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Förord
Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem
1997 – Kapitel XX, Yttre orsaker till sjukdom och död. Förteckningen är avsedd
som ett hjälpmedel vid klassificering av uppkomstsättet till skador och förgiftningar. Det har visat sig finnas ett behov – främst för dem som arbetar med skadeförebyggande projekt – av att ha en separat publikation för klassificering och analys av
orsaker till skador m m.
Denna version innehåller ett särtryck av kapitel XX i den systematiska sjukdomsklassifikationen, en nygjord alfabetisk förteckning till detta kapitel samt tre matriser som skapats för att ge en överblick av strukturen i kapitel XX och underlätta
kodningen av yttre orsaker.
Synpunkter på förteckningen kan lämnas till:
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Tecken- och ordförklaringar
.-

Beteckningen .- efter en treställig kod i en hänvisning innebär att
hänvisningen avser samtliga förekommande decimaler inom katergorin

( )

Används kring kompletterande formuleringar eller förklarande uttryck.

[]

Hakparentes används kring synonymer eller förkortningar

C92
Y43

Aktivitetskod

Typografisk markering av koder på kategorinivå
Typografisk markering av koder på kategorinivå som i patientstatistik i
Sverige kan ersättas av annan kod
Kod för precisering av typ av aktivitet hos den skadade personen vid tiden
för den yttre orsakens inverkan. Avsedd att användas som
femtepositionsuppdelning av kategorierna V01–Y34 i tillämpliga fall.
Återfinns i början av kapitel XX

Alfabetisk förteckning Index över termer för diagnoser och tillstånd. Förteckningen är inte
heltäckande och skall endast ses som ett hjälpmedel vid klassificering
Alfanumerisk kod

Kodbeteckning som utgörs av såväl alfabetiska som numeriska tecken

ATC-kod

Kod enligt Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
Tillämpas i FASS och används i klassifikationen som alternativ till de
läkemedelskoder som anges i kodserien T36–T50

FASS-kod

I FASS angiven alfanumerisk kod (max 7 tecken) enligt ATC för
klassificering av läkemedel

ICD

International Classification of Diseases

ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems. Tenth Revision

Inklusionstermer

Exempel på sjukdomar och tillstånd som ingår i den aktuella kategorin eller
subkategorin

Innefattar

Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som ingår i den
aktuella kategorin eller subkategorin

Kapitel

Huvudindelning av klassifikationen. ICD-10 är indelad i 21 kapitel,
numrerade med romerska siffror

Kategori

Basal indelning av klassifikationen. Kategorier betecknas med treställiga
alfanumeriska koder

KSH97

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Svensk version av
ICD-10
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Och

Ordet ”och” i klassifikationens sjukdoms- och skadebeteckningar skall i
denna klassifikation som regel tolkas som ”och/eller”. Båda
komponenterna i en sammansatt beteckning förutsätts sålunda inte
föreligga samtidigt. Om samtidig förekomst krävs används i stället ordet
”jämte” eller annan förtydligande formulering

Patientstatistik

Avser den registrering av vårdtillfällen i sluten vård vid sjukhus som
rapporteras till Socialstyrelsen för nationell statistik och forskning

Platskod

Kod för precisering av olycksplats som kan användas tillsammans med
flertalet koder inom kapitel XX (kategorierna W00–Y34 med undantag av
Y06–Y07) i form av en fjärdeposition (decimal). Återfinns i början av
kapitel XX

Subkategori

Klassifikationens kategorier är oftast indelade i subkategorier som
betecknas med fyrställiga alfanumeriska koder (en bokstav och två siffror
samt en decimal som avskiljs med en punkt). Om en kategori inte är
uppdelad i subkategorier bör den treställiga koden vid registrering
kompletteras med decimalen 9

UNS

Utan närmare specifikation. Klassifikationsteknisk beteckning som främst
förekommer i uppräkning av inklusionstermer. Betyder att diagnosen ifråga
i primärmaterialet inte är försedd med någon bestämning till huvudordet
som skulle kunna modifiera kodningen

Utesluter

Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som inte innefattas i
en kategori eller subkategori. Inom parentes anges de kodnummer till vilka
hänvisning sker.
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Inledning
Kapitel XX (V01–Y98) i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997
medger klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre
miljön som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter. Kapitlet
har utvidgats avsevärt i förhållande till den tilläggsklassifikation (s k E-koder) som
användes i tidigare revisioner av WHO:s klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker (ICD).
Socialstyrelsen har beslutat att ge ut kapitel XX i en separat utgåva, bl a för att
underlätta för dem som arbetar med olycksfallsförebyggande projekt. För att bättre
förstå hur kapitel XX är uppbyggt och för att lättare hitta rätt avsnitt vid klassificering och analys har tre översiktliga matriser konstruerats. I vissa fall kan klassificering ske direkt med hjälp av dessa matriser genom att uppdelningen i 4:e position (platskod) och 5:e position (aktivitetskod) finns angiven under matrisen. I
andra fall ger matriserna hänvisning till lämpligt avsnitt i kapitel XX.
Den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoporblem 1997 –
Alfabetisk förteckning innehåller inte termer ur kapitel XX. En alfabetisk förteckning har därför upprättats, innehållande de vanligaste termerna för yttre orsak till
sjukdom och död. Denna förteckning är avsedd att vara ett hjälpmedel för användaren för att hitta lämplig kod i den systematiska förteckningen i kapitel XX.
Dispositionen i början av kapitel XX i denna utgåva är lätt modifierad. De tre
översiktsmatriserna har placerats in efter den inledande texten till kapitlet, men
före beskrivningen av platskod och aktivitetskod. I denna del har även sidorna
brutits om och gjorts mera luftiga. I den inledande textens översikt över innehållet i
kapitlet har vidare hänvisningar gjorts till matriserna.
Däremot har resten av kapitlet helt oförändrat format och sidbrytning fr o m sidan
650 i den systematiska klassifikationen, där själva koderna och kodtexterna börjar.
De tre matriserna täcker samtliga koder från V01–X59, medan avsnitten från
Y35–Y99 ej omfattas av matriserna.
Dessa avsnitt som inte finns med i matriserna är
Y35–Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40–Y84 Komplikationer till medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Y85–Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90–Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom
och död, vilka klassificeras annorstädes.
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Systematisk förteckning

Anmärkning:
Inledande text med bl a definitioner och kodningsinstruktioner har förkortats i
jämförelse med den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10).
Detta kapitel, som i tidigare revisioner av WHO:s klassifikation av sjukdomar
och dödsorsaker (ICD) utgjorde en tilläggsklassifikation (s k E-koder), medger
klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön
som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter. Kodnummer
från detta kapitel används som tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i
klassifikationen som visar tillståndets natur. Därvid gäller att kodnummer från
kapitel XIX, Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, alltid
bör åtföljas av en kod från kapitel XX. När det gäller andra tillstånd, klassificerade i kapitel I–XVIII, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel
XX användas som tilläggsinformation.
Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och
död återfinns i avsnittet Y85–Y89
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
V01–X59 Olycksfall

MATRIS 1
V01–V80 Transportolyckor
V01–V09 Fotgängare skadad i transportolycka
V10–V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka
V20–V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka
V30–V39 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i
transportolycka
V40–V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50–V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60–V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i
transportolycka
V70–V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80
Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i
transportolycka
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MATRIS 2
V81–V99 Andra transportolyckor
V81–V89 Transportolyckor på land (exklusive V80 – se matris 1)
V90–V94 Transportolyckor på vatten
V95–V97 Transportolyckor i luften och rymden
V98–V99 Andra och icke specificerade transportolyckor
W00–X59Andra yttre orsaker till olycksfallskada
W00–W19 Fallolyckor
W20–W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50–W64 Exponering för levande mekaniska krafter
W65–W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75–W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom
olyckshändelse
W85–W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00–X09 Exponering för rök och öppen eld
X10–X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20–X29 Kontakt med giftiga djur och växter
X30–X39 Exponering för naturkrafter
X40–X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen
genom olyckshändelse
X50–X57 Överansträngning och umbäranden
X58–X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke
specificerade faktorer

MATRIS 3
X60–X84 Avsiktligt självdestruktiv handling
X85–Y09 Övergrepp av annan person
Y10–Y34 Skadehändelser med oklar avsikt

Y35–Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40–Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Y40–Y59 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska
substanser i terapeutiskt bruk
Y60–Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och
medicinsk vård
Y70–Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i
diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83–Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till
onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan
anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85–Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90–Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom
och död, vilka klassificeras annorstädes
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Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda
MATRIS 1
I kollision med eller inblandad i
Transportsätt för den
skadade

Fotgängare eller Cykdjur
list

Två- eller
trehjuligt
motorfordon

Personbil,
lätt lastbil

Tung
lastbil,
buss

Annat motorfordon

Fotgängare

W03.4, W51.4,
W64.4

V01.-

V02.-

V03.-

V04.-

V09.0
V09.2

Cyklist
(förare/passagerare)

V10.-

V11.-

V12.-

V13.-

V14.-

V19.0, V19.1,
V19.2, V19.4,
V19.5, V19.6

Motorcyklist
(förare/passagerare)

V20.-

V21.-

V22.-

V23.-

V24.-

V29.0, V29.1,
V29.2, V29.4,
V29.5, V29.6

Trehjuligt motorfordon
(förare/passagerare)

V30.-

V31.-

V32.-

V33.-

V34.-

V39.0, V39.1,
V39.5, V39.6

Personbil
(förare/passagerare)

V40.-

V41.-

V42.-

V43.-

V44.-

V49.0, V49.1,
V49.2, V49.4,
V49.5, V49.6

Lätt lastbil
(förare/passagerare)

V50.-

V51.-

V52.-

V53.-

V54.-

V59.0, V59.1,
V59.2, V59.4,
V59.5, V59.6

Tung lastbil
(förare/passagerare)

V60.-

V61.-

V62.-

V63.-

V64.-

V69.0, V69.1,
V69.2, V69.4,
V69.5, V69.6

Buss (förare/passagerare)

V70.-

V71.-

V72.-

V73.-

V74.-

V79.0, V79.1,
V79.2, V79.4,
V79.5, V79.6

Ryttare, person i åkdon
draget av djur

V80.1

V80.2

V80.3

V80.4

V80.4

V80.5

4:e position
Fotgängare

Cyklist, motorcyklist

(V01–V06)
.0 Skadad i olycka, ej trafik
.1 Skadad i trafikolycka
.9 Skadad i olycka, ospecificerad

(V10–V18, V20–V28)
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Ospecificerat förare/passagerare skadad, ej trafik
.3 Person skadad vid av- och påstigning
.4 Förare skadad i trafikolycka
.5 Passagerare skadad i trafikolycka
.9 Ospecificerat förare/passagerare skadad i trafikolycka
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för vägtrafik samt fotgängarolyckor i transportområdet
MATRIS 1
I kollision med eller inblandad i
Transportsätt för den
skadade

Tåg

Fotgängare

Annat icke
motordrivet fordon,
åkdon draget av djur

Fast eller
stillastående
föremål

Transportolycka
annan
än kollision

Annan eller
ospecificerad
transportolycka

V05.- V06.-

W22.4

W00.4, W01.4, W02.4,
W04.4, W05.4, W10.4,
W13.4, W17.4, W18.4,
W19.4

V09.1
V09.3
V09.9

Cyklist
(förare/passagerare)

V15.- V16.-

V17.-

V18.-

V19.3
V19.8
V19.9

Motorcyklist
(förare/passagerare)

V25.- V26.-

V27.-

V28.-

V29.3
V29.8
V29.9

Trehjuligt motorfordon
(förare/passagerare)

V35.- V36.-

V37.-

V38.-

V39.3
V39.8
V39.9

Personbil
(förare/passagerare)

V45.- V46.-

V47.-

V48.-

V49.3
V49.8
V49.9

Lätt lastbil
(förare/passagerare)

V55.- V56.-

V57.-

V58.-

V59.3
V59.8
V59.9

Tung lastbil
(förare/passagerare)

V65.- V66.-

V67.-

V68.-

V69.3
V69.8
V69.9

Buss (förare/passagerare)

V75.- V76.-

V77.-

V78.-

V79.3
V79.8
V79.9

Ryttare, person i åkdon
draget av djur

V80.6 V80.7

V80.8

V80.0

V80.9

4:e position

5:e position

Person i/på tre- eller fyrhjuligt fordon

Aktivitetskod för den skadade personen

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
.3 Ospecificerat förare/passagerare skadad, ej trafik
.4 Person skadad vid av- och påstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
.9 Ospecificerat förare/passagerare skadad i trafikolycka

0 Idrott, sport, motion
1 Lek och annan fritidsverksamhet
2 Förvärvsarbete
3 Annan sysselsättning
4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
8 Andra specificerade aktiviteter
9 Aktivitet, ospecificerad
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MATRIS 2

Olycksfall (vid tveksamhet om olycksfall, se matris 3)

Transportolyckor*

Fallolyckor

Exponering för icke levande mekaniska
krafter

Exponering för levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud

Med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik,
inklusive fotgängare och ryttare
Med spårbundet fordon
Med industri-, jordbruks-, special- och terrängfordon
Med annat eller ospecificerat motorfordon
På vatten
I luften och i rymden
Andra och icke specificerade transportolyckor
I samma plan
Från en nivå till en annan
Annat eller icke specificerat fall
Kontakt med föremål, redskap, maskin
Skott från skjutvapen, explosion
Främmande kropp genom naturlig kroppsöppning
eller genom huden
Annan eller icke specificerad icke levande
mekanisk kraft
Kontakt med person
Kontakt med icke giftigt djur
Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
Annan eller icke specificerad levande mekanisk kraft
(Exkluderar olycka med vattenfarkost, se ovan)

Annan kvävning och kvävningstillbud
Elektrisk ström, strålning, av människa framställd extrem
temperatur, högt/lågt lufttryck

Exponering för rök och öppen eld
Kontakt med heta föremål och heta ämnen

Heta föremål, vätskor, ånga, gas och andra ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter

Förgiftningsolyckor och exponering för
skadliga ämnen

Överansträngning och umbäranden

V81–V82
V83–V86
V87–V89
V90–V94
V95–V97
V98–V99
W00–W03, W18
W05–W17
W04, W19
W20–W31
W32–W40
W44–W45
W41–W43, W49
W50–W52
W53–W59
W60
W64
W65–W74
W75–W84

Exponering för av människa orsakade
miljöfaktorer

Exponering för naturkrafter

ICD10-intervall
V01–V80
(Se matris 1)

W85–W99
X00–X09
X10–X19
X20–X29

Naturlig extrem temperatur, solljus, blixtnedslag, laviner,
översvämningar och andra naturkatastrofer
Läkemedel**
Alkohol
Annan eller icke specificerad förgiftning eller exponering
för skadliga ämnen
Fysisk och annan överansträngning, brist på föda eller
vatten mm

Olyckshändelse, exponering för andra
eller icke specificerade faktorer

X30–X39
X40–X44
X45
X46–X49
X50–X57
X58, X59

* Vid transportolycka gäller särskilda bestämmelser vad beträffar 4:e position
** Om förgiftning med drog eller läkemedel har specificerats med ATC-kod eller kod från
kapitel XIX (T36–T50), används enbart koden X44.

Platskod (4:e position)

Aktivitetskod för den skadade personen (5:e position)

.0 Bostad och bostadsområde
.1 Institutionellt boende
.2 Skola, annan institution och offentlig lokal
.3 Idrotts- och sportanläggning
.4 Gata och väg
.5 Butiks-, handels- eller serviceområde
.6 Industriområde, byggarbetsplats
.7 Lantbruksområde
.8 Andra specificerade platser
.9 Plats ospecificerad

0 Idrott, sport, motion
1 Lek och annan fritidsverksamhet
2 Förvärvsarbete
3 Annan sysselsättning
4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
8 Andra specificerade aktiviteter
9 Aktivitet, ospecificerad
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Avsiktlig skadehändelse och skadehändelse med oklar avsikt

Förgiftning och
exponering för

Smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär,
febernedsättande medel och medel mot reumatism
Antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel
Narkotiska medel och hallucinogener
Läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
Andra och icke specificerade läkemedel
och biologiska substanser
Alkoholer
Organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten
och deras ångor
Andra gaser och ångor
Pesticider
Andra och icke specificerade kemiska ämnen och
skadliga substanser

Övergrepp
(mord, dråp,
misshandel)
X85

Avsiktligt
självdestruktiv
handling
(suicid, suicidförsök)
X60**

MATRIS 3
Skadehändelse
med oklar
avsikt
(tveksamhet om
olycksfall eller
uppsåt)
Y10**

X85

X61**

Y11**

X85
X85
X85

X62**
X63**
X64

Y12**
Y13**
Y14

X89
X86 frätning
X89 annat
X88
X87
X89 spec
X90 ospec

X65
X66

Y15
Y16

X67
X68
X69

Y17
Y18
Y19

Hängning, strypning och kvävning
Dränkning och drunkning

X91
X92

X70
X71

Y20
Y21

Skjutvapen

X93
X94
X95

X72
X73
X74

Y22
Y23
Y24

Sprängämnen

X96

X75

Y25

Rök och öppen eld
Vattenånga, andra heta ångor och heta föremål

X97
X98

X76
X77

Y26
Y27

Skärande, stickande föremål

X99

X78

Y28

Trubbigt föremål
Fall, hopp eller knuff från höjd

Y00
Y01

X79
X80

Y29
Y30

Fall, hopp, knuff, placering framför föremål i rörelse

Y02

X81

Y31

Motorfordon

Y03

X82

Y32

Obeväpnat våld
Sexuellt övergrepp av annan person

Y04
Y05

-

-

Försummelse och vanvård

Y06*

-

-

Andra misshandelssyndrom
Andra specificerade metoder

Y07*
Y08

X83

Y33

Icke specificerade metoder

Y09

X84

Y34

Pistol och revolver
Gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
Annat och icke specificerat skjutvapen

* Vid kod Y06 och Y07 gäller särskild 4:e position avseende motpart.
** Om förgiftning med drog eller läkemedel har specificerats med ATC-kod eller kod från
kapitel XIX (T36–T50), används enbart koderna X64 respektive Y14.

