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Beskrivning/Statuskoder 

1 Beskrivning 

Detta dokument beskriver vilka kontroller som görs i GVR-tjänsterna och hur inkommande data 

från anropande system valideras mot olika register. 

 

I dokumentet GVR Onlineuppdatering av GVR beskrivs parameterlista och postlayout för online- 

anrop av tjänsterna. 

 

I dokumentet GVR Postbeskrivning för filer till GVR beskrivs postlayouter för indata vid 

batchuppdatering. 

 

 

2 Statuskoder 

GVR:s egna Statuskoder och meddelanden 

Svar från tjänsten: 

Syntax: 
<svarsradens längd><kommunikationsStatuskod><applikationsStatuskod><svarsrad från Tjänst> 

 

Svarsraden består av statuskod och meddelande från anropad GVR- tjänst. Statuskoder och 

meddelanden från GVR- tjänst beskrivs senare i detta dokument. 

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

Beskrivning av kommunikations- och applikationsstatuskoder görs i dokumentet GVR 

Onlineuppdatering av GVR. 
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GVR tjänster allmänt 

3  GVR tjänster allmänt 

GVR tjänstens namn följer dokument GVR Onlineuppdatering av GVR. Detta dokument 

beskriver termerna till respektive tjänst. 

 

Observera 

 att vid anrop av korrigeringstjänster skall all aktuell (ändrad och icke ändrad) information 

läggas i indata till tjänsten 

 att hantering av vårdkedjor ännu ej ingår i GVR 

Till varje beskrivning finns en tabell som redovisar den enskilda tjänstens samtliga returkoder 

som kan förekomma. 

Om andra statuskoder än de angivna ges från tjänsten eller om det är oklart vad felet betyder, 

kontakta systemansvariga för GVR. Kursiv text ingår inte i det felmeddelande som kommer från 

tjänsten, utan är ett ytterligare förtydligande. 

Skulle en Statuskod komma upp med meddelandet ’Resultatkod saknar klartext i databasen’, 

kontakta systemansvariga för GVR och ange tjänstens namn samt statuskoden. 

 

Vid beskrivning av indata finns en kolumn KodReg som anger vilken tabell i Kodservern som 

GVR validerar mot. 

 

Information om patientens boende 

 

De uppgifter om län, kommun, församling som gäller vid uppdateringstillfället hämtas från 

SLL’s personuppgiftssystem PU. 

 

Person- reservnummer 

Patientens person- reservnummeranges alltid SSÅÅMMDDNNC. 

Reservnummer anges alltid som: 99SSÅÅNNNNNC 

 

Förkortningar som används i dokumentet: 

Gällande personnummer: Gällande Klockslag: 

SS Sekel   HH Timmar 

ÅÅ Årtal  MM Minuter 

MM Månad  SS Sekunder 

DD Dag  sss Tusendelssekunder 

NNN Löpnummer  

C Kontrollsiffra  

 

Testdata 

I exempelvis produktionsmiljö så kontrolleras PatientID samt Kombika mot känt test-data och 

registrering av vårdhändelse och vårdperiod avvisas om test-data upptäcks.
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Tjänster för slutenvård GVRSIN2 Inskrivning i sluten vård 

4 Tjänster för slutenvård 

4.1 GVRSIN2 Inskrivning i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99SSÅÅNNNNNC 

 Personidentiteten kontrolleras först mot PU. 
Om identiteten saknas går man vidare mot 
SPAR-registret. Identiteter som saknas i 
dessa register uppdaterar ej GVR. 

vh_datum Inskrivningsdatum  
Datum då patienten 
blev inskriven. 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

 får ej vara mindre än födelsedatum 
(om ej reservnummer) 

vh_tid Klockslag för 
inskrivning (registrering)  
HHMMSSsss 

 Tillåtna värden:  

 HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 
SS = Sekunder <= 59 
sss = Tusendelssekunder <= 999 

vh_inr Vårdande inrättning 
Inrättning där patienten 
vårdas 

AVD Tillåtna värden: 

 värdet skall vara numeriskt 

 Kombinationen vh_inr + vh_klin+ vh_avd 
valideras mot kodserverregistret. 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid inskrivningstillfället används vh_datum vid 
sökning mot AVD 

vh_klin Vårdande klinik AVD Tillåtna värden: 

 värdet skall vara numeriskt  
Validering mot AVD, se term vh_inr 

vh_avd Vårdande avdelning  AVD Validering mot AVD, se term vh_inr 

rem_inr Remitterande inrättning 
Inrättning varifrån 
patienten remitterats 

AVD 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 inskrivningstillfället används 
inskrivningsdatum (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 
Vissa inskrivningskoder kräver denna 
informationen. 

rem_klin Remitterande klinik AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

rem_avd Remitterande avdelning AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Validering se termen rem_inr 

in_kod Inskrivningskod  
Anger varifrån patienten 
kom vid inskrivningen 

IKOD Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodservern kan ge signal om att remitterad 
från annan kombikaenhet skall anges. 
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Tjänster för slutenvård GVRSIN2 Inskrivning i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

in_form Inskrivningsform  
Registreras enbart inom 
psykiatrin 

IFORM Tillåtna värden:  

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret om 
vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

akut Akutintagen, anger om 
patienten var 
akutintagen eller ej 

AKUT Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 

psykvardperiod   Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken 

 fritt vald identitet 
Om psykvårdperiod anges, valideras den mot 
psykvårdperioder som lagts upp tidigare i 
GVR (se GVRSPER1). 

vardsamband Vårdsamband 
Används för 
Vårdavtal 

 Vårdavtal pos 1-7 
Ingen validering. 
Om fältet är blankt och AKUT = J sätts 
vårdavtal = INS6001. 
Om fältet är blankt och AKUT = N sätts 
vårdavtal = INS6002. 

vardkedjenr Vårdkedjenummer  Används ej 
Tillåtna värden:  

 tjugo blanktecken 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0050 Remitterande bör anges för denna inskr.kod (reg) 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0201 Felaktigt personnummer/reservnummer format 

0202 Personnummer/reservnummer saknas i CFU/SPAR 

0203 Patientens avlidendatum < vårdhändelsedatum 

0204 Personuppgifter ej aktuella 

0205 Patientens person- reservnummerfelaktigt el. saknas 

0206 Kommunikationsfel SPAR 

0209 Angivet pnr/rnr saknar län-kommun-församling i PU 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0301 Vårdande enhet saknas i KOMBIKA 

0302 Remitterande enhet saknas i KOMBIKA 

0303 Inskrivningskod felaktig eller saknas 

0304 Inskrivningsform felaktig eller saknas 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0313 Vårdhändelse finns redan i GVR 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0319 Akutkod felaktig eller saknas 

0320 Felaktigt vårdsamband 

0321 Vårdhändelse före födelse 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0965 Endast psykklinik kan registrera psykvårdsperiod 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 

1097 Okänt fel vid hämtning från SPAR 
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Tjänster för slutenvård GVRSINK2 Korrigering av inskrivning i sluten vård 

4.2 GVRSINK2 Korrigering av inskrivning i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom de 
utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se något 
av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning  AVD 

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning   AVD 

rem_inr Remitterande inrättning 
Inrättning varifrån 
patienten remitterats 

AVD 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 inskrivningstillfället används 
inskrivningsdatum (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 
Vissa inskrivningskoder begär den här 
informationen. 

rem_klin Remitterande klinik AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

rem_avd Remitterande avdelning AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken  
Validering se termen rem_inr 

in_kod Inskrivningskod, anger 
varifrån patienten kom 
vid inskrivningen 

IKOD Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodserver kan ge signal att: 

 remitterad från annan kombikaenhet skall 
anges 

in_form Inskrivningsform 
Registreras enbart inom 
psykiatrin 

IFORM Tillåtna värden:  

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

akut Akutintagen, anger om 
patienten var 
akutintagen eller ej 

AKUT Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 

pnr_rnr_ny Används om man vill 
ändra personidentitet 
(pnr_rnr) i GVR för en 
befintlig vårdhändelse. 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Den nya personidentiteten kontrolleras först 
mot PU. Om identiteten saknas går man 
vidare mot SPAR-registret.  
Identiteter som saknas i dessa register 
uppdaterar ej GVR. 
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Tjänster för slutenvård GVRSINK2 Korrigering av inskrivning i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

vh_datum_ny Används om man vill 
ändra inskrivnings-
datum (vh_datum) i 
GVR för en befintlig 
vårdhändelse  
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat, 
får inte vara större är dagens datum 
får inte vara mindre än födelsedatum 
får inte vara större än utskrivnings-datum 

vh_tid_ny Används om man vill 
ändra klockslag (vh_tid) 
i GVR för en befintlig 
vårdhändelse  
HHMMSSsss 

 Tillåtna värden:  

 åtta blanktecken 

 HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 
SS = Sekunder <= 59 
sss = Tusendelssekunder <= 999 

vh_inr_ny Används om man vill 
ändra inrättning där 
patienten vårdas 
(vh_inr) i GVR för en 
befintlig vårdhändelse 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i vh_inr_ny kan ske mot 
kodserverregistret på följande tre sätt: 

 Om samtliga fält i kombinationen 
vh_inr_ny + vh_klin_ny + vh_avd_ny är 
ifylld valideras hela kombinationen. 

