Klassifikation av sjukdomar
och hälsoproblem 1997
Tandvård

Klassifikationen är publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) 1995 med
titeln Application of the International Classification of Diseases to Dentistry
and Stomatology, 3rd ed.

 World Health Organization
Generaldirektören för Världshälsoorganisationen har beviljat Socialstyrelsen
översättningsrättigheter för en utgåva på svenska. Den svenska titeln är
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Tandvård.
Socialstyrelsen är ensam ansvarig för översättningen.

World Health Organization

ISBN 91-7201-706-6
Artikelnr 2002-4-3
Sättning: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB
Tryck: KopieCenter, Stockholm, oktober 2002
Boken kan köpas i bokhandeln eller från
Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm
Webbutik: www.strd.se/webshop/socialstyrelsen
Fax: 08-779 96 67

Förord
Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 –
Tandvård som baserar sig på Application of the International Classification of Diseases to
Dentistry and Stomatology, Third Edition (ICD-DA). Klassifikationen är avsedd att vara ett
hjälpmedel vid klassificering av sjukdomar och hälsoproblem i munhåla och tänder.
Denna svenska version har tillkommit inom Socialstyrelsen i samarbete med övertandläkare Anders Ragne, som granskat innehållet och i huvudsak genomfört översättningen till
svenska, samt professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor. Inom
styrelsen har medicinalrådet Lars Berg, Åsa Fernlund, Annika Larsson och Anita Nilsson –
vid Enheten för klassifikationer och terminologi, Epidemiologiskt Centrum – utfört arbetet.
Förslag till den svenska versionen har varit föremål för remissbehandling av Odontologiska Specialistföreningarnas Centrala Råd, odontologiska klinikerna i Göteborg och Huddinge, odontologiska fakulteten i Umeå samt Tandvårdshögskolan i Malmö. En del synpunkter och ändringsförslag har därvid framkommit, varav ett flertal beaktats och inarbetats,
medan vissa inte kunnat tillgodoses på grund av att de strider mot vedertagna klassifikationsprinciper.
Tandvårdsklassifikationen har samma generella struktur som Klassifikation av sjukdomar
och hälsoproblem 1997, dvs. den svenska versionen av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), men har för många
tillstånd utvidgats med ett femte tecken för att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning.
Klassifikationen möjliggör ett standardiserat insamlande av data om orala sjukdomar och
hälsoproblem och medger därmed både nationella och internationella jämföranden av förekomst av och vårdutnyttjande för sådana tillstånd.
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Beteckningen .- efter en treställig diagnoskod i en hänvisning innebär att hänvisningen avser
samtliga förekommande decimaler inom kategorin
Används kring kompletterande formuleringar eller förklarande uttryck
Hakparentes används kring synonymer eller förkortningar
Typografisk markering av koder på kategorinivå
Typografisk markering av koder på kategorinivå som i patientstatistik i Sverige kan ersättas av
annan kod
Index över termer för diagnoser och tillstånd. Förteckningen är inte heltäckande och skall endast
ses som ett hjälpmedel vid klassificering
Kodbeteckning som utgörs av såväl alfabetiska som numeriska tecken
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
Varje kapitel av klassifikationen är indelat i avsnitt med egen rubrik som omfattar grupper av
likartade sjukdomar eller tillstånd
Farmacevtiska specialiteter i Sverige – Förteckning över humanläkemedel. Utgör läkemedelsindustrins gemensamma förteckning
I FASS angiven alfanumerisk kod (max 7 tecken) enligt ATC för klassificering av läkemedel
International Classification of Diseases
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision
International Classification of Diseases for Oncology, Second Edition
Exempel på sjukdomar och tillstånd som ingår i den aktuella kategorin eller subkategorin
Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som ingår i den aktuella kategorin eller
subkategorin
Huvudindelning av klassifikationen. ICD-10 är indelad i 21 kapitel, numrerade med romerska
siffror
Basal indelning av klassifikationen. Kategorier betecknas med treställiga alfanumeriska koder
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Svensk version av ICD-10
Specialistversion av KSH97 avsedd att tillämpas inom primärvården
Specialistversion av KSH97 avsedd att tillämpas inom tandvården
Kod för angivande av histologisk indelning av tumörer enligt ICD-O-2
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
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
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
Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som inte innefattas i en kategori eller
subkategori. Inom parentes anges de kodnummer till vilka hänvisning sker
Världshälsoorganisationen
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Inledning
skrivning av användningsområde, generella principer
och historik.
Därefter beskrivs tandvårdsversionens uppbyggnad
och särdrag.

