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Utförarregistret - 
Verksamhetsindelning för 
regioner 

Regioner ska rapportera köp inom de 5 verksamheterna för hälso- och 
sjukvård, med motpart privata företag/vårdgivare, regionägda företag 
inom egen koncern, ideella organisationer samt stiftelser och kyrkor. 

DVO-
kod 

Verksamhetsområde 

0 Primärvård 
 010 Allmänläkarvård (inkl. jour)  

015 Sjuksköterskevård (inkl. jour)  
020 Mödrahälsovård  
025 Barnhälsovård  
030 Fysioterapi och arbetsterapi  
060 Primärvårdsansluten hemsjukvård  
080 Sluten primärvård  
090 Övrig primärvård 

1 Specialiserad somatisk vård 
 110 Somatisk mottagningsverksamhet  

120 Somatisk dagsjukvård  
160 Somatisk hemsjukvård  
180 Somatisk sluten vård 

2 Specialiserad psykiatrisk vård 
 210 Psykiatrisk mottagningsverksamhet  

220 Psykiatrisk dagsjukvård  
260 Psykiatrisk hemsjukvård  
280 Psykiatrisk sluten vård 

3 Tandvård 
 310 Allmäntandvård vuxna  

320 Regionens tandvårdsstöd  
330 Allmäntandvård barn och ungdomar  
340 Specialisttandvård 

4 Övrig hälso- och sjukvård 
 410 Ambulans- och sjuktransporter  

420 Sjukresor  
430 Funktionshinder- och 
hjälpmedelsverksamhet  
440 Social verksamhet  
450 Folkhälsofrågor  
470 FoU avseende hälso- och sjukvård 
490 Övrigt 
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Hälso- och sjukvård 

0 Primärvård  
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av 
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  

I den nationella statistiken hänförs till primärvård: 

- Åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i 
allmänmedicin inom såväl offentlig som privat verksamhet 

- Distriktssköterskeverksamhet 
- Mödra- och barnhälsovård (exkl. specialistmödravård) 

Verksamhet som bedrivs vid en vårdcentral är inte alltid primärvård och 
vice versa. Mödra- och barnhälsovård definieras som primärvård men 
kan förekomma på kvinno- och barnkliniker på sjukhus. Samtliga 
insatser av läkare som upprätthåller funktionen som specialist i 
allmänmedicin hänförs till primärvård oavsett om insatserna sker på 
vårdcentraler, i patienters hem, hos privata specialister i 
allmänmedicin som regionen tecknat avtal med eller som arbetar med 
ersättning enligt den nationella taxan. Andra 
specialistläkarmottagningar som kan finnas vid vårdcentraler ska 
särredovisas för att i statistiken kunna redovisas som specialiserad 
vård.  

Primärvård omfattar följande delområden 
010 Allmänläkarvård (inkl. jour)  
015 Sjuksköterskevård (inkl. jour)  
020 Mödrahälsovård  
025 Barnhälsovård  
030 Fysioterapi och arbetsterapi  
060 Primärvårdsansluten hemsjukvård  
080 Sluten primärvård  
090 Övrig primärvård 
 

1 Specialiserad somatisk vård  
Den specialiserade somatiska vården omfattar all somatisk vård, 
alltifrån den som ges vid mottagningar hos organspecialister på eller 
utanför sjukhus till den mest högspecialiserade regionsjukvården. 
Området omfattar vidare medicinsk och kirurgisk korttidsvård, 
rehabilitering, geriatrisk vård etc. 

Specialiserad somatisk vård omfattar följande delområden 
110 Somatisk mottagningsverksamhet  
120 Somatisk dagsjukvård  
160 Somatisk hemsjukvård  
180 Somatisk sluten vård 
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2 Specialiserad psykiatrisk vård  
Den specialiserade psykiatriska vården omfattar sluten vård 
(heldygnsvård) och öppenvård – specialiserade insatser vid psykisk 
sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Området omfattar allmän 
psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och även 
beroendevård d.v.s. vård av personer med missbruk av alkohol eller 
andra droger, matmissbruk, dator-, spel- eller sexmissbruk.  

Specialiserad psykiatrisk vård omfattar följande delområden 
210 Psykiatrisk mottagningsverksamhet  
220 Psykiatrisk dagsjukvård  
260 Psykiatrisk hemsjukvård  
280 Psykiatrisk sluten vård 
 

3 Tandvård  
Med tandvård avses alla åtgärder för att förebygga, utreda eller 
behandla sjuk-domar, kroppsfel och skador i munhålan. I vissa fall 
ingår tandvård som en del av en annan verksamhet. Vid avgränsning 
kan tandvård definieras som den verksamhet som utförs av legitimerad 
tandläkare eller tandhygienist eller som i övrigt utförs under någon av 
dessas ansvar. Detta gäller även tandvård som utförs av annan 
personalkategori på uppdrag av regionen. I dessa fall får en 
schablonberäkning göras då kostnaderna (och intäkterna) ska särskiljas 
från övrig verksamhet. Exempelvis ska psykologmedverkan eller 
motsvarande vid be-handling av extrem tandvårdsrädsla redovisas.  

Tandvård omfattar allmäntandvård, kollektiv tandhälsovård, 
specialisttandvård, sjukhustandvård inklusive tandvård som ges vid 
övriga vårdinstitutioner samt tandtekniska laboratorier. Under 
tandvård redovisas också asyltandvård.  

Tandvård omfattar följande delområden 
310 Allmäntandvård vuxna  
320 Regionens tandvårdsstöd  
330 Allmäntandvård barn och ungdomar  
340 Specialisttandvård 
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4 Övrig hälso- och sjukvård  
Under detta område redovisas verksamhet som inte ska relateras till 
vårdtillfälle eller besök. Och som inte ska föras ut på den enskilda 
patienten i KPP-system. Exempelvis redovisas här FoU och 
folkhälsoarbete vad gäller kollektiva insatser.  

Under området redovisas också social verksamhet samt insatser och 
stöd enligt LSS. 

Övrig hälso- och sjukvård omfattar följande delområden 
410 Ambulans- och sjuktransporter  
420 Sjukresor  
430 Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet  
440 Social verksamhet  
450 Folkhälsofrågor  
470 FoU avseende hälso- och sjukvård 
490 Övrigt 
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