 Om vh_klin_ny och vh_avd_ny är blanka 
valideras värdet av kombinationen:  
vh_inr_ny + vh_klin + vh_avd 

 Om vh_avd_ny är blank valideras värdet 
av kombinationen 
vh_inr_ny + vh_klin_ny + vh_avd 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid inskrivningstillfället används vh_datum 
vid kontroll mot AVD. 

vh_klin_ny Används om man vill 
ändra klinik där 
patienten vårdas 
(vh_klin) i GVR för en 
befintlig vårdhändelse 

AVD Valideras mot kodserver 
Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen vh_inr_ny 

vh_avd_ny Används om man vill 
ändra avdelning där 
patienten vårdas 
(vh_avd) i GVR för en 
befintlig vårdhändelse 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken 

 1 -3 alfanumeriska tecken 
Validering se termen vh_inr_ny 

psykvardperiod Psykvårdperiod  Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken 

 fritt vald identitet 
Om psykvårdperiod anges, valideras den 
mot psykvårdperioder som lagts upp tidigare 
i GVR (se GVRSPER1). 

vardsamband Vårdsamband 
Används för Vårdavtal 

 Vårdavtal pos 1-7 
Ingen validering. 
Om fältet är blankt och AKUT = J sätts 
avtalskod = INS6001. 
Om fältet är blankt och AKUT = N sätts 
avtalskod = INS6002. 

vardkedjenr Vårdkedjenummer  Används ej 
Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken 
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Tjänster för slutenvård GVRSINK2 Korrigering av inskrivning i sluten vård 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0050 Remitterande bör anges för denna inskr.kod (reg) 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0201 Format på personnummer/reservnummer felaktigt 

0202 Personnummer/reservnummer saknas i CFU/SPAR 

0203 Patientens avlidendatum < vårdhändelsedatum 

0204 Personuppgifter ej aktuella 

0205 Patientens person- reservnummerfelaktigt el. saknas 

0206 Kommunikationsfel SPAR 

0209 Angivet pnr/rnr saknar län-kommun-församling i PU 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0301 Vårdande enhet saknas i KOMBIKA 

0302 Remitterande enhet saknas i KOMBIKA 

0303 Inskrivningskod felaktig eller saknas 

0304 Inskrivningsform felaktig eller saknas 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0313 Vårdhändelse finns redan i GVR 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0319 Akutkod felaktig eller saknas 

0320 Felaktigt vårdsamband 

0321 Vårdhändelse före födelse 

0405 PNR/RNR kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0406 Datum kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0408 Vård.enh. kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0427 Nytt inskriv-datum större än utskriv-datum 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0965 Endast psykklinik kan registrera psykvårdsperiod 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 

1097 Okänt fel vid hämtning från SPAR 
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Tjänster för slutenvård GVRSUT2 Utskrivning från sluten vård 

4.3 GVRSUT2 Utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning  AVD 

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning   AVD 

rem_inr Remitterad till annat 
sjukhus 
 
 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i rem_inr kan ske på 
två sätt: 

 om rem_klin är blank valideras rem_inr 
mot det angivna kodserverregistret 

 värdet av rem_inr valideras i 
kombination med rem_klin mot det 
angivna kodserverregistret 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot AVD 
Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder enligt kodserver. 

rem_klin Remitterad till annan 
klinik 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

ut_datum Utskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 ej större än dagens datum 
Datumet får inte vara mindre än 

 vh_datum 

 färdigbehandladdatum 

 betalningsansvarsdatum 

 registrerat tillståndsdatum 

utskriv_avd Utskrivande avdelning 
Måste anges om det är 
en annan avdelning 
(vh_avd) än den 
patienten skrevs in på  

AVD Tillåtna värden  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Om utskriv_avd ej är blank så valideras 
kombination vh_inr + vh_klin + utskriv_avd 
mot det angivna kodserverregistret 
För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot det angivna 
kodserverregistret. 

ut_kod Utskrivningskod UKOD Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodserver kan ge signal att: 

 remitterad till annan kombikaenhet skall 
anges. 

 dödstidpunkt måste anges 

 dödsorsak måste anges vid registrering 
av diagnoser, dvs när man gör en 
registrering med någon av tjänsterna 
GVRSDIA2, GVRSDIAK2, GVRSDIA3 
eller GVRSDIAK3. 
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Tjänster för slutenvård GVRSUT2 Utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

ut_form Utskrivningsform UFORM Tillåtna värden:  

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

dodstidpunkt HHMM, klockslag då 
patienten avled 

 Tillåtna värden:  

 fyra blanktecken (när dödstidpunkt ej 
skall anges) 

 timmar och minuter på formen: 
HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 

Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder  

fardig_beh_ 
datum 

Färdigbehandlad datum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat  
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och  <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

bet_ans_datum Betalningsansvarig från 
och med datum : 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0401 Utskrivningskod felaktig eller saknas 

0402 Utskrivningsform felaktig eller saknas 

0403 Uppgift om dödstidpunkt erfordras 

0404 Uppgift om utskriven till erfordras 

0409 Felaktigt utskrivningsdatum 

0410 Felaktigt färdigbehandladdatum 

0411 Felaktigt betalningsansvarigdatum 

0413 Uppgift om dödstidpunkt får ej finnas 

0415 Utskrivande avdelning saknas i KOMBIKA 

0417 Patienten är redan utskriven vid vårdtillfället 

0420 Klinikfärdigdatum utanför vårdtillfället 

0421 Betalningsansvarig utanför vårdtillfället 

0422 Enhet utskriven till saknas i KOMBIKA 

0425 Felaktigt format på dödstidpunkt 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för slutenvård GVRSUT3 Utskrivning från sluten vård 

4.4 GVRSUT3 Utskrivning från sluten vård version 3.  

Detta anrop används när patienten skrivs ut från en annan enhet från den han/hon skrevs in på.  

 
Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning  AVD 

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning   AVD 

rem_inr Remitterad till annat 
sjukhus 
 
 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i rem_inr kan ske på 
två sätt:  

 om rem_klin är blank valideras rem_inr 
mot det angivna kodserverregistret 

 värdet av rem_inr valideras i 
kombination med rem_klin mot det 
angivna kodserverregistret 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot AVD 
Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder enligt kodserver. 

rem_klin Remitterad till annan 
klinik 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

ut_datum Utskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 ej större än dagens datum 
Datumet får inte vara mindre än 

 vh_datum 

 färdigbehandladdatum 

 betalningsansvarsdatum 

 registrerat tillståndsdatum 

utskrivande_inr  INR Tillåtna värden: 

 5 tecken 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

utskrivande_klin  KLIN Se Oven  

utskriv_avd Utskrivande avdelning 
Måste anges om det är 
en annan avdelning 
(vh_avd) än den 
patienten skrevs in på  

AVD Tillåtna värden: 

 3 tecken 
kombination vh_inr + vh_klin + utskriv_avd 
valideras mot det angivna 
kodserverregistret. Utskrivande kombika 
måste tillhör samma ekonomienhet som 
inskrivande kombika. (via 

KODSSAMVERKS-tabellen). 
För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot det angivna 
kodserverregistret. 
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Tjänster för slutenvård GVRSUT3 Utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

ut_kod Utskrivningskod UKOD Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodserver kan ge signal att: 

 remitterad till annan kombikaenhet skall 
anges. 

 dödstidpunkt måste anges 

 dödsorsak måste anges vid registrering 
av diagnoser, dvs när man gör en 
registrering med någon av tjänsterna 
GVRSDIA2, GVRSDIAK2, GVRSDIA3 
eller GVRSDIAK3. 

ut_form Utskrivningsform UFORM Tillåtna värden: 

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

dodstidpunkt HHMM, klockslag då 
patienten avled 

 Tillåtna värden:  

 fyra blanktecken (när dödstidpunkt ej 
skall anges) 

 timmar och minuter på formen: 
HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 

Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder  

fardig_beh_ 
datum 

Färdigbehandlad datum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat  
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

bet_ans_datum Betalningsansvarig från 
och med datum : 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0401 Utskrivningskod felaktig eller saknas 

0402 Utskrivningsform felaktig eller saknas 

0403 Uppgift om dödstidpunkt erfordras 

0404 Uppgift om utskriven till erfordras 

0409 Felaktigt utskrivningsdatum 

0410 Felaktigt färdigbehandladdatum 

0411 Felaktigt betalningsansvarigdatum 

0413 Uppgift om dödstidpunkt får ej finnas 
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Tjänster för slutenvård GVRSUT3 Utskrivning från sluten vård 

Statuskod Meddelande 

0415 Utskrivande avdelning saknas i KOMBIKA 

0417 Patienten är redan utskriven vid vårdtillfället 

0420 Klinikfärdigdatum utanför vårdtillfället 

0421 Betalningsansvarig utanför vårdtillfället 

0422 Enhet utskriven till saknas i KOMBIKA 

0425 Felaktigt format på dödstidpunkt 

0429 In/utskrivande KOMBIKA måste ha samma ekonomienhet  

0430 Utskrivande KOMBIKA är ej komplett 

0431 IN/UT KOMBIKA för typ 2 saknas i KODSSAMVERKS 

0432 Inskrivande KOMBIKA är dubblerad i KODSSAMVERKS 

0433 Utskrivande KOMBIKA är dubblerad i KODSSAMVERKS 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för slutenvård GVRSUTK3 Utskrivning från sluten vård 

 

4.5 GVRSUTK2 Korrigering av utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning  AVD 

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning   AVD 

rem_inr Remitterad till annat 
sjukhus 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i rem_inr kan ske på 
två sätt:  

 om rem_klin är blank valideras rem_inr 
mot det angivna kodserverregistret 

 värdet av rem_inr valideras i 
kombination med rem_klin mot det 
angivna kodserverregistret 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot AVD 
Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder enligt kodserver. 

rem_klin Remitterad till annan 
klinik 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

ut_datum Utskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

  Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 ej större än dagens  
Datumet får inte vara mindre än 

 vh_datum 

 största op_datum (om åtgärder finns 
registrerade) 

 färdigbehandladdatum 

 betalningsansvarsdatum 

 registrerat tillståndsdatum 

utskriv_avd Utskrivande avdelning 
Måste anges om det är 
en annan avdelning 
(vh_avd)  än den 
patienten skrevs in på  

AVD Tillåtna värden  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Om utskriv_avd ej är blank så valideras 
kombination vh_inr + vh_klin + utskriv_avd 
mot det angivna kodserver-registret 
För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot det angivna 
kodserverregistret. 
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Tjänster för slutenvård GVRSUTK3 Utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

ut_kod Utskrivningskod UKOD Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodserver kan ge signal att: 

 remitterad till annan kombikaenhet skall 
anges. 

 dödstidpunkt måste anges  

 dödsorsak måste anges vid registrering 
av diagnoser, dvs när man gör en 
registrering med någon av tjänsterna 
GVRSDIA2, GVRSDIAK2, GVRSDIA3 
eller GVRSDIAK3. 

