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1 Beskrivning 

Detta dokument beskriver vilka kontroller som görs i GVR-tjänsterna med XML-format och hur 

inkommande data från anropande system valideras mot olika register. 

 
I dokumentet GVR Onlineuppdatering av GVR med XML-format beskrivs parameterlista och 

postlayout för online- anrop av tjänsterna samt i respektive XML-schema för varje tjänst. 

 

 

2 Statuskoder 

Varje tjänst har ett definierat svar i XML-format där statuskoden kommer i elementet 

<Statuskod> och klartexten kommer i elementet <Statustext>. Utöver dessa kan det finns fler 

element i svaret beroende på tjänst. 

 

En förteckning över samtliga statuskoder, finns i dokumentet GVR Statuskoder till GVR-tjänster. 

 

3 Tjänstebeskrivningar  

För allmänna detaljer kring tjänstebeskrivningarna, hänvisas till dokumentet GVR Regler för 

GVR-tjänter kapitel 3. 

3.1 Medicinska uppgifter 

Tjänster för medicinska uppgifter 

3.1.1 GVRXMED1 - Registrering av medicinska uppgifter 
Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp  Godkända värden är O för öppenvård eller 
S för slutenvård 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
Vardhandelsetyp + PatientID + 
VardhTidpunkt + Inrattning + Klinik + 
Avdelning  måste finnas i GVR-systemet, 
eftersom de utgör nyckelfält. Annars 
kommer GVR returnera statuskod ”0004 
Vårdhändelse saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
dokumentet: GVR Onlineuppdatering av 
GVR med XML-format. 

VardhTidpunkt Vårdhändelsedatum: 
SS-ÅÅ-MM-
DDTHH:MM:SS.sss 

 

Inrattning Inrättning / vård-
central för besöket 

AVD 

Klinik Klinik för besöket  AVD 

Avdelning Mottagning för 
besöket  

AVD 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

RemitterandeInratt
ning 

Remitterande 
inrättning 
Inrättning / 
vårdcentral  varifrån 
patienten remitterats 

AVD Endast öppenvård 
 
Tillåtna värden:  

• fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av remitterande enhet kan ske 
mot kodserverregistret på tre sätt, se 
nedan. 
För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid besökstillfället används besöksdatum 
(vh_datum) vid sökning mot AVD  

• Om rem_inr + rem_klin + rem_avd  är 
ifyllda valideras hela kombinationen. 

• Om rem_inr och rem_klin är ifyllda 
valideras endast den kombinationen  

• Om endast rem_inr är ifylld valideras 
remitterande inrättning 

Övriga kombinationer är ogiltiga 

RemitterandeKlinik Remitterande klinik AVD Endast öppenvård 
 
Tillåtna värden:  

• tre blanktecken eller numeriskt 

• Validering se termen rem_inr 

RemitterandeAvdel
ning 

Remitterande 
avdelning/mottagning 

AVD Endast öppenvård 
 
Tillåtna värden:  

• tre blanktecken  

• 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Validering se termen rem_inr 

Vardplanering Vårdplaneringskod 
Åtgärd efter besöket 

VPLAN Endast öppenvård 
 
Tillåtna värden: 

• ett blanktecken 
värden i det angivna kodserverregistret 

Obducerad Om patienten är 
obducerad 

 Endast slutenvård 
 
Tillåtna  värden:   

• ‘J’ = JA   

• ‘N’ = NEJ  

• blankt  
Om värdet  = ‘J’  måste dödsorsaken vara 
ifylld 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Diagnoser Ett godtyckligt antal 
diagnoskoder kan 
anges. 

 Första diagnos är huvuddiagnos. 
En huvuddiagnos får inte vara en 
sekundärkod.  
En ‘asterisk’-kod måste följas av  ‘dagger’-
kod. 
Diagnoskoderna måste anges i följd, dvs 
diagnoserna måste fyllas på från början 
utan luckor. 
Kodserverregistret kan bland annat ge 
signal om: 

• diagnoskoden är en asteriskkod eller en 
daggerkod 

• diagnoskoden är könsbunden 

• diagnoskoden är en sekundärkod  

• Diagnoskoden kan vara en ATC-kod. 

- Kod 
 

ingår i elementet 
Diagnoser 
Diagnoskod 
 

DIAGNOS 
DIAPRIM 
ATC 

Tillåtna värden: 

• värden i de angivna kodserverregistren 
Kontroll sker med utskrivningsdatum för 
slutenvård alt. aktuellt datum om 
vårdtillfället inte är avslutat och inget 
utskrivningsdatum finns tillgänligt. 
För öppenvård används datumet i fältet 
VardhTidpunkt för kontroll. 
 

