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Introduktion 
 

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård 

enligt ”Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval Ryggkirurgi”. 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella 

koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kap 6 i 

”Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval Ryggkirurgi”. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodServer.  

 

Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid 

Avdelningen för somatisk specialistvård, Avtalsenheten. 

För tekniska frågor kontakta SLL-IT servicedesk: servicedesk.sllit@sll.se, 08-123 145 10. 

 

  

mailto:servicedesk.sllit@sll.se
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1 Beskrivningssystem som grund för ersättning 
 

Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den 

enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika 

variabler. För rapportering av vårdkontakter till gemensamt vårdregister (GVR) för öppen 

vård, sluten vård samt vårdperioder finns ett antal obligatoriska variabler. För öppen vård 

exempelvis besökstyp, vårdgivare och taxekod, för sluten vård exempelvis in- och 

utskrivningskoder. 

 

Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE för att beskriva 

patientens hälsotillstånd och med KVÅ för att beskriva relevanta vårdåtgärder. 

Denna information sekundärklassificeras enligt NordDRG-CC. Utöver detta kan det i vissa 

fall krävas tilläggsrapportering (T-kod och/eller produktkod). 

 

En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på 

utbetalad ersättning. 

 

Nedanstående länk innehåller fördjupad information om regelverk för rapportering av 

vårdkontakter, ICD-10-SE, KVÅ och NordDRG-CC. 

Vårdgivarguiden - Vårdinformatik  

 

Alla vårdkontakter ska rapporteras till det gemensamma vårdregistret (GVR). 

Detta dokument beskriver utifrån avtalet vad som ska rapporteras från det lokala 

patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) för att ersättning ska 

utgå i enlighet med avtalet. Detta dokument beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS 

levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR 

finns dokumentation att tillgå för vårdenhetens leverantör av PAS.  

 

Informationen från GVR bearbetas för utbetalning av ersättning i systemet ERSMO. 

I ERSMO bearbetas denna rapporteringsanvisning i enlighet med följande modeller: 

 109 ”VV Ryggkir, bas ÖV” 

 110 ”VV Ryggkir, bas SV” 

 128 ”VV Ryggkir, tillägg SV” 

 

Information om modellnummer ska inte rapporteras från det lokala PAS. 

Modellnumret kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen, och är oftast viktig 

information i kontakt med SLL-IT och HSF vid t ex felsökning kring ersättning. 

 

  

http://www.vardgivarguiden.se/vardinformatik/
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2 Variabler för rapportering av vårdkontakter 
 

Detta kapitel beskriver ett antal variabler som är obligatoriska att rapportera. 

Vad som är obligatoriskt för öppen respektive sluten vård skiljer sig åt.  

 

Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter finns hos 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Vårdinformatik och ersättningsmodeller. 

Vårdgivarguiden - Vårdinformatik  

 

2.1 Patientavgifter och reservnummer 
 

Regler om avgifter finns i 

Vårdgivarguiden - Avgiftshandboken.  

 

Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i 

Vårdgivarguiden - Turisthandboken. 

Rutiner för ersättning för dessa vårdhändelser beskrivs i kapitel 3. 

 

För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt 

personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett 

reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). 

Kontakta SLL-IT Servicedesk för ytterligare information. 

 

E-post:  servicedesk.sllit@sll.se 

Telefon:  08-123 145 10 

 

  

http://www.vardgivarguiden.se/vardinformatik/
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Ta-betalt/Avgiftshandboken/
http://www.vardgivarguiden.se/turisthandboken/
mailto:servicedesk.sllit@sll.se
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2.2 Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård 
 

2.2.1 Besökstyper 
 

Den vid var tid gällande översikt över besökstyper finns att hämta i CodeServer 

http://codeserver.sll.se. Besökstyperna finns i tabellen/KlassifikationsID ”BTYP”.  

 

Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara 

tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder 

som ersätts i uppdraget. 

 

Ersättning inom uppdraget utgår för fysiska besök (Telefonrådgivning undantaget). 

 

Kod Besökstyper 

0 Nybesök enskilt 

1 Mottagningsbesök, enskilt 

8 Gruppbesök 

9 Distanskontakt 

A Teambesök 

B Gruppteambesök 

 

  

http://codeserver.sll.se/
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2.2.2 Vårdgivarkoder 
 

Den vid var tid gällande översikt över vårdgivarkoder finns att hämta i CodeServer 

http://codeserver.sll.se. Vårdgivarkoderna finns i tabellen/KlassifikationsID ”VDG”. 

 

Med vårdgivare menas i detta fall hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Alla enskilda besök ska rapporteras med endast en (1) vårdgivarkod. 

 

Vid teambesök och gruppteambesök ska endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga 

behandlingsansvaret vid den aktuella vårdkontakten rapportera vårdkontakten och anges som 

vårdgivare 1, övriga medverkande ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. 

 

Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara 

tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder 

som ersätts i uppdraget. 

 

Kod Vårdgivarkoder 

01-69 Läkare 

70 Sjuksköterska 

74 Psykolog  

75 Kurator 

77 Sjukgymnast 

78 Arbetsterapeut 

 

  

http://codeserver.sll.se/
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2.2.3 Taxekoder 
 

Den vid var tid gällande översikt över taxekoder finns att hämta i CodeServer 

http://codeserver.sll.se. Taxekoderna finns i tabellen/KlassifikationsID ”TAXA”.  

 

Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara 

tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder 

som ersätts i uppdraget. 

 

2.2.3.1 Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige 
 

Taxa Namn Användningsområde 

02 Specialistmottagning inkl. 

dagvård 

Vårdkontakt på specialistmottagning.  

06 Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon 

avgift t ex. anhållen, häktad eller som omfattas av 

smittskyddslagen. 

08 SLL – Frikort Patient som har frikort  

10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för 

att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 

22 Remiss från husläkare Första besök hos specialistläkare efter remiss från 

husläkare eller privat specialist i allmänmedicin  

25 Återbetalning enligt  

30-minuters regeln 

Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter 

efter bokad tid. 

60 Patient yngre än 18 år Besök på mottagning av patient som är under 18 år. 

 

  

http://codeserver.sll.se/
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2.2.3.2 Taxekoder för personer bosatta utomlands 
 

I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas, det gäller också 

för personer med ett avaktiverat personnummer hos Skatteverket. Beroende på vilken 

patientavgift patienten ska betala varierar valet av taxekod.  