ut_form Utskrivningsform UFORM Tillåtna värden:  

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

dodstidpunkt klockslag då patienten 
avled HHMM 

 Tillåtna värden:  

 fyra blanktecken (när dödstidpunkt ej 
skall anges) 

 timmar och minuter på formen: 
HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 

Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder 

fardig_beh_ 
datum 

Färdigbehandlad datum  
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat  
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

bet_ans_datum Betalningsansvarig från 
och med datum : 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat  
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum) och <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0401 Utskrivningskod felaktig eller saknas 

0402 Utskrivningsform felaktig eller saknas 

0403 Uppgift om dödstidpunkt erfordras 

0404 Uppgift om utskriven till erfordras 

0409 Felaktigt utskrivningsdatum 

0410 Felaktigt färdigbehandladdatum 

0411 Felaktigt betalningsansvarigdatum 

0413 Uppgift om dödstidpunkt får ej finnas 
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Tjänster för slutenvård GVRSUTK3 Utskrivning från sluten vård 

Statuskod Meddelande 

0415 Utskrivande avdelning saknas i KOMBIKA 

0417 Patienten är redan utskriven vid vårdtillfället 

0420 Klinikfärdigdatum utanför vårdtillfället 

0421 Betalningsansvarig utanför vårdtillfället 

0422 Enhet utskriven till saknas i KOMBIKA 

0425 Felaktigt format på dödstidpunkt 

0426 Utskriv-datum kan ej minskas pga operationsdatum 

0515 Patienten är ej utskriven 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för slutenvård GVRSUTK3 Utskrivning från sluten vård 

 

4.6 GVRSUTK3 Korrigering av utskrivning från sluten vård version 3.  

Detta anrop används när patienten skrivs ut från en annan enhet från den han/hon skrevs in på.  

 
Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning  AVD 

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning   AVD 

rem_inr Remitterad till annat 
sjukhus 
 
 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i rem_inr kan ske på 
två sätt: 

 om rem_klin är blank valideras rem_inr 
mot det angivna kodserverregistret 

 värdet av rem_inr valideras i 
kombination med rem_klin mot det 
angivna kodserverregistret 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid utskrivningstillfället används ut_datum 
vid sökning mot AVD 
Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder enligt kodserver. 

rem_klin Remitterad till annan 
klinik 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

ut_datum Utskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 ej större än dagens datum 
Datumet får inte vara mindre än 

 vh_datum 

 färdigbehandladdatum 

 betalningsansvarsdatum 

 registrerat tillståndsdatum 

utskrivande_inr  INR Tillåtna värden: 

 5 tecken 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

utskrivande_klin  KLIN Tillåtna värden: 

 3 tecken 



GVR Regler för GVR-tjänster   
2016-12-16 
Ver 1.4 Sida 17 

 

Tjänster för slutenvård GVRSUTK3 Utskrivning från sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

utskriv_avd Utskrivande avdelning 
Måste anges om det är 
en annan avdelning 
(vh_avd) än den 
patienten skrevs in på  

AVD Tillåtna värden: 

 3 tecken 
-kombination  vh_inr + vh_klin + 
Utskriv_avd valideras mot det angivna 
kodserverregistret.  
-Utskrivande kombika måste tillhör samma 
ekonomienhet som inskrivande kombika. 

(via KODSSAMVERKS-tabellen).  
-För att avgöra om värdet i termen var 
giltigt vid utskrivningstillfället används 
ut_datum vid sökning mot det angivn 
a kodserverregistret. 

ut_kod Utskrivningskod UKOD Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
Kodserver kan ge signal att: 

 remitterad till annan kombikaenhet  
skall anges.  

 dödstidpunkt måste anges  

 dödsorsak måste anges vid registrering 
av diagnoser, dvs när man gör en 
registrering med någon av tjänsterna 
GVRSDIA2, GVRSDIAK2, GVRSDIA3 
eller GVRSDIAK3.  

ut_form Utskrivningsform UFORM Tillåtna värden:  

 ett blanktecken, i normalfallet. 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om vårdande enhet är en psykklinik. 

Psykklinik: vh_klin > 899 

dodstidpunkt HHMM, klockslag då 
patienten avled 

 Tillåtna värden:  

 fyra blanktecken (när dödstidpunkt ej 
skall anges) 

 timmar och minuter på formen: 
HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 

Obligatorisk i samband med vissa 
utskrivningskoder  

fardig_beh_ 
datum 

Färdigbehandlad datum 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat  
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum)  och  <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

bet_ans_datum Betalningsansvarig från 
och med datum : 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat   
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum)  och  <= utskrivningsdatum 
(ut_datum). 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 
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Statuskod Meddelande 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0401 Utskrivningskod felaktig eller saknas 

0402 Utskrivningsform felaktig eller saknas 

0403 Uppgift om dödstidpunkt erfordras 

0404 Uppgift om utskriven till erfordras 

0409 Felaktigt utskrivningsdatum 

0410 Felaktigt färdigbehandladdatum 

0411 Felaktigt betalningsansvarigdatum 

0413 Uppgift om dödstidpunkt får ej finnas 

0415 Utskrivande avdelning saknas i KOMBIKA 

0417 Patienten är redan utskriven vid vårdtillfället 

0420 Klinikfärdigdatum utanför vårdtillfället 

0421 Betalningsansvarig utanför vårdtillfället 

0422 Enhet utskriven till saknas i KOMBIKA 

0425 Felaktigt format på dödstidpunkt 

0426 Utskriv-datum kan ej minskas pga operationsdatum 

0429 In/utskrivande KOMBIKA måste ha samma ekonomienhet  

0430 Utskrivande KOMBIKA är ej komplett 

0431 IN/UT KOMBIKA för typ 2 saknas i KODSSAMVERKS 

0432 Inskrivande KOMBIKA är dubblerad i KODSSAMVERKS 

0433 Utskrivande KOMBIKA är dubblerad i KODSSAMVERKS 

515 Patienten är ej utskriven 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.7 GVRSUTB2  Borttag av utskrivning 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD  

vh_klin Vårdande klinik AVD  

vh_avd Vårdande avdelning  AVD  

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0515 Patienten är ej utskriven 

0516 Patienten har medicinsk el ekonomisk registrering 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.8 GVRSDIA2, GVRSDIA3 och GVRSDIA4 

Registrering av medicinska uppgifter i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD 

vh_klin Vårdande klinik AVD 

vh_avd Vårdande avdelning  AVD 

obducerad Om patienten är 
obducerad 

 Tillåtna  värden:   

 ‘J’ = JA   

 ‘N’ = NEJ  

 blankt  
Om värdet  = ‘J’  måste dödsorsaken vara 
ifylld 

dia_info 
 

Ett antal diagnoskoder 
kan anges. 
1 - 15 för GVRSDIA2 
1 - 20 för GVRSDIA3 
1 - 20 för GVRSDIA4. 
 

 Först angivna diagnos är huvuddiagnos. 
En huvuddiagnos får inte vara en 
sekundärkod.  
En ‘asterisk’-kod måste följas av  ‘dagger’-
kod. Huruvida en diagnoskod är 
asteriskkod eller daggerkod finns noterat i 
angivet kodserverregister. 
Diagnoskoderna måste anges i följd, dvs 
diagnoserna måste fyllas på från början 
utan luckor. 
Kodserver kan bland annat ge signal om 
diagnoskod är en: 

 asteriskkod eller en daggerkod 

 sekundärkod  

 eller kräver en orsakskod 
En diagnoskod kan vara en ATC-kod. 

- diagnoskod 
 

ingår i dia_info 
Diagnoskod 

DIAGNOS 
DIAPRIM 
ATC 

Tillåtna värden: 

 Värden i de angivna kodserver-
registren. Giltighetstid jämförs med 
inskrivningsdatum. 

- dodsorsak ingår i dia_info 
Anges om angiven 
diagnoskod är kopplad 
till dödsorsaken 

 Tillåtna värden: 

 J = Ja 

 N = Nej   

 blankt = Nej              
Måste anges om patienten är obducerad. 
Värdet får endast vara angivet på en av de 
15 (GVRSDIA2) alt 20 (GVRSDIA3, 
GVRSDIA4) diagnoserna. 
Vissa utskrivningskoder kräver att 
dödsorsakskod finns angiven. Kontroll mot 
Kodserver sker med utskrivnings-datum. 

- orsakskod ingår i dia_info 
Skadeorsakskod  

DIAGNOS Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om diagnoskod kräver en orsakskod. 
Kontroll av koden sker med 
utskrivningsdatum. 

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

- vardkedjenr ingår i dia_info 
Vårdkedjenummer 

 Används ej 
För GVRSDIAK2 gäller: 

 tjugo blanktecken 
För GVRSDIAK3 gäller: 

 informationen finns inte i tjänsten 

op_info Ett antal åtgärder kan 
anges. 
1 - 15 för GVRSDIA2 
1 - 20 för GVRSDIA3 
1 - 20 för GVRSDIA4. 
 

 Åtgärdskoder (operations-, tilläggskoder) 
 
Första operationskoden betraktas som 
huvudoperation. 
 
En huvudoperation får inte vara en 
tilläggskod. 
Tilläggskod 
till och med 1999-12-31 
   koder som börjar med Z 
från och med 2000-01-01  
   koder med otyp ’1’ 
 
Åtgärdskoderna måste anges i följd, dvs 
åtgärderna måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- op_kod ingår i op_info 
Åtgärdskod 
(operationskod) 

OPKOD 
ATC 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

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

 en tilläggskod  
Koden kontrolleras med op_datum. 

- op_datum ingår i op_info 
Datum för åtgärd 
(operation): 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken  

 giltigt datumformat 
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum)  och  <= utskrivningsdatum 
(ut_datum).  

Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 

- diagnosnr ingår i op_info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken åtgärden hör.  Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
Ska vara lika med diagnosnr i tillstand_info 
om diagnosnr i tillstand_info inte är 90. 

- tillstandnr ingår i op-info 
 

 Pekar på det tillstand i tillstand_info (se 
nedan) till vilken åtgärden hör.  Tex 
tillstandnr = 3 om den hör till den tredje 
tillstandskoden i tillstand_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att inget tillstånd 
är kopplad till åtgärden, Ska användas om 
inga tillstånd finns 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

tillstand_info Ett antal tillstånd kan 
anges. 
1 - 13 för GVRSDIA4. 
 
