
Uppdateringar variabler TUFM och 
blåsdysfunktion 220101
• Planerade och förebyggande åtgärder Nutritionsbehandling för både 

trycksår och undernäring.

• Riskbedömning och förebyggande åtgärder  blåsdysfunktion 



Nutritionsbehandling

Tas bort

• Mellanmål DV051, ingår i Individuellt anpassad kost, DV051 

• Protein- och energirik kost DV053, ingår i Berikad kost – ny KVÅ kod DV138

• Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov, ingår i Individuellt anpassad kost, DV051 

• Näringsdryck, ingår i Kosttillägg, ny KVÅ kod DV137

DV053 finns inte kvar



Undernäring

Nutritionsbehandling 220101

• Individuellt anpassad kost (DV051)

• Berikad kost (DV138)

• Konsistensanpassad kost (DV052)

• Kosttillägg (DV137)

• Minska nattfastan till max 11 timmar (DV051)

• Enteral näringstillförsel via sond (DV065, 
DJ010, DV025) 

• Parenteral näringstillförsel (DV065, DJ010, 
DV025) 

• Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling 2021

• Mellanmål

• Berikning av kosten

• Protein-och engergirik kost

• Konstistensanpassning

• Näringsdryck

• Anpassa maten efter kulturella och religiösa 
behov

• Minska nattfastan till max 11 timmar 

• Enteral nutrition

• Parenteral nutrition

• Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Vänstra kolumnen gäller från 220101. Högra visar tidigare åtgärder, förändring kan 
både gälla borttagande av åtgärd eller 
tillägg/förändrad KVÅ kod



Undernäring fortsättning

Övervakning av närings- och 
vätskeintag 220101
• Registrering och bedömning av närings- och 

vätskeintag <=3 dygn

• Registrering och bedömning av närings- och 
vätskeintag > 3 dygn

• Annan åtgärd - Övervakning av näring- och 
vätskeintag

Övervakning av närings- och 
vätskeintag

• Registrering av näringsintag och vätskeintag 
<= 3 dygn

• Registrering av näringsintag och vätskeintag 
<= 3 dygn

• Annan åtgärd - Övervakning av näring- och 
vätskeintag



Trycksår

Nutritionsbehandling 220101

• Individuellt anpassad kost (DV051)

• Berikad kost (DV138)

• Konsistensanpassad kost (DV052)

• Kosttillägg (DV137)

• Minska nattfastan till max 11 timmar (DV051)

• Enteral näringstillförsel via sond (DV065 
DJ010, DV025) 

• Parenteral näringstillförsel (DV065, DJ010, 
DV025) 

• Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling 2021

• Mellanmål

• Berikning av kosten

• Protein-och engergirik kost

• Konstistensanpassning

• Näringsdryck

• Anpassa maten efter kulturella och religiösa 
behov

• Minska nattfastan till max 11 timmar 

• Enteral nutrition

• Parenteral nutrition

• Annan åtgärd - Nutritionsbehandling



Uppdatering blåsdysfunktion

• Riskbedömning

• Planerade och förebyggande åtgärder



Riskbedömning
Ny variabel- Kan i nuläget inte besvaras = 0 poäng
• Har du/personen urinläckage?  

• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Använder du/personen inkontinens-hjälpmedel?
• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Kissar du/personen mindre än 4 gånger eller mer än 8 gånger per dygn?
• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Kan i nuläget inte besvaras (0p)

• Behöver du/personen gå upp flera gånger på natten för att kissa?
• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Kan i nuläget inte besvaras (0p)

• Har du/personen svårt att tömma urinblåsan?
• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Kan i nuläget inte besvaras (0p)

• Kommer det urin efter att du/personen kissat klart
• Ja (1p)

• Nej (0p)

• Kan i nuläget inte besvaras (0p)

"Kan i nuläget inte besvaras" är 
tänkt att användas innan en basal 
utredning har hunnit genomföras.



Åtgärder Blåsdysfunktion

Vänstra kolumnen gäller från 220101. 

