra grundläggande kroppsställning PM001 Bedömning av att ändra kroppsställning 

Temp b550 Värmereglerande funktioner PE010 Bedömning av värmereglerande funktioner 

Puls b4100 Hjärtfrekvens PD001 Pulsmätning 

Blodtryck b420 Blodtrycksfunktioner AF015 Blodtrycksmätning, standard 

Andning b440 Andningsfunktioner PD007 Bedömning av andningsfunktioner 

Verkar personen smärtfri? b280 Smärtförnimmelse PB009 Bedömning av smärta 

Har någon smärtskattningsskala använts? saknas   saknas   

Blodsocker b540 Allmänna ämnesomsättningsfunktioner PE008 Bedömning av ämnesomsättningsfunktioner 

Läkemedelsöversyn genomförd saknas   XV021 Inhämtande information vid läkemedelsgenomgång 

      XV022 Möte för enkel läkemedelsgenomgång 

Bemötandeplan ICF-kod ICF -benämning KVÅ-kod KVÅ - kodtext 

Bemötandeplan d710 Grundläggande mellanmänskliga interaktioner saknas   

 