En tillståndskod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Tillståndskoder 
 
Tillståndskoderna måste anges i följd, dvs 
tillstånden måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- tillstand_kod ingår i tillstand-info 
Tillståndskod 

TILLSTAND 
 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
Koden kontrolleras med tillstand_datum. 

- tillstand_datum 
 

ingår i tillstand-info 
Datum för tillstand: 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
värde. 

- diagnosnr 
 
 

ingår i tillstand-info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken tillståndet hör. Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 
Ska vara lika med diagnosnr i op_info om 
diagnosnr i tillstand_info inte är 90. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till tillståndet. Ska användas om 
inga diagnoser finns 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0306 Datum för operationskod felaktig. 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0501 Diagnoskod felaktig eller saknas 

0502 Endast en diagnos kan anges som dödsorsak 

0503 Utskrivningskod kräver kod för dödsorsak 

0504 Uppgift om obduktion kräver kod for dödsorsak 

0505 Orsakskod felaktig eller saknas 

0507 Diagnoskod redan registrerad (nyreg) 

0509 Diagnoskod/er felaktiga eller saknas 

0510 Operationskod/er felaktig eller saknas 

0511 E-kod (orsakskod) saknas pga diagnoskod 

0512 Diagnoskod felaktig pga könsbundenhet 

0513 Första diagnos felaktigt satt som sekundärkod 

0515 Patienten är ej utskriven 
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Statuskod Meddelande 

0517 Diagnos måste följas av ytterligare en diagnos 

0518 Diagnosnr på operationskod felaktig eller saknas 

0519 Tilläggskod får ej vara första operationskod 

0521 Obduktionsvärde felaktigt 

0522 Dödsorsaksvärde felaktigt 

0523 Dödsorsak skall vara blank pga utskrivningskod 

0524 Diagnoskoderna måste anges i följd utan luckor 

0525 Operationskoderna måste anges i följd utan luckor 

0526 Operationskod felaktig pga könsbundenhet 

0527 Operationsdatum större än utskrivningsdatum 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

0533 Tillståndskod/er felaktig eller saknas 

0534 Diagnosnr på tillståndskod felaktig eller saknas 

0535 Tillståndskoderna måste anges i följd utan luckor 

0536 Operation och tillstånd pekar på olika diagnoser  

0537 Operation saknar tillståndsnummer  

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.9 GVRSDIAK2, GVRSDIAK3 och GVRSDIAK4 

Korrigering av medicinska uppgifter i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD 

vh_klin Vårdande klinik AVD  

vh_avd Vårdande avdelning  AVD 

obducerad Om patienten är 
obducerad 

 Tillåtna  värden:   

 ‘J’ = JA 

 ‘N’ = NEJ   

 Blankt  
Om värdet  = ‘J’  måste dödsorsaken vara 
ifylld 

dia_info 
 

Ett antal diagnoskoder 
kan anges. 
1 - 15 för GVRSDIA2 
1 – 20 för GVRSDIA3 
1 – 20 för GVRSDIAK4. 
 

 Först angivna diagnos är huvuddiagnos. 
En huvuddiagnos får inte vara en 
sekundärkod.  
En ‘asterisk’-kod måste följas av  ‘dagger’-
kod. Huruvida en diagnoskod är 
asteriskkod eller daggerkod finns noterat i 
angivet  kodserverregister. 
Diagnoskoderna måste anges i följd, dvs 
diagnoserna måste fyllas på från början 
utan luckor. 
Kodserver kan bland annat ge signal om 
diagnoskod är en: 

 asteriskkod eller en daggerkod 

 könsbunden 

 sekundärkod  

 eller kräver en orsakskod 
En diagnoskod kan vara en ATC-kod. 

- diagnoskod 
 

ingår i dia_info 
Diagnoskod 

DIAGNOS 
DIAPRIM 
ATC 

Tillåtna värden: 

 Värden i de angivna kodserver-
registren. Giltighetstid jämförs med 
inskrivningsdatum. 

- dodsorsak ingår i dia_info 
Anges om angiven 
diagnoskod är kopplad 
till dödsorsaken 

 Tillåtna värden: 

 J = Ja 

 N = Nej   

 blankt = Nej              
Måste anges om patienten är obducerad 
Värdet får endast vara angivet på 15 
(GVRSDIAK2) alt 20 (GVRSDIAK3, 
GVRSDIAK4) diagnoserna. 
Vissa utskrivningskoder kräver att 
dödsorsakskod finns angiven. Kontroll mot 
Kodserver sker med utskrivnings-datum. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- orsakskod ingår i dia_info 
Skadeorsakskod  

DIAGNOS Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
om diagnoskod kräver en orsakskod. 
Kontroll av koden sker med 
utskrivningsdatum. 

 orsakskod får skickas trots att 
diagnoskod ej kräver det 

- vardkedjenr ingår i dia_info 
Vårdkedjenummer 

 Används ej 
För GVRSDIAK2 gäller: 

 tjugo blanktecken 
För GVRSDIAK3 gäller: 

 informationen finns inte i tjänste. 

op_info Ett antal åtgärder kan 
anges. 
1 - 15 för GVRSDIA2 
1 - 20 för GVRSDIA3 
1 - 20 för GVRSDIAK4. 
 

 Åtgärdskoder (operatioms-, tilläggskoder) 
 
Första operationskoden betraktas som 
huvudoperation. 
 
En huvudoperation får inte vara en 
tilläggskod. 
Tilläggskod 
till och med 1999-12-31 
   koder som börjar med Z 
från och med 2000-01-01  
   koder med otyp ’1’ 
 
Åtgärdskoderna måste anges i följd, dvs 
åtgärderna måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- op_kod ingår i op_info 
Åtgärdskoder 
(operationskod) 

OPKOD 
ATC 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

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

 en tilläggskod  

 är könsbunden 
Koden kontrolleras med op_datum. 

- op_datum ingår i op_info 
Datum för åtgärd 
(operation): 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken  

 giltigt datumformat                             
Måste vara >= inskrivningsdatum 
(vh_datum)  och  <= utskrivningsdatum 
(ut_datum).  

Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 

- diagnosnr ingår i op_info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken åtgärden hör.  Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
Ska vara lika med diagnosnr i tillstand_info 
om diagnosnr i tillstand_info inte är 90. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- tillstandnr ingår i op-info 
 

 Pekar på det tillstand i tillstand_info (se 
nedan) till vilken åtgärden hör.  Tex 
tillstandnr = 3 om den hör till den tredje 
tillstandskoden i tillstand_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att inget tillstånd 
är kopplad till åtgärden, Ska användas om 
inga tillstånd finns 

tillstand_info Ett antal tillstånd kan 
anges. 
1 - 13 för GVRSDIAK4. 
 
En tillståndskod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Tillståndskoder 
 
Tillståndskoderna måste anges i följd, dvs 
tillstånden måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- tillstand_kod ingår i tillstand-info 
Tillståndskod 

TILLSTAND 
 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
Koden kontrolleras med tillstand_datum. 

- tillstand_datum 
 

ingår i tillstand-info 
Datum för tillstand: 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
värde. 

- diagnosnr 
 
 

ingår i tillstand-info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken tillståndet hör. Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 
Ska vara lika med diagnosnr i op_info om 
diagnosnr i tillstand_info inte är 90. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till tillståndet. Ska användas om 
inga diagnoser finns 

 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0306 Datum för operationskod felaktig. 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0501 Diagnoskod felaktig eller saknas 

0502 Endast en diagnos kan anges som dödsorsak 
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Statuskod Meddelande 

0503 Utskrivningskod kräver kod för dödsorsak 

0504 Uppgift om obduktion kräver kod for dödsorsak 

0505 Orsakskod felaktig eller saknas 

0508 Diagnoskod tidigare ej registrerad (vid korr) 

0509 Diagnoskod/er felaktiga eller saknas 

0510 Operationskod/er felaktig eller saknas 

0511 E-kod (orsakskod) saknas pga diagnoskod 

0512 Diagnoskod felaktig pga könsbundenhet 

0513 Första diagnos felaktigt satt som sekundärkod 

0515 Patienten är ej utskriven 

0517 Diagnos måste följas av ytterligare en diagnos 

0518 Diagnosnr på operationskod felaktig eller saknas 

0519 Tilläggskod får ej vara första operationskod 

0521 Obduktionsvärde felaktigt 

0522 Dödsorsaksvärde felaktigt 

0523 Dödsorsak skall vara blank pga utskrivningskod 

0524 Diagnoskoderna måste anges i följd utan luckor 

0525 Operationskoderna måste anges i följd utan luckor 

0526 Operationskod felaktig pga könsbundenhet 

0527 Operationsdatum större än utskrivningsdatum 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

0533 Tillståndskod/er felaktig eller saknas 

0534 Diagnosnr på tillståndskod felaktig eller saknas 

0535 Tillståndskoderna måste anges i följd utan luckor 

0536 Operation och tillstånd pekar på olika diagnoser  

0537 Operation saknar tillståndsnummer  

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.10 GVRSDIAB2  Borttag av medicinska uppgifter i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD  

vh_klin Vårdande klinik AVD  

vh_avd Vårdande avdelning  AVD  

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0528 Medicinsk information saknas 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.11 GVRSEKO2  Registrering av ekonomidata i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD 

vh_klin Vårdande klinik AVD 

vh_avd Vårdande avdelning  AVD 

produkt_info Produkten  1 –  12 produkter kan anges 

 
-  produkttyp 
-  produktkod 
 

ingår i produkt 
Typ av produkt 
Kod inom serien för 
produkttyp 

PRODUKT 
 

Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserver-
registret. Test sker med 
utskrivningsdatum. 

 om produkttyp =  ‘-‘ eller första tecknet i 
produktkoden = ‘-‘  då sker ingen 
validering av produkten. 

Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

produktvarde ingår i produkt 
Antal av produkten 
(typ+kod) 

 Tillåtna värden: 

 produktvärde  >=  00000001 
Om produkten är en DRG-kod är 
produktvärdet alltid lika med 1. 