 

 

Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten 

kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Fullständigt 

regelverk om avgifter se Vårdgivarguiden - Turisthandboken. 

 

Taxa Namn Användningsområde 

04 EU/EES- och 

Konventionspatient 

EU/EES- och konventionspatient – Vårdkontakt när 

sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns. Nordisk 

medborgare visar leg, konventionspatient visar pass.  

Fakturering av faktisk kostnad sker till 

försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare).  

 

Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i 

andra länder än EU/EES-land. 

08 SLL – Frikort Patient som har frikort. 

10 Resterande avgift till 

frikort 

Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie 

för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen.  

19 Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv 

t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter. 

 

2.2.3.3 Taxekod för asylsökande 
 

I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas.  

 

Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se 

Vårdgivarguiden - Asylsökande 

 

Taxa Namn Användningsområde 

12 Asylsökande Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa 

giltigt LMA-kort. 

 
  

http://www.vardgivarguiden.se/turisthandboken/
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Ta-betalt/Asyl_Utan_tillstand/Asylsokande/
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2.2.3.4 Taxekoder för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige 
 

En viktig princip som vårdgivaren ska utgå från är att en person som söker hälso- och 

sjukvård i Sverige har nödvändiga tillstånd att vistas här. De har visum och/eller 

arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd/LMA-kort eller har fått rätt att vistas här medan 

ansökan om uppehållstillstånd prövas. I dessa fall gäller ordinarie avgiftsregler för personer 

från andra länder, se Vårdgivarguiden - Turisthandboken. 

 

Om det finns anledning att tro ett en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige 

ska taxekoderna nedan användas. Mer information om patientgruppen finns i handbok, se 

Vårdgivarguiden - Personer som saknar tillstånd. 

 

Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten.  

 

Taxa Namn Användningsområde 

71 Personer utan tillstånd Avser personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. 

 

2.2.3.5 Taxekod för bevispersoner 
 

En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller 

huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om 

att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att 

uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.  

Kontakta alltid Häls-o och sjukvårdsförvaltningen, Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor-

Barn-Asyl vad gäller dessa personer. 

 

Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten.  

 

Taxa Namn Användningsområde 

70 Bevispersoner Har särskild typ av uppehållstillstånd. 

 

2.2.3.6 Övriga taxekoder 
 

Det finns inga övriga taxekoder som ingår i uppdraget. 

 

  

http://www.vardgivarguiden.se/turisthandboken/
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientavgifter/asyl_utan_tillstand/
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2.2.4 Information om koder för öppen vård  

som inte ger ersättning. 
 

Uppmärksamma att kapitel 2 i detta dokument endast beskriver koderna kring rapportering 

av vårdkontakter i öppen vård för de delar som ersätts i avtalet. Det finns koder som ska 

rapporteras men som inte ger ersättning. Dessa koder visas inte särskilt i detta dokument 

men information om detta finns i nedanstående länk. 

 

Vårdgivarguiden - Anvisningar vissa vårdkontakter  

Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, 

journalkopior med mera. 

  

Information om regelverket som omfattar intyg och utlåtande, vaccinationer samt 

hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen, se  

Vårdgivarguiden – Intyg, vaccination mm 

 

För anvisningar för rapportering av diagnoser och vårdåtgärder i enlighet med ICD-10-SE 

och KVÅ hänvisas till kapitel 3 och Socialstyrelsens information. 

 

  

http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/rapportera/rapportering-av-sarskilda-vardkontakter/
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientavgifter/avgiftshandboken/artiklar/avgifter-intyg-vaccinationer/intyg-vaccination-halsoundersokning/regelverk-och-avgifter-for-intyg-vaccinationer-och-halsoundersokningar/
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2.3 Slutenvårdens kodstrukturer. 
 

För att rapportera vårdtillfällen till GVR finns ett antal obligatoriska parametrar. T ex in- och 

utskrivningskoder. Den vid var tid gällande översikt över giltiga koder finns att hämta i 

CodeServer http://codeserver.sll.se. T ex finns koderna för in- och utskrivning i 

tabellen/KlassifikationsID ”IKOD” respektive ”UKOD”.  

 

Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara 

tillämpbara. 

 

2.3.1 Slutenvårdens koder vid inskrivning. 
 

Kod Inskrivningskoder 

0 Från primärkommunal vård (SMHI) 

1 Från hemmet 

2 Från annan klinik inom samma inrättning 

3 Från annan inrättning 

 

Använd kod 0 när patienten kommer från ett vård och omsorgsboende. Använd kod 1 om 

patienten kommer direkt från akutmottagning utan att ha varit inskriven i slutenvård. 

 

2.3.2 Slutenvårdens koder vid utskrivning. 
 

Kod Utskrivningskoder 

0 Till primärkommunal vård (SMHI) 

1 Till hemmet 

2 Till annan klinik inom samma inrättning 

3 Till annan inrättning 

7 Avliden 

 

Använd kod 0 när patienten har ett vård och omsorgsboende.  

 

  

http://codeserver.sll.se/
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3 Rapportering av vårdkontakter 
 

Alla vårdkontakter ska rapporteras med klassifikationer enligt ICD-10-SE och KVÅ. 

Dessa ska sekundärklassificeras enligt NordDRG. Detta gäller alla vårdgivarkategorier. 

Delar av denna information används som underlag för utbetalning av ersättning, se 

specifikationen för varje produkt i detta kapitel.  

 

Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det 

patientadministrativa systemet (PAS). Även nämnda åtgärdsgrupper och deras angivna 

rangordning är information som skapas och bearbetas med automatik i ersättningsflödet. Detta 

är inte information som levereras från PAS. Informationen presenteras i detta dokument för 

att ge transparens i hur bearbetningen görs så att vårdverksamheten har kontrollmöjlighet. 

 

Notera: 

1. Att rapportera ytterligare koder som t ex diagnoser eller åtgärder utöver det som 

beskrivs i denna rapporteringsanvisning genererar inte ytterligare ersättning. 

2. Om man endast rapporterar koder t ex diagnoser och vårdåtgärder som inte är 

beskrivna i denna rapporteringsanvisning kan det medföra att ingen ersättning utgår. 