Platskod (4:e position)

Aktivitetskod för den skadade personen (5:e position)

.0 Bostad och bostadsområde
.1 Institutionellt boende
.2 Skola, annan institution och offentlig lokal
.3 Idrotts- och sportanläggning
.4 Gata och väg
.5 Butiks-, handels- eller serviceområde
.6 Industriområde, byggarbetsplats
.7 Lantbruksområde
.8 Andra specificerade platser
.9 Plats ospecificerad

0 Idrott, sport, motion
1 Lek och annan fritidsverksamhet
2 Förvärvsarbete
3 Annan sysselsättning
4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
8 Andra specificerade aktiviteter
9 Aktivitet, ospecificerad
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PLATSKOD
Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas tillsammans med kategorierna
W00–Y34 (med undantag för Y06.- och Y07.-), för att ange platsen för den yttre
orsakens inverkan, där denna uppgift är relevant.
.0 Bostad och bostadsområde
Innefattar:
Bostad och bostadslägenhet som icke kan räknas som institution
Garage och carport i anslutning till bostad
Gård runt bostad
Hustomt
Infartsväg till privatbostad
Swimmingpool i anslutning till bostad
Trädgård i anslutning till bostad
Uppställningsplats för husvagn med boendemöjlighet
Uthus
Utesluter:
Bostad inom institution (.1)
Bostad under uppförande, ännu ej tagen i bruk (.6)
Övergiven eller utrymd bostad (.8)
.1 Institutionellt boende
Innefattar:
Barnhem
Flyktingförläggning
Fängelse
Institutionellt gruppboende
Militärförläggning
Servicehus för äldre
Sjukhem
.2 Skola, annan institution och offentlig lokal
Innefattar:
Förskoleinstitution med lekplats
Institution för högre utbildning
Offentlig lokal som samlingssal, ungdomsgård, kyrka, klubblokal, danslokal,
bibliotek, biograf, teater, post, försäkringskassa
Sjukhus
Skola med skolgård
Utesluter:
Idrotts- och sportanläggning (.3)
Institutionellt boende (.1)
Lokal under uppförande (.6)
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.7 Lantbruksområde
Innefattar:
Byggnader tillhörande lantbruk
Odlade markområden
Utesluter:
Bostadshus på lantbruk (.0)

.3 Idrotts- och sportanläggning
Innefattar:
Alpin anläggning
Fotbollsplan
Golfbana
Gym
Gymnastiksal
Idrottsplats
Ishall, skridskobana
Ishockeyrink, bandyplan
Motionsspår
Motorsportanläggning
Ridhus, ridskola
Simhall, badanläggning
Sporthall
Tennisbana
Utesluter:
Privat swimmingpool eller tennisbana (.0)
Sommarland (.8)

.8 Andra specificerade platser
Innefattar:
Allmänt område UNS
Banvall
Campingplats UNS
Djurpark
Hamn UNS
Kulle, berg
Militärövningsområde
Nöjespark, sommarland
Parkeringsområde
Skogsområde, parkområde
Ödetomt och övergiven byggnad

.4 Gata och väg
Innefattar:
Trottoar

.9 Plats, ospecificerad

.5 Butiks-, handels- eller serviceområde
Innefattar:
Bank, butik, shoppingcenter
Bensinstation
Buss- och järnvägsstation
Flygplats
Kafé, hotell, restaurang
Kontorsbyggnad
Parkeringshus
Torgstånd
Utesluter:
Garage i anslutning till privatbostad (.0)
.6 Industriområde, byggarbetsplats
Innefattar:
Byggnad under uppförande
Fabriksbyggnad och fabriksområde
Gruva, stenbrott, grustag
Kraftstation
Skeppsvarv
Tunnelbygge
Verkstad
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AKTIVITETSKOD
Följande kod kan i tillämpliga fall användas för i femtepositionsuppdelning av
kategorierna V01–Y34 för att ange aktiviteten hos den skadade personen vid tiden
för den yttre orsakens inverkan.
0 Idrott, sport, motion
Fysisk träning och tävling, såsom bandy, fallskärmshoppning, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, gångsport, ishockey, joggning, ridning, simning, skidåkning, skridskoåkning, slalom, tennis, vattenskidåkning
1 Lek och annan fritidsverksamhet
Deltagande i föreningsliv
Hobbyaktiviteter
Fritidsaktiviteter med underhållningsmoment såsom biobesök, deltagande
danstillställning, fest
Utesluter:
Sportaktiviteter (0)
2 Förvärvsarbete
Arbete mot betalning
Transport till och från arbetet
Uppdrag som utföres mot arvode
3 Annan sysselsättning
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vård av barn eller närstående
Ordnad lek och aktivitet på barndaghem och förskola
Plikter och göromål som normalt ej ger ekonomisk ersättning
Trädgårdsarbete och underhåll av hemmet
Skolarbete, egen utbildning
Underhållsarbete i hemmet
4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
8 Andra specificerade aktiviteter
9 Aktivitet, ospecificerad
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OLYCKSFALL (V01–X59)

stötting, rullskidor, rullskridskor, skateboard,
sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul.
Dessutom innefattas person som byter hjul på
fordon och justerar motor på fordon.

TRANSPORTOLYCKOR (V01–V99)
Anmärkning:
Denna del av klassifikationen är uppdelad i
tolv avsnitt. De som hänförs till landtransportolyckor (V01–V89) återspeglar
olycksoffrets transportsätt och vidareuppdelas så att skadeoffrets motpart eller själva
händelsen karakteriseras. Kodnumrets två
första positioner anger därvid det fordon som
skadeoffret använt, eftersom detta måste
anses vara den mest betydelsefulla faktorn ur
preventionssynpunkt.

Cyklist är varje person som färdas på cykel (tvåeller trehjulig) eller barncykel som har kedja
och kugghjul. Hit räknas även passagerare i
barnsits och liknande.
Motorcyklist är förare av eller passagerare på
motorcykel eller i sidvagn. Som motorcykel
räknas även moped och skoter.
Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp
till tio platser. Minibuss räknas som personbil.

Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82–X83)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt
(Y32–Y33)
Transportolycka orsakad av naturkatastrof
(X34–X38)

Lätt lastbil är motorfordon primärt avsett för
varutransport med vikt under 3,5 ton. Även
skåpbil och pick-up räknas hit.
Tung lastbil är motorfordon för lasttransport
med vikt 3,5 ton eller mer.
Till tåg räknas även tunnelbanetåg och spårvagn på egen banvall. Hit förs också dressin
och andra fordon avsedda att framföras på
järnvägsräls.

Definitioner
Transportolycka (V01–V09) är varje olyckshändelse med fordon som primärt eller vid tiden
för olyckan är avsett för att föra personer eller
varor från en plats till en annan.

Spårvagn som framförs i gatutrafik räknas i
detta sammanhang till icke motordrivet fordon.
Industrifordon är motorfordon primärt avsedda
för användning inom industrilokal, industrieller transportområde, t ex järnvägsstation,
båtterminal, flygplats.

Trafikolycka är varje fordonsolycka som inträffar på allmän väg. En fordonsolycka antas ha
hänt på allmän väg om inte annan plats specificeras.
Undantag utgör sådana olyckshändelser som
endast engagerar terrängfordon, vilka klassificeras som transportolyckor, ej trafik, om inte
motsatsen utsägs.

Jordbruksfordon är motorfordon primärt avsedda för användning inom jordbruk såsom traktor
och skördetröska.
Specialfordon är motorfordon speciellt konstruerade för byggnads- och anläggningsarbete
såsom grävskopa, bulldozer, väghyvel och
vägvält.

Transportolycka, ej trafik, är varje fordonsolycka som helt sker på plats som inte är allmän
väg.

Terrängfordon är motorfordon speciellt konstruerade för att klara oländig terräng eller snö.
Hit räknas bandvagn och snöskoter.

Fotgängare är en person som inte färdas med
motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon
draget av djur, annat fordon eller cykel eller
rider.
Hit hör också personer som färdas med (i, på)
eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka,
rullstol (även motordriven), skidor, spark-

Vattenfarkost är varje färdmedel på vatten för
transport av passagerare eller varor; även
svävare räknas hit.
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FOTGÄNGARE SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V01–V09)

Regler för klassificering
och kodning av transportolyckor

En transportolycka som inte specificerats med
avseende på om den var en trafikolycka eller en
olycka ej i trafik klassificeras som

Utesluter:
Kollision mellan fotgängare (W51.-)
Kollision mellan fotgängare som leder till fallolycka (W03.-)

a) trafikolycka när olyckan hänförs till någon av
kategorierna V10–V82 och V87.
b) olycka, ej trafik, när olyckan hänförs till
någon av kategorierna V83–V86.
I dessa fall är den skadade antingen en
fotgängare eller en förare av eller passagerare
i ett fordon primärt ej avsett för användning
på allmän väg (t ex industrifordon, jordbruksfordon, terrängfordon).

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V09.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V01–V06 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.

Även för andra situationer, där ofullständiga
uppgifter föreligger om olyckans karaktär, finns
i den internationella sjukdomsklassifikationen
(ICD-10) vissa regler för klassificering och
kodning, vilka dock ej återges här.

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V01–V06:
.0 Fotgängare skadad i olycka, ej trafik
.1 Fotgängare skadad i trafikolycka
.9 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat
V01 Fotgängare skadad i kollision med
cykel
V02 Fotgängare skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon
V03 Fotgängare skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V04 Fotgängare skadad i kollision med
tung lastbil eller buss
V05 Fotgängare skadad i kollision med
tåg
V06 Fotgängare skadad i kollision med
annat icke motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare, spårvagn
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V09

Fotgängare skadad
i transportolycka

CYKLIST (FÖRARE ELLER
PASSAGERARE) SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V10–V19)

Innefattar:
Fotgängare skadad av specialfordon

V09.0

Fotgängare skadad i olycka med
motorfordon, ej trafik

V09.1

Fotgängare skadad i icke
specificerad olycka, ej trafik

V09.2

Fotgängare skadad i trafikolycka
med motorfordon

V09.3

Fotgängare skadad i icke
specificerad trafikolycka

V09.9

Fotgängare skadad i icke
specificerad transportolycka

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V19.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorien V10–V18 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning kan
användas för kategorierna V10–V18:
.0 Förare av cykel skadad i olycka, ej
trafik
.1 Passagerare på cykel skadad i olycka,
ej trafik
.2 Cyklist, icke specificerad, skadad i
olycka, ej trafik
.3 Person skadad vid av- och påstigning
av cykel
.4 Förare av cykel skadad i trafikolycka
.5 Passagerare på cykel skadad i trafikolycka
.9 Cyklist, icke specificerad, skadad i
trafikolycka
V10 Cyklist skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V16.-)

V11 Cyklist skadad i kollision med
annan cykel
V12 Cyklist skadad i kollision med tvåeller trehjuligt motorfordon
V13 Cyklist skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V14 Cyklist skadad i kollision med tung
lastbil eller buss
V15 Cyklist skadad i kollision med tåg
V16 Cyklist skadad i kollision med
annat icke motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn
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MOTORCYKLIST (FÖRARE ELLER
PASSAGERARE) SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V20–V29)

V17 Cyklist skadad i kollision med fast
eller stillastående föremål
V18 Cyklist i transportolycka,
ej kollision

Innefattar:
Moped
Motorcykel med sidvagn
Skoter

Innefattar:
Fall från cykel eller omkullkörning
utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision och UNS

V19

Utesluter:
Trehjuligt motorfordon (V30–V39)

Cyklist skadad
i transportolycka

V19.0

Förare av cykel skadad i kollision
med motorfordon i olycka, ej trafik

V19.1

Passagerare på cykel skadad
i kollision med motorfordon
i olycka, ej trafik

V19.2

Cyklist, icke specificerad, skadad
i kollision med motorfordon
i olycka, ej trafik

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V29.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorien V20–V28 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V20–V28:

Cykelkollision UNS, ej trafik

V19.3

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Motorcyklist, icke specificerad, skadad
i olycka, ej trafik
.3 Person skadad vid av- och påstigning
av motorcykel
.4 Förare skadad i trafikolycka
.5 Passagerare skadad i trafikolycka
.9 Motorcyklist, icke specificerad, skadad
i trafikolycka

Cyklist skadad i icke specificerad
olycka, ej trafik
Cykelolycka UNS, ej trafik
Cyklist skadad i olycka, ej trafik UNS

V19.4

Förare av cykel skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V19.5

Passagerare på cykel skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V19.6

V20 Motorcyklist skadad i kollision
med fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V26.-)

Cyklist, icke specificerad, skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V21 Motorcyklist skadad i kollision
med cykel

Cykelkollision UNS, trafikolycka

V19.8

V22 Motorcyklist skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon

Cyklist, icke specificerad, skadad
i andra specificerade
transportolyckor

V23 Motorcyklist skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V24 Motorcyklist skadad i kollision med
tung lastbil eller buss

Fastnat i del av cykel

V19.9

Cyklist, icke specificerad, skadad
i icke specificerad trafikolycka

V25 Motorcyklist skadad i kollision med
tåg

Cykelolycka UNS
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V26 Motorcyklist skadad i kollision
med annat ej motordrivet fordon

V29.2

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

Motorcykelkollision UNS, ej trafik

V29.3

V27 Motorcyklist skadad i kollision
med fast eller stillastående föremål

Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med
motorcykel utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision
Omkullkörning UNS

V29.0

V29.1

Motorcyklist skadad i icke
specificerad olycka, ej trafik
Motorcykelolycka UNS, ej trafik
Motorcyklist skadad i olycka UNS, ej trafik

V28 Motorcyklist skadad i transportolycka,ej kollision

V29

Motorcyklist skadad i kollision med
motorfordon vid olycka, ej trafik

Motorcyklist skadad
i transportolycka

V29.4

Förare skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V29.5

Passagerare skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V29.6

Motorcyklist skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka
Motorcykelkollision UNS (trafik)

Förare på motorcykel skadad
i kollision med motorfordon vid
olycka, ej trafik

V29.8

Motorcyklist skadad i andra
specificerade transportolyckor
Fastnat i del av motorcykel

Passagerare på motorcykel skadad
i kollision med motorfordon vid
olycka, ej trafik

V29.9

Motorcyklist skadad i icke
specificerad trafikolycka
Motorcykelolycka UNS
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FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE
I TREHJULIGT MOTORFORDON
SKADAD I TRANSPORTOLYCKA
(V30–V39)

V33 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med personbil eller lätt lastbil
V34 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med tung lastbil eller buss

Utesluter:
Motorcykel med sidovagn (V20–V29)
Motorfordon speciellt konstruerat för att klara
oländig terräng (V86.-)

V35 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med tåg

Anmärkning:
Den internationella sjukdomsklassifikationen
(ICD-10) innehåller en mer detaljerad uppdelning
av detta avsnitt.
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistiken används endast koden V39.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V30–V38 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.

V36 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med annat icke motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

V37 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med fast eller stillastående föremål
V38 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V30–V38:

Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med
trehjuligt motorfordon
Omkullkörning UNS
Omkullkörning utan kollision

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- och avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare i trehjuligt
motorfordon, ej specificerat, skadad i
trafikolycka

V39

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon skadad
i transportolycka

V39.0

Förare av trehjuligt motorfordon
skadad i kollision med motorfordon
vid olycka, ej trafik

V39.1

Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med
motorfordon vid olycka, ej trafik

V39.2

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i kollision med
motorfordon vid olycka, ej trafik

V30 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med ryttare (V36.-)

V31 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med cykel

Kollision med trehjuligt motorfordon UNS,
ej trafik

V32 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision
med annat två- eller trehjuligt
motorfordon
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V39.3

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE
I PERSONBIL SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V40–V49)

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon,
ej specificerat, skadad i icke
specificerad olycka, ej trafik
Trehjuligt motorfordonsolycka UNS, ej
trafik
Förare av eller passagerare i trehjuligt
motorfordon skadad i olycka, ej trafik, UNS

V39.4

Förare av trehjuligt motorfordon
skadad i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V39.5

Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V39.6

Innefattar:
Minibuss
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V49.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorien V40–V48 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V40–V48:

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon,
ej specificerat, skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i
olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i trafikolycka

Kollision med trehjuligt motorfordon UNS
(i trafik)

V39.8

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon,
ej specificerat, skadad i andra
specificerade transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av trehjuligt
motorfordon

V39.9

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon,
ej specificerat, skadad i icke
specificerad trafikolycka

V40 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V46.-)

Olycka med trehjuligt motorfordon UNS

V41 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tvåeller trehjuligt motorfordon
V43 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V44 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung
lastbil eller buss
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V45 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg

V49.3

V46 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat
icke motordrivet fordon

Personbilsolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i personbil
skadad i olycka, ej trafik, UNS

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

V49.4

Förare av personbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V49.5

Passagerare i personbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V49.6

Förare av eller passagerare
i personbil, ej specificerat, skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V47 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast
eller stillastående föremål
V48 Förare av eller passagerare i per
sonbil skadad i transportolycka, ej
kollision
Innefattar:
Vurpa med personbil utan kollision
eller UNS

V49

V49.0

Förare av eller passagerare
i personbil skadad
i transportolycka

Personbilskollision UNS (trafik )

V49.8

Förare av personbil skadad
i kollision med motorfordon vid
olycka, ej trafik

V49.1

Passagerare i personbil skadad
i kollision med motorfordon vid
olycka, ej trafik

V49.2

Förare av eller passagerare
i personbil, ej specificerat, skadad
i kollision med motorfordon vid
olycka, ej trafik

Förare av eller passagerare
i personbil, ej specificerat, skadad
i icke specificerad olycka, ej trafik

Förare av eller passagerare
i personbil, ej specificerat, skadad
i andra specificerade transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av personbil

V49.9

Förare av eller passagerare
i personbil, ej specificerat, skadad
i icke specificerad trafikolycka
Personbilsolycka UNS

Personbilskollision UNS, ej trafik
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FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE
I LÄTT LASTBIL SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V50–V59)

V54 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med tung
lastbil eller buss
V55 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med tåg

Innefattar:
Skåpbil

V56 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med annat
icke motordrivet fordon

Utesluter:
Tungt transportfordon (V60–V69)

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V59.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V50–V58 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.