Om produkttyp = E och á-pris  1 kr så får 
produktvärde inte överstiga 10. 
Undantag: ET25,ET39, ET40, ET49, ET89, 
ET102. 
Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0602 Produktkod felaktig eller saknas 

0604 Produktkod redan registrerad (nyreg) 

0606 Produkt/er saknas i indatat 

0607 Felaktigt produktvärde 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 

 



GVR Regler för GVR-tjänster   
2016-12-16 
Ver 1.4 Sida 30 

 

Tjänster för slutenvård GVRSEKOK2 Korrigering av ekonomidata i sluten vård 

4.12 GVRSEKOK2 Korrigering av ekonomidata i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD  

vh_klin Vårdande klinik  AVD 

vh_avd Vårdande avdelning  AVD  

produkt_info Produkten  1 –  12 produkter kan anges 

 
-  produkttyp 
-  produktkod 
 

ingår i produkt 
Typ av produkt 
Kod inom serien för 
produkttyp 

PRODUKT 
 

Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserver-
registret. Test sker med 
utskrivningsdatum. 

 om produkttyp =  ‘-‘ eller första tecknet i 
produktkoden = ‘-‘  då sker ingen 
validering av produkten 

Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

produktvarde ingår i produkt 
Antal av produkten 
(typ+kod) 

 Tillåtna värden: 

 produktvärde  >=  00000001 
Om produkten är en DRG-kod är 
produktvärdet alltid lika med 1. 

Om produkttyp = E och á-pris  1 kr så får 
produktvärde inte överstiga 10. 
Undantag: ET25,ET39, ET40, ET49, ET89, 
ET102. 
Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0602 Produktkod felaktig eller saknas 

0605 Produktkod tidigare ej registrerad (vid korr) 

0606 Produkt/er saknas i indatat 

0607 Felaktigt produktvärde 

0608 Produkter överförda till HEJ ändrade. Korr. HEJ 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.13 GVRSEKOB2  Borttag av ekonomidata i sluten vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD  

vh_klin Vårdande klinik AVD  

vh_avd Vårdande avdelning  AVD  

 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0529 Ekonomisk information saknas 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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4.14 GVRSBORT2  Borttag av vårdtillfälle 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Vårdande inrättning AVD  

vh_klin Vårdande klinik AVD  

vh_avd Vårdande avdelning  AVD  

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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5 Tjänster för öppenvård 

5.1 GVRBES2 Besöks- kontaktregistrering i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC99Å
ÅMMDDNNNC 

 Personidentiteten kontrolleras först mot  
PU. Om identiteten saknas går man vidare 
mot  SPAR-registret.  
Identiteter som saknas i dessa register 
uppdaterar ej GVR. 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 
Datum då patienten 
besökte aktuellt sjukhus 
/ vårdcentral 

 Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

 får ej vara mindre än födelsedatum (om 
ej reservnummer) 

vh_tid Klockslag för besöket 
(registreringen) 
HHMMSSsss 
 

 Tillåtna värden: 

 HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 
SS = Sekunder <= 59 
sss = Tusendelssekunder <= 999 

vh_inr Inrättning / vårdcentral 
för besöket 

AVD Tillåtna värden: 

 värdet skall vara numeriskt   

 Kombinationen vh_inr + vh_klin+ 
vh_avd valideras mot kodserver-
registret. 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid besökstillfället används vh_datum vid 
sökning mot AVD 

vh_klin  Klinik för besöket  AVD Tillåtna värden: 

 värdet skall vara numeriskt     
Validering mot AVD, se term vh_inr. 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD Validering mot AVD, se term vh_inr. 

btyp Besökstyp BTYP Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då ska också 
- taxa vara blank 
- kontakttyp vara ifylld. 

Är obligatorisk i och med att VKTYP utgått. 

vardgivare Vårdgivare.  
Anger vem/vilka som 
har behandlat  
patienten vid 
besökstillfället 

VDG Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 minst en måste anges. Max fem 
vårdgivare kan anges. 

 samma vårdgivare kan anges flera 
gånger.   
 
 

akut Om patienten är 
akutintagen 

AKUT Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
måste ha ett värde om btyp har ett värde 

taxa Taxa. Hänvisar till vilket 
pris en patient skall 
betala 

TAXA Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då ska även btyp vara blank. 

psykvardperiod Psykvårdperiod  Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken 

 fritt vald identitet.  
Om psykvårdperiod anges, valideras den 
mot psykvårdperioder som lagts upp 
tidigare i GVR (se GVRSPER1). 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

avtal Vårdavtal  Här ska man ange det avtalsnummer som 
registrerats i ADA. 
Ingen validering. 
Om fältet är blankt och AKUT = J sätts 
vårdavtal = OVR6001. 
Om fältet är blankt och AKUT = N sätts 
vårdavtal = OVR6002. 
Om vh-datum < 20000403 
blankas fältet. 
Avtal sparas i det längre fältet 
vardsamband. 

kontakttyp Vårdkontakttyp enl 
Primdok 

VKTYP Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då måste btyp vara ifyllt 

VKTYP har utgått, fältet lämnas blankt. 

vardkedjenr Vårdkedjenummer  Används ej 
Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken eller tjugo nollor 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0201 Format på personnummer/reservnummer felaktigt 

0203 Patientens avlidendatum < vårdhändelsedatum 

0204 Personuppgifter ej aktuella 

0205 Patientens person- reservnummerfelaktigt el. saknas 

0206 Kommunikationsfel SPAR 

0209 Angivet pnr/rnr saknar län-kommun-församling i PU 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0301 Vårdande enhet saknas i KOMBIKA 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0307 Kod för taxa felaktig eller saknas 

0308 Vårdgivare felaktig eller saknas 

0309 Besökstyp felaktig eller saknas 

0310 Kontakttyp felaktig 

0311 Både besökstyp och kontakttyp får ej vara blanka 

0312 Besökstyp/taxa, båda ska vara ifyllda eller blanka 

0313 Vårdhändelse finns redan i GVR 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0318 Vårdgivare saknas i indata 

0319 Akutkod felaktig eller saknas 

0320 Felaktigt vårdsamband 

0321 Vårdhändelse före födelse 

0330 Oanvänt fält ej tomt 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0965 Endast psykklinik kan registrera psykvårdsperiod 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 

1097 Okänt fel vid hämtning från SPAR 
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5.2 GVRBESK2 Korrigering besöks- kontaktregistrering i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD  

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD 

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD 

btyp Besökstyp BTYP Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då ska också 
- taxa vara blank 
- kontakttyp vara ifylld. 

Är obligatorisk i och med att VKTYP utgått. 

btyp Besökstyp BTYP Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då ska också 
- taxa vara blank 
- kontakttyp vara ifylld. 

vardgivare Vårdgivare.  
Anger vem/vilka som 
har behandlat  
patienten vid 
besökstillfället 

VDG Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 minst en vårdgivare måste anges, max 
fem vårdgivare kan anges. 

 samma vårdgivare kan anges flera 
gånger.   

 

akut Om patienten är 
akutintagen 

AKUT Tillåtna värden:  

 värden i det angivna kodserverregistret 
måste ha ett värde om btyp har ett värde 

taxa Taxa. Hänvisar till vilket 
pris en patient skall 
betala 

TAXA Tillåtna värden 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då ska även btyp vara blank. 

pnr_rnr_ny Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Används ej 
Beslut har fattats av HSN att man inte får 
ändra redan registrerat personnummer/ 
reservnummer.        

vh_datum_ny Används om man vill 
ändra besöksdatum 
(vh_datum) i GVR för 
ett befintligt besök. 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden:    

 åtta blanktecken 

 får ej vara mindre än födelsedatum (om 
ej reservnummer) 

Korrekt datumformat kontrolleras 

vh_tid_ny Används om man vill 
ändra klockslag (vh_tid) 
i GVR för ett befintligt 
besök. 
HHMMSSsss 

 Tillåtna värden:  

 åtta blanktecken     

 HH = Timmar <= 23 
MM = Minuter <= 59 
SS = Sekunder <= 59 
sss = Tusendelssekunder <= 999 



GVR Regler för GVR-tjänster   
2016-12-16 
Ver 1.4 Sida 36 

 

Tjänster för öppenvård GVRBESK2 Korrigering besöksregistrering i öppenvård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

vh_inr_ny Används om man vill 
ändra inrättning (vh_inr) 
som patienten besökt 

AVD Tillåtna värden: 

 fem blanktecken eller numeriskt 
Validering av värdet i vh_inr_ny kan ske 
mot kodserverregistret på följande tre sätt: 

 Om samtliga fält i kombinationen 
vh_inr_ny + vh_klin_ny + vh_avd_ny  är 
ifyllda så valideras hela kombinationen. 