 

Till koder för ICD-10-SE och KVÅ hör beskrivning av innehåll och tillämpning för 

respektive kod, vilket inte beskrivs i detta dokument. 

För mer information, se Socialstyrelsen - Klassificering och koder 

 

Den vid var tid gällande översikt över produktkoder finns att hämta i CodeServer 

http://codeserver.sll.se. Produktkoderna finns i tabellen/KlassifikationsID ”PRODUKT”. 

 

Från och med 2015 är det obligatoriskt att vårdkontakterna DRG-grupperas med 

NordDRG-CC grupperaren. De rapporterade DRG-produkterna ska ha produkttyp K. 

 

I nedanstående tabeller finns benämningen åtgärdsgrupp.  

Vad som ingår i dessa grupper beskrivs i kapitel 4. 

 

Åtgärdsgruppens ordning visar inbördes rangordning om de inrapporterade KVÅ-koderna 

sammanfaller till flera valbara åtgärdsgrupper. Rangordningen ger att man får ersättning för 

de högst värderade åtgärderna. Åtgärdsgrupperna kan i sin tur innehålla kombinationer som 

även dessa har rangordning. Kombinationerna finns med i presentationen av åtgärdsgrupperna 

i kapitel 4. Det anges ingen rangordning (0) för tilläggsersättningar då dessa alltid medger 

ersättning för rapporterade åtgärder – oftast finns då förutsättningen att vårdkontakten har 

ersatts med en grundersättning. 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder
http://codeserver.sll.se/
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3.1 Manuell fakturering av vissa vårdkontakter 
 

Uppmärksamma att vissa vårdkontakter inte ersätts via Vårdfaktura. 

Fakturering av ersättningar gällande vårdkontakter för asylsökande, gömda/papperslösa, 

utlandssvenskar, EU/EES-medborgare med EU-kort, eller från länder med konventionsavtal 

med Sverige sker enligt särskild rutin. 

 

För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för hela vårdtjänsten 

från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från det 

offentliga i dessa fall. 

 

3.2 Öppen vård, Ryggkirurgi 
 

Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det 

patientadministrativa systemet (PAS). Även nämnda åtgärdsgrupper och deras angivna 

rangordning är information som skapas och bearbetas med automatik i ersättningsflödet. Detta 

är inte information som levereras från PAS. Informationen presenteras i detta dokument för 

att ge transparens i hur bearbetningen görs så att vårdverksamheten har kontrollmöjlighet. 

 

3.2.1 Bedömningsbesök, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Den första kontakten mellan vårdgivaren och patienten benämns Bedömningsbesök och får 

bara ske vid ett tillfälle (dvs en telefonkontakt eller ett besök). 

 

Produktkod 2S001 

Vårdtjänst Bedömningsbesök, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69, 70, 77 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ UX001 Nybesök 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.2.2 Bedömning per telefon, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Den första kontakten mellan vårdgivaren och patienten benämns Bedömningsbesök och får 

bara ske vid ett tillfälle (dvs en telefonkontakt eller ett besök). 

 

Produktkod 2S002 

Vårdtjänst Bedömning per telefon, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69, 70, 77 

Besökstyp 9 

Taxa 04, 06, 12, 19, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ UX001 Nybesök 

 

Ange även en av följande KVÅ-koder: 

XS012 Information och rådgivning 

 med patient per telefon 

XS011 Information och rådgivning 

 per telefon med företrädare för patienten 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.2.3 Besök - ryggkirurg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Besök hos ryggkirurg ersätts endast preoperativt. 

Postoperativa besök ersätts ej då dessa ingår i vårdepisodersättningen. 

 

Produktkod 2S003 

Vårdtjänst Besök - ryggkirurg, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

Bidiagnos - 

KVÅ - 

 

Postoperativt anges: 

UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 

 

3.2.4 Besök - smärtläkare, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S004 

Vårdtjänst Besök - smärtläkare, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ AA221 Algologisk smärtbedömning, komplicerad 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.2.5 Besök – paramedicin exkl sjukgymnast, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Vid teambesök (A) ska yrkeskod för sjukgymnast (77) ej anges som vårdgivare 1. 

Se avsnitt 3.1.6 och 3.1.8 för information om sjukgymnastbesök. 

 

Produktkod 2S005 

Vårdtjänst Besök – paramedicin exkl sjukgymnast, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 74, 75, 78 

 

Vid teambesök även: 77 – dock ej som vårdgivare 1. 

Besökstyp 0, 1, A 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ - 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 

 

3.2.6 Besök – sjukgymnast, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Vid teambesök (A) där sjukgymnast har det huvudsakliga ansvaret ska yrkeskod för 

sjukgymnast (77) anges som vårdgivare 1. 

 

Produktkod 2S017 

Vårdtjänst Besök - sjukgymnast, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 77 

 

Vid teambesök även: 74, 75, 78 

Besökstyp 0, 1, A 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ - 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.2.7 Grupp eller gruppteambesök, exkl sjukgymnast, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Vid gruppteambesök (B) ska yrkeskod för sjukgymnast (77) ej anges som vårdgivare 1. 

Se avsnitt 3.1.6 och 3.1.8 för information om sjukgymnastbesök. 

 

Produktkod 2S006 

Vårdtjänst Grupp eller gruppteambesök, exkl sjukgymnast, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 74, 75, 78 

 

Vid gruppteambesök även: 77 – dock ej som vårdgivare 1. 

Besökstyp 8, B 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ - 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 

 

3.2.8 Grupp eller gruppteambesök – sjukgymnast, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Vid gruppteambesök (B) där sjukgymnast har det huvudsakliga ansvaret ska yrkeskod för 

sjukgymnast (77) anges som vårdgivare 1. 

 

Produktkod 2S018 

Vårdtjänst Grupp eller gruppteambesök - sjukgymnast, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 77 

 

Vid gruppteambesök även: 74, 75, 78 

Besökstyp 8; B 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

KVÅ - 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.2.9 Besök anestesiologi, Ryggkirurgi 
 

Vårdkontaktens ersättning är inkluderat i vårdepisodersättningen. 

I tabellen finns information om rapportering av denna vårdkontakt som inte ska ge ersättning. 

 

Produktkod Ingen enskilt ersättning, inkluderat i vårdepisodersättningen. 

