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1 Inledning 
 

I det nationella kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet finns följande indikatorer för svårläkta sår: 

• Prevalens av bensår   

• Andel patienter med etiologisk diagnos   

• Andel patienter med venösa bensår som fått kompressionsbehandling 

Indikatorernas huvudsyfte är att utgöra en utgångspunkt för förbättringsarbete, både för den 
enskilda medarbetaren men också för vårdcentralen, Region Örebro län och nationellt. För att 
detta ska kunna följas måste allt dokumenteras rätt i journalen.  

Processen för sårläkning inleds med en noggrann utredning där distriktssköterskan/sjuksköterskan 
som oftast har första kontakt med patienten, kan påbörja utredning och dokumentera i journalen 
.(Från riktlinjen ”Svårläkta sår – utredning och behandling, diarienummer 434917 i Platina) 
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2 Omfattning/tillämpningsområde 
 

Detta dokument gäller för primärvården.  

3 Ansvar 
 

Pia Backteman  

4 Giltighetstid  
 

5 Beskrivning 
 

Diagnosregistrering  

När patientansvarig sjuksköterska eller distriktssköterska beslutat att patienten ska påbörja processen 
för sårläkning enligt riktlinjen ”Svårläkta sår - Riktlinje för utredning och behandling, nr 
434917” ska diagnosen L97.9  Bensår sättas och skrivas in i journalen.  Patientansvarig 
sjuksköterska eller distriktssköterska ansvarar att detta blir gjort. Diagnos ska endast registreras i 
samband med nybesök och vid avslutningsbesöket. OBS: Kodtexten ”Bensår som ej klassificeras på 
annan plats” ska ändras till ”Bensår”. För att kunna välja diagnosen L97.9 måste kodsystemet     
ICD10-SV markeras.  

KVÅ-kod 
Registrering av vårdåtgärd sker genom KVÅ-kodning. (KVÅ=Klassifikation av vårdåtgärd). KVÅ-
kod ska registreras vid varje besök som åtgärden utförs. 

ÅTGÄRDSREGISTRERING AKTIVITETSTYP 

DP005 Kompressionsbehandling Omfattar aktiviteter vid 
ödem som lindning, bandagering, utprovning av 
kompressionshandskar och kompressionsstrumpor. 
Omfattar ej lymfdränagebehandling.  

 
 

 

6 Referenser 
 

Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården 

Kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet 

Socialstyrelsen - Klassifikationer 

https://skr.se/primarvardskvalitet.32919.html
https://skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer.33467.html
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/
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7 Nyckelord 
Diagnosregistrering - bensår, diagnosregistrering - sjuksköterska, diagnosregistrering - 
distriktssköterska, KVÅ-koder kompressionsbehandling,  
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