V57 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med fast
eller stillastående föremål
V58 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i transportolycka, ej
kollision

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna V50–
V58:

Innefattar:
Vurpa med lätt lastbil utan kollision
och UNS

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i
olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i trafikolycka

V59.0

Förare av lätt lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

V59.1

Passagerare i lätt lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

V50 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur

V59.2

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil, skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

V59

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V56.-)

Förare av eller passagerare
i lätt lastbil skadad
i transportolycka

Kollision UNS med lätt lastbil, ej trafik

V51 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med cykel

V59.3

V52 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med tvåeller trehjuligt motorfordon

Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i icke specificerad
transportolycka, ej trafik
Olycka UNS med lätt lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i lätt lastbil
skadad i olycka UNS, ej trafik

V53 Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil

V59.4
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V59.5

Passagerare i lätt lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE
I TUNG LASTBIL SKADAD
I TRANSPORTOLYCKA (V60–V69)

V59.6

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

Innefattar:
Fordon med vikt över 3500 kg
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V69.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V60–V68 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.

Kollision UNS som engagerar lätt lastbil
(trafik)

V59.8

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil skadad
i andra specificerade transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av lätt lastbil

V59.9

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V60–V68:

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil skadad
i icke specificerad trafikolycka

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i
olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare ej specificerat
skadad i trafikolycka

Olycka med lätt lastbil UNS

V60 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V66.-)

V61 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med cykel
V62 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med tvåeller trehjuligt motorfordon
V63 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V64 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med tung
lastbil eller buss
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V65 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med tåg

V69.3

V66 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med annat
icke motordrivet fordon

Olycka UNS med tung lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i tung lastbil
skadad i olycka UNS, ej trafik

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

V69.4

Förare av tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V69.5

Passagerare i tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V69.6

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V67 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i kollision med fast
eller stillastående föremål
V68 Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i transportolycka, ej
kollision
Innefattar:
Vurpa med tung lastbil utan kollision
eller UNS

V69

Förare av eller passagerare
i tung lastbil skadad
i transportolycka

Kollision UNS som engagerar tung lastbil
(trafik)

V69.8
V69.0

V69.1

Förare av eller passagerare i tung
lastbil skadad i icke specificerad
transportolycka, ej trafik

Förare av tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i andra
specificerade transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av tung lastbil

V69.9

Passagerare i tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i tung lastbil skadad
i icke specificerad trafikolycka
Olycka med tung lastbil UNS

V69.2

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i tung lastbil skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik
Kollision UNS med tung lastbil, ej trafik
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FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE
I BUSS SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V70–V79)

V75 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med tåg
V76 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med annat icke
motordrivet fordon

Utesluter:
Minibuss (V40–V49)

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V79.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V70–V78 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla
strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen
i Sverige underlättas.

V77 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med fast eller
stillastående föremål
V78 Förare av eller passagerare i buss
skadad i transportolycka,
ej kollision
Innefattar:
Vurpa med buss utan kollision eller
UNS

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna
V70–V78:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad
i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- och avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad
i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i trafikolycka

V79

V70 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med fotgängare
eller djur

Förare av eller passagerare i
buss skadad i transportolycka

V79.0

Förare av buss skadad i kollision
med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V79.1

Passagerare i buss skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik

V79.2

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i buss skadad
i kollision med motorfordon
i transportolycka, ej trafik
Kollision UNS med buss, ej trafik

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V76.-)

V71 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med cykel
V72 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med två- eller
trehjuligt motorfordon
V73 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med personbil
eller lätt lastbil
V74 Förare av eller passagerare i buss
skadad i kollision med tung lastbil
eller buss
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V79.3

ANDRA TRANSPORTOLYCKOR
PÅ LAND (V80–V89)

Förare av eller passagerare i buss
skadad i icke specificerad
transportolycka, ej trafik
Bussolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i buss skadad
i olycka UNS, ej trafik

V79.4
V79.5

V79.6

V80

Förare av buss skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V80.0

Passagerare i buss skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V79.9

Ryttare eller åkande skadad vid fall
från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision
Omkullridning eller omkullåkning utan
kollision eller UNS

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i buss skadad
i kollision med motorfordon
i trafikolycka

V80.1

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller
med djur med ryttare (V80.7)

Kollision med buss UNS (trafik)

V79.8

Ryttare eller person i åkdon
draget av djur skadad
i transportolycka

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i buss skadad i andra
specificerade transportolyckor

V80.2

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med cykel

Fastnat i dörr eller annan del av buss

V80.3

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i buss skadad i icke
specificerad trafikolycka

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med två- eller trehjuligt
motorfordon

V80.4

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med personbil, lätt eller
tung lastbil eller buss

V80.5

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med annat specificerat
motorfordon

V80.6

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med tåg

V80.7

Ryttare eller åkande skadad
i kollision med annat icke
motordrivet fordon

Bussolycka UNS

Kollision med:
djur med ryttare
spårvagn
åkdon draget av djur

V80.8
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V80.9

Ryttare eller åkande i åkdon draget
av djur, skadad i andra och icke
specificerade transportolyckor
Olycka med ryttare UNS
Olycka med åkdon draget av djur UNS

V81

V81.7

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid urspårning utan
föregående kollision

V81.8

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i andra specificerade
järnvägsolyckor

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i transportolycka

Explosion, eld och brand
Träffad av fallande jord, stenar, träd
Utesluter:
Urspårning:
· med föregående kollision (V81.0–V81.3)
· utan föregående kollision (V81.7)

Innefattar:
Person som färdas på utsidan av tåget
Person som färdas med tunnelbana

V81.0

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i kollision med
motorfordon i olycka, ej trafik

V81.1

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V81.2

V81.3

V81.9

Tågolycka UNS

V82

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid kollision med annat
tågsätt eller okopplad
järnvägsvagn
V82.0

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med
motorfordon i transportolycka, ej
trafik

V82.1

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V82.2

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision
med annan spårvagn

V82.3

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med
annat föremål

Tågkollision UNS

Person skadad vid på- eller
avstigning av tåg

V81.5

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid fall ombord på tåg
Utesluter:
Fall vid urspårning:
· med föregående kollision (V81.0–V81.3)
· utan föregående kollision (V81.7)
Fall vid på- och avstigning (V81.4)

V81.6

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad
i transportolycka
Innefattar:
Person som färdas utanpå spårvagn

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i kollision med annat
föremål

V81.4

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i icke specificerad
järnvägsolycka

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid fall från tåg

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller
djur med ryttare (V82.8)

Utesluter:
Fall vid urspårning:
· med föregående kollision (V81.0–V81.3)
· utan föregående kollision (V81.7)
Fall vid på- och avstigning (V81.4)

V82.4
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V82.5

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord
på spårvagn
Utesluter:
Fall vid på- och avstigning (V82.4)
Fall med föregående kollision (V82.0–
V82.3)

V82.6

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från
spårvagn
Utesluter:
Fall vid på- eller avstigning (V82.4)
Fall till följd av kollision (V82.0-V82.3)

V82.7

V82.8

V82.9

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning
utan föregående kollision

V83.3

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i eller på industrifordon skadad i trafikolycka

V83.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av industrifordon

V83.5

Förare av industrifordon skadad
i transportolycka, ej trafik

V83.6

Passagerare i industrifordon
skadad i transportolycka, ej trafik

V83.7

Person på utsidan av speciellt
industrifordon skadad i
transportolycka, ej trafik

V83.9

Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på industrifordon
skadad i transportolycka, ej trafik

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra
specificerade transportolyckor

Olycka med industrifordon UNS

Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke
specificerad trafikolycka

V84

Spårvagnsolycka UNS

V83

Förare eller passagerare i eller
på jordbruksfordon skadad i
transportolycka
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete
(W30.-)

Förare av eller passagerare i
eller på industrifordon skadad
i transportolycka
Innefattar:
Person i eller på motorfordon primärt
avsedda för användning inom industrilokal,
industri- eller transportområde
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete
(W31.-)

V84.0

Förare av jordbruksfordon skadad
i trafikolycka

V84.1

Passagerare i jordbruksfordon
skadad i trafikolycka

V84.2

Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka

V84.3

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka

V83.0

Förare av industrifordon skadad
i trafikolycka

V83.1

Passagerare i industrifordon
skadad i trafikolycka

V84.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av jordbruksfordon

V83.2

Person på utsidan av industrifordon skadad i trafikolycka

V84.5

Förare av jordbruksfordon skadad
i transportolycka ej trafik
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V84.6

Passagerare i jordbruksfordon
skadad i transportolycka ej trafik

V84.7

Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej
trafik

V84.9

Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon
skadad i transportolycka, ej trafik

V85.9

Olycka med specialfordon UNS

V86

Förare eller passagerare
i terrängfordon skadad
i transportolycka
Innefattar:
Person i eller på motorfordon speciellt
konstruerade för att klara oländig terräng
eller snö, t ex snöskoter
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete
(W31.-)

Olycka med jordbruksfordon UNS

V85

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i eller på specialfordon
skadad i transportolycka, ej trafik

Förare eller passagerare i eller
på specialfordon skadad
i transportolycka
Innefattar:
Person i eller på motorfordon för byggnadsoch anläggningsarbete
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete
(V31.-)
Person i motordriven rullstol (V01-V09)

V86.0

Förare av terrängfordon skadad
i trafikolycka

V86.1

Passagerare i terrängfordon
skadad i trafikolycka

V86.2

Person på utsidan av terrängfordon skadad i trafikolycka

V86.3

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i terrängfordon
skadad i trafikolycka

V85.0

Förare av specialfordon skadad
i trafikolycka

V85.1

Passagerare i specialfordon
skadad i trafikolycka

V85.2

Person på utsidan av specialfordon
skadad i trafikolycka

V86.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av terrängfordon

V85.3

Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på specialfordon
skadad i trafikolycka

V86.5

Förare av terrängfordon skadad vid
transportolycka, ej trafik

V86.6
V85.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av specialfordon

Passagerare i terrängfordon skadad
vid transportolycka, ej trafik

V86.7
V85.5

Förare av specialfordon skadad i
transportolycka, ej trafik

Person på utsidan av terrängfordon skadad i transportolycka,
ej trafik

V85.6

Passagerare i specialfordon
skadad i transportolycka, ej trafik

V86.9

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i terrängfordon
skadad i transportolycka, ej trafik

V85.7

Person på utsidan av specialfordon
skadad i transportolycka, ej trafik

Terrängfordonolycka UNS
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V87

Trafikolycka där olyckstypen
är specificerad men där
olycksoffrets transportsätt är
okänt

V88

Utesluter:
Kollision som engagerar cyklist (V10–V19)
Kollision som engagerar fotgängare (V01–
V09)

Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där
olycksoffrets transportsätt är
okänt
Utesluter:
Kollision som engagerar cyklist (V10–V19)
Kollision som engagerar fotgängare (V01–
V09)

V87.0

Person skadad i kollision mellan
personbil och två- eller trehjuligt
motorfordon (trafik)

V88.0

Person skadad i kollision mellan
personbil och två- eller trehjuligt
motorfordon, ej trafik

V87.1

Person skadad i kollision mellan
annat motorfordon och två- eller
trehjuligt motorfordon (trafik)

V88.1

Person skadad i kollision mellan
annat motorfordon och två- eller
trehjuligt motorfordon, ej trafik

V87.2

Person skadad i kollision mellan
personbil och lätt lastbil (trafik)

V88.2

Person skadad i kollision mellan
personbil och lätt lastbil, ej trafik

V87.3

Person skadad i kollision mellan
personbil och buss (trafik)

V88.3

Person skadad i kollision mellan
personbil och buss, ej trafik

V87.4

Person skadad i kollision mellan
personbil och tung lastbil (trafik)

V88.4

Person skadad i kollision mellan
personbil och tung lastbil, ej trafik

V87.5

Person skadad i kollision mellan
tung lastbil och buss (trafik)

V88.5

Person skadad i kollision mellan
tung lastbil och buss, ej trafik

V87.6

Person skadad i kollision mellan
tåg och bil (trafik)

V88.6

Person skadad i kollision mellan tåg
och personbil, ej trafik

V87.7

Person skadad i kollision mellan
andra specificerade motorfordon
(trafik)

V88.7

Person skadad i kollision mellan
andra specificerade motorfordon,
ej trafik

V87.8

Person skadad i andra specificerade transportolyckor med
motorfordon, ej kollision (trafik)

V88.8

Person skadad i andra specificerade
transportolyckor med motorfordon,
ej kollision, ej trafik

V87.9

Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej
motordrivet fordon (trafik)

V88.9

Person skadad i andra specificerade
transportolyckor med ej motordrivet fordon, ej trafik
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V89

Olycka med motorfordon eller
ej motordrivet fordon,
fordonstyp ej specificerad

V89.0

Person skadad i icke specificerad
olycka med motorfordon, ej trafik

TRANSPORTOLYCKOR PÅ VATTEN
(V90–V94)
Innefattar:
Olyckor med vattenfarkoster under fritidsaktiviteter

Motorfordonsolycka UNS, ej trafik

V89.1

Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna V90–
V94:

Person skadad i icke specificerad
olycka med ej motordrivet fordon,
ej trafik

.0 Handelsfartyg
.1 Passagerarfartyg
Färja
.2 Fiskefartyg
.3 Annan motordriven vattenfarkost
Motorbåt
Svävare på öppet vatten
Vattenmoped
.4 Segelbåt
.5 Kanot eller kajak
.6 Uppblåsbar båt utan motor
.7 Vattenskidor
.8 Annan vattenfarkost utan motor
Roddbåt
Surfbräda
.9 Vattenfarkost, ospecificerad
Båt UNS

Olycka UNS med ej motordrivet fordon, ej
trafik

V89.2

Person skadad i icke specificerad
motorfordonsolycka, trafik
Motorfordonolycka UNS
Vägtrafikolycka UNS

V89.3

Person skadad i icke specificerad
olycka med ej motordrivet fordon,
trafik
Trafikolycka med ej motordrivet fordon
UNS

V89.9

Person skadad i icke specificerad
fordonsolycka
Kollision UNS

V90

Olycka med vattenfarkost
som orsak till drunkning
och drunkningstillbud
Innefattar:
Drunkning och drunkningstillbud som
orsakats av:
· båt som kapsejsar eller kantrar
· båt som sjunker eller sänkes
· fall eller hopp från båt som brinner
· fall eller hopp från båt som krossas eller
bryts sönder
· annan olycka med båt
Utesluter:
Drunkning eller drunkningstillbud vid
vattentransport utan att vattenfarkosten är
direkt engagerad i olyckan (V92.-)
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V91

Olycka med vattenfarkost
som leder till annan skada

V93

Innefattar:
Varje skada utom drunkning och drunkningstillbud som orsakas av olycka med vattenfarkost
Brännskada vid brand ombord
Fall orsakat av kollision eller annan olycka
med vattenfarkost
Klämd mellan båtar vid kollision
Klämd av livbåt efter att fartyget lämnats
Skadad vid kollision mellan vattenfarkoster
Träffad av fallande föremål i samband med
olycka med vattenfarkost
Träffad av båt eller båtdelar efter fall eller
hopp från skadad båt
Utesluter:
Brännskador från lokal brand eller explosion
ombord på fartyg (V93.-)

V92

Olycka ombord som lett till
annan skada än drunkning
och drunkningstillbud utan
att olyckan kan karakteriseras
som olycka med vattenfarkost
Innefattar:
Bristande funktion hos atomreaktor på
fartyg
Explosion av ångpanna på ångfartyg
Extrem hetta i:
· maskinrum
· motorutrymme
· pannrum
Fall från en nivå till en annan ombord på
fartyg
Fall i trappa eller lejdare på fartyg
Förgiftningsolycka orsakad av gaser eller
rök ombord
Klämskadad av fallande föremål ombord på
fartyg
Lokal brand ombord
Maskinolycka ombord
Skador ombord på fartyg orsakade av:
· maskin i maskinrum
· maskin på däck
· lastningsmaskin

Drunkning och drunkningstillbud i samband med
transport på vatten utan
att vattenfarkost är direkt
engagerad i olyckan
Innefattar:
Drunkning och drunkningstillbud som
orsakats av olyckshändelse såsom:
· fall från båt
· fall från landgång
· fall överbord
· kastad överbord vid krängning
· spolad överbord
Utesluter:
Simmare eller dykare som drunknar efter att
frivilligt hoppat från båt som ej är engagerad
i olycka (W69.-, W73.-)

V94

Andra och icke specificerade
transportolyckor på vatten
Innefattar:
Olycka som drabbar person som ej är
ombord på vattenfarkost
Simmare skadad av vattenfarkost
Skadad av båt vid vattenskidåkning
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V96

TRANSPORTOLYCKOR I LUFTEN
OCH RYMDEN (V95–V97)
V95

Innefattar:
Brand
Explosion
Kollision med fast eller rörligt föremål
Krasch
Nödlandning