Vårdtjänst - 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos - 

Bidiagnos - 

KVÅ UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 

 

3.2.10 Diskbråck dagoperation, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S007 

Vårdtjänst Diskbråck dagoperation, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos M511K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit 

Bidiagnos Vid reoperation ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

ABC16, 26, 66 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10158 

Åtgärdsgruppens ordning 14 
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3.2.11 Stenos dekompression dagoperation, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S021 

Vårdtjänst Stenos dekompression dagoperation, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M480K Central spinal stenos i ländryggen 

M488K Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) 

M672 Synovialhypertrofi som ej klassificeras annorstädes 

Bidiagnos Vid reoperation ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

ABC36, 56, 66, NAM 39 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10159, 10225 

Åtgärdsgruppens ordning 10, 11 
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3.2.12 Sällandiagnoser dagoperation, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S022 

Vårdtjänst Sällandiagnoser dagoperation, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos M533 Sjukdomar i sakro-koccygela regionen 

 som ej klassificeras annorstädes 

Bidiagnos Vid reoperation Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ NAK19 

 

Vid reoperation ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10165 

Åtgärdsgruppens ordning 9 
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3.2.13 Osteosyntesmaterial öppen vård, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Ersättning för osteosyntesmaterial utgår endast efter garantitiden. 

Under garantitiden anges KVÅ-koden UX010. 

 

Produktkod 2S023 

Vårdtjänst Osteosyntesmaterial öppen vård, Ryggkirurgi 

Vårdgivare 01-69 

Besökstyp 0, 1 

Taxa 02, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 60, 70, 71 

Huvuddiagnos Z470 Eftervård med borttagande av osteosyntes 

 

eller annan huvuddiagnos* 

Bidiagnos - 

 

Observera att Z470 inte ska användas som bidiagnos om annat  

hälsotillstånd har företräde att vara huvuddiagnos enligt ICD-10-SE 

KVÅ NAU49 Extraktion av internt fixationsmaterial  

 från kotpelare eller nacke 

 

Under garantitiden anges: 

UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

Åtgärdsgrupp 10176 

Åtgärdsgruppens ordning 13 

 

* 

Om Z470 ej rapporteras som huvuddiagnos kommer ersättning beräknas i enlighet med 

avtalet i övrigt; och med hänsyn taget till de diagnoser som specifikt nämns i tabellen i 3.3. 
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3.3 Sluten vård, per-operation, Ryggkirurgi 
 

I detta avsnitt beskrivs rapportering för den peroperativa perioden. 

Inledningsvis visas rapporteringarna för de operationer där den prospektiva ersättningen ska 

utbetalas. I avsnitt 3.2.10 redovisas rapportering av garantiåtgärder som anses ingå i den 

prospektiva ersättningen. 

 

I tabellen på nästa sida visas en enkel överblicksbild över vilka diagnoser och åtgärder som 

ersätts i uppdraget. Bilden visar vilka diagnoser (huvud- och bidiagnoser) och åtgärder som 

måste rapporteras för att bearbetning av informationen ska medföra ersättning. Resterande del 

av dokumentet visar detaljerat och spårbart de komponenter som ingår i bearbetningen för att 

ersättning ska beräknas. 

 

Fr o m 2016-01-01 

Den första tabellen visar även de produktkoder som gäller för utomlänspatienter då dessa 

avviker. 

Den andra tabellen visar produktkoder för nivåersättning. Dessa nivåersättningar gäller för 

vårdhändelser som avslutas fr om 2016-01-01. 
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Modul Modulrubrik Huvuddiagnos Bidiagnos

Bidiagnos 

vid 

reoperation KVÅ-kod

KVÅ 

för 

nivåer

Produkt 

ÖV

Produkt 

SV

Produkt 

ULP     

ÖV o SV Åtgärdsgrupp

Ländrygg A Diskbråck diskektomi M511K Y838 ABC16,26,66 ZX10* 2S007 2SA01 2U503 10158, 10225

Basuppdrag B1 Stenos dekompression M418 Y838 ABC36,56,66, NAM39 ZX10*  - 2SB11 2U504 10159, 10225

M480J Y838 ABC33,36,53,56,63,66, NAM39 ZX10*  - 2SB11 2U504 10159, 10193, 10225

M480K Y838 ABC36,56,66, NAM39 ZX10* 2S021 2SB11 2U504 10159, 10225

M488J Y838 ABC36,56,66, NAM39 ZX10*  - 2SB11 2U504 10159, 10225

M488K Y838 ABC36,56,66, NAM39 ZX10* 2S021 2SB11 2U504 10159, 10225

M672 Y838 ABC36,56,66, NAM39 ZX10* 2S021 2SB11 2U504 10159, 10225

B2 Stenos fusion M480J,K NAG* ZX10*  - 2SB21 2U505 10160

M488J,K NAG* ZX10*  - 2SB21 2U505 10160

M672 NAG* ZX10*  - 2SB21 2U505 10160

M960J,K M480(K), M488(K), M672 Y838 NAG* ZX10*  - 2SB21 2U505 10160

C SRS-fusion M990 NAG* ZX10*  - 2SC01 2U506 10160

M960K M990 Y838 NAG* ZX10*  - 2SC01 2U506 10160

SRS-protes M990 NAB94,96, NAC94 ZX10*  - 2SC01 2U506 10161, 10195

D Spondylisthes fusion M431 NAG* ZX10*  - 2SD01 2U507 10160

M430 NAG* ZX10*  - 2SD01 2U507 10160

M960K M430, M431 Y838 NAG* ZX10*  - 2SD01 2U507 10160

G Degenerativ deformitet M403 NAG*, NAT* ZX10*  - 2SG01 2U510 10160, 10162

M418 NAG*, NAT* ZX10*  - 2SG01 2U510 10160, 10162

M960J,K M403, M418 Y838 NAG* ZX10*  - 2SG01 2U510 10160

Halsrygg E Myelopati M500 NAG*, ABC50,60 ZX10*  - 2SE01 2U508 10160, 10194

Tilläggsuppdrag M471 NAG*, ABC50,60 ZX10*  - 2SE01 2U508 10160, 10194

M960A M500, M471 Y838 NAG*, ABC50,60 ZX10*  - 2SE01 2U508 10160, 10194

F Ritzopati M501 NAG*, ABC30, NAB90, NAC90, NAB96 ZX10*  - 2SF01 2U509 10160, 10163, 10195, 10224