På initiativ av the International Dental Federation sammankallade Världshälsoorganisationen (WHO) år 1964
specialister för att ta ställning till klassifikationen för
sjukdomar i munhåla och tänder i relation till den nära
förestående åttonde revisionen (1965) av the International Classification of Diseases (ICD). Man beslöt att utarbeta en handbok och en vägvisare för att underlätta utformandet av en tandvårdsanpassad version av ICD. Ett
förslag skrevs, testades i fyra länder, reviderades och
utgavs för allmänt bruk. Den första versionen av the
Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA) utgavs
på engelska 1969 och på spanska 1970.
ICD-DA antogs senare av WHO och 1973 publicerades en första upplaga på engelska. Den nionde revisionen av ICD (1975) blev grunden för den andra upplagan
av ICD-DA, som utgavs av WHO år 1978. Ingen av
dessa utgåvor har översatts till svenska.
Denna klassifikation är en svensk version av den
tredje upplagan av Application of the International
Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology.
ICD-DA är baserad på den tionde revisionen av International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD-10) som utgavs av WHO 1992.
Den svenska versionen av ICD-10, Klassifikation av
sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) utgavs av
Socialstyrelsen 1996.
WHO har lanserat begreppet ”family of disease and
health-related classifications”. I denna familj ingår ICD10 som en kärna. En serie av specialitetsanpassade klassifikationer har emellertid också utarbetats. ICD-DA och
dess svenska motsvarighet är en sådan klassifikation.
Tandvårdsklassifikationen, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Tandvård (KSH97-T),
är avsedd att vara ett hjälpmedel för klassificering och
kodning av sjukdomar och hälsoproblem som manifesterar sig i eller kan relateras till tänder, munhåla och
angränsande strukturer.
Genom ett urval av koder från KSH97 i kombination
med fördjupning av ett antal koder av specifikt intresse
för tandvården utgör den ett mer lätthanterligt redskap
än den fullständiga klassifikationen. Det rekommenderas
dock att använda KSH97 parallellt som referens.
I denna inledning ges först en kort presentation av
den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10).
Presentationen är huvudsakligen hämtad från inledningstexten till KSH97, till vilken läsare och användare av
tandvårdsversionen hänvisas för en mer detaljerad be-

Klassifikation av sjukdomar
och hälsoproblem 1997
En sjukdomsklassifikation kan definieras som ett system
för att ordna sjukdomar i klasser och grupper. Det finns
många tänkbara principer eller axlar efter vilka en sådan
klassifikation kan byggas upp. Man kan t.ex. utgå från
anatomi eller topografi (den drabbade kroppsdelen, det
sjuka organet), sjukdomsprocessens natur (inflammation, tumör etc.), sjukdomens orsak och uppkomstmekanism (bakteriell infektion, skada genom yttre orsak etc.).
Vilken axel man bör välja beror på vad klassifikationen
främst skall användas till.
ICD-10 och dess svenska motsvarighet är liksom sina
föregångare främst en statistisk klassifikation för översiktliga sammanställningar och analyser. Kravet på en
klassifikation av detta slag är att den täcker alla tänkbara
sjukliga tillstånd och hälsoproblem inom ett hanterbart
och därför rimligt antal kategorier.
Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen är
sålunda att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är
aktuella som orsak till människors död eller kontakter
med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett
spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala
förhållanden.

