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NPI-variabel
KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF - benämning

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.

Vanföreställningar PA013 Bedömning av tankefunktioner Bedömning av tanketempo, organisation i tankeprocessen, målinriktat och 

logiskt tänkande. Innefattar insamling och analys av information från 

exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, 

intervju och/eller observation.

b1602 Funktioner för tankeinnehåll

Hallucinationer PA012 Bedömning av perceptuella funktioner Bedömning av psykiska funktioner som att känna igen och tolka sinnestimuli. 

Innefattar insamling och analys av information från exempelvis 

standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller 

observation

b156 Peceptuella funktioner

Agitation/upprördhet PA011 Bedömning av emotionella funktioner Bedömning av specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i tankeprocesserna. Innefattar insamling och analys av 

information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, intervju och/eller observation.

b152 Emotionella funktioner

Depression/nedstämdhet PA011 Bedömning av emotionella funktioner Bedömning av specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i tankeprocesserna. Innefattar insamling och analys av 

information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, intervju och/eller observation

b152 Emotionella funktioner

Ångest PA011 Bedömning av emotionella funktioner Bedömning av specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i tankeprocesserna. Innefattar insamling och analys av 

information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, intervju och/eller observation.

b152 Emotionella funktioner

Upprymdhet/eufori PA011 Bedömning av emotionella funktioner Bedömning av specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i tankeprocesserna. Innefattar insamling och analys av 

information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, intervju och/eller observation.

b152 Emotionella funktioner
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NPI-variabel
KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF - benämning

Apati / likgiltighet PA006 Bedömning av energi och driftfunktioner Bedömning av allmänna psykiska funktioner av fysiologiska och psykologiska 

mekanismer som gör att en person envist strävar efter att tillfredsställa 

specifika behov och allmänna mål. Innefattar bedömning av energinivå, 

motivation, aptit, begär efter substanser, impulskontroll. Innefattar även 

insamling och analys av information från exempelvis standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation

b1301 Funktioner för motivation

Hämningslöshet PA006 Bedömning av energi och driftfunktioner Bedömning av allmänna psykiska funktioner av fysiologiska och psykologiska 

mekanismer som gör att en person envist strävar efter att tillfredsställa 

specifika behov och allmänna mål. Innefattar bedömning av energinivå, 

motivation, aptit, begär efter substanser, impulskontroll. Innefattar även 

insamling och analys av information från exempelvis standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation

b1304 Funktioner för impulskontroll

Lättretlighet / labilitet PA005 Bedömning av temperament och 

pesonlighetsfunktioner

Bedömning av allmänna psykiska funktioner i en persons konstitutionella 

disposition att reagera på ett särskilt sätt i situationer och som innefattar 

den uppsättning av psykiska egenskaper som gör att en person klart skiljer 

sig från andra. Innefattar insamling och analys av information från 

exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, 

intervju och/eller observation

b1263 Psykisk stabilitet

Motorisk rastlöshet PA010 Bedöming av psykomotoriska funktioner Bedömning av specifika psykiska funktioner för kontroll över motoriska och 

psykologiska händelser på kroppsnivå. Innefattar insamling och analys av 

information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, 

skattningsskalor, intervju och/eller observation

b147 Psykomotoriska funktioner

Sömnstörningar PA007 Bedömning av sömnfunktioner Bedömning av funktioner som sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, 

sömnkvalitet, sömncykeln, sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi. Innefattar 

insamling och analys av information från exempelvis standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation

b134 Sömnfunktioner

Matlust/ätstörningar PA006 Bedömning av energi och driftfunktioner Bedömning av allmänna psykiska funktioner av fysiologiska och psykologiska 

mekanismer som gör att en person envist strävar efter att tillfredsställa 

specifika behov och allmänna mål. Innefattar bedömning av energinivå, 

motivation, aptit, begär efter substanser, impulskontroll. Innefattar även 

insamling och analys av information från exempelvis standardiserade 

bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation

b1302 Funktioner för aptit
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Analys av tänkbara 

orsaker

KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF -benämning

Tillräckligt med mat? PE015 Bedömning av näringsintag Beskrivningstext saknas e1100 Mat

b510 Funktioner vid intagande av föda

PE016 Bedömning av näringsbehov Beskrivningstext saknas b530 Viktuppehållande funktioner