M472 NAG*, ABC30, NAC90, NAB96 ZX10*  - 2SF01 2U509 10160, 10163, 10195

M960A M501, M472 Y838 NAG*, ABC30, NAC90, NAB96 ZX10*  - 2SF01 2U509 10160, 10163, 10195

Sällandiagnoser H Reumatoid artrit (1) M069A NAG*  ZX10*  - 2SH01 2U511 10160

M960A M069A Y838 NAG*  ZX10*  - 2SH01 2U511 10160

Sällandiagnoser H SI-ledssmärta M461, M192 NEG39,49 ZX10*  - 2SH01 2U511 10164

Basuppdrag Coccygodyni M533 Y838 NAK19  - 2S022 2SH01 2U511 10165

M960A,E Indexoperationen Y838 NAG*  ZX10*  - 2SH01 2U511 10160

Osteosyntesmaterial I Efter garantitiden Z470 NAU49  - 2S023 2SI01 10176

egalt (2) NAU49  - 2S023 2SI01 10176

* alla inom serien

(1) Reumatoid artrit, Halsrygg - tillhör tilläggsuppdraget.

(2) Z470 anges ej som bidiagnos då annan diagnos har företräde att vara huvuddiagnos. Jmfr information i 3.2.13 respektive 3.3.10
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I denna tabell visas respektive produktkod för nivåersättning. 

Ersättningen ges då vårdhändelsen har en grundprodukt och att KVÅ-koden för nämnda nivå har rapporterats. 
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3.3.1 Modul A Diskbråck 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SA01 

Vårdtjänst A Diskbråck diskektomi 

Huvuddiagnos M511K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit 

Bidiagnos Vid reoperation ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

ABC16, 26, 66 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation anges även KVÅ UX010, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10158 

Åtgärdsgruppens ordning 14 
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3.3.2 Modul B1 Stenos dekompression 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SB11 

Vårdtjänst B1 Stenos dekompression, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande: 

 

M418 Andra specificerade former av skolios 

M480K Central spinal stenos i ländryggen 

M488J Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) 

M488K Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) 

M672 Synovialhypertrofi som ej klassificeras 

Bidiagnos Vid reoperation ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

ABC36, 56, 66, NAM39 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation anges även KVÅ UX010, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10159, 10225 

Åtgärdsgruppens ordning 10, 11 

 

eller 

 

Huvuddiagnos M480J Central spinal stenos i torakalryggen 

Bidiagnos Vid reoperation ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

ABC33, 36, 53, 56, 63, 66, NAM39 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation anges även KVÅ UX010, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10159, 10193, 10225 

Åtgärdsgruppens ordning 9, 10, 11 
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3.3.3 Modul B2 Stenos fusion 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SB21 

Vårdtjänst B2 Stenos fusion, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M480J Central spinal stenos i torakalryggen 

M480K Central spinal stenos i ländryggen 

M488J Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) 

M488K Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) 

M672 Synovialhypertrofi som ej klassificeras 

M960J Pseudartros efter fusion i torakalryggen 

M960K Pseudartros efter fusion i ländryggen 

 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960J och K 

ska en av följande bidiagnoser anges 

 

M480, M480K, M488, M488K, M672 

 

Vid reoperation M960J och K ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En KVÅ-kod inom serien NAG 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960J och K; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10160 

Åtgärdsgruppens ordning 1 
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3.3.4 Modul C SRS-fusion och -protes 
 
För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SC01 

Vårdtjänst C SRS fusion/protes, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M990 Segmentell dysfunktion 

M960K Pseudartros efter fusion i ländryggen 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960K 

ska M990 anges som bidiagnos 

 

Vid reoperation M960K ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En KVÅ-kod inom serien NAG 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960K; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160 

Åtgärdsgruppens ordning 1 

 

eller 

 

Huvuddiagnos M990 Segmentell dysfunktion 

Bidiagnos - 

KVÅ En av följande: 

NAB94, 96, NAC94 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10161, 10195 

Åtgärdsgruppens ordning 2, 5 
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3.3.5 Modul D Spondylolisthes fusion 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SD01 

Vårdtjänst D Spondylolisthes fusion, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M430 Spondylolys 

M431 Spondylolistes 

M960K Pseudartros efter fusion i ländryggen 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960K 

ska M430 eller M431 anges som bidiagnos 

 

Vid reoperation M960K ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En KVÅ-kod inom serien NAG 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960K; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160 

Åtgärdsgruppens ordning 1 
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3.3.6 Modul G Degenerativ deformitet 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SG01 

Vårdtjänst G Degenerativ deformitet, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M403 Plana-ryggen-syndromet 

M418 Andra specificerade former av skolios 

Bidiagnos - 

KVÅ En KVÅ-kod inom serierna NAG eller NAT 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160, 10162 

Åtgärdsgruppens ordning 1, 3 

 

eller 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M960J Pseudartros efter fusion i torakalryggen 

M960K Pseudartros efter fusion i ländryggen 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960J och K 

ska M403 eller M418 anges som bidiagnos 

 

Vid reoperation M960J och K ska Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En KVÅ-kod inom serien NAG 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960J och K; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160 

Åtgärdsgruppens ordning 1 
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3.3.7 Modul E Myelopati 
 

Denna produkt tillhör tilläggsuppdraget och rapporteras på särskilt kombikakod och uppdrag. 

 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SE01 

Vårdtjänst E Myelopati, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M500 Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati 

M471 Annan spondylos med myelopati 

M960A Pseudartros efter fusion i halsryggen 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960A 

ska M500 eller M471 anges som bidiagnos 

 

Vid reoperation M960A ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

En KVÅ-kod inom serien NAG, ABC50, 60 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960A; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160, 10194 

Åtgärdsgruppens ordning 1, 4 
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3.3.8 Modul F Ritzopati, Ryggkirurgi 
 

Denna produkt tillhör tilläggsuppdraget och rapporteras på särskilt kombikakod och uppdrag. 