Olycka med motordriven
luftfarkost med skada på
ombordvarande
Innefattar:
Brand
Explosion
Kollision med fast eller rörligt föremål
Krasch
Nödlandning

V95.0

Helikopterolycka med skada på
ombordvarande

V95.1

Olycka med ultralätt motordrivet
flygplan med skada på ombordvarande

V96.0

Ballongolycka med skada på
ombordvarande

V96.1

Olycka med personskada vid
drakflyg och skärmflyg

V96.2

Segelflygplansolycka med skada på
ombordvarande

V96.8

Olyckor med annan ej motordriven
luftfarkost med skada på ombordvarande

V96.9

Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej specificerad, med skada
på ombordvarande

Innefattar:
Motoriserat segelflygplan

V95.2

Olycka med annat privat flygplan
med skada på ombordvarande

V95.3

Olycka med trafikflygplan med
skada på ombordvarande

V95.4

Olycka med rymdfarkost med
skada på ombordvarande

V95.8

Andra specificerade flygolyckor
med skada på ombordvarande

V95.9

Flygplansolycka, icke specificerad,
med skada på ombordvarande

Olycka med ej motordriven
luftfarkost med skada på
ombordvarande

Olycka med ej motordriven luftfarkost UNS

Lufttransportolycka UNS
Flygolycka UNS

38

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

V97

Andra specificerade olyckor
vid lufttransport

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE
TRANSPORTOLYCKOR (V98–V99)

Innefattar:
Olycka som drabbar person som ej är
ombord på luftfarkost

V97.0

Utesluter:
Fordonsolycka med icke specificerat fordon
(V89.-)

Ombordvarande på luftfarkost
skadad vid andra specificerade
lufttransportolyckor

V98

Fall inuti, på eller från luftfarkost i lufttransportolycka
Utesluter:
Vid ombord- eller avstigning (V97.1)

V97.1

Person skadad vid ombordstigning
på eller avstigning från luftfarkost

V97.2

Fallskärmshoppare skadad
i samband med hopp från
luftfarkost

Innefattar:
Olycka med eller på:
· isjakt
· linbana
· skidlift med gondol
· skidlift med stol
Fall eller hopp från linbana
Fastnat i eller släpad av linbana
Föremål kastat från linbana
Utesluter:
Olyckor med linbana på räls (V81.-)

Utesluter:
Person som hoppar efter luftfarkostolycka
(V95–V96)

V99
V97.3

Person på marken skadad
i lufttransportolycka
Insugen i jetmotor
Skadad av roterande propeller
Träffad av föremål som faller från luftfarkost

V97.8

Andra specificerade
transportolyckor

Andra lufttransportolyckor, som ej
klassificeras annorstädes
Skada av maskinell utrustning i luftfarkost
Utesluter:
Luftfarkostolycka UNS (V95.9)
Exponering för ändringar i lufttrycket under
upp- och nedstigning (med luftfarkost)
(W94.-)
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ANDRA YTTRE ORSAKER TILL
OLYCKSFALLSSKADA (W00–X59)

W04 Fall när man blir buren eller får
stöd av andra personer

FALLOLYCKOR (W00–W19)

W05 Fall från rullstol
Innefattar:
Fall i samband med användning av rullstol

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedd att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W06 Fall från säng
W07 Fall från stol

Utesluter:
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01–Y02)
Fall:
· från brinnande byggnad (X00.-)
· från djur (V80.-)
· från transportfordon (V01–V99)
· i vatten (med drunkning och drunkningstillbud
som följd) (W65–W74)
· in i eld (X00–X04, X08–X09)
· i eller från maskin i gång (W28–W31)
Avsiktligt självtillfogad skada (X80–X81)

Utesluter:
Fall från toalettstol (W18.-)

W08 Fall från andra möbler
W09 Fall från lekredskap på lekplats
W10 Fall i och från trappa och
trappsteg
Innefattar:
Fall i och från rulltrappa, ramp och i samband med is eller snö på trappa och trappsteg

W00 Fall i samma plan i samband
med is och snö

W11 Fall på och från stege

Utesluter:
Fall vid användning av skridskor och skidor
(W02.-)
Fall i och från trappa eller trappsteg (W10.-)

W12 Fall på och från
byggnadsställning
W13 Fall ut ur, från eller genom
byggnad eller byggnadskonstruktion

W01 Fall i samma plan genom
halkning, snavning eller
snubbling

Innefattar:
Fall från:
· balkong
· bro
· flaggstång
· fönster
· mur
· räcke
· tak
· viadukt
Utesluter:
Fall eller hopp från brinnande byggnad
(X00)
Ras av byggnad eller byggnadskonstruktion
(W20)

Utesluter:
Fall i samband med is eller snö (W00.-)

W02 Fall i samband med användning av skridskor, skidor,
rullskridskor, skateboard
(rullbräda) eller snowboard
W03 Annat fall i samma plan genom
kollision med eller knuff av
annan person
Innefattar:
Fall efter kollision mellan två fotgängare
Utesluter:
Klämd eller knuffad av folkmassa (W52.-)
Fall i samband med is eller snö (W00.-)
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W14 Fall från träd

EXPONERING FÖR ICKE LEVANDE
MEKANISKA KRAFTER (W20–W49)

W15 Fall från stup
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W16 Dykning eller hopp i vatten
med annan skada än drunkning
eller drunkningstillbud
Innefattar:
Stöt eller slag mot botten vid hopp eller
dykning i grunt vatten
Stöt eller slag mot kant eller hoppbräda i
simbassäng
Stöt eller slag mot vattenytan
Utesluter:
Drunkning och drunkningstillbud genom
olyckshändelse (W65–W74)
Dykning med otillräcklig lufttillförsel
(W81.-)
Effekter av lufttryck i samband med dykning
(W94.-)

Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X60–X84)
Av annan person avsiktligt tillfogad skada
(X85–Y09)
Kontakt eller kollision med djur eller människa
(W50–W64)

W20 Träffad av kastat eller fallande
föremål
Innefattar:
Byggnadsras utom vid brand
Fallande klippa, sten eller träd
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud
Utesluter:
Byggnadsras vid brand (X00.-)
Fallande eller kastat föremål vid:
· idrottsutövning (W21.-)
· maskinolycka (W24.-, W28–W31)
· naturkatastrof (X34–X39)
· transportolycka (V01–V99)
Föremål som satts i rörelse av:
· explosion (W35–W40)
· skjutvapen (W32–W34)

W17 Annat fall från ett plan till ett
annat
Innefattar:
Fall från eller ned i:
· brunn
· fartygsdocka
· håla
· höstack
· schakt
· stenbrott
· tank

W18 Annat fall i samma plan

W21 Slagit sig mot eller träffad av
sportredskap

Innefattar:
Fall vid stöt mot föremål
Fall från toalettstol
Fall i samma plan UNS

Innefattar:
Golf-, bandyboll, puck och hockeyklubba

W22 Slagit sig mot eller träffad av
andra föremål

W19 Fall, ospecificerat
Innefattar:
Fall genom olyckshändelse UNS
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W23 Fångad av, klämd eller pressad
i eller mellan föremål

W27 Kontakt med ej motordrivet
handverktyg

Innefattar:
Fastnad, klämd eller pressad mellan föremål
i rörelse, mellan ett fast och ett rörligt
föremål eller i föremål, t ex i skjutdörr,
dörrkarm, mellan packlår och golv efter att
ha förlorat greppet, i mangel
Utesluter:
Skada orsakad av:
· handverktyg utan motor (W27.-)
· maskiner (W28–W31)
· skärande och borrande instrument
(W25– W27)
· transportfordon (V01–V99)
· utrustning för kraftöverföring och lyftning
(W24.-)
Träffad av kastat eller fallande föremål
(W20.-)

Innefattar:
Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa

W28 Kontakt med motordriven
gräsklippare
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)

W29 Kontakt med annat
motordrivet handverktyg
och hushållsmaskin

W24 Kontakt med utrustning för
kraftöverföring och lyft som
ej klassificeras annorstädes

Innefattar:
Borrmaskin
Elektrisk symaskin
Matberedare
Motordrivet trädgårdsverktyg
Motorsåg
Tvättmaskin
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)

Innefattar:
Drivrem
Kätting till lyftkran
Lina, tåg eller rep
Talja eller block
Vinsch
Wire
Utesluter:
Transportolyckor (V01–V99)

W30 Kontakt med jordbruksmaskin
Innefattar:
Hölift
Jordbruksmaskin dragen av djur
Självbindare
Skördetröska
Tröskverk
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Person skadad i transportolycka med
lantbruksredskap som transporteras av egen
kraft eller dras av fordon (V01–V99)

W25 Kontakt med vasst glasföremål
Utesluter:
Fall mot glasföremål (W00–W19)
Flygande glassplitter orsakat av explosion
eller projektil från skjutvapen (W32–W40)

W26 Kontakt med dolk, kniv eller
svärd

W31 Kontakt med annan och icke
specificerad maskin
Innefattar:
Maskin UNS
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Olycka med redskap som transporteras av
egen kraft eller släpas av fordon (V01–V99)
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W32 Skott från pistol och revolver

W41 Exponering för högtrycksstråle

Innefattar:
Vapen för enhandsbruk
Utesluter:
Signalpistol (W34.-)

Innefattar:
Högtrycksinjektion
Vätskestråle, luftstråle

W42 Exponering för buller

W33 Skott från gevär, hagelbössa
och tyngre skjutvapen

Innefattar:
Högfrekvent ljud

Innefattar:
Armégevär
Jaktgevär
Maskingevär
Utesluter:
Luftgevär (W34.-)

W43 Exponering för vibrationer
Innefattar:
Infraljud

W44 Främmande kropp som trängt
in i eller genom öga eller
naturlig kroppsöppning

W34 Skott från andra och icke
specificerade skjutvapen

Utesluter:
Frätande vätska (X49.-)
Inandning och nedsväljning av främmande
kropp som orsakar andningshinder (W78–
W80)

Innefattar:
Luftgevär
Signalpistol
Skottskada UNS
Skott UNS

W45 Främmande kropp som trängt
in genom huden

W35 Explosion i ångpanna

Innefattar:
Kant av styvt papper
Konservburkslock
Spiktramp
Sticka
Utesluter:
Kontakt med:
· dolk, kniv eller svärd (W26.-)
· handverktyg (W27–W29)
· vasst glasföremål (W25.-)
Träffad av föremål (W20–W22)

W36 Explosion av gascylinder
Innefattar:
Luftbehållare, sprayburk, trycktank

W37 Explosion av däck, rör eller
slang (under övertryck)
W38 Explosion av andra
specificerade föremål under
övertryck

W49 Exponerad för andra och icke
specificerade icke levande
mekaniska krafter

W39 Explosion av fyrverkeripjäs
W40 Explosion av andra
sprängämnen

Innefattar:
Onormala gravitationskrafter (G-krafter)

Innefattar:
Explosion:
· av ammunition
· i fabrik
· i silo
· UNS
Explosiv gas
Sprängmaterial
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W55 Biten eller angripen av annat
däggdjur

EXPONERING FÖR LEVANDE
MEKANISKA KRAFTER (W50–W64)

Utesluter:
Marina däggdjur (W56.-)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W56 Biten eller angripen av marina
däggdjur
W57 Bett och stick av icke giftig
insekt och andra icke giftiga
leddjur

Utesluter:
Giftiga bett och stick (X20–X29)

W50 Slagen, sparkad, biten eller
riven av annan person

W58 Biten eller angripen av krokodil
eller alligator

Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad skada
(X85–Y09)
Träffad av föremål (W20–W22)

W59 Biten eller angripen av andra
kräldjur
Innefattar:
Icke giftig orm
Ödla
Utesluter:
Kontakt med giftiga ormar och ödlor (X20.-)

W51 Slagit sig mot eller törnat emot
annan person
Utesluter:
Fotgängare som faller som följd av kollision
med annan fotgängare (W03.-)

W60 Kontakt med törnen
och taggar på växter
samt vassa blad

W52 Klämd, knuffad eller
nedtrampad av folkmassa

W64 Exponering för andra och icke
specificerade levande
mekaniska krafter

W53 Biten av råtta
W54 Biten eller angripen av hund
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W69 Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag

DRUNKNING OCH
DRUNKNINGSTILLBUD GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (W65–W74)

Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som orsak till
drunkning och drunkningstillbud (V90.-,
V92.-)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W70 Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och
vattendrag

Utesluter:
Drunkning och drunkningstillbud orsakat av
naturkatastrof (X34–X39)
Olycka i samband med vattentransport (V90.-,
V92.-)
Transportolyckor (V01–V99)

Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som orsak till
drunkning och drunkningstillbud (V90.-,
V92.-)

W73 Annan specificerad drunkning
och annat specificerat
drunkningstillbud

W65 Drunkning och drunkningstillbud i badkar

Innefattar:
Drunkning i:
· Branddamm
· Brunn
· Vattenreservoar

W66 Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar

W74 Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

W67 Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng

Innefattar:
Drunkning UNS
Fall i vatten UNS

W68 Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned
i simbassäng
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W79 Inhalation och nedsväljning
av föda som orsakat
andningshinder

ANNAN KVÄVNING OCH ANNAT
KVÄVNINGSTILLBUD GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (W75–W84)

Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och
kvävning av föda, inklusive ben eller kärnor
Aspiration och inhalation av föda UNS
Kompression av trakea med andningshinder
orsakat av föda i esofagus
Tilltäppning av svalget av föda (bolus)
Utesluter:
Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-)
Föda som orsakat annan skada än asfyxi
eller andningshinder (W44.-)
Föda som orsakat hinder i eller tilltäppning
av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W75 Kvävning, kvävningstillbud och
strypning i sängen
Innefattar:
Kvävning och strypning av:
· kudde
· moderns kropp
· sänglinne

W80 Inhalation och nedsväljning
av andra föremål eller ämnen
som orsakat andningshinder

W76 Annan strypning och hängning
genom olyckshändelse

Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och
kvävning av ämnen eller föremål som
kommit in genom näsa eller mun med
undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll
Aspiration och inhalation av främmande
kropp med undantag för föda eller uppkräkt
maginnehåll
Främmande kropp i näsan
Kompression av trakea med andningshinder
orsakat av främmande kropp i esofagus
Tilltäppning av svalget av främmande kropp
Utesluter:
Inhalation av uppkräkt maginnehåll eller
föda (W78–W79)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan
skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i
eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

W77 Kvävning och kvävningstillbud
av jord- eller sandmassor
Innefattar:
Begravd genom ras UNS
Utesluter:
Ras orsakat av naturkatastrof (X34–X39)
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud
(W20.-)

W78 Inhalation av maginnehåll
Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägar och
kvävning av uppkräkt maginnehåll
Aspiration av kräkning UNS
Kompression av trakea med andningshinder
orsakat av maginnehåll i esofagus
Utesluter:
Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan
skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i
eller tilltäppning av esofagus utan andningshinder (W44.-)
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W81 Instängd eller fångad i
utrymme med låg syrgashalt

EXPONERING FÖR ELEKTRISK
STRÖM, STRÅLNING, EXTREM LUFTTEMPERATUR OCH EXTREMT LUFTTRYCK I OMGIVNINGEN (W85–W99)

Innefattar:
Instängd i kylskåp eller annat lufttätt
utrymme genom olyckshändelse
Dykning med otillräckligt lufttillgång

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

Utesluter:
Kvävning av plastpåse (W83.-)

W83 Annan specificerad kvävning
och annat specificerat
kvävningstillbud

Utesluter:
Blixtnedslag (X33.-)
Exponering för:
· naturlig hetta (X30.-)
· naturlig kyla (X31.-)
· naturlig strålning UNS (X39.-)
· solljus (X32.-)

Innefattar:
Kvävning av plastpåse

W84 Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat
Innefattar:
Aspiration UNS
Kvävning UNS
Syrebrist UNS

W85 Exponering för kraftledningar
Innefattar:
Kontakt med högspänningsledning
Utesluter:
Exponering för elektriska och magnetiska
fält (W90.-)

W86 Exponering för annan
specificerad elektrisk ström
W87 Exponering för icke
specificerad elektrisk ström
Innefattar:
Elektrisk ström UNS som orsak till brännskador eller annan skada
Elektrisk chock UNS

W88 Exponering för joniserande
strålning
Innefattar:
Radioaktiva isotoper
Röntgen

W89 Exponering för av människa
framställt synligt och
ultraviolett ljus
Innefattar:
Svetsljus, svetsljusbåge
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W90 Exponering för annan icke
joniserande strålning

EXPONERING FÖR RÖK
OCH ÖPPEN ELD (X00–X09)

Innefattar:
Elektriska och magnetiska fält
Infraröd strålning
Laserstrålning
Radiofrekvensstrålning

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W91 Exponering för icke
specificerad strålning

Innefattar:
Eld orsakad av blixtnedslag
Utesluter:
Eld sekundär till explosion (W35–W40)
Mordbrand (X97.-)
Transportolyckor (V01–V99)

W92 Exponering för av människa
framställd extrem hetta
W93 Exponering för av människa
framställd extrem kyla

X00

Innefattar:
Långvarig vistelse i frysrum
Kontakt med eller inhalation av:
· flytande luft
· flytande kväve
· flytande väte
· kolsyreis

Exponering för okontrollerad
eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
Innefattar:
Brinnande, glödande eller smältande möbler
och annan utrustning
Eldsvåda
Fall eller hopp från brinnande byggnad eller
byggnadskonstruktion
Ras av brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion
Träffad av föremål som faller i eller från
brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion

W94 Exponering för högt och lågt
lufttryck och för ändringar i
lufttryck
Innefattar:
Högt gas- eller lufttryck orsakat av snabb
dykning i vatten
Plötslig ändring i lufttrycket i flygplan vid
stigning eller dykning
Sänkning av atmosfäriskt tryck vid uppstigning efter djupdykning eller vistelse i
underjordisk miljö
Vistelse på hög höjd som orsak till:
· anoxi
· barodontalgi
· barotit
· bergssjuka
· hypoxi

