Bilaga 5

1 (3)

Krav- och kvalitetsbok fysioterapi
Handläggare

Datum

Diarienummer

2019-01-01

LK/180674

Bilaga 5 vårdval fysioterapi/sjukgymnastik inom
primärvårdshabilitering – diagnoser (huvuddiagnos alternativt
bidiagnos) för verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa (både lindriga psykiska besvär och mer allvarligare former av psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning). Nedanstående diagnoskoder och diagnostext
kan vara exempel på diagnoser som faller inom den här gruppen. Uppföljningen sker
genom specifik åtgärdskod (se rutin).

Diagnoskod
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F40.0
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9

Diagnos
Lindrig depressiv episod
Medelsvår depressiv episod
Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
Svår depressiv episod med psykotiska symtom
Andra specificerade depressiva episoder
Depressiv episod, ospecificerad
Recidiverande depression, lindrig episod
Recidiverande depression, medelsvår episod
Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom
Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom
Recidiverande depression utan aktuella symtom
Andra specificerade recidiverande depression
Recidiverande depression, ospecificerad
Agorafobi
Social fobi
Specifika (avgränsade) fobier
Andra specificerade fobier
Fobi, ospecificerad
Paniksyndrom
Generaliserat ångestsymtom
Blandade ångest- och depressionstillstånd
Andra blandade ångesttillstånd
Andra specificerade ångesttillstånd
Ångeststillstånd, specificerat
Tvångssyndrom präglat av tvångstankar
Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar
Tvångstankar med tvångshandlingar
Andra specificerade tvångssyndrom
Tvångssyndrom, ospecificerad
Akut stressreaktion
Posttraumatiskt stressyndrom
Anpassningsstörning
Andra specificerade reaktioner på svår stress
Reaktion på svår stress, ospecificerad

REGION VÄRMLAND

Datum

Diarienummer

2019-01-01

LK/180674

Verksamhetsinriktning långvarig smärta

Smärta brukar räknas som långvarig när den har varat i minst tre månader.
Nedanstående diagnoskoder och diagnostext kan vara exempel på diagnoser som
faller inom den här gruppen. Uppföljningen sker genom specifik åtgärdskod (se
rutin).
Diagnoskod
F45.4
M25.5
M50.9
M53.1
M54.4
M54.5
M75.0
M75.9
M79.0
M79.1
M79.7
R52.1
R52.2
R52.9
S13.4
T91.8

Diagnos
Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
Ledvärk
Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad
Cervikobrakialt syndrom
Lumbago med ischias
Lumbago
Adhesiv kapsulit i skulderled (Frozen shoulder)
Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad
Reumatism, ospecificerad
Myalgi
Fibromyalgi
Kronisk behandlingsresistent smärta
Annan kronisk smärta eller värk
Smärta eller värk, ospecificerad
Distorsion i halskotpelaren
Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen
(används endast som bidiagnos, det aktuella sequelet anges som
huvuddiagnos)
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Verksamhetsinriktning neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar

Sjukdomar och skador i nervsystemet inkluderar bland annat traumatiska skador,
stroke och dess sequele. Nedanstående diagnoskoder och diagnostext kan vara
exempel på diagnoser som faller inom den här gruppen. Uppföljningen sker genom
specifik åtgärdskod (se rutin).
Diagnoskod
B91.9
F07.2
G12.2
G20.9
G25.9
G35.9
G43.9
G44.0
G54.0
G54.9
G62.9
G71.0
G80.9
G81.9
G82.2
G82.5
H81.9
I64.9
I69.3
M79.2
S06.9
T90.5

Diagnos
Sena effekter av polio
Postkontusionellt syndrom
Motorneuronsjukdom
Parkinsons sjukdom
Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad
Multipel skleros
Migrän, ospecificerad
Syndrom med cluster headache
Sjukdomar i brakialplexus
Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad
Polyneuropati, ospecificerad
Muskeldystrofi
Cerebral pares, ospecificerad
Hemipares, ospecificerad
Parapares, ospecificerad
Tetrapares, ospecificerad
Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
Sena effekter av cerebral infarkt (används endast som bidiagnos, det
aktuella sequelet anges som huvuddiagnos)
Icke specificerad neuralgi och neurit
Intrakraniell skada, ospecificerad (trauma)
Sena besvär av intrakraniell skada (används endast som bidiagnos, det
aktuella sequelet anges som huvuddiagnos)