 Om vh_klin_ny och vh_avd_ny är 
blanka valideras värdet av 
kombinationen:  
vh_inr_ny + vh_klin + vh_avd 

 Om vh_avd_ny är blank valideras 
värdet av kombinationen 
vh_inr_ny + vh_klin_ny + vh_avd 

För att avgöra om värdet i termen var giltigt 
vid beökstillfället används vh_datum vid 
kontroll mot AVD. 

vh_klin_ny Används om man vill 
ändra klinik (vh_klin) 
som patienten besökt 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen vh_inr_ny. 

vh_avd_ny Används om man vill 
ändra mottagning 
(vh_avd) som patienten 
besökt 

AVD Tillåtna värden: 

 tre blanktecken   

 1 – 3 alfanumeriska tecken. 
Validering se termen vh_inr_ny. 

psykvardperiod Psykvårdperiod  Tillåtna värden: 

 tjugo blanktecken 

 fritt vald identitet.  
Om psykvårdperiod anges, valideras den 
mot psykvårdperioder som lagts upp 
tidigare i GVR (se GVRSPER1). 

avtal Vårdavtal  Här ska man ange det avtalsnummer som 
registrerats i ADA. 
Ingen validering. 
Om fältet är blankt och AKUT = J sätts 
vårdavtal = OVR6001. 
Om fältet är blankt och AKUT = N sätts 
vårdavtal = OVR6002. 
Om vh-datum < 20000403 
blankas fältet. 
Avtal sparas i det längre fältet 
vardsamband. 

kontakttyp Vårdkontakttyp enl 
Primdok 

VKTYP Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blankt 
men då måste btyp vara ifyllt 

VKTYP har utgått, fältet lämnas blankt. 

vardkedjenr Vårdkedjenummer  Används ej 

 Tillåtna värden: 
tjugo blanktecken eller tjugo nollor 
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Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0207 Patientens person- reservnummerkan ej ändras i öppenvård. 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0301 Vårdande enhet saknas i KOMBIKA 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0307 Kod för taxa felaktig eller saknas 

0308 Vårdgivare felaktig eller saknas 

0309 Besökstyp felaktig eller saknas 

0310 Kontakttyp felaktig 

0311 Både besökstyp och kontakttyp får ej vara blanka 

0312 Besökstyp/taxa, båda ska vara ifyllda eller blanka 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0318 Vårdgivare saknas i indata 

0319 Akutkod felaktig eller saknas 

0320 Felaktigt vårdsamband 

0321 Vårdhändelse före födelse 

0330 Oanvänt fält ej tomt 

0405 PNR/RNR kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0406 Datum kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0408 Vård.enh. kan ej ändras. Konflikt med nytt GVRID 

0428 Ta bort befintliga produkter för att byta kombika 

0530 Läkare får ej vara vårdgivare, åtgärd utan diagnos 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0965 Endast psykklinik kan registrera psykvårdsperiod 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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5.3 GVRODIA2, GVRODIA3 och GVRODIA4 

Registrering av medicinska uppgifter i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD 

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD 

rem_inr Remitterande inrättning 
Inrättning / vårdcentral  
varifrån patienten 
remitterats 

AVD 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 

rem_klin Remitterande klinik AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

rem_avd Remitterande 
mottagning 

AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Validering se termen rem_inr 

vardplanering Vårdplaneringskod 
Åtgärd efter besöket 

VPLAN Tillåtna värden: 

 ett blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 

dia_info Ett antal diagnoskoder 
kan anges. 
1 - 15 för GVRODIA2 
1 - 20 för GVRODIA3 
1 - 20 för GVRODIA4. 

 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. 

- diagnoskod 
 

ingår i dia_info 
Diagnoskod 
 

DIAGNOS 
DIAPRIM 
ATC 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken (dock ej första 
diagnosen om vårdgivare = läkare) 

 värden i de angivna kodserverregistren 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- vardkedjenr ingår i dia_info 
Vårdkedjenummer 

 Används ej 
För GVRODIA2 gäller: 

 tjugo blanktecken 
För GVRODIA3 gäller: 

 informationen finns inte i tjänsten. 
För GVRODIA4 gäller: 

 informationen finns inte i tjänsten. 

op_info Ett antal åtgärder kan 
anges. 
1 - 15 för GVRODIA2 
1 - 20 för GVRODIA3 
1 - 20 för GVRODIA4. 
 
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’ 
 
Åtgärdskoderna måste anges i följd, dvs 
åtgärderna måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- op_kod ingår i op-info 
Åtgärdskod 
(operationskod) 

OPKOD 
ATC 
 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

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

 en tilläggskod  

 är könsbunden 
Koden kontrolleras med op_datum. 

- op_datum 
 

ingår i op-info 
Datum för åtgärd 
(operation): 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken  

 giltigt datumformat och då lika med 
besöksdatum eller dagen efter 
besöksdatumet 

Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 

- diagnosnr 
 
 

ingår i op-info 
 

 Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken åtgärden hör.  Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till åtgärden, kan endast ges då 
villkoren nedan är uppfyllda: 

 inga diagnoser finns 

 vårdgivaren är ej läkare 
tillstand_info Ett antal tillstånd kan 

anges. 
1 - 20 för GVRODIA4. 
 
En tillstandkod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Tillståndskoder 
 
Tillståndskoderna måste anges i följd, dvs 
tillstånden måste fyllas på från början utan 
luckor. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- tillstand_kod ingår i tillstand-info 
Tillståndskod 

TILLSTAND 
 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
Koden kontrolleras med tillstand_datum. 

- tillstand_datum 
 

ingår i tillstand-info 
Datum för tillstand: 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 

- diagnosnr 
 
 

ingår i tillstand-info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken tillståndet hör. Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till tillståndet. Ska användas om 
inga diagnoser finns 
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Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0060 Remitterande saknas (registreras) 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0302 Remitterande enhet saknas i KOMBIKA 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0306 Datum för operation felaktig 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0501 Diagnoskod felaktig eller saknas 

0506 Vårdplaneringskod felaktig  

0507 Diagnoskod redan registrerad (nyreg) 

0510 Operationskod/er felaktig eller saknas 

0512 Diagnoskod felaktig pga könsbundenhet 

0513 Första diagnos felaktigt satt som sekundärkod 

0517 Diagnos måste följas av ytterligare en diagnos 

0518 Diagnosnr på operationskod felaktig eller saknas 

0519 Tilläggskod får ej vara första operationskod 

0524 Diagnoskoderna måste anges i följd utan luckor 

0525 Operationskoderna måste anges i följd utan luckor 

0526 Operationskod felaktig pga könsbundenhet 

0530 Läkare får ej vara vårdgivare, åtgärd utan diagnos 

0531 ATC-kod får ej vara första åtgärdskod 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

0533 Tillståndskod/er felaktig eller saknas 

0534 Diagnosnr på tillståndskod felaktig eller saknas 

0535 Tillståndskoderna måste anges i följd utan luckor 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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5.4 GVRODIAK2, GVRODIAK3 och GVRODIAK4 

Korrigering av medicinska uppgifter i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer  
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD 

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD 

rem_inr Remitterande inrättning 
Inrättning / vårdcentral 
varifrån patienten 
remitterats 

AVD 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 

rem_klin Remitterande klinik AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken eller numeriskt 
Validering se termen rem_inr 

rem_avd Remitterande 
mottagning 

AVD Tillåtna värden:  

 tre blanktecken  

 1 - 3 alfanumeriska tecken 
Validering se termen rem_inr 

vardplanering Vårdplaneringskod 
Åtgärd efter besöket 

VPLAN Tillåtna värden: 

 Blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 

dia_info Ett antal diagnoskoder 
kan anges. 
1 - 15 för GVRODIAK2 
1 - 20 för GVRODIAK3 
1 - 20 för GVRODIAK4. 

 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. 

- diagnoskod 
 

ingår i dia_info 
Diagnoskod 
 

DIAGNOS 
DIAPRIM 
ATC 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken (dock ej första 
diagnosen om vårdgivare = läkare) 

 värden i de angivna kodserverregistren 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- vardkedjenr ingår i dia_info 
Vårdkedjenummer 

 Används ej 
För GVRODIAK2 gäller: 

 tjugo blanktecken 
För GVRODIAK3 gäller: 

 informationen finns inte 
För GVRODIAK4 gäller: 

 informationen finns inte 

op_info Ett antal åtgärder kan 
anges. 
1 - 15 för GVRODIA2 
1 - 20 för GVRODIA3 
1 - 20 för GVRODIA4. 
 
 
En åtgärdskod kan vara 
en ATC-kod. 
 
Tillhör normalt 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’ 
 
Åtgärdskoderna måste anges i följd, dvs 
åtgärderna måste fyllas på från början utan 
luckor. 

- op_kod ingår i op-info 
Åtgärdskoder 
(operationskod) 

OPKOD 
ATC 

Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

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

 en tilläggskod  

 är könsbunden 
Koden kontrolleras med op_datum. 

- op_datum 
 

ingår i op-info 
Datum för åtgärd 
(operation): 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken  

 giltigt datumformat och då lika med 
besöksdatum eller dagen efter 
besöksdatumet 

Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 

- diagnosnr 
 
 

ingår i op-info 
 

 Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken åtgärden hör.  Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen op_kod har ett 
värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till åtgärden, kan endast ges då 
villkoren nedan är uppfyllda: 

 inga diagnoser finns 

 vårdgivare är ej läkare 
tillstand_info Ett antal tillstånd kan 

anges. 
1 - 20 för GVRODIAK4. 
 
En tillståndskod hör 
normalt till en 
diagnoskod, men kan 
registreras utan att 
tillhöra en. 

 Tillståndskoder 
 
Tillståndskoderna måste anges i följd, dvs 
tillstånden måste fyllas på från början utan 
luckor. 
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Term Beskrivning KodReg Kontroller 

- tillstand_kod ingår i tillstand-info 
Tillståndskod 

TILLSTAND Tillåtna värden: 

 sju blanktecken 

 värden i det angivna kodserverregistret 
Koden kontrolleras med tillstand_datum. 

- tillstand_datum 
 

ingår i tillstand-info 
Datum för tillstand: 
SSÅÅMMDD 

 Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken  

 giltigt datumformat 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 

- diagnosnr ingår i tillstand-info  Pekar på den diagnos i dia_info (se ovan) 
till vilken tillståndet hör. Tex diagnosnr = 3 
om den hör till den tredje diagnoskoden i 
dia_info. 
Måste anges om termen tillstand_kod har 
ett värde. 
 