X01

Exponering för icke
kontrollerad eld med undantag
för eld i byggnad eller
byggnadskonstruktion
Innefattar:
Skogsbrand, gräsbrand

W99 Exponering för andra och icke
specificerade, av människa
orsakade miljöfaktorer
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X02

X03

Exponering för kontrollerad eld
i byggnad och byggnadskonstruktion

KONTAKT MED HETA FÖREMÅL
OCH HETA ÄMNEN (X10–X19)

Innefattar:
Eld i eldstad, kamin, ugn
Levande ljus

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

Exponering för kontrollerad
eld, med undantag för eld i
byggnad eller byggnadskonstruktion

Utesluter:
Exponering för extrem naturlig värme (X30.-)
Exponering för öppen eld (X00–X09)

Innefattar:
Eld från utomhusgrill
Eld på lägerplats

X04

Exponering för plötslig
antändning av mycket eldfängt
material eller ämne

X10

Kontakt med het dryck, föda,
fett och matolja

X11

Kontakt med hett kranvatten
Innefattar:
Hett vatten i badkar, balja och hink
Hett vatten ur kran och slang

Innefattar:
Antändning av bensin, fotogen eller tändvätska

X05

Antändning av nattdräkter

X12

Kontakt med andra heta
vätskor

X06

Antändning av andra
klädesplagg

Innefattar:
Vatten uppvärmt på spis
Utesluter:
Heta (flytande) metaller (X18.-)

Innefattar:
Antändning och smältning av plastsmycken

X08

Exponering för annan specificerad rök och öppen eld

X09

Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

X13

Kontakt med vattenånga
och andra heta ångor

X14

Kontakt med het luft
och heta gaser
Innefattar:
Inandning av het luft och heta gaser

X15

Kontakt med heta
hushållsredskap
Innefattar:
Brödrost
Het kokplatta
Kastrull
Spis
Ugnslucka
Utesluter:
Utrustning för uppvärmning av byggnad
(X16.-)
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X16

X17

Kontakt med utrustning för
uppvärmning av byggnad, heta
värmeelement och
rörledningar

KONTAKT MED GIFTIGA DJUR
OCH VÄXTER (X20–X29)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

Kontakt med heta motorer,
maskiner och verktyg
Utesluter:
Utrustning för uppvärmning av byggnad,
heta värmeelement och rörledningar (X16.-)
Heta hushållsredskap (X15.-)

X18

X19

Kontakt med andra heta
metallföremål

Innefattar:
Giftiga bett och stick
Giftutsöndring genom tänder, klor, hår, taggar,
tentakler och andra giftförande delar på djur och
växter
Kemiska ämnen avsöndrade av djur och insekter

Innefattar:
Flytande metall

Utesluter:
Förtäring av giftiga djur och växter (X49.-)

Kontakt med andra och icke
specificerade heta föremål och
heta ämnen

X20

Utesluter:
Föremål som normalt inte är varma, t ex
föremål som har upphettats av brand i
byggnad (X00–X09)

Kontakt med giftiga ormar
och ödlor
Utesluter:
Bett av icke giftig orm eller ödla (W59.-)

X21

Kontakt med giftiga spindlar

X22

Kontakt med skorpioner

X23

Kontakt med bålgetingar,
getingar och bin

X24

Kontakt med giftiga
tusenfotingar (tropiska)

X25

Kontakt med andra
specificerade giftiga leddjur
Innefattar:
Myror och larver
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X26

Kontakt med giftiga vattendjur
och vattenväxter

EXPONERING FÖR NATURKRAFTER
(X30–X39)

Innefattar:
Koraller och maneter
Sjöanemoner, sjögurkor och sjöborrar
Utesluter:
Icke giftiga vattendjur (W56.-)
Vattenormar (X20.-)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

X27

Kontakt med andra
specificerade giftiga djur

X28

Kontakt med andra
specificerade giftiga växter

X30

Innefattar:
Exponering för värme UNS
Extrem värme som orsak till solsting eller
värmeslag
Utesluter:
Extrem hetta framställd av människa (W92.-)

Innefattar:
Injektion av gifter eller toxiner i eller genom
huden av växttaggar och törnen
Utesluter:
Förtäring av giftiga växter (X49.-)
Kontakt UNS med växttaggar (W60.-)

X29

Exponering för extrem naturlig
värme

X31

Kontakt med giftigt djur eller
giftig växt, ospecificerat

Exponering för extrem naturlig
köld
Innefattar:
Exponering för köld och svåra väderförhållanden UNS
Köld som orsak till:
· frostknöl
· immersion hand and foot
Utesluter:
Kontakt med eller inhalation av:
· flytande gas (W93.-)
· kolsyreis (W93.-)
Köld framställd av människa (W93.-)

Innefattar:
Giftigt bett UNS
Giftigt stick UNS

X32

Exponering för solljus

X33

Blixtnedslag
Utesluter:
Eldsvåda orsakad av blixtnedslag (X00–
X09)
Skada från fall av träd eller annat föremål
orsakat av blixten (W20.-)
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Jordbävning

X35

Vulkanutbrott
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X36

Snöskred, lavin, jordskred
och andra rörelser i jordytan

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH
EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN
GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40–X49)

Innefattar:
Skred av lermassor i samband med naturkatastrof
Utesluter:
Jordbävning (X34.-)
Transportolycka genom kollision med lavineller jordskredsmassa som ej befinner sig i
rörelse (V01–V99)

X37

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Alkohol i kombination med substanser som
specificeras nedan kan anges genom tilläggskod
Y90–Y91.
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats
med ATC-kod eller kod från kapitel XIX
(T36–T50), används enbart koden X44.- av
kodserien X40–X44.

Katastrofartat oväder
Innefattar:
Cyklon
Flodvåg orsakad av oväder
Fordon spolat av vägen av oväder
Orkan
Skyfall
Snöstorm
Tornado
Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som brister
eller störtar samman och orsakar jordskred
(X36.-)
Transportolycka som inträffar efter oväder
(V01–V99)

X38

Innefattar:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra
substanser i medicinskt bruk i samband med
medicinsk och kirurgisk behandling
Förgiftning, ovisst om olyckshändelse eller med
avsikt
Utesluter:
Läkemedel taget i självmordssyfte eller givet i
mordsyfte eller för att skada eller i situationer
som kan klassificeras under X60–X69,
X85–X90, Y10–Y19
Rätt läkemedel korrekt administrerat och doserat
men med ogynnsam effekt (Y40–Y59)

Översvämning
Innefattar:
Översvämning:
· av smältande snömassor
· som resultat av oväder
Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som brister
eller störtar samman och orsakar jordskred
(X36.-)
Flodvåg:
· orsakad av oväder (X37.-)
· UNS (X39.-)

X39

Exponering för andra och icke
specificerade naturkrafter
Innefattar:
Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej klassificeras
annorstädes

52

X40

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för smärtstillande
läkemedel av icke opiatkaraktär,
febernedsättande medel och
medel mot reumatism

X41

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för antiepileptika,
lugnande läkemedel och
sömnmedel, medel mot
parkinsonism samt psykotropa
läkemedel som ej klassificeras
annorstädes
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X42

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för narkotiska
medel och hallucinogener som
ej klassificeras annorstädes

X48

Utesluter:
Växtnäring och gödningsämnen (X49.-)

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD,
meskalin, metadon, morfin och opium

X43

X49

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för andra
läkemedel som påverkar det
autonoma nervsystemet

X44

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för andra och icke
specificerade droger, läkemedel
och biologiska substanser

X45

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för alkoholer

X46

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för organiska
lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor

X47

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för andra gaser och
ångor

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för pesticider

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för andra och icke
specificerade kemiska ämnen
och skadliga substanser
Innefattar:
Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Förgiftningsolycka UNS
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallånga
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel
Utesluter:
Kontakt med giftiga djur och växter (X20–
X29)

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid,
kväveoxid, svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Metallrök och metallångor (X49.-)
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ÖVERANSTRÄNGNING
OCH UMBÄRANDEN (X50–X57)

EXPONERING GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖR ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE FAKTORER (X58–X59)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad skada
(X85–Y09)
Transportolyckor (V01–V99)

X50

Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser

Resor och förflyttningar
med överansträngning
och umbäranden
Innefattar:
Rörelser som orsak till åksjuka

X52

Utdragen vistelse i tyngdlös
miljö
Innefattar:
Viktlöshet i rymdfarkost (simulator)

X53

Brist på föda
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
· otillräcklig näringstillförsel
· svält
· utmattning
Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X54

Brist på vatten
Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
· utmattning
· uttorkning
Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X57

Exponering för andra
specificerade faktorer

X59

Exponering för icke
specificerad faktor
Innefattar:
Olycka UNS

Innefattar:
Lyft av tunga föremål
Maratonlöpning
Rodd

X51

X58

Umbäranden, ospecificerade
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AVSIKTLIGT SJÄLVDESTRUKTIV
HANDLING (X60–X84)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Vid avsiktligt självtillfogad förgiftning av drog
eller läkemedel som specificerats med ATC-kod
eller kod från kapitel XIX (T36–T50), används
enbart koden X64.- av kodserien X60–X64.
Innefattar:
Avsiktligt självtillfogad förgiftning eller annan
självdestruktiv handling
Självmord (självmordsförsök)

X60

X61

X62

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot
reumatism

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponeringen för
andra och icke specificerade
droger, läkemedel och
biologiska substanser

X65

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
alkoholer

X66

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
organiska lösningsmedel och
halogenerade kolväten och
deras ångor

X67

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för andra
gaser och ångor
Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid,
kväveoxid, svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Metallrök och metallångor (X69.-)

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism samt
psykotropa läkemedel som ej
klassificeras annorstädes

X68

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
pesticider
Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (X69.-)

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
narkotiska medel och
hallucinogener som ej
klassificeras annorstädes

X69

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD,
meskalin, metadon, morfin och opium

X63

X64

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för andra
och icke specificerade kemiska
ämnen och skadliga substanser
Innefattar:
Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallångor
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för andra
läkemedel som påverkar det
autonoma nervsystemet
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X70

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom hängning,
strypning och kvävning

X71

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom dränkning

X72

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom skott från
pistol och revolver

X73

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom skott från
gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen

X74

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom skott från
annat och icke specificerat
skjutvapen

X75

Avsiktligt självdestruktiv
handling med sprängämnen

X76

Avsiktligt självdestruktiv
handling med rök och öppen
eld

X77

Avsiktligt självdestruktiv
handling med vattenånga,
andra heta ångor och heta
föremål

X78

X79

Avsiktligt självdestruktiv
handling med trubbigt föremål

X80

Avsiktlig självdestruktiv
handling genom hopp eller
fall från höjd

X81

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom att kasta sig
framför eller lägga sig framför
föremål i rörelse

X82

Avsiktligt självdestruktiv
handling med motorfordon
Innefattar:
Avsiktlig kollision med:
· motorfordon
· tåg
Utesluter:
Avsiktlig krasch med flygplan (X83.-)

X83

Avsiktligt självdestruktiv
handling med andra
specificerade metoder
Innefattar:
Avsiktligt självdestruktiv handling genom:
· elektrisk ström
· krasch med flygplan

X84

Avsiktligt självdestruktiv
handling med skärande eller
stickande föremål
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Avsiktligt självdestruktiv
handling med icke
specificerade metoder
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ÖVERGREPP AV ANNAN PERSON
(X85–Y09)

X91

Övergrepp genom hängning,
strypning och kvävning

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

X92

Övergrepp genom dränkning

X93

Övergrepp genom skott från
pistol och revolver

Innefattar:
Mord, dråp och annan misshandel
Övergrepp av annan person med avsikt att skada
eller döda

X94

Övergrepp genom skott från
gevär, hagelgevär och tyngre
skjutvapen

X95

Övergrepp genom skott från
annat och icke specificerat
skjutvapen

X96

Övergrepp med sprängämnen

Utesluter:
Krigshandling (Y36.-)
Polisingripande (Y35.-)

X85

Övergrepp genom förgiftning
med läkemedel och biologiska
substanser

Utesluter:
Brandbomb (X97.-)

X97

Innefattar:
Mord genom förgiftning med droger,
läkemedel och biologiska substanser

X86

Innefattar:
Brandbomb
Cigaretter
Mordbrand

Övergrepp med frätande
ämnen
Utesluter:
Frätande gas (X88.-)

X87

Övergrepp med rök och öppen
eld

X98

Övergrepp med vattenånga,
andra heta ångor och heta
föremål

X99

Övergrepp med skärande eller
stickande föremål

Övergrepp med pesticider
Innefattar:
Träkonserveringsmedel
Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (X89.-)

Innefattar:
Hugg med vasst föremål

X88

Övergrepp med gaser eller
ångor

Y00

Övergrepp med trubbigt
föremål

X89

Övergrepp med andra
specificerade kemiska ämnen
och skadliga substanser

Y01

Övergrepp genom knuff från
höjd

Y02

Övergrepp genom att offret
placerats eller knuffats framför
föremål i rörelse

Innefattar:
Växtnäring och gödningsmedel

X90

Övergrepp med icke
specificerade kemiska ämnen
Innefattar:
Giftmord UNS
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Y03

Övergrepp med motorfordon

Y07

Innefattar:
Avsiktlig påkörning och överkörning med
motorfordon

Y04

Anmärkning:
Misshandelssyndromets natur kodas i
kapitel XIX (T74.- jämte relevant skadenummer).
Problem som har samband med misshandel
och andra negativa upplevelser under
barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-).
Innefattar:
Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
Tortyr
Utesluter:
Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person
(Y05.-)

Övergrepp genom obeväpnat
våld
Innefattar:
Slagsmål utan vapen
Utesluter:
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person
(Y05.-)
Övergrepp genom:
· användning av vapen (X93–X95, X99.-,
Y00.-)
· dränkning (X92.-)
· strypning (X91.-)

Y05

Y07.0

Misshandel utövad av make
eller partner

Y07.1

Misshandel utövad av förälder

Y07.2

Misshandel utövad av bekant
eller vän

Y07.3

Misshandel utövad av myndighet

Övergiven eller vanvårdad av
make/maka eller partner

Y07.8

Misshandel utövad av annan
specificerad person

Övergiven eller vanvårdad av
förälder

Y07.9

Misshandel utövad av icke
specificerad person

Y08

Övergrepp med andra
specificerade metoder

Y09

Övergrepp med icke
specificerade metoder

Sexuellt övergrepp av
obeväpnad person
Innefattar:
Våldtäkt – försök till våldtäkt
Andra och icke specificerade sexuella
övergrepp

Y06
Y06.0

Y06.1

Försummelse och vanvård

Y06.2

Övergiven eller vanvårdad av
bekant eller vän

Y06.8

Övergiven eller vanvårdad av annan
specificerad person

Y06.9

Andra misshandelssyndrom

Övergiven eller vanvårdad av
icke specificerad person

Innefattar:
Mord, mordförsök UNS
Dråp, dråpförsök UNS
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SKADEHÄNDELSER MED OKLAR
AVSIKT (Y10–Y34)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
XX är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig
information är otillräcklig för att avgöra om
skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den
är självtillfogad eller av annan person avsiktligt
tillfogad.
Vid förgiftning med oklar avsikt med drog eller
läkemedel som specificerats med ATC-kod eller
kod från kapitel XIX (T36–T50), används enbart
koden Y14.- av kodserien Y10-Y14.

Y10

Y11

Y12

Förgiftning med och
exponering för smärtstillande
läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel
och medel mot reumatism,
med oklar avsikt

Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel
och biologiska substanser,
med oklar avsikt

Y15

Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar
avsikt

Y16

Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med
oklar avsikt

Y17

Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor,
med oklar avsikt
Utesluter:
Metallrök och metallångor (Y19.-)

Y18

Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar
avsikt
Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (Y19.-)

Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och
hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar
avsikt
Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD,
meskalin, metadon, morfin och opium

Y13

Y14

Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som
påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
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Y19

Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och
skadliga substanser, med oklar
avsikt

Y20

Hängning, strypning och
kvävning, med oklar avsikt

Y21

Drunkning eller dränkning,
med oklar avsikt

Y22

Skott från pistol och revolver,
med oklar avsikt

Y23

Skott från gevär, hagelgevär
och tyngre skjutvapen, med
oklar avsikt
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Y24

Skott från annat eller icke
specificerat skjutvapen, med
oklar avsikt

Y25

Skadehändelse med
sprängämne, med oklar avsikt

Y35

Y26

Exponering för rök och öppen
eld, med oklar avsikt

Y35.0

Legalt ingripande med skjutvapen

Y35.1

Y27

Exponering för vattenånga,
andra heta ångor och heta
föremål, med oklar avsikt

Legalt ingripande med
sprängämnen

Y35.2

Legalt ingripande med gas

POLISINGRIPANDE OCH
KRIGSHANDLING (Y35–Y36)
Polisingripande och annat
legalt ingripande

Tårgas

Y28

Skadehändelse med skärande
eller stickande föremål, med
oklar avsikt

Y29

Skadehändelse med trubbigt
föremål, med oklar avsikt

Y30

Fall, hopp eller knuff från höjd,
med oklar avsikt

Y35.3

Slagen, träffad av:
· batong
· käpp
· trubbigt föremål

Y35.4

Innefattar:
Fall från en nivå till en annan, ovisst om
olyckshändelse eller med avsikt

Y31

Y32

Y35.5

Y34

Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Laglig avrättning
Anmärkning:
Denna kod avser länder med dödsstraff.

Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt

Legalt ingripande med skärande
eller stickande föremål
Bajonett

Fallit eller hoppat, sprungit
eller lagt sig framför föremål
i rörelse, med oklar avsikt

Y33

Legalt ingripande med trubbigt
föremål
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Y35.6

Legalt ingripande med andra
specificerade medel

Y35.7

Legalt ingripande med icke
specificerade medel
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Y36

Krigshandling

KOMPLIKATIONER VID MEDICINSK
VÅRD OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER
(Y40–Y84)

Anmärkning:
Krigshandling efter fientligheternas upphörande klassificeras under Y36.8.
Innefattar:
Militär personal och civila under krig och
uppror

Y36.0

Innefattar:
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som
orsak till onormal reaktion eller till sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid
operationstillfället eller behandlingstillfället

Krigshandling med explosion av
marina vapen

Komplikationer orsakade av medicinska instrument och medicinskt materiel

Y36.1

Krigshandling med förstörelse av
flygplan

Missöden vid kirurgiska åtgärder och medicinsk
vård

Y36.2

Krigshandling med andra
explosioner och skador av splitter

Rätt läkemedel, korrekt administrerat och doserat, men med ogynnsam effekt

Y36.3

Krigshandling med brand och
brinnande ämnen

Y36.4

Krigshandling med skott och andra
former av konventionell krigsföring

Y36.5

Krigshandling med kärnvapen

Y36.6

Krigshandling med biologiska
vapen

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER I TERAPEUTISKT
BRUK (Y40–Y59)

Y36.7

Krigshandling med kemiska vapen
och andra former av okonventionell
krigsföring

Utesluter:
Tekniska missöden vid administrering av droger,
läkemedel och biologiska substanser vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y60–Y69)

Y36.8

Krigshandling som inträffat efter
fientligheternas upphörande

Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag
(X40–X44)

Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats
med ATC-kod eller kod från kapitel XIX
(T36–T50) används enbart koden Y57.9 av
kodserien Y40–Y57. De kategorier i ICD-10 som
sålunda ej kommer till användning har satts med
mindre stil. Syftet med detta förfarande är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.

Innefattar:
Explosion av bomb eller mina som utplacerats under krig men detonerat efter krigsslutet

Y36.9

Krigshandling, ospecificerad

Y40 Antibiotika för systemiskt bruk
Utesluter:
Antibiotika för utvärtes bruk (Y56.-)
Antibiotika mot tumörsjukdomar
(Y43.3)

Y40.0 Penicilliner
Y40.1 Cefalosporiner och andra
betalaktamer
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Y42 Hormoner och deras syntetiska
substitut och antagonister som ej
klassificeras annorstädes

Y40.2 Kloramfenikol
Y40.3 Makrolider

Utesluter:
Mineralkortikoider och antagonister
(Y54.0–Y54.1)
Oxytociska läkemedel (Y55.0)
Paratyreoideahormoner och derivat
(Y54.7)

Y40.4 Tetracykliner
Y40.5 Aminoglykosider
Y40.6 Rifampicin
Y40.7 Antimykotika för systemiskt bruk
Y40.8 Andra specificerade antibiotika för
systemiskt bruk

Y42.0 Glukokortikoider och syntetiska
analoger
Utesluter:
Glukokortikoider för lokalbehandling
(Y56.-)

Y40.9 Antibiotika för systemiskt bruk,
ospecificerade
Y41

Andra medel mot infektioner och
parasiter för systemiskt bruk

Y42.1 Tyreoideahormoner och substitut
Y42.2 Antityreoideasubstanser

Utesluter:
Lokalt använda läkemedel mot
infektioner (Y56.-)

Y42.3 Insulin och perorala hypoglykemiska [antidiabetiska] läkemedel

Y41.0 Sulfonamider

Y42.4 Perorala antikonceptionella medel

Y41.1 Läkemedel mot mykobakterier

Gestagener och kombinationspreparat

Utesluter:
Rifampicin (Y40.6)
Streptomycin (Y40.5)

Y42.5 Andra östrogener och gestagener
Blandningar och substitut

Y42.6 Gonadotropinhämmare, antiöstrogener, antiandrogener som
ej klassificeras annorstädes

Y41.2 Antimalariamedel och andra
läkemedel mot protozoer i blod
Utesluter:
Kinolinderivat (Y41.8)

Tamoxifen

Y41.3 Andra läkemedel mot protozoer

Y42.7 Androgener och anabola steroider

Y41.4 Maskmedel

Y42.8 Andra och icke specificerade
hormoner och syntetiska substitut

Y41.5 Virushämmande läkemedel

Hypofysframlobens hormoner

Utesluter:
Amantadin (Y46.7)
Cytarabin (Y43.1)

Y42.9 Andra och icke specificerade
hormonantagonister

Y41.8 Andra specificerade medel mot
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar för systemiskt bruk

Y43 Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan

Kinolinderivat
Utesluter:
Antimalariamedel (Y41.2)

Utesluter:
Vitaminer som ej klassificeras
annorstädes (Y57.7)

Y41.9 Läkemedel mot infektioner och
parasiter för systemiskt bruk,
ospecificerat

Y43.0 Antiallergika och antiemetika
Utesluter:
Neuroleptika av fentiazintyp (T49.3)

Y43.1 Antineoplastiska antimetaboliter
Cytarabin

Y43.2 Antineoplastiska naturmedel
Y43.3 Andra cytostatika
Antibiotika mot tumörsjukdomar
Utesluter:
Tamoxifen (Y42.6)
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Y45.3 Andra antiinflammatoriska läkemedel som ej är av steroidtyp
[NSAID]

Y43.4 Immunsuppressiva medel
Y43.5 Surgörande och alkaliserande
substanser

Y45.4 Antireumatika

Y43.6 Enzymer som ej klassificeras
annorstädes

Utesluter:
Glukokortikoider (Y42.0)
Klorokin (Y41.2)
Salicylater (Y45.1)

Y43.8 Andra specificerade läkemedel
med företrädesvis systemisk
verkan som ej klassificeras annorstädes

Y45.5 Anilider
Y45.8 Andra analgetika och febernedsättande läkemedel

Tungmetallantagonister

Y43.9 Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan

Y45.9 Analgetikum, febernedsättande och
antiinflammatoriskt medel, ospecificerat

Y44 Läkemedel som företrädesvis
påverkar blodets komponenter

Y46 Läkemedel mot epilepsi och vid
parkinsonism

Y44.0 Järnpreparat och andra medel mot
järnbristanemi

Utesluter:
Acetazolamid (Y54.2)
Barbiturater som ej klassificeras
annorstädes (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Paraldehyd (Y47.3)

Y44.1 Vitamin B12, folsyra och andra
preparat mot megaloblastanemi
Y44.2 Antikoagulantia
Y44.3 Antagonister till antikoagulantia,
vitamin K och andra koagulantia

Y46.0 Succinimider
Y46.1 Oxazolidindioner

Y44.4 Antitrombotiska läkemedel (inhibitorer av trombocytaggregation)

Y46.2 Hydantoinderivat

Utesluter:
Acetylsalicylsyra (Y45.1)
Dipyridamol (Y52.3)

Y46.3 Deoxybarbiturater
Y46.4 Karbamazepin

Y44.5 Trombolytiska läkemedel

Y46.5 Valproinsyra

Y44.6 Naturligt blod, blodkomponenter
och blodprodukter

Y46.6 Andra och icke specificerade
antiepileptika

Utesluter:
Immunglobulin (Y59.3)

Y46.7 Läkemedel mot parkinsonism
Amantadin

Y44.7 Plasmaersättningsmedel

Y46.8 Läkemedel mot spasticitet

Y44.9 Andra och icke specificerade
substanser som påverkar blodets
komponenter

Utesluter:
Bensodiazepiner (Y47.1)

Y47 Lugnande medel, sömnmedel och
läkemedel mot oro

Y45 Smärtstillande och febernedsättande
läkemedel samt antiinflammatoriska
och antireumatiska läkemedel

Y47.0 Barbiturater som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Deoxybarbiturater (Y46.3)
Tiobarbiturater (Y48.1)

Y45.0 Opiater och besläktade analgetika
Y45.1 Salicylater

Y47.1 Bensodiazepiner

Y45.2 Propionsyraderivat

Y47.2 Kloralderivat
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Y49.8 Andra specificerade psykotropa
läkemedel som ej klassificeras
annorstädes

Y47.3 Paraldehyd
Y47.4 Bromföreningar
Y47.5 Blandade sedativa och hypnotika
som ej klassificeras annorstädes

Y49.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat

Y47.8 Andra sedativa, hypnotika och
anxiolytika

Y50 Medel som stimulerar centrala
nervsystemet, som ej klassificeras
annorstädes

Y47.9 Sedativum, hypnotikum och
anxiolytikum, ospecificerat

Y50.0 Analeptika
Y50.1 Opiatreceptorantagonister

Y48 Anestetika och gaser för
terapeutiskt bruk

Y50.2 Metylxantiner som ej klassificeras
annorstädes

Y48.0 Inhalationsanestetika

Koffein
Utesluter:
Aminofyllin (Y55.6)
Teobromin (Y55.6)
Teofyllin (Y55.6)

Y48.1 Parenterala anestetika
Tiobarbiturater

Y48.2 Andra och icke specificerade
allmänanestetika

Y50.8 Andra specificerade läkemedel
som stimulerar centrala nervsystemet

Y48.3 Lokalanestetika
Y48.4 Anestetikum, ospecificerat
Y48.5 Gaser för terapeutiskt bruk

Y50.9 Läkemedel som stimulerar centrala
nervsystemet, ospecificerat

Y49 Psykotropa läkemedel som ej
klassificeras annorstädes

Y51 Medel som företrädesvis påverkar
det autonoma nervsystemet

Utesluter:
Aptitnedsättande medel (Y57.0)
Barbiturater (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Koffein (Y50.2)

Y51.0 Acetylkolinesterashämmare
Y51.1 Andra parasympatomimetika
[kolinergika]

Y49.0 Tricykliska och tetracykliska
antidepressiva

Y51.2 Ganglieblockerande medel som
ej klassificeras annorstädes

Y49.1 Monoaminooxidashämmare
[MAO-hämmare]

Y51.3 Andra parasympatolytika [antikolinergika och antimuskarinika]
och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes

Y49.2 Andra och icke specificerade
antidepressiva läkemedel

Papaverin

Y49.3 Antipsykotiskt och neuroleptiskt
verkande läkemedel av fentiazintyp

Y51.4 Alfa-adrenoreceptoragonister
[alfa-adrenerga läkemedel] som
ej klassificeras annorstädes

Y49.4 Neuroleptika av butyrofenon- och
tioxantentyp

Metaraminol

Y51.5 Beta-adrenoreceptoragonister
[bete-adrenerga läkemedel] som
ej klassificeras annorstädes

Y49.5 Andra antipsykotiska och
neuroleptiska läkemedel
Y49.6 Hallucinogener

Utesluter:
Salbutamol (Y55.6)

Y49.7 Psykostimulantia med missbrukspotential
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Y51.6 Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Y52.6 Läkemedel mot hyperlipemi och
arterioskleros

Utesluter:
Ergotalkaloider (Y55.0)

Y52.7 Perifera vasodilatatorer
Nikotinsyra (och derivat)
Utesluter:
Papaverin (Y51.3)

Y51.7 Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Y52.8 Medel mot varicer inkluderande
skleroserande medel

Y51.8 Centralt verkande och adrenerga
neuronblockerande medel som ej
klassificeras annorstädes

Y52.9 Andra och icke specificerade
medel som företrädesvis påverkar
hjärt-kärlsystemet

Utesluter:
Guanetidin (Y52.5)
Klonidin (Y52.5)

Y51.9 Andra och icke specificerade
medel som primärt påverkar
autonoma nervsystemet

Y53 Medel som företrädesvis påverkar
mag-tarmkanalen

Medel som stimulerar både alfa- och
betaadrenoreceptorer

Y53.0 Histamin-H2-receptorantagonister
Y53.1 Andra antacida och läkemedel som
hämmar magsaftssekretionen

Y52 Medel som företrädesvis påverkar
hjärt-kärlsystemet

Y53.2 Tarmirriterande laxermedel

Utesluter:
Metaraminol (Y51.4)

Y53.3 Saliniska och osmotiska
laxermedel

Y52.0 Hjärtstimulerande glykosider och
medel med liknande verkan

Y53.4 Andra laxativa
Tarmmotorikstimulerande läkemedel

Y52.1 Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)

Y53.5 Digestionsstimulerande medel
Y53.6 Läkemedel mot diarré

Y52.2 Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Antibiotika för systemiskt bruk och
andra medel mot tarminfektioner
(Y40–Y41)

Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel
(Y51.7)

Y53.7 Emetika

Y52.3 Koronarkärlsdilaterande medel
som ej klassificeras annorstädes

Y53.8 Andra specificerade läkemedel
som företrädesvis påverkar
mag-tarmkanalen

Dipyridamol
Utesluter:
Beta-adrenoreceptorantagonister
(Y51.7)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)

Y53.9 Läkemedel som företrädesvis
påverkar mag-tarmkanalen,
ospecificerat

Y52.4 Medel som påverkar reninangiotensinsystemet
ACE-hämmare

Y54 Medel som företrädesvis påverkar
vattenbalansen och mineral- och
urinsyraomsättningen

Y52.5 Andra läkemedel mot hypertoni
som ej klassificeras annorstädes
Klonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel
(Y51.7)
Diuretika (Y54.0–Y54.5)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)

Y54.0 Mineralkortikoider
Y54.1 Mineralkortikoidantagonister
[aldosteronantagonister]
Y54.2 Karbanhydrashämmare
Y54.3 Tiazider
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Y56 Läkemedel företrädesvis använda
för lokalterapi vid hud- och
slemhinnesjukdomar, vid ögon-,
öron-, hals- och tandsjukdomar

Y54.4 Loop-diuretika
Y54.5 Andra diuretika
Y54.6 Läkemedel för elektrolyt- och
vattenbalans samt kaloriska medel

Innefattar:
Glukokortikoider för lokalt bruk

Perorala medel för återställande av
vätskebalansen

Y56.0 Läkemedel för lokalbehandling
mot svamp, infektioner och
inflammationer som ej
klassificeras annorstädes

Y54.7 Medel som reglerar kalciumomsättningen
Paratyreoideahormoner och derivat
Vitamin D

Y56.1 Läkemedel mot klåda för
lokalbehandling

Y54.8 Medel som påverkar urinsyraomsättningen

Y56.2 Adstringerande och rengörande
medel för lokalbehandling

Y54.9 Mineralsalter som ej klassificeras
annorstädes

Y56.3 Uppmjukande, lenande och
skyddande medel

Y55 Medel som företrädesvis påverkar
den glatta muskulaturen
och skelettmuskulaturen
samt andningsorganen

Y56.4 Keratolytika, keratoplastika
och andra hårbehandlingsmedel
Y56.5 Läkemedel använda inom
ögonsjukvården

Y55.0 Uteruskontraherande läkemedel
(oxytociska läkemedel)

Y56.6 Läkemedel använda inom öron,
näsa- och halssjukvården

Ergotalkaloider
Utesluter:
Östrogener, progestogener och
antagonister (Y42.5–Y42.6)

Y56.7 Läkemedel använda inom
tandvården för lokalbehandling

Y55.1 Muskelavslappnande medel
[neuro-muskulärt blockerande
medel]

Y56.8 Andra specificerade läkemedel
för lokalbehandling
Spermicider

Utesluter:
Läkemedel mot spasticitet (Y46.8)

Y56.9 Läkemedel för lokalbehandling,
ospecificerat

Y55.2 Andra och icke specificerade
läkemedel som företrädesvis
påverkar muskulaturen
Y55.3 Hostdämpande läkemedel

Y57 Andra och icke specificerade
läkemedel och droger

Y55.4 Expektorantia

Y57.0 Aptitnedsättande medel

Y55.5 Läkemedel mot förkylning

Y57.1 Lipotropa läkemedel

Y55.6 Antiastmatika som ej klassificeras
annorstädes

Y57.2 Antidoter och chelatbildande
medel som ej klassificeras
annorstädes

Aminofyllin
Salbutamol
Teobromin
Teofyllin
Utesluter:
Beta-adrenoreceptoragonister (Y51.5)
Hormoner från hypofysens framlob
(Y42.8)

Y57.3 Medel vid alkoholavvänjning
Y57.4 Farmaceutiskt använda substanser
Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel
Y57.6 Andra diagnostiska läkemedel

Y55.7 Andra och icke specificerade
medel som primärt påverkar
andningsorganen
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Y59

Y57.7 Vitaminer som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Nikotinsyra (Y52.7)
Vitamin B12 (Y44.1)
Vitamin D (Y54.7)
Vitamin K (Y44.3)

Y57.8 Andra specificerade droger och
läkemedel
Y57.9

Ogynnsam effekt av drog eller
läkemedel i terapeutiskt bruk
Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i fråga
specificerats med ATC-kod eller kod från
kapitel XIX (T36–T50) används enbart
koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.

Y58

Bakterievacciner

Y58.0

BCG-vaccin

Y58.1

Tyfus- och paratyfusvaccin

Y58.2

Koleravaccin

Y58.3

Pestvaccin

Y58.4

Stelkrampsvaccin

Y58.5

Difterivaccin

Y58.6

Kikhostevaccin innefattande
kombinationer med kikhostekomponent

Y58.8

Blandade bakterievacciner utom
kombinationer med kikhostekomponent

Y58.9

Andra och icke specificerade
bakteriella vacciner
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Andra och icke specificerade
vacciner och biologiska
substanser

Y59.0

Virusvacciner

Y59.1

Rickettsiavacciner

Y59.2

Protozovacciner

Y59.3

Immunglobulin

Y59.8

Andra specificerade vacciner och
biologiska substanser

Y59.9

Vaccin eller biologisk substans,
ospecificerad
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MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH
MEDICINSK VÅRD (Y60–Y69)

Y61.1

Under infusion eller transfusion

Y61.2

Under dialys eller annan perfusion

Utesluter:
Missöden orsakade av medicinska instrument i
diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82).
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som
orsak till onormal reaktion utan anknytning till
missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84).

Y61.3

Under injektion eller vaccination

Y61.4

Under endoskopisk undersökning

Y61.5

Under hjärtkateterisering

Y61.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y61.7

Under avlägsnande av kateter eller
tamponad

Y61.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Y61.9

Under icke specificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y60

Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt
tillfogad under kirurgisk och
medicinsk behandling

Y60.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y60.1

Under infusion eller transfusion

Y60.2

Under njurdialys eller annan
perfusion

Y60.3

Under injektion eller vaccination

Y60.4

Under endoskopisk undersökning

Y60.5

Under hjärtkateterisering

Y60.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y62

Bristande sterilitet vid kirurgisk
och medicinsk behandling

Y62.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y62.1

Under infusion eller transfusion

Y62.2

Under dialys eller annan perfusion

Y62.3

Under injektion eller vaccination

Y60.7

Under lavemang

Y62.4

Under endoskopisk undersökning

Y60.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Y62.5

Under hjärtkateterisering

Y60.9

Under icke specificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y62.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y62.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Y62.9

Under icke specificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y61

Y61.0

Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och
medicinsk behandling
Under kirurgiskt ingrepp
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Y63

Felaktig dosering vid kirurgisk
och medicinsk behandling
Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse eller fel läkemedel givet av misstag
(X40–X44)

Y64.8

Förorenad medicinsk eller biologisk
substans administrerad på annat
specificerat sätt

Y64.9

Förorenad medicinsk eller
biologisksubstans administrerad på
icke specificerat sätt

Y63.0

För stor mängd blod eller annan
vätska given under transfusion eller
infusion

Y63.1

Felaktig spädning av vätska given
som infusion

Y63.2

För hög stråldos vid radiologisk
behandling

Y65.0

Inkompatibelt blod använt vid
transfusion

Y63.3

Oavsiktlig exponering för strålning
av patient under medicinsk vård

Y65.1

Fel vätska vid infusion

Y65.2
Y63.4

Feldosering vid elektrokonvulsiv
terapi (ECT) eller insulinchockbehandling

Bristning av sutur och ligatur under
kirurgiskt ingrepp

Y65.3

Felplacerad endotrakealtub

Förorenad medicinsk eller biologisk substans UNS

Y65

Annat missöde vid kirurgisk
och medicinsk behandling

Y63.5

Felaktig temperatur i substanser för
lokalbehandling, tamponad och i
annat fyllnadsmaterial

Y65.4

Missöde vid insättande eller
borttagande av annan tub, sond,
dränagerör eller annat instrument

Y63.6

Försummelse att ge ordinerade
läkemedel eller biologiska
substanser

Y65.5

Utförande av icke adekvat
operation

Y65.8
Y63.8

Feldosering under annan kirurgisk
och medicinsk behandling

Andra specificerade missöden
under kirurgisk och medicinsk
behandling

Y63.9

Feldosering under icke specificerad
kirurgisk och medicinsk behandling

Y64

Y66

För tidigt avbrytande av kirurgisk och
medicinsk behandling

Förorenade medicinska och
biologiska substanser

Y64.0

Förorenad medicinsk eller biologisk
substans given som infusion eller
transfusion

Y64.1

Förorenad medicinsk eller biologisk
substans använd för injektion eller
vaccination

Kirurgisk och medicinsk
behandling ej utförd

Y69
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Icke specificerat missöde vid
kirurgisk och medicinsk
behandling
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MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT
I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT
BRUK (Y70–Y82)

Y75

Instrument och materiel
använda vid neurologiska
tillstånd och ingrepp som
orsakat missöden

Anmärkning:
Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedda att användas för kategorierna
Y70–Y82:

Y76

Instrument och materiel
använda vid obstetriska och
gynekologiska tillstånd och
ingrepp som orsakat missöden

Y77

Instrument och materiel
använda vid oftalmologiska
tillstånd och ingrepp som
orsakat missöden

Y78

Instrument och materiel
använda vid radiologiska
undersökningar som orsakat
missöden

Y79

Instrument och materiel
använda vid ortopediska
tillstånd och ingrepp som
orsakat missöden

Y80

Instrument och materiel
använda i fysikalisk medicin
som orsakat missöden

.0 Diagnostiska instrument och utrustning för övervakning
.1 Instrument använda i icke kirurgisk
behandling och vid rehabilitering
.2 Protesimplantat och andra implantat
med tillhörande utrustning
.3 Kirurgiska instrument och kirurgisk
materiel inkluderande suturer
.8 Andra instrument och annan materiel
som ej klassificeras annorstädes

Y70

Anestesiutrustning som
orsakat missöden

Y71

Instrument och materiel
använda vid kardiovaskulära
tillstånd och ingrepp som
orsakat missöden

Y72

Instrument och materiel
använda vid oto-rinolaryngologiska tillstånd och
ingrepp som orsakat missöden

Y81

Instrument och materiel
använda i allmänkirurgi och
plastikkirurgi som orsakat
missöden

Y73

Instrument och materiel vid
gastroenterologiska och
urologiska tillstånd och
ingrepp som orsakat missöden

Y82

Andra och icke specificerade
medicinska instrument och
annan och icke specificerad
materiel som orsakat missöden

Y74

Instrument och materiel
använda i annan sjukvård och
egenvård som orsakat
missöden
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KIRURGISKA OCH ANDRA
MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM
ORSAK TILL ONORMAL REAKTION
ELLER SEN KOMPLIKATION HOS
PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL
MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83–Y84)

Y83.6

Borttagande av annat organ (helt)
(delvis)

Y83.8

Andra kirurgiska ingrepp

Y83.9

Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat

Y84
Y83

Y83.0

Kirurgisk operation och andra
kirurgiska ingrepp som orsak
till onormal reaktion eller sen
komplikation hos patient utan
anknytning till missöde vid
tiden för åtgärden
Kirurgiskt ingrepp med
transplantation av helt organ

Y83.1

Kirurgiskt ingrepp med implantat
av konstgjort inre instrument eller
materiel

Y83.2

Kirurgiskt ingrepp med anastomos,
bypass eller graft

Y83.3

Kirurgiskt ingrepp med skapande
av externt stoma

Y83.4

Annan rekonstruktiv kirurgi

Y83.5

Amputation av extremitet eller
extremiteter
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Andra medicinska åtgärder
som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos
patient utan anknytning till
missöde vid tiden för åtgärden

Y84.0

Hjärtkateterisering

Y84.1

Njurdialys

Y84.2

Radiologisk åtgärd och radioterapi

Y84.3

Chockbehandling som terapeutisk
åtgärd

Y84.4

Aspiration av vätska

Y84.5

Införande av ventrikelsond eller
duodenalsond

Y84.6

Kateterisering av urinvägar

Y84.7

Blodprovstagning

Y84.8

Andra medicinska åtgärder

Y84.9

Medicinsk åtgärd, ospecificerad
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Y88

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER
TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85–Y89)
Anmärkning:
Kategorierna Y85–Y89 används för att ange
omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras
annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd
som betecknas på detta sätt eller som uppträder
ett år eller mer efter det ursprungliga tillståndet.

Y85

Sena effekter av
motorfordonsolycka

Y85.9

Sena effekter av andra och icke
specificerade transportolyckor

Y86

Sena effekter av andra olyckor

Y87

Sena effekter av avsiktligt
självdestruktiv handling,
övergrepp och skadehändelse
med oklar avsikt

Y87.0

Sena effekter av avsiktlig
självdestruktiv handling

Y87.1

Sena effekter av övergrepp av
annan person

Y87.2

Y88.0

Sena effekter av ogynnsam
inverkan av droger, läkemedel
och biologiska substanser i
terapeutiskt bruk

Y88.1

Sena effekter av missöden med
patienter under kirurgisk och
medicinsk behandling

Y88.2

Sena effekter av missöden med
medicinska instrument och
medicinsk materiel i diagnostiskt
och terapeutiskt bruk

Y88.3

Sena effekter av kirurgiska och
medicinska åtgärder som orsak till
onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning
till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av
transportolyckor

Y85.0

Y89

Sena effekter av skadehändelse
med oklar avsikt
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Sena effekter av kirurgisk och
medicinsk behandling som
yttre orsak

Sena effekter av andra yttre
orsaker

Y89.0

Sena effekter av legalt ingripande

Y89.1

Sena effekter av krigshandling

Y89.9

Sena effekter av icke specificerad
yttre orsak
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Y91

BIDRAGANDE FAKTORER SOM HAR
SAMBAND MED YTTRE ORSAKER
TILL SJUKDOM OCH DÖD, VILKA
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES
(Y90–Y98)

Utesluter:
Bevis på alkoholpåverkan fastställd genom
mätning av alkoholhalt (Y90.-)

Anmärkning:
Dessa kategorier kan användas för att tillföra
ytterligare information beträffande orsak till
sjuklighet och dödlighet. Blodalkoholhalten kan
uppskattas genom motsvarande mätning i utandningsluft.

Y90

Y90.0

Y91.0

Y91.1

Blodalkoholhalt lägre än
0,2 promille (–4 mmol/l)

Y91.2

Blodalkoholhalt 0,20–0,39 promille
(4–8 mmol/l)

Y90.2

Blodalkoholhalt 0,40–0,59 promille
(9–12 mmol/l)

Y90.3

Blodalkoholhalt 0,60–0,79 promille
(13–17 mmol/l)

Svår alkoholintoxikation
Svår störning i funktion och uppträdande,
stora koordinationssvårigheter eller nedsatt
förmåga att medverka vid undersökning

Mycket svår alkoholintoxikation
Mycket uttalad störning i funktion och
uppträdande, mycket stora koordinationssvårigheter eller förlust av förmåga att
medverka vid undersökning

Y91.9

Y90.5

Måttlig alkoholintoxikation
Alkoholdoftande andedräkt, måttlig störning
i funktion och uppträdande eller måttliga
koordinationssvårigheter

Y91.3

Y90.4

Lindrig alkoholintoxikation
Alkoholdoftande andedräkt, lätt störning i
funktion och uppträdande eller vissa koordinationssvårigheter

Tecken på alkoholpåverkan,
fastställd genom mätning av
blodets alkoholhalt

Y90.1

Tecken på alkoholpåverkan
med kliniskt fastställd
intoxikationsgrad

Blodalkoholhalt 0,80–0,99 promille
(19–22 mmol/l)

Alkoholpåverkan, som ej
specificeras på annat sätt
Misstänkt alkoholpåverkan UNS

Blodalkoholhalt 1,00–1,19 promille
(22–25 mmol/l)

Y95

Nosokomial infektion
Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd

Y90.6

Blodalkoholhalt 1,20–1,99 promille
(26–43 mmol/l)

Y96

Arbetsmiljö som orsak till
sjukdom

Y90.7

Blodalkoholhalt 2,00–2,39 promille
(44–51 mmol/l)

Y97

Förorening i yttre miljön som
orsak till sjukdom

Y90.8

Blodalkoholhalt 2,40 och högre
promille (52– mmol/l)

Y98

Livsstil som orsak till sjukdom

Y90.9

Förekomst av alkohol i blodet,
halten ej specificerad
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Alfabetisk förteckning
Anmärkning:
För att underlätta för användarna att hitta rätt kod i den systematiska förteckningen har en separat alfabetisk förteckning för detta kapitel upprättats. Dock
ingår inte transportolyckor med undantag av olyckor med vatten- och luftfarkost.
Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Självmord och
självmordsförsök återfinns under ”Självdestruktiv handling”, mord och mordförsök etc under ”Övergrepp”. Om osäkerhet råder, huruvida det rör sig om
olycksfall, självmord eller övergrepp, klassificerar man med kodnummer under
”Skadehändelse, oklar avsikt”.
Observera att många skadeorsaker återfinns under uppslagsorden ”Kontakt
med” och ”Exponering för”.
Denna förteckning kan också hämtas hem från Socialstyrelsens hemsida på
Internet (www.sos.se/epc). Synpunkter eller förslag till förbättringar tar vi
tacksamt emot.

Alkoholpåverkan
- klinisk intoxikationsgrad Y91
- vid mätning av blodets alkoholhalt Y90
Arbetsmiljö som orsak till sjukdom Y96
Asfyxi – se Kvävning
Aspiration, inhalation (med andningshinder) (av)
- annan främmande kropp än föda och kräkning W80
- föda UNS W79
- kräkning UNS W78
- UNS W84
Begravd (olyckshändelse) (i, under)
- grus, sand W77
- hålighet, utan kvävningstillbud W20
- jordmassa W77
- ras UNS W7
- snöskred (naturkatastrof) X36
Bett, sting – se även Kontakt med
- annan person W50 – se även Övergrepp
- bi X23
- bålgeting X23
- geting X23
- hund W54
- insekt
- - giftig X25
- - icke giftig W57
- krokodil, alligator W58
- landdäggdjur, utom hund och råtta W55

Bett, sting – forts
- larver, giftiga X25
- leddjur
- - giftigt X25
- - icke giftigt W57
- marint däggdjur W56
- myror X25
- orm
- - giftig X20
- - icke giftig W59
- råtta W53
- spindel, giftig X21
- UNS W64
- växttaggar, törnen
- - giftiga X28
- - icke giftiga W60
- ödla
- - giftig X20
- - icke giftig W59
Bistick X23
Blixtnedslag X33
Bolus (med andningshinder) W79
Borrmaskin W29
Brist (på)
- föda X53
- vatten X54
Buller W42
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Byggnadsras
- ej vid brand W20
- vid brand X00
Drunkning, drunkningstillbud (olyckshändelse)
– se även Vattenfarkostolycka, Dränkning och
Skadehändelse, oklar avsikt
-i
- - badkar W65
- - branddamm, vattenreservoar, brunn W73
- - hav, sjö och vattendrag W69
- - simbassäng W67
- på grund av
- - flodvåg UNS X39
- - översvämning X38
- UNS W74
- vid fall (i) (ned i)
- - badkar W66
- - simbassäng W68
- - sjö och vattendrag W70
- - vatten UNS W74
Dråp, dråpförsök – se Övergrepp
Dränkning – se även Drunkning
- avsiktligt självdestruktiv handling, självmord X71
- oklar avsikt Y21
- övergrepp X92
Dykning
- med annan skada än drunkning, såsom stöt, slag W16
- med otillräcklig syretillförsel W81
- med skada av lufttrycksförändring W94
Eldsvåda X00
Explosion (olyckshändelse) – se även Sprängämnen
under Självdestruktiv handling, Övergrepp,
Skadehändelse, oklar avsikt
- ammunition W40
- däck, slang W37
- fabrik W40
- fyrverkeripjäs W39
- gas, explosiv W40
- gascylinder W36
- rör under övertryck W37
- sprayburk W36
- sprängmaterial W40
- trycktank W36
- UNS W40
- ångpanna W35
- - på fartyg V93
Exponering för – se även Förgiftning, Kontakt med
- blixtnedslag X33
- buller W42
- eld
- - kontrollerad
- - - efter antändning av eldfängt material, t ex bensin,
tändvätska X04
- - - efter antändning av klädesplagg annat än
nattdräkt X06

Exponering för – forts
- eld – forts
- - kontrollerad – forts
- - - efter antändning av nattdräkt X05
- - - i byggnad t ex ugn, eldstad X02
- - - levande ljus X02
- - - utanför byggnad t ex lägerplats, utomhusgrill X03
- - - öppen eld UNS X09
- - okontrollerad
- - - eldsvåda X00
- - - i byggnad, byggnadskonstruktion X00
- - - utanför byggnad (skogs- eller gräsbrand) X01
- eld, rök UNS X09
- elektrisk ström UNS som orsak till brännskada etc W86
- elektriska och magnetiska fält W90
- frysrumsvistelse, långvarig W93
- hetta, extrem, framställd av människa W92
- högspänningsledning W85
- högtrycksstråle (vätska, luft) W41
- infraljud W43
- infraröd strålning W90
- joniserande strålning W88
- kraftledning W85
- kyla, extrem, framställd av människa W93
- köld
- - naturlig, extrem UNS X31
- - som orsakar
- - - immersion hand and foot X31
- - - kylknölar X31
- laserstrålning W90
- ljud, högfrekvent W42
- ljus, synligt, framställt av människa W89
- ljus, ultraviolett, framställt av människa W89
- lufttryck
- - högt W94
- - lågt W94
- - ändring, plötslig W94
- miljöfaktorer, orsakade av människa UNS W99
- naturkraft UNS X39
- radioaktiva isotoper W88
- radiofrekvensstrålning W90
- röntgen W88
- solljus X32
- strålning, naturlig UNS W91
- svetsljus W89
- vibrationer W43
- väderförhållanden, svåra UNS X31
- värme
- - naturlig, extrem UNS X30
- - orsak till
- - - solsting X30
- - - värmeslag X30
- åsknedslag X33
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Fall, hopp (olyckshändelse)
- från (eller ned i)
- - balkong W13
- - brinnande byggnad X00
- - bro W13
- - brunn W17
- - byggnadsställning W12
- - ett plan till ett annat UNS W17
- - fartygsdocka W17
- - flaggstång W13
- - fönster W13
- - håla, schakt W17
- - häst (ryttare) V80
- - höstack W17
- - lekredskap på lekplats W09
- - mur W13
- - möbel, annan än säng och stol W08
- - rullstol W05
- - räcke W13
- - stege W11
- - stenbrott W17
- - stol W07
- - stup W15
- - säng W06
- - tak W13
- - tank W17
- - toalettstol W18
- - träd W14
- - viadukt W13
- i och från
- - rulltrappa W10
- - trappa W10
- - trappa, lejdare ombord på fartyg V93
- - trappa, trappsteg i samband med snö och is W10
- i samma plan W18
- - genom halkning, snavning, snubbling W01
- - genom kollision med eller knuff av annan person W03
- - i samband med is och snö, ej i trappa eller
vintersport W00
- i vatten UNS W74
- när man blir buren eller får stöd av person W04
- UNS W19
- vid användning av skridskor, skidor, rullskridskor,
skateboard, snowboard W02
Fallskärmshoppning V97.2
Fastnat
- i maskin UNS W31
- mellan ett fast föremål och ett i rörelse W23
Flygolycka UNS V95.9 – se även Luftfarkostolycka
Främmande kropp (in i) (genom)
- huden W45
- kroppsöppning W44
- öga W44
Födobrist X53