PE006 Bedömning av viktuppehållande funktioner Beskrivningstext saknas b530 Viktuppehållande funktioner

Tillräckligt med dryck? PE015 Bedömning av näringsintag Beskrivningstext saknas e1100 Mat

b510 Funktioner vid intagande av föda

PE016 Bedömning av näringsbehov Beskrivningstext saknas b530 Viktuppehållande funktioner

PE006 Bedömning av viktuppehållande funktioner Beskrivningstext saknas b530 Viktuppehållande funktioner

Tillräckligt med sömn? PA007 Bedömning av sömnfunktioner Beskrivningstext saknas b134 Sömnfunktioner

Normal urin? PF002 Bedömning av urineringsfunktioner Beskrivningstext saknas b620 Urineringsfunktioner

PN003 Bedömning av att sköta sina toalettbehov Beskrivningstext saknas d530 Att sköta toalettbehov

Normal avföring? PE005 Bedömning av avföringsfunktioner Beskrivningstext saknas b525 Avföringsfunktioner

PN003 Bedömning av att sköta sina toalettbehov Beskrivningstext saknas d530 Att sköta toalettbehov

God syn, med eller utan 

hjälpmedel?

AC012 Klinisk undersökning av ögon Beskrivningstext saknas b210 Synfunktioner

God hörsel, med eller utan 

hjälpmedel

PB002 Hörselundersökning Beskrivningstext saknas b230 Hörselfunktioner

Daglig, positiv samvaro 

med andra personer?

PQ001 Bedömning av mellanmänskliga interaktioner Beskrivningstext saknas d720 Sammansatta mellan-mänskliga 

interaktioner

Avsaknad av hudbesvär? PH001 Bedömning av huden Beskrivningstext saknas b810 Hudens skyddsfunktioner

PH001 Bedömning av huden Beskrivningstext saknas b840 Förnimmelser som hänger samman med 

huden

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

PE002 Bedömning av sväljfunktion Beskrivningstext saknas b510 Funktioner vid intagande av föda

PN002 Bedömning av att vårda sin kropp Beskrivningstext saknas d5201 Att sköta tänderna

Möjlighet att ändra 

kroppsläge?

PM001 Bedömning av att ändra kroppsställning Beskrivningstext saknas d410 Att ändra grundläggande kroppsställning

BPSD-registret / 2023 3



Analys av tänkbara 

orsaker

KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF -benämning

Temp PE010 Bedömning av värmereglerande funktioner Beskrivningstext saknas b550 Värmereglerande funktioner

Puls PD001 Pulsmätning Beskrivningstext saknas b4100 Hjärtfrekvens

Blodtryck AF015 Blodtrycksmätning, standard Beskrivningstext saknas b420 Blodtrycksfunktioner

Andning PD007 Bedöming av andningsfunktioner Beskrivningstext saknas b440 Andningsfunktioner

Verkar personen smärtfri? PB009 Bedömning av smärta Beskrivningstext saknas b280 Smärtförnimmelse

Har någon smärtskattnings-

skala använts? Kod 

saknas

Blodsocker PE008 Bedömning av ämnesomsättningsfunktioner Beskrivningstext saknas b540 Allmänna ämnesomsättningsfunktioner

Läkemedelsöversyn 

genomförd

XV021 Inhämtande information vid läkemedelsgenomgång Beskrivningstext saknas e1011 Läkemedel

XV022 Möte för enkel läkemedelsgenomgång Beskrivningstext saknas e1011 Läkemedel

XV023 Möte för fördjupad läkemedelsgenomgång Beskrivningstext saknas e1011 Läkemedel

XV015 Läkemedelsgenomgång, enkel Beskrivningstext saknas e1011 Läkemedel

XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad Beskrivningstext saknas e1011 Läkemedel

Miljööversyn PT001 Bedömning av behov av omgivningsanpassning i det 

dagliga livet

Beskrivningstext saknas e1 Benämning saknas

PT010 Bedömning av fysisk miljö Bedömning av individens fysiska miljö relaterat till aktuellt hälsotillstånd och 

behovet av anpassning och utformning av produkter och teknik gällande ljus, 

ljud, vibration och luftkvalitet. Kan innefattas i en arbetsplatsutredning. 