Specialvärde ’90’ betyder att ingen diagnos 
är kopplad till tillståndet. Ska användas om 
inga diagnoser finns. 
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Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0302 Remitterande enhet saknas i KOMBIKA 

0305 Vårdkedjenummer felaktigt 

0306 Datum för operation felaktig 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0501 Diagnoskod felaktig eller saknas 

0506 Vårdplaneringskod felaktig  

0508 Diagnoskod tidigare ej registrerad (vid korr) 

0510 Operationskod/er felaktig eller saknas 

0512 Diagnoskod felaktig pga könsbundenhet 

0513 Första diagnos felaktigt satt som sekundärkod 

0517 Diagnos måste följas av ytterligare en diagnos 

0518 Diagnosnr på operationskod felaktig eller saknas 

0519 Tilläggskod får ej vara första operationskod 

0524 Diagnoskoderna måste anges i följd utan luckor 

0525 Operationskoderna måste anges i följd utan luckor 

0526 Operationskod felaktig pga könsbundenhet 

0530 Läkare får ej vara vårdgivare, åtgärd utan diagnos 

0531 ATC-kod får ej vara första åtgärdskod 

0532 Datum för tillstånd felaktig 

0533 Tillståndskod/er felaktig eller saknas 

0534 Diagnosnr på tillståndskod felaktig eller saknas 

0535 Tillståndskoderna måste anges i följd utan luckor 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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5.5 GVRODIAB2  Borttag av medicinska uppgifter i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Patientens person- 
reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: GVR 
Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Inskrivningsdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD  

vh_klin Klinik för besöket  AVD  

vh_avd Mottagning för besöket  AVD  

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0528 Medicinsk information saknas 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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5.6 GVROEKO2 Registrering av ekonomidata i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD 

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD 

produkt_info Produkten  1 –  12 produkter kan anges 

 
-  produkttyp 
-  produktkod 
 

ingår i produkt 
Typ av produkt 
Kod inom serien för 
produkttyp 

PRODUKT 
 

Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 om produkttyp =  ‘-‘ eller första tecknet i 
produktkoden = ‘-‘  då sker ingen 
validering av produkten 

Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

- produktvarde ingår i produkt 
Antal av produkten 
(typ+kod) 

 Tillåtna värden: 

 produktvärde  >=  00000001 
Om produkten är en DRG-kod är 
produktvärdet alltid lika med 1. 
Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 äggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

- kokskod ingår i produkt  
Kökskod 

GENKOD Tillåtna värden: 

 Värden i det angivna kodserverregistret 

 blanktecken 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0602 Produktkod felaktig eller saknas 

0604 Produktkod redan registrerad (nyreg) 

0606 Produkt/er saknas i indata 

0607 Felaktigt produktvärde 

0609 Felaktig kökskod 

0612 Registrering/korrigering ej tillåten för kombika (som finns i tabell KODSSMHUS) 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för öppenvård GVROEKOK2 Korrigering av ekonomidata i öppenvård 

5.7 GVROEKOK2 Korrigering av ekonomidata i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag HHMMSSsss  

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD 

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket  AVD 

produkt_info Produkten  1 –  12 produkter kan anges 

 
-  produkttyp 
-  produktkod 
 

ingår i produkt 
Typ av produkt 
Kod inom serien för 
produkttyp 

PRODUKT 
 

Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 om produkttyp =  ‘-‘ eller första tecknet i 
produktkoden = ‘-‘  då sker ingen 
validering av produkten 

Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

- produktvarde ingår i produkt 
Antal av produkten 
(typ+kod) 

 Tillåtna värden: 

 produktvärde  >=  00000001 
Om produkten är en DRG-kod är 
produktvärdet alltid lika med 1. 
Om samma produktkod anges flera gånger 
så 

 läggs endast en post upp i GVR 

 värdet summeras 

- kokskod ingår i produkt  
Kökskod 

GENKOD Tillåtna värden: 

 värden i det angivna kodserverregistret 

 blanktecken 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0602 Produktkod felaktig eller saknas 

0605 Produktkod tidigare ej registrerad (vid korr) 

0606 Produkt/er saknas i indata 

0607 Felaktigt produktvärde 

0608 Produkter överförda till HEJ ändrade. Korr. HEJ 

0609 Felaktig kökskod 

0612 Registrering/korrigering ej tillåten för kombika (som finns i tabell KODSSMHUS) 

0613 Korrigering ej tillåten när H-produkter existerar 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för öppenvård GVROEKOB2 Borttag av ekonomidata i öppenvård 

5.8 GVROEKOB2 Borttag av ekonomidata i öppen vård 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC99Å
ÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag  
HHMMSSsss 

 

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD  

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket   AVD 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid  

0529 Ekonomisk information saknas 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för öppenvård GVROBORT2 Borttag av ekonomidata i öppenvård 

5.9 GVROBORT2 Borttag av besöksregistrering 

Term Beskrivning KodReg Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Kombinationen: 
pnr_rnr + vh_datum + vh_tid + vh_inr + 
vh_klin + vh_avd  
Måste finnas i GVR - systemet, eftersom 
de utgör nyckelfält. Annars kommer GVR 
returnera statuskod ”0004 Vårdhändelse 
saknas i GVR” 
Närmare beskrivning av nyckelfält, se 
något av dokumenten: 
 GVR Onlineuppdatering av GVR/ GVR 
Postbeskrivning för filer till GVR 

vh_datum Besöksdatum 
SSÅÅMMDD 

 

vh_tid Klockslag för 
registrering  
HHMMSSsss 

 

vh_inr Inrättning / vård-central 
för besöket 

AVD  

vh_klin Klinik för besöket  AVD 

vh_avd Mottagning för besöket   AVD 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0004 Vårdhändelse saknas i GVR 

0005 Vårdhändelse makulerad 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0315 Felaktigt format för datum/tid  

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för vårdperiod GVRSPER1 Registrering start av en vårdperiod 

6 Tjänster för vårdperiod 

6.1 GVRSPER1 Registrering start av en vårdperiod 

Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller SPAR-registret 
Personidentiteten kontrolleras först mot  PU. Om identiteten 
saknas går man vidare mot  SPAR-registret. Identiteter som 
saknas i dessa register uppdaterar ej GVR. 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 

period_start_ 
datum 

Startdatum då 
vårdperioden börjar på 
formen SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 
Kontroll att korrekt datumformat har angivits 

initial_ 
diagnosgrupp 

Initial bedömning Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

kontakt Kontaktväg   Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

kontakt_datum Kontaktvägdatum Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat. 

 får ej vara större än dagens datum 
Kontroll att korrekt datumformat har angivits 

patient_kat Patientkategori Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

dubbel_diagnos_
ber 

Beroendediagnos Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

dubbel_diagnos_
per 

Personlighetsstörning Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0201 Format på personnummer/reservnummer felaktigt 

0203 Patientens avlidendatum < vårdhändelsedatum 

0204 Personuppgifter ej aktuella 

0205 Patientens person- reservnummerfelaktigt el. saknas 

0206 Kommunikationsfel SPAR 

0209 Angivet pnr/rnr saknar län-kommun-församling i PU 

0951 Psykperiodens startdatum felaktigt 

0953 Felaktigt kontaktdatum 

0954 Psykperiod redan registrerad 

0964 Periodstart före födelse 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 

1097 Okänt fel vid hämtning från SPAR 
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Tjänster för vårdperiod GVRSPERK1 Korrigering av start av vårdperiod.  

 

6.2 GVRSPERK1 Korrigering av start av vårdperiod. 

Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas i GVR-databasen  
Kan ej ändras 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt.  
Kan ej ändras. 

period_start_ 
datum 

Startdatum då 
vårdperioden börjar på 
formen SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 
Kontroll att korrekt datumformat har angivits 
Kan ändras 

initial_ 
diagnosgrupp 

Initial bedömning Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

kontakt Kontaktväg   Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

kontakt_datum Kontaktvägdatum Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 
Kontroll att korrekt datumformat har angivits 
Kan ändras 

patient_kat Patientkategori Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

dubbel_diagnos_
ber 

Beroendediagnos Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

dubbel_diagnos_
per 

Personlighetsstörning Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0951 Psykperiodens startdatum felaktigt 

0953 Felaktigt kontaktdatum 

0962 Psykperioden makulerad 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för vårdperiod GVRAPER1 Registrering av avslut av vårdperiod  

6.3 GVRAPER1 Registrering av avslut av vårdperiod 

Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 
Personidentiteten kontrolleras inte eftersom det måste finnas 
en post upplagd med det givna personnumret och därmed är 
personnumret giltigt 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 
Period-id:t måste dock redan finnas i GVR 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden 
avslutas på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

 måste vara större än eller lika med periodstartdatum 
Kontroll att korrekt datumformat har angivits 

slutlig_ 
diagnosgrupp 

Slutlig bedömning Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

hanvisa Hänvisad till Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

slutlig_pat_kat Slutgiltig patientkategori Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

dubbel_diagnos_
ber 

Beroendediagnos Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

dubbel_diagnos_
per 

Personlighetsstörning Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 

 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0952 Psykperiodens slutdatum felaktigt 

0956 Psykperiodens slutdatum < startdatum 

0959 Psykperiod har redan slutdatum 

0962 Psykperioden makulerad 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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6.4  GVRAPERK1 Korrigering av avslut av vårdperiod  

Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 
Kan ej ändras 

period_id Vårdperiod-id. Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 
Kan ej ändras 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden avslutas på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

 måste vara större än eller lika med 
periodstartdatum 

Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 
Kan ändras 

slutlig_diagnosgr
upp 

Slutlig bedömning Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

Hanvisa Hänvisad till Tillåtna värden: 

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

slutlig_pat_kat Slutgiltig patientkategori Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

dubbel_diagnos_
ber 

Beroendediagnos Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

dubbel_diagnos_
per 

Personlighetsstörning Tillåtna värden:  

 allt 
Innehållet kontrolleras ej 
Kan ändras 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0952 Psykperiodens slutdatum felaktigt 

0956 Psykperiodens slutdatum < startdatum 

0960 Psykperiod saknar slutdatum, nyregistrera 

0962 Psykperioden makulerad 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Tjänster för vårdperiod GVRBPER1 Borttag av felaktig vårdperiod  

6.5 GVRBPER1 Borttag av felaktig vårdperiod 

 
Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 

period_start_ 
datum 

Datum då vårdperioden startar på formen 
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 
Kan ej ändras 

 

 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0951 Psykperiodens startdatum felaktigt 

0962 Psykperioden makulerad 

1005 Felaktigt data i sql-sats. Kontakta systemansvarig 
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Översiktstjänster GVRPOSDIAP2, GVRPOSDIAP3 och GVRPOSDIAP4  

Översikt med medicinska/ekonomiska uppg 

7 Översiktstjänster 

7.1 GVRPOSDIAP2, GVRPOSDIAP3 och GVRPOSDIAP4  

Översikt med medicinska/ekonomiska uppgifter 

Indata till tjänsterna GVRPOSDIAP2, GVRPOSDIAP3 och GVRPOSDIAP4 är identisk, endast 

innehåll i utdataposterna skiljer sig åt mellan dem. 