- Dodsorsak ingår i elementet 
Diagnoser 
Anges om angiven 
diagnoskod är 
kopplad till 
dödsorsaken 

 Endast slutenvård 
 
Endast tillåtet i slutenvård. 
Tillåtna värden: 

• J = Ja 

• N = Nej   

• blankt = Nej              
Måste anges om patienten är obducerad. 
Värdet får endast vara angivet på en av 
diagnoserna. 
Vissa utskrivningskoder kräver att 
dödsorsakskod finns angiven. Kontroll mot 
Kodserver sker med utskrivnings-datum. 

- Orsakskod ingår i elementet 
Diagnoser 
Skadeorsakskod  

DIAGNOS Endast slutenvård 
 
Tillåtna värden: 

• värden i det angivna kodserverregistret 
om diagnoskod kräver en orsakskod. 
Kontroll av koden sker med 
utskrivningsdatum alt. aktuellt datum 
om vårdtillfället inte är avslutat och 
inget utskrivningsdatum finns tillgänligt. 

• orsakskod får skickas trots att 
diagnoskod ej kräver det 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Atgarder Ett godtyckligt antal 
åtgärdskoder kan 
anges. 
 
En åtgärdskod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Åtgärdskoder (operations-, tilläggskoder) 
 
Första operationskoden betraktas som 
huvudoperation. 
 
Första åtgärden får inte vara en ATC-kod 
eller en tilläggskod. 
Tilläggskod 
till och med 1999-12-31 
   koder som börjar med Z 
från och med 2000-01-01  
   koder med otyp ’1’ 
 

- Kod ingår i elementet 
Atgarder 
Åtgärdskod 
(operationskod) 

OPKOD 
ATC 
 

Tillåtna värden: 

• värden i det angivna kodserverregistret 
Kodservern kan bland annat ge signal om 
åtgärdkoden är  

• en tilläggskod  

• är könsbunden 
Koden kontrolleras med Åtgärdsdatum. 

- Datum 
 

ingår i elementet 
Atgarder 
 
Åtgärdsdatum för 
åtgärd (operation): 
SSÅÅ-MM-DD 

 Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat och lika med 
besöksdatum alternativt dagen efter 
besöksdatumet för öppenvård eller 
mellan inskrivningsdatum och 
utskrivningsdatum för slutenvård (alt. 
aktuellt datum om utskrivningsdatum 
inte finns) 

 

- Diagnosnummer 
 
 

ingår i elementet 
Atgarder 
 

 Pekar på den diagnos i Diagnoser (se 
ovan) till vilken åtgärden hör.  Tex 
diagnosnr = 3 om den hör till den tredje 
diagnoskoden i dia_info. 
Måste anges  
 
Specialvärde ’0’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till åtgärden, kan endast ges då 
villkoren nedan är uppfyllda: 

• inga diagnoser finns (vårdgivaren är ej 
läkare) 

 

TillstandsLista Ett antal tillstånd kan 
anges. 
 
En tillstandkod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Tillståndskoder 
 
 

- Kod Ingår i elementet 
TillstandsLista 
 

TILLSTAND 
 

Tillåtna värden: 

• värden i det angivna kodserverregistret 
Koden kontrolleras med tillståndsdatum. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- Datum 
 

Ingår i elementet 
TillstandsLista 
 
Tillståndsdatum: 
SSÅÅ-MM-DD 

 Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat 
Måste anges 

- Diagnosnummer 
 
 

Ingår i elementet 
TillstandsLista 
 

 Pekar på den diagnos i Diagnoser (se 
ovan) till vilken tillståndet hör. Tex 
diagnosnr = 3 om den hör till den tredje 
diagnoskoden i Diagnoser. 
Måste anges  
 
Specialvärde ’0’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till tillståndet. 
 

    

 

3.1.2 GVRXMEDK1 - Korrigering av medicinska uppgifter 

Se regler för GVRXMED1. 

3.2 Akutuppgifter 

Tjänster för akutuppgifter 

3.2.1 GVRXAKUT1 – Registrering av akutuppgifter 

 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp  Godkända värden är O för öppenvård eller 
S för slutenvård 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
Vardhandelsetyp + PatientID + 
VardhTidpunkt + Inrattning + Klinik + 
Avdelning  måste finnas i GVR-systemet, 
eftersom de utgör nyckelfält. Annars 
kommer GVR returnera statuskod ”0004 
Vårdhändelse saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
dokumentet: GVR Onlineuppdatering av 
GVR med XML-format. 