 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SF01 

Vårdtjänst F Ritzopati, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos M501 Disksjukdom i halskotpelaren med radikulopati 

Bidiagnos - 

KVÅ En av följande: 

En KVÅ-kod inom serien NAG, ABC30, NAB90, 96, NAC90 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10160, 10163, 10195, 10224 

Åtgärdsgruppens ordning 1, 6, 5, 7 

 

eller 

 

Huvuddiagnos En av följande: 

 

M472 Annan spondylos med radikulopati 

M960A Pseudartros efter fusion i halsryggen 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960A 

ska M501 eller M472 anges som bidiagnos 

 

Vid reoperation M960A ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En av följande: 

En KVÅ-kod inom serien NAG, ABC30, NAB96, NAC90 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960A; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination. 

Åtgärdsgrupp 10160, 10163, 10195 

Åtgärdsgruppens ordning 1, 6, 5 
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3.3.9 Modul H Sällandiagnoser 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2SH01 

Vårdtjänst H Sällandiagnoser, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos En av följande 

 

M069A Reumatoid artrit UNS i halsryggen 

 (tilläggsuppdrag) 

M960A Pseudartros efter fusion i halsryggen 

 (tilläggsuppdrag) 

M960E Pseudartros efter artrodes i bäckenet 

Bidiagnos Vid huvuddiagnos M960A och E 

ska en av följande anges som bidiagnos 

 

M069A, M461, M192, M533 

 

Vid reoperation M960A och E ska även Y838 anges, jämför 3.3. 

KVÅ En KVÅ-kod inom serien NAG 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Vid reoperation M960A; Y838 

ska även KVÅ UX010 anges, jämför 3.3. 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10160 

Åtgärdsgruppens ordning 1 

 

eller 
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Huvuddiagnos En av följande 

 

M461 Sakroiliit som ej klassificeras annorstä 

M192 Annan sekundär artros i andra leder 

Bidiagnos - 

KVÅ En av följande: 

NEG39, 49 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10164 

Åtgärdsgruppens ordning 8 

 

eller 

 

Huvuddiagnos M533 Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som 

 ej klassificeras annorstädes 

Bidiagnos - 

KVÅ NAK 19 

 

Vid operation av fler än en nivå anges given nivåkod 

ZX10* (nivåerna 2-5) 

 

Nedan angiven åtgärdsgrupp visar varje enskild möjlig kombination 

Åtgärdsgrupp 10165 

Åtgärdsgruppens ordning 9 
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3.3.10 Modul I Osteosyntesmaterial 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

sluten vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Ersättning för osteosyntesmaterial utgår endast efter garantitiden. 

Under garantitiden anges KVÅ-koden UX010. 

 

Produktkod 2SI01 

Vårdtjänst I Osteosyntesmaterial, Ryggkirurgi 

Huvuddiagnos Z470 Eftervård med borttagande av osteosyntes 

 

eller annan huvuddiagnos* 

Bidiagnos - 

 

Observera att Z470 inte ska användas som bidiagnos om annat  

hälsotillstånd har företräde att vara huvuddiagnos enligt ICD-10-SE 

KVÅ NAU49 Extraktion av internt fixationsmaterial  

 från kotpelare eller nacke 

 

Under garantitiden anges: 

UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

Åtgärdsgrupp 10176 

Åtgärdsgruppens ordning 13 

 

* 

Om Z470 ej rapporteras som huvuddiagnos kommer ersättning beräknas i enlighet med 

avtalet i övrigt; och med hänsyn taget till de diagnoser som specifikt nämns i tabellen i 3.3. 
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3.4 Operationer inom garantitiden 
 

Operationer som utförs inom garantitiden och i enlighet med avtalade regler ingår i 

garantitiden för åtgärden. Dessa vårdhändelser ersätts inte särskilt. 

Detta beskrivs i förfrågningsunderlagets avsnitt 6.4 Kostnadsansvar. 

 

Dessa vårdkontakter rapporteras enligt gällande regelverk med bidiagnos Y838/Y655 och 

med tillägg av KVÅ-koden: UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

 

Produktkod Ingen enskild ersättning, inkluderat i vårdepisodersättningen. 

Vårdtjänst - 

Vårdgivare - 

Besökstyp - 

Taxa - 

Huvuddiagnos Samtliga diagnoser enligt informationen i förfrågningsunderlagets 

kapitel 6.4, tabell 6j. 

 

Diagnoser och KVÅ-koder rapporteras enligt gällande regelverk. 

Bidiagnos Y838 Andra kirurgiska ingrepp 

 

Observera undantag vid huvuddiagnos T888: 

Y655 Utförande av icke adekvat operation 

KVÅ UX010 Ej ersättningsgrundande vårdkontakt. 

Åtgärdsgrupp - 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.5 Öppen vård, postoperativt, Ryggkirurgi 
 

Rapporteringen av dessa vårdkontakter beskrivs i avsnitt 3.1. 

Generellt kan sägas att dessa vårdkontakter rapporteras på samma sätt som vid preoperativa 

besök. Uppmärksamma dock ersättningsmodellens övergripande regler för hur 

ersättningsflödet hanteras. Information om detta finns i förfrågningsunderlagets avsnitt 6.2.1.2 

Postoperativ sjukgymnastik i öppen vård. Faktureringsrutinerna skiljer mellan vårdenheterna 

beroende på vilket avtal man har. Vänligen kontakta avtalshandläggare för frågor kring detta. 

 

3.6 Tilläggsersättning för vårdtjänst 
 

Åtgärder inom medicinsk service, för vilka det finns koder i KVÅ, som beställs i samband 

med besöket kan klassificeras och rapporteras. 

 

Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning.  

 

För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. 

 

3.6.1  Invasiva ingrepp 
 

Tilläggsersättningen utgår endast i öppen vård. Nedan angivna KVÅ-koder rapporteras i 

samband med det besök eller den telefonkontakt då beslut om åtgärd görs. 