 

Indata till “Första anrop” 

 
Term Beskrivning Kontroller 
posttyp En kod som anger om sökning avser 

öppenvårdshändelser, 
slutenvårdshändelser eller bådadera 

Tillåtna  värden:  

 öppen vård = ‘O’ 

 sluten Vård = ‘S’ 

 både öppen och slutenvård = ‘B’ 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Måste finnas i GVR-systemet 
  

vh_datum1 Fr o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

vh_datum2 T o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 
 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum  

 måste vara  >=  vh_datum1 

 

 

Indata till “Övriga anrop” 

Då 25 vårdhändelser kan hämtas per anrop måste nedanstående anropsformat användas fr o m det 

andra anropet. För positionering i GVR-register måste då information från den sist överförda 

posten läggas i anropet.   

 
Term Beskrivning Kontroller 

posttyp En kod som anger om sökning avser 
öppenvårdshändelser, 
slutenvårdshändelser eller bådadera 

Tillåtna värden:  

 öppen vård = ‘O’ 

 sluten Vård = ‘S’ 

 både öppen och slutenvård = ‘B’ 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

 Måste finnas i GVR-systemet 

vh_datum1 Fr o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

vh_datum2 T o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 
 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum   

 måste vara  >=  vh_datum1 

vh_datumpat Inskrivningsdatum  
SSÅÅMMDD 

Måste finnas i anropet i kombination med 
pnr_rnr 

vh_inrpat Vårdande/besökt inrättning eller 
vårdcentral där patienten vistades 

Information hämtas från senast överförda 
post 
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Översiktstjänster GVRPOSDIAP2, GVRPOSDIAP3 och GVRPOSDIAP4  

Översikt med medicinska/ekonomiska uppg 

Term Beskrivning Kontroller 
vh_klinpat Vårdande/besökt klinik där patienten 

vistades   
 

vh_avdpat Vårdande/besökt mottagning  där patienten 
vistades 

 

vh_tidpat Klockslag   
HHMMSSsss 

 

 

 

Statuskoder och felmeddelanden 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0113 From datum > tom datum 

0120 Angivet datum är större än dagens datum 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0202 Personnummer/reservnummer saknas i CFU/SPAR 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0700 Det finns ingen information att hämta 

0702 Felaktig posttyp 
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Översiktstjänster GVRPOSUP2, GVRPOSUP3 Översikt utan medicinska/ekonomiska uppgifter  

 

7.2 GVRPOSUP2, GVRPOSUP3 Översikt utan medicinska/ekonomiska 

uppgifter 

Indata till “Första anrop” 

 
Term Beskrivning Kontroller 

posttyp En kod som anger om sökning avser 
öppenvårdshändelser, 
slutenvårdshändelser eller bådadera 

Tillåtna värden:  

 öppen vård = ‘O’ 

 sluten Vård = ‘S’ 

 både öppen och slutenvård = ‘B’ 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Måste finnas i GVR-systemet 
 

vh_datum1 Fr o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

vh_datum2 T o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 
 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum  

 måste vara  >=  vh_datum1 

 

 

 

Indata till “Övriga anrop” 

Då 25 vårdhändelser kan hämtas per anrop måste nedanstående anropsformat användas fr o m det 

andra anropet. För positionering i GVR-register måste då information från den sist överförda 

posten läggas i anropet.   

 
Term Beskrivning Kontroller 

posttyp En kod som anger om sökning avser 
öppenvårdshändelser, 
slutenvårdshändelser eller bådadera 

Tillåtna värden:  

 öppen vård = ‘O’ 

 sluten Vård = ‘S’ 

 både öppen och slutenvård = ‘B’ 

pnr_rnr Person- reservnummer  
SSÅÅMMDDNNNC 99ÅÅMMDDNNNC 

Måste finnas i GVR-systemet  

vh_datum1 Fr o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum 

vh_datum2 T o m-datum för sökning av vårdhändelse   
SSÅÅMMDD 
 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 

 får ej vara större än dagens datum   

 måste vara  >=  vh_datum1 

vh_datumpat Vårdhändelsedatum  
SSÅÅMMDD 

Måste finnas i anropet i kombination med 
pnr_rnr 

vh_inrpat Vårdande/besökt inrättning eller 
vårdcentral där patienten vistades för vård 

 

vh_klinpat Vårdande/besökt klinik där patienten 
vistades  för vård 

 

vh_avdpat Vårdande avd /besökt mottagning där 
patienten vistades för vård 

 

vh_tidpat Klockslag  HHMMSSsss  
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Statuskoder och felmeddelanden 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0113 From datum > tom datum 

0120 Angivet datum är större än dagens datum 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0202 Personnummer/reservnummer saknas i CFU/SPAR 

0315 Felaktigt format för datum/tid 

0700 Det finns ingen information att hämta 

0702 Felaktig posttyp 
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7.3 GVRVPER1 Översikt av vilka vårdhändelser som ingår i en vårdperiod 

Indata till “Första anrop” 

 
Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 

period_start_datu
m 

Datum då vårdperioden startar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden slutar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

 

 

Indata till ”Övriga anrop” 

 

Då 25 vårdhändelser kan hämtas per anrop måste nedanstående anropsformat användas fr o m det 

andra anropet. 

För positionering i databasen måste då info från den sist överförda posten läggas i anropet.   

 
Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 

period_start_datu
m 

Datum då vårdperioden startar på formen 
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden slutar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

vh_inr Vårdande/besökt inrättning eller 
vårdcentral där patienten vistades för vård 

Måste finnas i GVR-systemet Information 
från senast överförda post 
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Term Beskrivning Kontroller 

vh_klin Vårdande/besökt klinik där patienten 
vistades  för vård 

Måste finnas i GVR-systemet Information 
från senast överförda post 

vh_avd Vårdande/besökt mottagning där patienten 
vistades för vård 

Måste finnas i GVR-systemet Information 
från senast överförda post 

vh_datum vårdhändelsedatum  
SSÅÅMMDD 

Måste finnas i GVR-systemet Information 
från senast överförda post 

vh_tid Klockslag   
HHMMSSsss 

Måste finnas i GVR-systemet Information 
från senast överförda post 

 

 

Statuskoder och felmeddelanden 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0300 Inskrivningsdatum större än dagens datum 

0950 Angiven psykperiod ej upplagd i GVR 

0951 Psykperiodens startdatum felaktigt 

0952 Psykperiodens slutdatum felaktigt 
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7.4 GVRPPER1 Översikt av vilka vårdperioder en person ingår 

Indata till “Första anropet” 

Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 

period_start_ 
datum 

Datum då vårdperioden startar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden slutar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

 

 

Postlayout: ”Övriga anrop” 

 

Då 25 vårdhändelser kan hämtas per anrop måste nedanstående anropsformat användas fr o m det 

andra anropet. 

För positionering i databasen måste då info från den sist överförda posten läggas i anropet.   

 
Term Beskrivning Kontroller 

pnr_rnr Person- reservnummer 
SSÅÅMMDDNNNC 
99ÅÅMMDDNNNC 

Tillåtna värden: 

 måste finnas antingen hos PU eller 
SPAR-registret 

Personidentiteten kontrolleras inte 
eftersom det måste finnas en post upplagd 
med det givna personnumret och därmed 
är personnumret giltigt 

period_start_ 
datum 

Datum då vårdperioden startar på formen 
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

period_slut_ 
datum 

Datum då vårdperioden slutar på formen  
SSÅÅMMDD 

Tillåtna värden: 

 åtta blanktecken 

 giltigt datumformat 
Kontroll att korrekt datumformat har 
angivits 

period_id Vårdperiod-id Tillåtna värden: 

 allt 
Kontroll sker dock att fältet är ifyllt 
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Statuskoder och felmeddelanden 

 
Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0951 Psykperiodens startdatum felaktigt 

0952 Psykperiodens slutdatum felaktigt 
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8 Statistiktjänster 

8.1 GVRPRIRAPPSOK Ackumulerade uppgifter per kombika 

Indata 

Namn Position Längd Typ Obl. Nyckel Innehåll 

vh_inr 1 5 AN X  Inrättningenskod (kombika) 

vh_klin 6 3 AN X  Klinikkod inom ovanstående 
inrättning (kombika). Inrättning och 
klinik valideras mot kodservern. 

fom_datum 9 8 NUM X  Datumintervallets början. 
Kontrollerar giltigt datumformat, ej 
senare än dagens datum, ej efter 
tom_datum nedan. 

tom_datum 17 8 NUM X  Datumintervallets slut. Kontrollerar 
giltigt datumformat, ej senare än 
dagens datum, ej före fom_datum, 
max 3 månaders intervall. 

 

 

Utdata 

Namn Position Längd Typ Innehåll 

Följande sex fält förekommer en gång i UTDATA  

statuskod 1 4 NUM statuskod 

meddelande 5 50 AN klartext till statuskod 

antal 55 5 NUM antal nedanstående poster i utdata 

Följande del av UTDATA kan upprepas max (antal besökstyper * kontakttyper) gånger 

antal_vh 60 6 NUM antal registrerade vårdhändelser 

besokstyp 66 1 AN besökstyp 

kontakttyp 67 2 AN kontakttyp 

antal_dia 69 6 NUM antal registrerade diagnoser 

 

 

Statuskoder och felmeddelanden 

Statuskod Meddelande 

0000 Tjänsten utförd  (allt OK) 

0010 Annat fel (internt fel i tjänsten. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0011 Databas fel (databasproblem hos GVR. Kontakta systemansvariga för GVR) 

0012 Behörighet saknas 

0110 Obligatoriska fält kan ej vara blanka 

0111 Felaktig längd på indatasträng 

0113 From datum > tom datum 

0120 Angivet datum är större än dagens datum 

0121 Felaktiga tecken i indatat 

0700 Det finns ingen information att hämta 

0703 Datumintervall felaktigt 
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9 Ändringshistorik 

 

Version Datum Författare Granskad av Godgänd av Ändringshistorik 

1.2 2014-03-19 Magnus 

Haglund 

  Könsbundenhet kontrolleras inte 

längre för diagnoser och 

åtgärder. 

Lagt till nytt avsnitt 

”Ändringshistorik” 

 