Innefattar insamling och analys av information från exempelvis 

standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller 

observation

e240 

Ljus, 

e250 

Ljud, 

e255 

Vibration 

e260 

Luft

Benämning saknas
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Syfte med åtgärden
KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF -benämning

Fysisk aktivitet QN025 Stöd och/eller träning i att sköta sin egen hälsa Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och psykiskt välbefinnande, såsom 

att upprätthålla lämplig kost och nivå av fysisk aktivitet samt undvika 

hälsorisker. Innefattar: egenvård, att söka professionell hjälp och att följa 

medicinska ordinationer och andra hälsoråd och träningsprogram. Att ta 

mediciner. ICF d570

d5704 Att hantera fysisk aktivitet

QS002 Stöd och/eller träning av fritidssysselsättning Träning i att kunna utföra och vara engagerad i lek, spel, sport konst, kultur, 

hobbies, resor och umgänge, t.ex. fysisk träning, nöjen, bio, teater, 

konstutställning, eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela 

musikinstrument. ICF d920. Utesluter: religion och andlighet, politiskt liv och 

medborgarskap, betald och obetald sysselsättning

d920 Att engagera sig i rekreation och fritid

DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) Utfärdande av andra recept, se XV008 d5704 Att hantera fysisk aktivitet

DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet d5704 Att hantera fysisk aktivitet

DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå 

och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden 

FaR (fysisk aktivitet på recept) (DV200)

d5704 Att hantera fysisk aktivitet

Sinnesstimulering DV073 Taktil massage Beskrivningstext saknas Kod 

saknas

QB007 Massage Beskrivningstext saknas Kod 

saknas

DU033 Musikterapi Beskrivningstext saknas Kod 

saknas

DU031 Bildterapi UNS Beskrivningstext saknas Kod 

saknas

QB009 Träning av smakfunktion b250 Träning och stimulering av sinnesfunktioner 

avseende att uppfatta beskt, sött, salt, surt

QB010 Träning av luktfunktion b255 Träning och stimulering av sinnesfunktioner 

avseende att uppfatta lukter och dofter

Förbättra 

kommunikationen

QL000 Stöd och träning i att kommunicera Stöd, träning och/eller övervakning av kommunikation genom språk, tecken, 

symboler, att ta emot och förmedla budskap, att genomföra samtal och att 

använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel.

d3 Kommunikation

d350 Att konversera

e125 Produkter och teknik för kommunikation

Bekräftelse/trygghet Jagstödjande åtgärd kopplat till b180 Beskrivningstext saknas Kod 

saknas

QA009 Stöd vid oro Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk psykisk närvaro. ICF b152 b152 Emotionella funktioner

QA015 Självbildsträning Träning i att ompröva skeva tankemönster och att se realistiskt på sig själv 

och omgivningen. ICF b180

b180 Funktioner för erfarenhet av jaget och tid
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Syfte med åtgärden
KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF -benämning

Basala behov QA004 Underlättande av sömn Underlättande av regelbunden sömn genom information, lugnande närvaro, 

hjälp med avspänning/avslappning, anpassning av omgivningen. Icke 

farmakologisk åtgärd

b134 Sömnfunktioner

QL001 Stöd och träning i att kommunicera Stöd, träning och/eller övervakning av kommunikation genom språk, tecken, 

symboler, att ta emot och förmedla budskap, att genomföra samtal och att 

använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel

d3 Kommunikation

QM007 Träning i att bibehålla en kroppsställning och 

överflyttning 

Träning i att bibehålla samma kroppsställning (inkluderar kroppshållning) 

såsom förbli liggande, sittande eller stående samt att göra en överflyttning 

utan att ändra kroppsställning såsom att glida längs en bänk. ICF d415, d420. 