 

3.6.1.1 Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 1 nivå –  

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S008 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 1 nivå –  

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ En av följande: 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator  

 eller ultraljud 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 

Åtgärdsgrupp 10166 
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3.6.1.2 Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 2 nivåer –  

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S009 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 2 nivåer – 

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ En av följande: 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator  

 eller ultraljud 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 

 

Ange därutöver antalet nivåer: 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Åtgärdsgrupp 10167 

 

3.6.1.3 Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 3 nivåer –  

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S019 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 3 nivåer –  

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ En av följande: 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator  

 eller ultraljud 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 

 

Ange därutöver antalet nivåer: 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Åtgärdsgrupp 10168 
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3.6.1.4 Tilläggsersättning, Facettledsblockad 1 nivå –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S010 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Facettledsblockad 1 nivå –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ XNA10 Facettledsblockad  

Åtgärdsgrupp 10169 

 

3.6.1.5 Tilläggsersättning, Facettledsblockad 2 nivåer –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S011 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Facettledsblockad 2 nivåer –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ XNA10 Facettledsblockad 

 

Ange därutöver antalet nivåer: 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Åtgärdsgrupp 10170 
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3.6.1.6 Tilläggsersättning, Facettledsblockad 3 nivåer –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S020 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Facettledsblockad 3 nivåer –  

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 

KVÅ XNA10 Facettledsblockad 

 

Ange därutöver antalet nivåer: 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Åtgärdsgrupp 10171 

 

3.6.1.7 Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 1-2 nivåer, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S012 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 1-2 nivåer, Ryggkirurgi 

KVÅ Ange en av följande: 

XNA00 Diskblockad 

SK610 Diskblockad utan kateter  

 

Om två nivåer åtgärdas anges: 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

 

Vid Miniruckning ges en ytterligare tilläggsersättning 

Det extra tillägget uppkommer om en av nedan två kombinationer av 

KVÅ-koder är rapporterade. Båda de nämnda KVÅ-koderna inom 

kombinationen måste vara utförda och rapporterade för gällande 

besök: 

XNA00 Diskblockad 

XAW99 Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi 

 

SK579 Sakroiliakablockad UNS 

XAW99 Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi 

Åtgärdsgrupp 10172, Miniruckning: 10394 
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3.6.1.8 Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 3 nivåer, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S013 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 3 nivåer, Ryggkirurgi 

KVÅ Ange en av följande: 

XNA00 Diskblockad 

SK610 Diskblockad utan kateter  

 

Ange därutöver antalet nivåer: 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

 

Vid Miniruckning ges en ytterligare tilläggsersättning 

Det extra tillägget uppkommer om en av nedan två kombinationer av 

KVÅ-koder är rapporterade. Båda de nämnda KVÅ-koderna inom 

kombinationen måste vara utförda och rapporterade för gällande 

besök: 

XNA00 Diskblockad 

XAW99 Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi 

 

SK579 Sakroiliakablockad UNS 

XAW99 Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi 

Åtgärdsgrupp 10173, Miniruckning 10228 

 

3.6.1.9 Tilläggsersättning, Höftledsblockad, Ryggkirurgi 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S014 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, Höftledsblockad, Ryggkirurgi 

KVÅ TNF11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i 

 led, höftled eller lår  

Åtgärdsgrupp 10174 

Åtgärdsgruppens ordning - 
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3.6.1.10 Tilläggsersättning, SI-ledsblockad, Ryggkirurgi. 
 

För att ersättning ska utbetalas enligt denna produkt måste vårdkontakten rapporteras som 

öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt 

från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgruppen enligt kapitel 4 

som rapporteras. 

 

Produktkod 2S015 

Vårdtjänst Tilläggsersättning, SI-ledsblockad, Ryggkirurgi 

KVÅ En av följande: 

SK570 Sakroiliablockad utan kateter 

SK571 Sakroiliablockad med kateter 

SK572 Sakroiliablockad utan tunnelerad kateter 

SK579 Sakroiliablockad UNS 

Åtgärdsgrupp 10175 

 

3.6.2 Implantat 
 

För implantat anges nedan angivna kod. Koden ska anges med det antal som motsvarar den 

kronsumma som enligt avtalet ska ersättas. 

 

Produkt-

kod 

Vårdtjänst  

ET13 Implantat/Transplantat 80% av faktisk 

kostnad.  
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3.7 Avdrag för erlagd patientavgift i öppen vård. 
 

När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort 

dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Nedan redovisas hur och vilka avdrag 

som skapas. Avdrag skapas inte vid besök som ingår i vårdepisodersättningen. 

Avdragen visas i vårdfaktura. 

 

Besökstyp Vårdgivare Taxa Avdrag 

produkt 

0, 1, 8, A, B 70, 74, 75 02, 25 29G05 

0, 1, 8, A, B 70, 74, 75  10 29G06 

0, 1, 8, A, B 77, 78 02, 25 29G19 

0, 1, 8, A, B 77, 78 10 29G20 

0, 1, 8, A, B 01-69 02, 25 29G07 

1, 8, A, B 01-69 10 29G08 

0, 1, 8, A, B 01-69 22 29G09 

0 01-69 10 29G10 

0, 1, 8, 9, A, B 01-69, 70, 74, 75, 77, 78 04, 12, 19, 70, 71 Inget avdrag 

 

Vid remiss från husläkare/distriktsläkare eller privat specialist i allmänmedicin används 

normalt taxa 22. Om patienten i detta läge samtidigt kommer ”upp till frikort”, har taxa 10 

företräde. Patientavgiften ”upp till frikort” vid nybesök hos läkare skapar ett lägre 

patientavgiftsavdrag än vid övriga besökstyper. 
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4 Särskild kontroll 
 

4.1 Åtgärdsgrupper och kombinationer. 
 

4.1.1 Åtgärdsgrupp 10158: Diskektomi, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

ABC16 Mikrokirurgisk diskektomi i ländryggraden 

ABC26 Öppen diskektomi i ländryggraden 

ABC66 Dekompression av ryggmärgen i ländryggraden 

 

4.1.2 Åtgärdsgrupp 10159: Dekompression, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

ABC36 Dekompression av nervrötter i ländryggraden 

ABC56 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter vid degenerativa 

förändringar i ländryggraden 

ABC66 Dekompression av ryggmärgen i ländryggraden 

NAM39 Excision av synovialganglion i kotpelare eller nac 
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4.1.3 Åtgärdsgrupp 10160: Fusion, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NAG09 Excisionsartroplastik i kotpelare 

NAG19 Interpositionsartroplastik i kotpelare 

NAG29 Annan artroplastik i kotpelare 

NAG39 Främre fusion utan fixationsmaterial 

NAG49 Främre fusion med intern fixation 

NAG59 Främre fusion med extern fixation 

NAG69 Bakre fusion utan fixation 

NAG79 Bakre fusion med fixation 

NAG89 Unilateral bakre fusion 

NAG99 Annan excision, rekonstruktion eller fusion av led 

 