VardhTidpunkt Vårdhändelsedatum: 
SSÅÅMMDDTHHMM
SSsss 

 

Inrattning Inrättning / vård-
central för besöket 

AVD 

Klinik Klinik för besöket  AVD 

Avdelning Mottagning för 
besöket  

AVD 

AvbrutenVard Avbruten vård  Godkända värden: 1 och 0 
1 om patienten avvek efter 
läkarbedömning. 
I övriga fall 0. 

Akuttidpunkter Ett godtyckligt antal 
tidpunkter kan anges. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- Tidpunktstyp Typ av tidpunkt  Obligatoriska typer är 01, 02 och 03. (Dvs 
akutbesökets början, första 
läkarbedömning samt akutbesökets slut).  
 
Kontroll sker att dessa tidpunkter kommer i 
kronologisk ordning. 
 
En tidpunktstyp får endast anges en gång 

- Tidpunkt SSÅÅ-MM-
DDTHH:MM:SS.sss 

  

3.2.2 GVRXAKUTK1 – Korrigering av akutuppgifter 

Se regler för GVRXAKUT1 

3.2.3 GVRXAKUTB1 – Borttag av akutuppgifter 

 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp  Godkända värden är O för öppenvård eller 
S för slutenvård 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
Vardhandelsetyp + PatientID + 
VardhTidpunkt + Inrattning + Klinik + 
Avdelning  måste finnas i GVR-systemet, 
eftersom de utgör nyckelfält. Annars 
kommer GVR returnera statuskod ”0004 
Vårdhändelse saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
dokumentet: GVR Onlineuppdatering av 
GVR med XML-format. 

VardhTidpunkt Vårdhändelsedatum: 
SSÅÅMMDDTHHMM
SSsss 

 

Inrattning Inrättning / vård-
central för besöket 

AVD 

Klinik Klinik för besöket  AVD 

Avdelning Mottagning för 
besöket  

AVD 

3.3 Tillgänglighetsuppgifter 

Tjänster för tillgänglighetsuppgifter 

3.3.1 GVRXTILL1 – Registrering av tillgänglighetsuppgifter 

 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp  Godkända värden är O för öppenvård eller 
S för slutenvård 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
Vardhandelsetyp + PatientID + 
VardhTidpunkt + Inrattning + Klinik + 
Avdelning  måste finnas i GVR-systemet, 
eftersom de utgör nyckelfält. Annars 
kommer GVR returnera statuskod ”0004 
Vårdhändelse saknas i GVR” 

VardhTidpunkt Vårdhändelsedatum: 
SSÅÅMMDDTHHMM
SSsss 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Inrattning Inrättning / vård-
central för besöket 

AVD Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
dokumentet: GVR Onlineuppdatering av 
GVR med XML-format. Klinik Klinik för besöket  AVD 

Avdelning Mottagning för 
besöket  

AVD 

Vardgaranti Vårdgaranti  Tillåtna  värden:  
0 = Uppgift kan inte levereras 
1 = Ja  
2 = Nej 

Bokningssatt Bokningssätt  Tillåtna värden: 
0 = Uppgift kan inte levereras 
1 = Patienten har bokat själv 
2 = Vårdpersonal har bokat till patienten 
3 = Obokad 

Bokningregdatum Registreringsdatum 
för bokning 

 Väntetiden beräknas med början från detta 
datum. 
 
Bokningens registreringsdatum 
Datum då bokning skapas i vårdsystemet 
(Skapad datum).  
 
Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat 

Bokningsdatum Bokningsdatum  Första planerade datumet för besökets 
genomförande (Medicinskt måldatum). 
 
Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat 

Remissdatum Remissdatum  Väntetiden beräknas med början från detta 
datum. 
 
Remissdatum/Kontaktdatum  
Beror på remittenttyp 
Datum då remisen skapdes. 
 
Kontaktdatum då patienten själv tar 
kontakt(utan remis = Remitttentyp 3 
 
Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat 

Remittenttyp Remittenttyp  Typ av konsulationsremiss 
 
Tillåtna värden: 

0 = Uppgift kan inte levereras 
1 = Elektronisk remiss  

2 = Pappersremiss 
3 = Egen vårdbegäran/egenremiss 

Anmalningsdatum Anmälningsdatum  Väntetiden beräknas med början från detta 
datum. 
 