Klassifikationens principiella uppbyggnad
ICD-10 är hierarkiskt uppbyggd av sjukdomsgrupper
och sjukdomskategorier och består av 21 kapitel numrerade med romerska siffror. Dessa är i sin tur indelade i
avsnitt som omfattar grupper av likartade sjukdomar.
Avsnitten består av ett antal kategorier som ofta representerar enskilda sjukdomar. Kategorierna motsvaras av
treställiga alfanumeriska koder (en bokstav och två siffror). Kategorierna är i sin tur oftast indelade i subkategorier som betecknas med fyrställiga koder (en bokstav, två
siffror och en decimal som avskiljs med en punkt). Subkategorierna kan t.ex. avse olika typer av en viss sjukdom eller olika stadier av sjukdomen. I vissa fall finns
även en femställig kod. Detta gäller exempelvis vissa
skador, där ”öppen” respektive ”sluten” fraktur markeras
med 0 respektive 1 som femte siffra. I klassifikationen
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skrivs en punkt (.) före den fjärde siffran för att underlätta läsbarheten. I elektroniska databaser brukar denna
punkt i regel utelämnas, vilket tidigare betingades av
utrymmesskäl, men numera endast är en vedertagen konvention.
Vissa treställiga koder har lämnats vakanta för framtida utvidgningar och revisioner, vilka sker i ett internationellt samarbete med WHO.
Alla sjukdomstillstånd kan hänföras till någon rubrik
för kategori eller subkategori. För att underlätta användningen av klassifikationen och förtydliga var olika tillstånd hör hemma anges under rubrikerna till olika kodnummer ofta ett antal s.k. inklusionstermer. Dessa är till
skillnad från rubrikerna tryckta med mager stil och med
indragning från vänstermarginalen. De utgörs av synonymer till rubriktexten eller avser mer specificerade tillstånd som omfattas av den aktuella kategorin. Det är
viktigt att framhålla att dessa alternativa termer inte utgör en fullständig förteckning av vad som innefattas. De
skall främst ses som exempel.
Vad som ingår eller inte ingår i en viss kategori eller
subkategori förtydligas ibland med hjälp av termerna
Innefattar och Utesluter, vilka också kan återfinnas under rubriker till kapitel och avsnitt. Dessa termer används främst med avseende på sådana tillstånd som inte
självklart skall ingå eller uteslutas. Utesluter åtföljs av
en hänvisning till annat kodnummer, dit den exkluderade
diagnosen i stället skall föras.
Eftersom det måste vara möjligt att klassificera alla
förekommande sjukdomar och hälsoproblem – även sådana som inte var kända när klassifikationen gjordes –
innehåller klassifikationen restgrupper på olika nivåer
för andra specificerade, men inte särskilt nämnda, sjukdomar av likartat slag. Dessa återfinns oftast under .8 i
första eller andra decimalposition. Det finns dessutom
ofta en avslutande kategori eller subkategori för sådana
fall som inte specificerats eller kunnat specificeras så
långt som klassifikationen tillåter. Den får beteckningen
”ospecificerad” eller UNS som står för ”utan närmare
specifikation” och återfinns under .9 i första eller andra
decimalposition.
Det ligger i sakens natur att beteckningarna på sådana
restgrupper inte kan användas som diagnoser.

Observera! I vissa fall hänvisas till en kod som ej återfinns i tandvårdsversionen men väl i den fullständiga
sjukdomsklassifikationen KSH97.

Om språket
I KSH97 har man strävat efter att försvenska klassifikationens språk, i första hand av diagnoser på 3-ställig nivå
och i rubrikerna för avsnitt och kapitel. På dessa nivåer
finns dock parallell latinsk text. I tandvårdsversionen
saknas generellt den latinska texten med undantag av
några treställiga nivåer där den återfinns inom parentes
efter rubriken.
På fyr- och femställig nivå varierar språkbruket i såväl KSH97 som tandvårdsversionen mellan ett försvenskat latin, ren svenska och rent latin. Målsättningen har
varit att så nära som möjligt spegla gängse svenskt medicinskt och odontologiskt språkbruk.
I det följande beskrivs egenskaper som är specifika
för tandvårdsversionen.

Kodningssystemet i tandvårdsklassifikationen
Rubriktexterna för kapitel och avsnitt samt kodtexterna
på tre- och fyrställig nivå är i tandvårdsversionen, med
mindre avvikelser, desamma som i KSH97. Urvalet av
koder begränsas till de tre- och fyrställiga koder i
KSH97 som bedömts relevanta för användning inom
tandvården. De flesta sjukdomstillstånden i tandvårdsversionen har dock en ökad detaljeringsgrad och bildar
en femställig kod, där det femte tecknet utgör en fördjupning av aktuell kod ur KSH97. Denna kod återfinns
således endast i tandvårdsversionen.
Det femte tecknet kan emellertid tillföras såväl till en
treställig som till en fyrställig kod. När femte tecknet är
relaterat till en treställig KSH97-kategori, som saknar
fjärde position, används siffran 9 som utfyllnadstecken i
tandvårdsversionen. Ett exempel på detta är koden A38
(Scharlakansfeber). På fyrställig nivå (A38.9) saknas
koden och kodtexten både i KSH97 och i tandvårdsversionen. