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Diagnosregistrering i primärvård

Detta studiebrev är utarbetat av SFAM.dok. Vi 
vill med detta brev stimulera till diskussion kring 
den praktiska tillämpningen av diagnosklassi-
fi kationen, eftersom klassifi kationen i sig inte 
garanterar hög kvalitet vid diagnosregistrering. 

Brevet är uppdelat i tre mindre block. Del I utgår 
från diagnossammanställningar, uttaget manuellt 
eller via dator, från den egna mottagningen. Del 
II vill fästa uppmärksamheten på alternativa ter-
mer dvs synonymer eller viktiga diagnoser som 
ingår i samlingskoderna s k P-diagnoser. Del III 
tar upp frågeställningar kring diagnoskriterier, 
deras användbarhet och vilka svårigheter som 
kan fi nnas när de ska tillämpas i klinisk praxis. 
Studiebrevet kan lämpligen bilda underlag för 
2-3 FQ-träffar.

Det mesta av faktaunderlaget fi nns i klassifi -
kationen KSH97P (Klassifi kation av sjukdo-
mar och hälsoproblem 1997 Primärvård) och 
supplementet till KSH97P. Ha dessa till hands 
under era diskussioner sinsemellan. Försök att 
koncentrera er på de svårigheter som kan uppstå 
när verklighetens många gånger mycket ofull-
ständiga faktaunderlag ska konkretiseras till en 
exakt diagnos. 

Del I: Diskutera den egna 
diagnossättningen
Förberedelse
Inför första mötet måste medlemmarna själva ta 
fram underlaget till diskussionen från sin egen 
vårdcentral. Diagnosuttag för diskussion kan 
göras på olika sätt, med eller utan datorns hjälp. 
Det är dock en fördel om både typerna av sam-
manställning kan diskuteras, eftersom de belyser 
olika aspekter av diagnossättning. Alla kan ta 
fram manuella data. Alla bör också försöka ta 
fram diagnosdata från datorjournalen. Försök att 
se till att datorbaserade data är med, åtminstone 
från någon av de vårdcentraler som representeras 
i FQ-gruppen.

Sammanställning utan dator
Detta uttag ger underlag för en mera detaljerad 
diskussion kring de överväganden som gjorde att 
en viss diagnoskod valdes. Ta manuellt fram de 
diagnoser Du satt under Din senaste mottagning, 

innan FQ-gruppens möte. Det är viktigt att ha 
patientbesöken i färsk minne. 

Uttag med dator
Ta ut de tjugo vanligaste diagnoserna, sorterade 
efter frekvens. Dessa diagnoser står för en stor 
volym, varför det är extra viktigt att vi är överens 
om hur dessa bör kodas. Ta ut samtliga diagnoser, 
som Du själv satt, under en tremånadersperiod 
inom kapitlen: Infektionssjukdomar, respiratoris-
ka sjukdomar och muskulo-skeletala sjukdomar. 
Sortera diagnoserna efter frekvens.

Försök att för någon diagnos, t ex Pneumoni 
J18.-P, ta fram vilka prover som togs (vad de vi-
sade), vilka symtom som fanns osv. Man tar först 
fram listan med patienter med diagnos pneumoni, 
sedan får man titta separat i deras journaler för 
att få fram diagnosunderlaget. Dessa uppgifter 
diskuteras under del III.

Vid gruppmötet
När det gäller diagnosregistrering fi nns det ett 
påtagligt glapp mellan det teoretiskt önskvärda 
och det som är praktiskt möjligt att åstadkomma 
mitt i en stressig mottagning. Konstruerade pa-
tientfall kan aldrig ge en bild av hur man själv 
i vardagen hanterar diagnoskodningen. Det är 
därför viktigt att man någon gång försöker skär-
skåda och diskutera sin egen tillämpning.

Att man är medveten om de problem som kan 
fi nnas och diskuterar problemen är första steget 
mot bättre kodning. Diskussionens syfte är också 
att kollektivt stärka varandra i att det inte är vi 
som gör ett dåligt jobb när verkligheten inte all-
tid kan beskrivas i fyrkantiga diagnoskoder. Det 
fi nns också ett antal “knep“ som, utan tidsspillan, 
kan hjälpa till att höja diagnoskvalitén. En del 
av dessa “knep“ fi nns i supplementet, andra lär 
ni från varandra.

Diskussion av den manuella sammanställ-
ningen
Utgå från de aktuella patientfallen och diskutera 
hur man på bästa sätt skall diagnosregistrera och 
vilka svårigheter som Ni faktiskt ställdes inför. 
Är varje fall unikt eller kan man använda sig av 
generella principer för att underlätta registrering 
och öka samstämmigheten?
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Vilka faktorer påverkar val av diagnos? Intres-
santa faktorer att diskutera är: 
1. Tidsbrist.
2. Val av behandling (penicillin ger diagnosen 

sinuit, ej ÖLI).
3. Tagna prover (RAST-prover ger diagnos inom 

allergiområdet).
4. Specialintressen (sjukdomsdiagnoser inom 

ett område man är särskilt intresserad av men 
symtomdiagnoser inom andra områden)

5. Kan man utifrån journaltexten verifi era di-
agnosen, dvs om Ni själv läste journaltexten 
om några månader och utgick från den vid 
diagnossättning, skulle diagnosen då bli den-
samma?

Vilken strategi används vid diagnosregistrering 
av patienter med:
1. Multisymtomatologi.
2. Psykosomatiska besvär.
3. Psykosociala bekymmer. 

Det fi nns många andra knepiga situationer, t ex 
när egentlig diagnos saknas, när symtomen är 
diffusa eller när ingen bra symtomkod kan hittas. 
Ni kan säkert beskriva många andra situationer 
när det är svårt att hitta en kod som känns rätt och 
ger en rättvis beskrivning av konsultationen.

Diskutera hur Ni ser på vissa diagnoser som t 
ex:
1. Oro för sjukdom V71.1.
2. Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom 

Z03.-.
3. Livssituationsproblem kontra psykiatriska 

diagnoser.
4. Hur hanteras alkohol och tobak? Alkoholbe-

roende F10.2, Alkoholproblem UNS F10.9P, 
Skadligt bruk av tobak F17.-. 

5. Somatoformt smärtsyndrom F45.4 kontra 
Somatiseringssyndrom F45.9P och Smärta 
R52.-. 

Diskussion av dator-sammanställningen
Vad beror ev skillnader på? Beror frekvens-
skillnader på olika patientunderlag eller är 
skillnaderna mera ett uttryck för olika sätt att 
diagnosregistrera. Det är särskilt viktigt att man 
gör lika när det gäller “volymdiagnoser“. Är vi 

överens i FQ-gruppen? Hur kan man öka sam-
stämmigheten? 

“Oro för sjukdom Z71.1“ är en diagnos som bru-
kar användas olika? Hur ser det ut i diagnossam-
manställningen, kan det vara så att vissa aldrig 
använder diagnosen medan andra använder den 
relativt ofta? Har diagnosen förutsättning för att 
bli vår vanligaste diagnos?

Titta på fördelningen mellan sjukdomsdiagnoser 
/symtomdiagnoser/åtgärdsdiagnoser, är det så att 
vissa helst använder en sjukdomsdiagnos medan 
andra föredrar symtomdiagnoser? 

Vissa diagnoser har ofta samband med yttre 
stress. Bäst beskrivs dessa tillstånd med två        
diagnoser; manifestation och förmodad bakom-
liggande faktor. Titta särskilt på hur ni handlagt 
kodningen inom muskulo-skeletala området. I 
vilka situationer bör man försöka ange bägge 
diagnoserna? Svårigheter? Gör vi lika?

Uttag av diagnoser över en längre period ger un-
derlag för att diskutera hur mer ovanliga tillstånd 
handläggs. Sammanförs dessa till övergripande 
diagnoser eller har man försökt att hitta en spe-
cifi k kod för varje tillstånd?

Del II. Alternativa termer
Cirka en tredjedel av diagnoserna i KSH97P är s 
k P-koder dvs aggregat av ett större antal koder. 
Detta underlättar kodningen men innebär också 
påtagliga problem, t ex så måste man veta vilka 
enskilda diagnoser som ingår i en P-kod. De 
alternativa termerna används för att ge exem-pel 
på viktiga diagnoser som ingår i P-koden och 
för att ge exempel på vanliga synonymer. Ett 
bra förråd av alternativa termer förbättrar och 
underlättar diagnoskodningen, eftersom de pekar 
mot rätt P-kod, enskilda säkerställda diagnoser 
kan specifi ceras och synonymer hittas.

Ni har säkert upplevt problem av denna typ och 
önskat att vissa termer fanns representerade. 
Ni har kanske t o m skrivit in extra termer och 
koder i KSH97P för att ha dessa till hands nästa 
gång diagnosen kommer till användning. Gå 
igenom kapitel för kapitel i boken och försök 
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fi nna viktiga alternativa termer (synonymbe-
nämningar eller diagnos med kod). Vilka koder 
i klassi-fi kationens högra kolumn bör lyftas in 
som alternativ term. Byt bra alternativa termer 
med varandra.

Exempel

Symtom
Åtgärd 
Avvikande provsvar
Psykosomatisk sjukdom
Psykosociala problem
Oro för sjukdom.

Del III. Diagnoskriterier
Med hjälp av diagnoskriterier specifi ceras och 
avgränsas de tillstånd som skall ges samma kod. 
När kriterierna konfronteras med den praktiska 
vardagen, uppstår dock ofta problem. Kriterierna 
ska inte påverkas av yttre faktorer och skall na-
turligtvis inte betyda en sak tisdag f-m och en 
annan sak sent fredag e-m. I praktiken har dock 
ofta yttre faktorer ett avgörande infl ytande, vilket 
det är viktigt att vara medveten om.

Vad bör diagnoskriterier innehålla?
Defi nition.
Symtom, lab, utredningsfynd.
Somatisk sjukdom, kriterier för somatisk sjuk-
dom styr vad som skall hamna i symtomkapit-
let

Figur 1
Den fysiska 
verkligheten 
i patientens 
kropp skall 
t o l k a s  o c h 
sedan kom-
municeras till 
läkaren.
Många fakto-
rer påverkar 
detta steg, bl 

a det sammanhag i stort under vilka läkaren och 
patienten möts. Förutom anamnes kan läkaren 
undersöka och ibland ta prover eller göra andra 
undersökningar. Så småningom får läkaren i sitt 
medvetande en ungefärlig bild av “fysisk sjuk-
dom – verkligheten“, därefter ska läkaren hitta 
en lämplig beskrivning (diagnos) av tillståndet 
och vad som fi nns i detta sammanhang är en 
diagnos i KSH97 eller KSH97P. Många faktorer 
hos läkaren påverkar val av diagnos. Diagnosen 
består av en term, t ex Diabetes mellitus, som 
vi använder till kommunikation samt en kod, 
ett entydigt ID-nummer, som via inmatning i 
datorjournalen hamnar i databasen.

Inom SFAM.dok samlar vi fortlöpande in termer 
för att successivt kunna komplettera KSH97P 
och på så sätt hela tiden förädla klassifi kation 
och göra den mer lättanvänd.

Vi önskar att Ni via e-post skickar in de termer 
som Ni upplever saknas i KSH97P till e-post 
adress eller faxar in på bifogad blankett till 
090/187343 (Mats Persson Umeå). Vi är också 
tacksamma för övriga kommentarer angående 
klassifi kationen eller klassifi kationsbläddraren.

Diagnostiskt tillvägagångssätt dvs hur spikas 
diagnosen.
Hänvisning: Näraliggande, utesluter, innefattar. 
När övergripande nivå skall användas.

Diagnos är vårdgivarens sammanfattning av 
problemet, vanligen bedömt hälsotillstånd, vid 
vårdkontakt (besök eller vid andra bedömningar 
av patientens hälsotillstånd). Med diagnos menas 
diagnosterm + kod, som ingår i KSH97 eller 
KSH97P.

Figur 1 beskriver de olika steg som krävs för att 
överföra en sjukdom eller ett tillstånd upplevt av 
patienten till en kod i journaldatabasen. Verklig-
heten beskriver vi med hjälp av olika begrepp, 
dessa begrepp kan sedan kommuniceras med 
hjälp av termer.

Rek  term KSH97P Alt term KSH97 Typ av alt term
Tonsillit J03.- Streptokock- J03.0 Dagnos med kod  
 tonsillit
Tonsillit J03.- Halsfl uss J03.9 Synonym

Rek  term KSH97P Nya alt ter KSH97 Typ av alt term
Hypofys- E23-P Hyperprolak- E22.1 Diagnos med kod
sjd  tinemi
Oklar  D48.- Resistens D48.9 Synonym
tumör 
Impotens N48.4 Erektil  N48.4 Synonym
  dysfunkttion
Ögon- H57.9P Tårkanal- H04.5 Diagnos med kod
sjd  stenos
Vulvo- N76.-P  Bakteriell N76.8 Diagnos med kod
vaginit  vaginos
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Diskutera
Diskutera vanliga situationer där yttre faktorer 
påverkar vårt val av diagnoskod (det är natur-
ligtvis inte bara själva kodningen som påverkas 
utan hela vårt handlade, men här koncentrerar vi 
oss på diagnosen). Syftet med diskussionen är att 
minimera inverkan av yttre faktorer och att hitta 
lämpliga alternativ när kriterierna inte kan upp-
fyllas. Ett vanligt alternativ när man inte tycker 
att kriterierna uppfylls är att diagnosregistrera 
på en högre mer ospecifi k nivå, t ex buksmärtor 
istället för njursten eller ulcus. 

Diskussionen syftar också till att stärka oss själva 
i att öppet och utan dåligt samvete erkänna att 
det praktiska arbetet innebär kompromisser, bl 
a vad gäller diagnoskodning. Det är dock viktigt 
att inte skuldbelägga den enskilda individen ef-
tersom ett kostnadseffektivt allmänläkararbete 
ofta innebär att alla kriterier inte är uppfyllda för 
alla de många beslut som måste tas.

Grundläggande frågeställningar att diskutera 
är: 
1. På vilket sätt kan kriterier underlätta och 

förbättra kvalitén på diagnosregistreringen? 
2. Försök att för några vanliga diagnoser speci-

fi cera några enkla kriterier.
3. Vilka spänningar kan uppkomma mellan kri-

terier och klinisk praktisk verksamhet?

Diskutera luftvägsinfektioner, gärna mot bak-
grund av egna diagnoser. Försök att fi nna enkla 
kriterier som ändå har förmåga att skilja vanliga 
diagnoser från varandra t ex ÖLI, faryngit, ton-
sillit, sinuit, bronkit.

Ta fram de fem senaste pneumoni-diagnoserna 
(J18.-P), diskutera diagnoskriterier. Jämför med 
prover tagna i dessa fem fall, fi nns underlag för 
diagnosen, vilket underlag ska krävas? Skall 
vissa prover tas för att verifi era diagnosen t ex 
CRP vid pneumoni? Hur gör man om man i alla 
fall bestämt sig för att behandla men CRP är 10 
och temp 37,1, skall diagnosen justeras utifrån 
den behandling som ges eller ska tillståndet så 
långt som möjligt bestämma diagnos?