4.1.4 Åtgärdsgrupp 10161: Protes, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NAB94 Primär led- och diskprotesoperation i ländkotpelar 

NAC94 Sekunder led- och diskprotesoperation i ländkotpel 

NAB96 Primär led- och diskprotesoperation i lumbosakralk 

 

4.1.5 Åtgärdsgrupp 10162: Korrektion, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NAT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad i kotpelaren eller nacken 

NAT19 Spinal korrektion med främre korrektionsinstrument 

NAT29 Spinal korrektion med bakre korrektionsinstrument 

NAT99 Annan operation i kotpelare 
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4.1.6 Åtgärdsgrupp 10163: Diskprotes, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

ABC30 Dekompression av nervrötter i halsryggraden 

NAB90 Primär led- och diskprotesoperation i halskotpelare 

NAC90 Sekunder led- och diskprotesoperation i halskotpelare 

 

4.1.7 Åtgärdsgrupp 10164: Artrodes, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NEG39 Artrodes av bäckenled utan fixationsmaterial 

NEG49 Artrodes av bäckenled med intern fixation 

 

4.1.8 Åtgärdsgrupp 10165: Excision kota, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NAK19 Partiell eller total excision av kota 

 

4.1.9 Åtgärdsgrupp 10166: 

Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 1 nivå – 

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 
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4.1.10 Åtgärdsgrupp 10193: Dekompression bröstrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

ABC33 Dekompression av nervrötter i bröstryggraden 

ABC53 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter i bröstryggraden 

ABC63 Dekompression av ryggmärgen i bröstryggraden 

 

4.1.11 Åtgärdsgrupp 10194: Dekompression utan fusion, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

ABC50 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter i halsryggraden 

ABC60 Dekompression av ryggmärgen i halsryggraden 

 

4.1.12 Åtgärdsgrupp 10195: Samtidig protes och fusion, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

KVÅ Kod-text 

NAB96 Primär led- och diskprotesoperation i lumbosakralkotpelare 
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4.1.13 Åtgärdsgrupp 10167: 

Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 2 nivåer – 

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras. 

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

Kombination Kod-text 

Kombination 10277 Nervrotsblockad 2 nivåer DA030+ZX102 

 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator  

 eller ultraljud 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 7 

Kombination 10278 Nervrotsblockad 2 nivåer DA031+ZX102 

 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 8 

 

4.1.14 Åtgärdsgrupp 10168: 

Tilläggsersättning, Nervrotsblockad 3 nivåer – 

ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras. 

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

Kombination Kod-text 

Kombination 10279 Nervrotsblockad 3 nivåer DA030+ZX103 

 

DA030 Nervblockad med ledning av nervstimulator  

 eller ultraljud 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 5 

Kombination 10280 Nervrotsblockad 3 nivåer DA031+ZX103 

 

DA031 Nervblockad med ledning av röntgenteknik 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 6 
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4.1.15 Åtgärdsgrupp 10169: 

Tilläggsersättning, Facettledsblockad 1 nivå – 

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras. 

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

XNA10 Facettledsblockad 

 

4.1.16 Åtgärdsgrupp 10170: 

Tilläggsersättning, Facettledsblockad 2 nivåer – 

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

Kombination Kod-text 

Kombination 10281 Facettledsblockad 2 nivåer XNA10+ZX102 

 

XNA10 Facettledsblockad 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 9 

 

4.1.17 Åtgärdsgrupp 10171: 

Tilläggsersättning, Facettledsblockad 3 nivåer – 

bröstrygg, ländrygg, halsrygg, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

Kombination Kod-text 

Kombination 10282 Facettledsblockad 3 nivåer XNA10+ZX103 

 

XNA10 Facettledsblockad 

ZX103 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 10 
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4.1.18 Åtgärdsgrupp 10172: 

Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 1-2 nivåer, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ 

Kombination 

Kod-text 

XNA00  Diskblockad 

SK610 Diskblockad utan kateter 

Kombination 10283 Diskografi/diskblockad 2 nivåer XNA00+ZX102 

 

XNA00 Diskblockad 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 3 

Kombination 10284 Diskografi/diskblockad 2 nivåer SK610+ZX102 

 

SK610 Diskblockad utan kateter 

ZX102 2 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 4 

 

4.1.19 Åtgärdsgrupp 10173: 

Tilläggsersättning, Diskografi/Diskblockad 3 nivåer, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

Kombination Kod-text 

Kombination 10285 Diskografi/diskblockad 3 nivåer XNA00+ZX103 

 

XNA00 Diskblockad 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 1 

Kombination 10286 Diskografi/diskblockad 3 nivåer SK610+ZX103 

 

SK610 Diskblockad utan kateter 

ZX103 3 åtgärder med samma kod vid samma tillfälle 

Kombinationsordning 2 
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4.1.20 Åtgärdsgrupp 10174: 

Tilläggsersättning, Höftledsblockad, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

TNF11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, höftled eller lår 

 

4.1.21 Åtgärdsgrupp 10175: 

Tilläggsersättning, SI-ledsblockad, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

SK570 Sakroiliablockad utan kateter 

SK571 Sakroiliablockad med kateter 

SK572 Sakroiliablockad utan tunnelerad kateter 

SK579 Sakroiliablockad UNS 

 

4.1.22 Åtgärdsgrupp 10176: 

Osteosyntesmaterial, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

NAU49 Extraktion av internt fixationsmaterial  

från kotpelare eller nacke 
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4.1.23 Åtgärdsgrupp 10224: 

Diskprotes NAB90, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

NAB90 Primär led- och diskprotesoperation i halskotpelare 

 

4.1.24 Åtgärdsgrupp 10225: 

Dekompression ABC66, Ryggkirurgi 
 

Med åtgärdsgrupp menas att en eller flera av gruppens ingående koder rapporteras.  

 

Åtgärdsgruppen innehåller även kombinationer av koder, vilket betyder att man måste ange 

alla koder som ingår i respektive kombination för att ersättning ska utgå. Kombinationens 

nummer och rangordning rapporteras inte från lokalt PAS. 

 

KVÅ Kod-text 

ABC66 Dekompression av ryggmärgen i ländryggraden 

 

 