Rådgivning och information

• Rådgivning och Information om  
blåsdysfunktion och/eller tarmdysfunktion 
(QF015, QE025)

Högra visar tidigare åtgärder, förändring kan 
både gälla Rubrik, borttagande av åtgärd  
eller tillägg/förändrad KVÅ kod

Information

• Information/ utbildning inom området 
blåsfunktion/dysfunktion



Genomföra toalettassistans

• Individuell anpassning av toalettbesök 

Flyttas till rubriken Anpassning av 
blåstömningsvanor



Anpassning av blåstömningsvanor 
• Individuell anpassning av toalettbesök 

(QN013, QN028)

• Blåsträning (QF002)

• Dubbeltömning av blåsa (QN013, QN028)

• Anpassning av sittställning (QM005, GA025, 
QT006, QT007)

• Minska efterdropp

Anpassning av miktionsvanor
• Regelbundna toalettbesök (ingår i QN013, 

QN028)

• Dubbeltömning av blåsa

• Anpassning av sittställning



Tarmfunktion
• Förebygga förstoppning via kost  (DV051, 

QV005, DV141, DV142)

• Dagliga kroppsaktiviteter (DV131, DV132)

• Individuellt anpassade toalettbesök (QN013, 
QN028)

• Farmakologisk behandling (DT026, DT019, 
DT020, DJ009)

Avföringsregim 
• Förebygga förstoppning via kost

• Dagliga kroppsaktiviteter

• Individuellt anpassade toalettbesök

• Farmakologisk behandling



Förflyttningshjälpmedel
• Förflyttningshjälpmedel  (GA025, GA023, 

QT006, QT007) 

Förflyttningshjälpmedel
• Förflyttningshjälpmedel



Omgivningsanpassning 
• Anpassning av toalettutrymme  (QT003, 

QT009, QT010)

Omgivningsanpassning 
• Anpassning av toalettutrymme

• Färganpassning/ märkning av toalett (ingår i 
QT003, QT009, QT010)

• Anpassning av ljus både dag och natt (ingår i 
QT003, QT009, QT010)



Anpassning kring av- och påklädning
• Anpassning kring av- och påklädning (QN016, 

QN017)

Anpassning kring av- och påklädning
• Anpassning kring av- och påklädning



Läkemedelsgenomgång
• Läkemedelsgenomgång (XV015, 

XV016,XV021, XV022, XV023)

Läkemedelsgenomgång
• Läkemedelsgenomgång



Infektionsförebyggande åtgärder

• Utredning vid återkommande 
urinvägsinfektioner

• Lokal östrogenbehandling, flyttas till rubriken 
Anpassning av personlig hygien



Anpassning av vätsketillförsel
• Anpassning av vätsketillförsel, ingår i 

Rådgivning och Information om 
blåsdysfunktion och/eller tarmdysfunktion 
(QF015, QE025)



Anpassning av personlig hygien
• Underlivshygien för att förebygga hud- och 

slemhinneirritation  (QF003 och QN014)

• Lokal östrogenbehandling  (DT023)

Anpassning av personlig hygien
• Underlivshygien för att förebygga hud- och 

slemhinneirritation

• Torka sig efter blåstömning  ingår i 
Underlivshygien för att förebygga hud- och 
slemhinneirritation (QF003 och QN014)

• Torka sig efter tarmtömning ingår i 
Underlivshygien för att förebygga hud- och 
slemhinneirritation (QF003 och QN014)



Rörelse och träning 
• Träning av bäckenbottenmuskulaturen 

(QF001)

• Cirkulationsträning av ben och fötter (QD002)

• Gångträning  (QM015)

Rörelse och träning 
• Träning av bäckenbottenmuskulaturen

• Cirkulationsträning av ben och fötter

• Gångträning



Blåsträning

• Blåsträning Flyttad till rubriken 
Anpassning av blåstömningsvanor 



Minska efterdropp

• Minska efterdropp Flyttad till rubriken 
Anpassning av blåstömningsvanor 



Utprovning av förbrukningsmaterial 
vid blåsdysfunktion
• Utprovning av förbrukningsmaterial vid 

blåsdysfunktion  (GA029, QT007)

Utprovning av inkontinenshjälpmedel 
vid blåsdysfunktion
• Utprovning av inkontinenshjälpmedel vid 

blåsdysfunktion



Urinavledande behandling 
• IK (Intermittent katetrisering)) alt. RIK (Ren IK) 

(GB005)

• KAD (Kvarliggande kateter) (TKC20)

• Suprapubisk kateter (DK010)

Urinavledande behandling 
• IK (Intermittent katetrisering)) alt. RIK (Ren IK)

• KAD (Kvarliggande kateter)

• Suprapubisk kateter



Annan åtgärd - blåsdysfunktion

• Annan åtgärd - blåsdysfunktion

Annan åtgärd - blåsdysfunktion

• Annan åtgärd - blåsdysfunktion



Personen avböjer samtliga förebyggande 
åtgärder - blåsdysfunktion

• Personen avböjer samtliga 
förebyggande åtgärder -
blåsdysfunktion

Personen avböjer samtliga förebyggande 
åtgärder - blåsdysfunktion

• Personen avböjer samtliga 
förebyggande åtgärder -
blåsdysfunktion