Ett par fall att diskutera
Fall A 

1. En mamma söker för sin lille son, 18 månader 
gammal, pga misstänkt öronvärk och feber. 
Pojken har tidigare varit helt frisk, Du ser en 
röd och buktande trumhinna på höger sida. 
Diagnos:

2. Pojkens trumhinna är röd, den ser förtjockad 
ut men troligen normalställd. Temp 38,8. 

 2a. Pojken skriker och gråter. Diagnos:
 2b. Pojken är nöjd och glad. Diagnos:

3. Pojkens trumhinna är röd, den ser förtjockad 
ut men troligen normalställd. Temp 37,6. 
Smågnällig.

 3a. Tisdag 14.30. Diagnos:
 3b. Fredag  16.45. Diagnos:
 3c: Fredag 16.45. Mamma säger att hon inte 

vill riskera att behöva sitta på akuten under 
helgen och det fi nns ytterligare en patient kvar 
i väntrummet. Diagnos:

 3d: Fredag 16.45. Mamma säger att hon inte 
vill att barnet ska ha antibiotika i nödan.        
Diagnos:

1. En mamma söker för sin lille son, 18 månader 
gammal, pga misstänkt öronvärk och feber 
du kan inte se trumhinna pga vax, temp 37,3, 
barnet gråter och skriker. Mamman kan inte 
hålla barnet ordentligt, du försöker peta bort 
vax men efter fem minuter ger du svettig 
upp. 

 1a. Tisdag kl 14.30. Diagnos:
 1b. Fredag 16.45 och mamma vill inte sitta 

på akuten under helgen. Diagnos:
 1c. Fredag 16.45. Mamma säger att hon inte 

vill att barnet ska ha antibiotika i onödan.     
Diagnos:

Diagnostisera var för sig, jämför och diskutera 
eventuella skillnader. Diskutera på vad sätt yttre 
faktorer spelar in och på vilket sätt. Ni har säkert 
liknande erfarenheter som kan diskuteras. Vad är 
rimligt att registrera? Hur ska vi uppnå samstäm-
mighet? När kan kriterier hjälpa, när kan kriterier 
vara ett stressmoment.
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Fall B

En 32-årig kvinna söker pga värk och sveda i 
maggropen i cirka tre veckor, försämrad. Senaste 
två dagarna kräkts, ej kaffesump. Avföring ua. 
Klarar ej av att arbeta. Någon gång sura upp-
stötningar och halsbränna. För ca ett år sedan 
liknande besvär fast lindrigare, gastroskopi efter 
två veckors Losec behandling, var då helt nor-
mal. Tidigare provat Losec vid två olika episoder 
med god effekt. Diagnos:

En 32-årig kvinna söker pga sura uppstötningar 
och halsbränna. Återkommande besvär någon 
dag eller kväll, av och till, brukar ofta klara sig 
med Gaviscon och Zantac vb. Nu extra besvärligt 
två, tre dagar, tagit Samarin hemma. Röker 20 
cigaretter per dag. Frisk i övrigt. Aldrig gastro-
skoperad. Diagnos:

En 32-årig kvinna med gastroskopiverifi erat 
ulcus för tre år sedan, blev snabbt bra på Losec. 
Sedan dess återkommande besvär med sura 
uppstötningar och halsbränna, någon dag el-

ler kväll, av och till, brukar ofta klara sig med 
Gaviscon och Zantac vb. Nu extra besvärligt 
två, tre dagar, även lite sveda i epigastriet, tagit 
Samarin hemma. Röker 20 cigaretter per dag. 
Frisk i övrigt. Diagnos:

Diagnostisera var för sig, jämför och diskutera 
eventuella skillnader. Diskutera på vad sätt kri-
terier skulle förbättra eller försvåra diagnoskod-
ning i dessa fall.
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