Utesluter QM005 Träning i att ändra kroppsställning

d415, 

d420

d415 Att bibehålla en kroppsställning,               

d420 Att förflytta sig själv

QM009 Assistans vid ändring och bibehållande av 

kroppsställning samt överflyttning

Assistans i att inta och ändra kroppsställning, att bibehålla en kroppsställning 

samt vid överflyttning från en yta till en annan utan att ändra 

kroppsställning, där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i 

proceduren

d410, 

d415

d410 Att ändra grundläggande 

kroppsställning; d415 Att bibehålla en 

kroppsställning

QN019 Träning i att äta och dricka Beskrivningstext saknas d550; 

d560

d550 Att äta; d560 Att dricka

QN020 Assistans vid födointag Assistera vid födointag genom att t.ex. sönderdela mat, dimensionera 

portioner, organisera upplägg på tallrik där individen själv genomför en del 

moment i proceduren

d550; 

d560

d550 Att äta; d560 Att dricka

QN013 Träning i att sköta sina toalettbehov Beskrivningstext saknas d530 Att sköta toalettbehov

QN028 Assistans vid att sköta toalettbehov Handräckning och stöd för att kontrollera urinering, avföring och sköta 

menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt hantering av 

kläder

d530 Att sköta toalettbehov

QN016 Träning av på- och avklädning Beskrivningstext saknas d540 Att klä sig

QN017 Assistans vid på-och avklädning Beskrivningstext saknas d540 Att klä sig

QN004 Träning i att tvätta sig Beskrivningstext saknas d510 Att tvätta sig

QN005 Assistans vid tvättning Beskrivningstext saknas d510 Att tvätta sig

QN007 Träning i kroppsvård Beskrivningstext saknas d520 Att sköta kroppen

QN008 Assistans vid kroppsvård Beskrivningstext saknas d520 Att sköta kroppen

d720 Att engagagera sig i sammansatta 

mellanmänskliga interaktioner

d770 Intima relationer/Parrelationer
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Syfte med åtgärden
KVÅ-

kod
KVÅ - kodtext Beskrivningstext 

ICF-

kod
ICF -benämning

Miljöanpassning QT003 Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet Anpassa, flytta om, ställa undan, produkter, inventarier och möbler för att 

möjliggöra eller underlätta att aktiviteter i det dagliga livet kan utföras på ett 

säkert sätt

d115 Produkter och teknik för eget bruk i det 

dagliga livet

e125 Produkter och teknik för kommunikation

QT009 Anpassning av boendemiljö Ge förslag till anpassning, utformning av produkter och teknik i hemmiljön. e155 Design, konstruktion, byggnadsteknik och 

byggnadsprodukter för privat bruk

QT010 Anpassning av den fysiska miljön Anpassning fysisk miljö med tanke på ljusförhållanden, ljudförhållanden, 

förekomst av vibrationer, luftkvalitet

e240, 

e250, 

e255, 

e260 

e240 Ljus, e250 Ljud, e255 Vibration, e260 

Luft

Kognitivt stöd QK003 Stöd och/eller  träning i att genomföra daglig rutin Beskrivningstext saknas d230 Att genomföra daglig rutin 

QA007 Minnesträning Beskrivningstext saknas

QA002 Träning av orienteringfunktioner Beskrivningstext saknas

GA025 Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel 

(exklusive rullstol)

Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel 

(exklusive rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. 

Utesluter QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017 Uppföljning av 

hjälpmedelsförskrivning, GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol, 

GA004-GA022 avser utprovning och förskrivning/utlämnande av andra 

produkter än nämnda, GA029 Utprovning och förskrivning av 

förbrukningsmaterial

e115 - 

e145

QT006 Träning i att använda hjälpmedel Träning i att använda hjälpmedel som används i det dagliga livet, för 

förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning 

och för kultur, rekreation och sport (åtgärden ingår i 

förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. Utesluter QT017 Uppföljning av 

hjälpmedelsförskrivning, QT018 Träning i att använda produkter och teknik 

(exklusive förskrivet hjälpmedel)

e115 - 

e145

Social aktivitet QQ004 Stöd och/eller träning av informella sociala relationer Träning i att ha relationer med andra såsom otvungna relationer med 

människor som bor på samma ort eller med medarbetare, elever, 

lekkamrater och människor med likartad bakgrund eller yrke

d750 Att engagera sig i informella sociala 

relationer

QS002 Stöd och/eller träning av fritidssysselsättning Träning i att kunna utföra och vara engagerad i lek, spel, sport konst, kultur, 

hobbies, resor och umgänge, t.ex. fysisk träning, nöjen, bio, teater, 

konstutställning, eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela 

musikinstrument. ICF d920. Utesluter: religion och andlighet, politiskt liv och 

medborgarskap, betald och obetald sysselsättning

d920 Att engagera sig i rekreation och fritid
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