Förgiftning, förgiftningstillbud (olyckshändelse)
– se även Självdestruktiv handling, Övergrepp,
Skadehändelse, oklar avsikt
- alkaliska ämnen X49
- alkoholer X45
- bilavgaser X47
- droger, läkemedel och biologiska substanser X40–X44
(för specificering används ATC-kod jämte X44)
- etsande, aromatiska ämnen X49
- hushållsgas X47
- kemiska ämnen och skadliga substanser UNS X49
- klister, lim X49
- kolmonoxid X47
- kolväten, halogenerade med ångor X46
- kväveoxid X47
- lösningsmedel, organiska X46
- matvaror och växter, giftiga X49
- metaller inkl metallrök och metallångor X49
- målarfärg och färgämnen X49
- pesticider X48
- svaveldioxid X47
- syror, frätande X49
- tvätt- och rengöringsmedel X49
- tårgas X47
- växtnäring och gödningsmedel X49
Förorening i yttre miljön som orsak till
sjukdom Y97
Försummelse – se Övergrepp, Vanvård
Getingstick X23
Giftmord UNS X90
Glas, glassplitter W25
Gräsbrand X01
Gräsklippare
- handdriven W31
- motordriven W28
Handsåg W27
Handverktyg UNS W27
Hopp – se Fall, hopp
Hundbett W54
Hushållsmaskin W29
Hängning (genom)
- legal avrättning Y35.5
- med oklar avsikt Y20
- olyckshändelse W76
- självdestruktiv handling X70
- övergrepp X91
Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd
(nosokomial) Y95
Inhalation av
- främmande kropp annan än kräkning och föda W80
- föda
- - med andningshinder W79
- - utan andningshinder W44
- kräkning
- - med andningshinder W78
- - utan andningshinder W44
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Insektsstick
- giftigt X25
- icke giftigt W59
Instängd (i) – se även Begravd (i)
- hålighet, utan kvävningstillbud W20
- utrymme med låg syrgashalt W81
- utrymme med stark kyla W93
Isjakt V98
Jordbruksmaskin W30
Kastat föremål (olyckshändelse) – se Träffad av
Klämd
- av folkmassa W52
- mellan föremål W23
Komplikation, sen (onormal reaktion) utan
tidigare missöde – se även Ogynnsam effekt, Sena
effekter, Missöde, terapeutiskt
- orsakad av
- - kirurgiskt ingrepp Y83.- - medicinska åtgärder, annat än kirurgiska ingrepp Y84.Kontakt med – se även Bett, sting, Exponering för
- borrmaskin W29
- djur, giftigt UNS X29
- drivrem W24
- dryck, het X10
- fett, hett X10
- föda, het X10
- glasföremål, vasst W25
- gräsklippare, motordriven W28
- handsåg W27
- handverktyg ej motordrivet W27
- heta föremål och ämnen UNS X19
- heta hushållsredskap, kastrull, kokplatta, spis
ugnslucka X15
- heta motorer, maskiner, verktyg X17
- hetluft, gas X14
- högspänningsledning W85
- hölift W30
- jordbruksmaskin W30
- - dragen av djur W30
- kniv, dolk W26
- kolsyreis W93
- koraller X26
- kraftledning W85
- kraftöverföringsutrustning W24
- kranvatten, hett X11
- larver X25
- lina, rep W24
- lyftkranskätting W24
- maneter X26
- maskin UNS W31
- matberedare W29
- motorsåg W29
- myror X25
- sax W27
- sjöanemoner X26

Kontakt med – forts
- sjöborrar X26
- skorpion X22
- skördetröska W30
- svärd W26
- talja, block W24
- trädgårdsverktyg, motordrivet, ej gräsklippare W29
- tröskverk W30
- törnen, taggar på växter, vassa blad W60
- uppvärmningsutrustning, värmeelement, rörledningar

X16
- vattendjur, giftiga X26
- vattenväxter, giftiga X26
- vattenånga X13
- vätskor, heta (andra än föda, dryck, kranvatten) X12
- växt, giftig UNS X29
- wire W24
- yxa W27
Krigshandling Y36.-

Kvävning, kvävningstillbud (olyckshändelse)
– se även Aspiration, Självdestruktiv handling,
Övergrepp, Skadehändelse, oklar avsikt
- av
- - främmande kropp som orsakat andningshinder W80
- - föremål, genom näsa och mun (ej föda eller maginne-

håll) W80
- - jord, sandmassor W77
- - plastpåse W8
- genom
- - dykning med otillräcklig lufttillgång W81
- - inandning av maginnehåll, uppkräkt W78
- - inandning av nedsvald föda, ben, kärnor W79
- - inandning, nedsväljning av annat än maginnehåll

och föda W80
- - instängning i
- - - kylskåp W81
- - - lufttätt utrymme, annat än kylskåp, med låg
syrgashalt W81
- - tilltäppning av svalget av föda W79
- i sängen (av)
- - kudde W75
- - mellan spjälor W75
- - moderns kropp W75
- - sänglinne W75
- - UNS W75
- UNS W84
Kyla, köld – se Exponering för
Linbana V98
Livsstil som orsak till sjukdom Y98
Luftfarkostolycka
- flygplan, motordrivet, ombordvarande skadad
- - brand V95.9
- - explosion V95.9
- - helikopterolycka V95.0
- - krasch V95.9
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Missöde, terapeutiskt – forts
- orsakat av instrument, utrustning i – forts
- - under kirurgisk och medicinsk vård – forts
- - - förorenade substanser Y64.- - - inkompatibelt blod Y65.0
- - - kvarlämnat föremål Y61.- - - operation ej adekvat Y65.5
- - - skärskada, punktion, blödning Y60.- - - UNS Y69
Mord, mordförsök – se Övergrepp
Mordbrand X97
Motordrivet verktyg
- borrmaskin W29
- gräsklippare W28
- handverktyg, motordrivet W29
- hushållsmaskin W29
- jordbruksmaskin W30
- maskin UNS W31
- matberedare W29
- motorsåg W29
- symaskin W29
- tvättmaskin W29
Motorsåg W29
Ogynnsam effekt
- av droger, läkemedel och biologiska substanser Y40–

Luftfarkostolycka – forts
- flygplan, motordrivet, ombordvarande skadad – forts
- - privatplan V95.2
- - trafikflygplan V95.3
- luftfarkost, ej motordriven, ombordvarande skadad
- - ballong V96.0
- - drakflyg och skärmflyg V96.1
- - UNS V96.9
- - segelflygplan V96.2
- personskada vid annan luftfarkostolycka
- - av maskinell utrustning i luftfarkost V97.8
- - fallit ombord på luftfarkost V97.0
- - insugen i jetmotor V97.3
- - på marken av propeller V97.3
- - träffad av föremål som fallit från luftfarkost V97.3
- - vid hopp från luftfarkost (fallskärmshoppare) V97.2
- - vid ombord- eller avstigning V97.1
- UNS V95.9

Lufttransportolycka UNS V95.9 – se även
Luftfarkostolycka
Maskinolycka – se även Kontakt med
- i jordbruk W30
- maskin UNS W31
- ombord på fartyg, ej drunkning, ej olycka med

fartyget V93
Misshandel (upprepad) (fysisk, psykisk, sexuell)
utövad av – se även Övergrepp

Y57 (för specificering används ATC-kod jämte Y57.9)
- bakterievacciner Y58
- drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk UNS Y57.9
- vacciner och biologiska substanser UNS Y59.9
Olycka UNS X59
Orkan X37
Ormbett
- giftigt X20
- icke giftigt W59
Oväder, katastrofartat X37
Polisingripande och annat legalt ingripande
- användning av gummikula Y35.0
- avrättning Y35.5
- bajonett Y35.4
- batong Y35.3
- gas Y35.2
- medel UNS Y35.7
- skjutvapen Y35.0
- skott UNS Y35.0
- skärande, stickande föremål Y35.4
- sprängämne, dynamit, handgranat Y35.1
- trubbigt föremål Y35.3
- tårgas Y35.2
Ras av brinnande byggnad X00
Råttbett W53
Rök – se Exponering för eld

- bekant, vän Y07.2
- förälder Y07.1
- make/maka, partner Y07.0
- myndighet Y07.3
- person UNS Y07.9
Missöde, terapeutiskt
- orsakat av instrument, utrustning i
- - allmänkirurgi, plastikkirurgi Y81
- - anestesiutrustning Y70
- - fysikalisk medicin Y80
- - egenvård Y74
- - instrument, material UNS Y82
- - vid
- - - gastroenterologiska, urologiska tillstånd Y73
- - - gynekologiska tillstånd Y76
- - - kardiovaskulära tillstånd Y71
- - - neurologiska tillstånd Y75
- - - oftalmologiska tillstånd Y77
- - - ortopediska tillstånd Y79
- - - oto-rino-laryngologiska tillstånd Y72
- - - radiologiska tillstånd Y78
- - under kirurgisk och medicinsk vård
- - - behandling felaktigt avbruten eller ej utförd Y66
- - - bristande sterilitet Y62.- - - brusten ligatur, sutur Y65.2
- - - fel infusionsvätska Y65.1
- - - felaktig dosering Y63.- - - felplacerad endotrakealtub Y65.3

Sena effekter av – se även Komplikation, Missöde,
terapeutiskt
- kirurgisk och medicinsk behandling Y88.- krigshandling Y89.1
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Sena effekter av – forts

Skadehändelse, oklar avsikt – forts
- förgiftning med
- - alkaliska ämnen Y19
- - alkohol Y15
- - bilavgaser Y17
- - etsande aromatiska ämnen Y19
- - gaser och ångor, andra än lösningsmedel och

- legalt ingripande Y89.0
- motorfordonsolycka Y85.0
- olycka, annan än transportolycka Y86
- självdestruktiv handling, avsiktlig Y87.0
- skadehändelse med oklar avsikt Y87.2
- transportolycka UNS Y85.9
- yttre orsak UNS Y89.9
- övergrepp av annan person Y87.1
Självdestruktiv handling, avsiktlig
- avsiktlig kollision med
- - motorfordon X82
- - tåg X82
- dränkning X71
- elektrisk ström X83
- förgiftning med
- - alkoholer X65
- - aromater, syror och alkalier X69
- - bilavgaser X67
- - hushållsgas X67
- - kemiska ämnen UNS X69
- - klister och lim X69
- - kolmonoxid X67
- - kväveoxid X67
- - läkemedel eller biologisk substans X60–X64 (för

kolväten Y17
-

- halogenerade kolväten med ångor Y16
- hushållsgas Y17
- kemiska ämnen och skadliga substanser UNS Y19
- klister, lim Y19
- kolmonoxid Y17
- kväveoxid Y17
- läkemedel eller biologisk substans Y10–Y14 (för

specificering används ATC-kod jämte Y14)
- - matvaror och växter, giftiga Y19
- - metaller inkl metallrök och metallångor Y19
- - målarfärg och färgämnen Y19
- - organiska lösningsmedel Y16
- - pesticider Y18
- - svaveldioxid Y17
- - syror, frätande Y19
- - tvätt- och rengöringsmedel Y19
- - tårgas Y17
- - växtnäring och gödningsmedel Y19
- heta föremål Y27
- heta ångor Y27
- hängning Y20
- kvävning Y20
- med motorfordon Y32
- rök och öppen eld Y26
- skadehändelse UNS Y34
- skott
- - gevär, tyngre skjutvapen Y23
- - pistol, revolver Y22
- - skjutvapen UNS Y24
- skärande stickande föremål Y28
- sprängämnen Y25
- strypning Y20
- trubbigt föremål Y29
- UNS Y34
Skidlift V98
Skogsbrand X01

specificering används ATC-kod jämte X64)
- - metallångor X69
- - organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten

X66
- - pestecider X68
- - tvätt- och rengöringsmedel X69
- - tårgas X67
- heta föremål X77
- hopp, fall från höjd X80
- hängning X70
- kastat sig framför föremål i rörelse X81
- kollision, avsiktlig X82
- kvävning X70
- med motorfordon X82
- rök och öppen eld X76
- skott från
- - gevär, tyngre skjutvapen X73
- - pistol, revolver X72
- - skjutvapen UNS X74
- skärande, stickande föremål X78
- sprängämnen X75
- strypning X70
- trubbigt föremål X79
- UNS X84
- vattenånga, heta ångor X77
Självstympning X78
Skadehändelse, oklar avsikt
- drunkning, dränkning Y21
- fall, hopp, knuff från höjd Y30
- fallit, hoppat framför föremål i rörelse Y31

Skott (olyckshändelse) – se även Självdestruktiv
avsiktlig handling, Övergrepp, Skadehändelse, oklar
avsikt
- armégevär W33
- jaktgevär W33
- luftgevär W34
- maskingevär W33
- pistol W32
- revolver W32
- signalpistol W34
- vapen UNS W34
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Skurit sig (med, på)
- dolk, kniv, svärd W26
- vasst glasföremål W25
Skyfall X37

Vattenfarkostolycka – forts
- drunkning, drunkningstillbud (efter) – forts
- - fall från båt, landgång V92
- - fall överbord V92
- - spolad överbord V92
- explosion av ångpanna ombord V93
- fall i lejdare, trappa ombord V93
- fall efter kollision V91
- klämd mellan båtar V91
- lokal brand ombord V93
- maskinolycka ombord V93
- UNS V94
Viktlöshet i rymdfarkost, simulator X52
Vulkanutbrott X35
Våld, obeväpnat Y04 – se även Övergrepp
Våldtäkt, våldtäktsförsök Y05 – se även Övergrepp
Väderkatastrof X37
Värme, extrem – se Exponering för
Värmeslag X30
Vätskebrist X54
Åsknedslag X33
Överansträngning
- långlöpning X50
- resor X51
- rodd X50
- tunga lyft X50
- UNS X50
Övergrepp av annan person (genom) (med)
- brandbomb X97
- dränkning X92
- dråp, dråpförsök UNS Y09
- frätande ämne X86
- förgiftning med droger, läkemedel och biologiska

Slagen av annan person (olyckshändelse) W50
– se även Övergrepp
Slagit sig mot föremål UNS W22
Slagsmål, utan vapen, övergrepp Y04
Snöskred, lavin, jordskred X36
Snöstorm X37
Solsting X30
Sparkad av annan person (olyckshändelse) W50
Spiktramp W45
Sting – se Bett, sting
Strypning
- avsiktligt självtillfogad skada X70
- i sängen, genom olyckshändelse W75
- oklar avsikt Y20
- som övergrepp X91
Suicid eller suicidförsök – se Självdestruktiv handling
Svält, av brist på föda X53
Symaskin, elektrisk W29
Syrebrist UNS W84
Sågat sig
- handsåg W27
- motorsåg W29
Tortyr – se Övergrepp genom misshandel
Transportolycka i luft och rymd – se Luftfarkost-

olycka
Transportolycka på vatten – se Vattenfarkostolycka

Transportolycka, trafik och ej i trafik – se i första
hand översiktsmatris och systematisk klassifikation
Träffad av
- byggnadsras W20
- fallande föremål W20
- föremål UNS W22
- golf-, bandy- och hockeyklubba W21
- kastat föremål W20
- puck eller bandyboll W21
- sportredskap, annat än bollar och klubbor W21
Tvättmaskin W29
Tårgas (olyckshändelse) X47
Umbäranden UNS X57
Uttorkning X54
Vanvård utövad av – se även Övergrepp
- bekant, vän Y06.2
- förälder Y06.1
- make/maka, partnerY06.0
- person UNS Y06.9
Vattenfarkostolycka – se även Drunkning
- annan skada än drunkning V91
- brännskada vid brand ombord V91
- drunkning, drunkningstillbud (efter)
- - båt som kantrar V90
- - fall eller hopp från båt som krossas eller brinner V90

substanser X85, för specificering används ATC-kod
- gaser, ångor X88
- hugg, vasst föremål X99
- hängning X91
- kemiska ämnen UNS X90
- knuff framför föremål i rörelse Y02
- knuff från höjd Y01
- kvävning X91
- metod UNS Y09
- misshandel (upprepad) (fysisk, psykisk, sexuell)

utövad av
- - make/maka, partner Y07.0
- - förälder Y07.1
- - bekant Y07.2
- - myndighet Y07.3
- - person UNS Y07.9
- mord, mordförsök UNS Y09
- mordbrand X97
- motorfordon, avsiktlig påkörning Y03
- obeväpnat våld Y04
- pesticider X87
- placering av offret framför föremål i rörelse Y02
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Övergrepp – forts
- rök och öppen eld X97
- sexuellt Y05
- skott
- - gevär, hagelgevär, tyngre skjutvapen X94
- - pistol eller revolver X93
- - skjutvapen UNS X95
- skärande, stickande föremål X99
- slagsmål utan vapen Y04
- sprängämnen X96
- strypning X91
- tortyr – se Övergrepp genom misshandel
- trubbigt föremål Y00
- vanvård (försummelse, övergiven)
- - bekant Y06.2
- - förälder Y06.1
- - make/maka, partner Y06.0
- - person UNS Y06.9
- våldtäkt Y05
- växtnäring, gödningsmedel X89
- ångor och heta föremål X98
- överkörning med motorfordon Y03
Översvämning X38
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