Anmälningsdatum 
Datum för beslut om åtgärd 

 
Tillåtna värden: 

• giltigt datumformat 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Undantagskod Undantagskod  Tillåtna värden: 
0 = Uppgift kan inte levereras 
 
1= Ingen undantagskod 
 
2 = Patientvald väntan (PvV). Patienter 
som har väntat längre än vad 
vårdgarantins tidsgräns anger. Patienten 
är informerad och har aktivt avstått 
erbjudande om vård inom vårdgarantins 
tidsgräns. 
 
3 = Medicinskt orsakad väntan (MoV). 
Patienter där hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömer och beslutar att patientens 
hälsotillstånd (av medicinska skäl) inte 
tillåter att planerat 
förstabesök/undersökning/behandling 
genomförs. 
 
4 = Särskilt orsakad väntan (SoV). Särskilt 
orsakad väntan (SoV) är en avvikelse som 
enbart används av BUP-enheterna och 
andra berörda enheter. 
 
 
5 = Tid vid annan vårdenhet - väljs då 
patienten erbjuds tid vid annat vårdenhet 
hos annan eller samma vårdgivare, inom 
vårdgarantin, men avböjer erbjudandet. 
 
 
6 = Vårdenhetens skäl - väljs då 
vårdenheten måste om-/avboka patientens 
besök pga att läkaren är sjuk eller 
liknande. 
 

3.3.2 GVRXTILLK1 – Korrigering av tillgänglighetsuppgifter 

Se regler för GVRXTILL1 

 

3.3.3 GVRXTILLB1 – Borttag av tillgänglighetsuppgifter 

 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp  Godkända värden är O för öppenvård eller 
S för slutenvård 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
Vardhandelsetyp + PatientID + 
VardhTidpunkt + Inrattning + Klinik + 
Avdelning  måste finnas i GVR-systemet, 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

VardhTidpunkt Vårdhändelsedatum: 
SSÅÅMMDDTHHMM
SSsss 

 eftersom de utgör nyckelfält. Annars 
kommer GVR returnera statuskod ”0004 
Vårdhändelse saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
dokumentet: GVR Onlineuppdatering av 
GVR med XML-format. 

Inrattning Inrättning / vård-
central för besöket 

AVD 

Klinik Klinik för besöket  AVD 

Avdelning Mottagning för 
besöket  

AVD 

 

3.4 Översikt 

Översiktstjänster 

3.4.1 GVRXPOS1 – Patientöversikt 

 

Term Beskrivning Kontroller 

Vardhandelsetyp Vårdhändelsetyp Tillåtna  värden:  

• öppen vård = ‘O’ 

• sluten Vård = ‘S’ 
både öppen och slutenvård = ‘B’ 

PatientID Person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Måste finnas i GVR-systemet 
 

FromDatum Vårdhändelser från 
och med detta datum: 
SSÅÅ-MM-DD 

• giltigt datumformat 
 
 

TomDatum Vårdhändelser till och 
med detta datum: 
SSÅÅ-MM-DD 

• giltigt datumformat 
(om inte detta datum anges använder GVR 
aktuellt datum) 

ExtraUppgifter  ’J’ för att ta med medicinska, ekonomiska 
och akutuppgifter 
’N’ för att inte ta med ovanstående 

 

 

 

 

4 Ändringshistorik 
 

Version Datum Författare Ändringshistorik 

V1.0-1 Draft 2015-01-12 Magnus Haglund Draft 1 

V1.0 2015-01-22 Magnus Haglund Version 1 
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Version Datum Författare Ändringshistorik 

v.1.1 2015-02-05 Magnus Haglund Lagt till tjänsterna GVRXAKUTK1 och 

GVRXAKUTB1 samt uppdaterat regelverk för 

GVRXAKUT1 när det gäller tidpunktstyper. 

V1.2 2015-02-10 Magnus Haglund Ändrat giltiga värden för GVRXAKUT1 och 

GVRXAKUTK1 

V1.3 2015-02-24 Magnus Haglund Ändrat giltiga värden för AvbrutenVard i 

tjänsterna GVRXAKUT1 och GVRXAKUTK1 från 

J och N till 1 och 0. 

V1.4 2016-12-16 Magnus Haglund Ändrat att åtgärdsdatumet för öppenvård kan 

även vara dagen efter besöksdatumet 

V1.5 2019-01-23 Magnus Haglund • Lagt till tjänsterna GVRXTILL1, 
GVRXTILLK1, GVRXTILLB1.  

• GVRXAKUTK1 refererar numera till 
GVRXAKUT1. 

V1.6 2019-03-20 Mikael Norenius Uppdaterat regler för GVRXTILL1 

 

 


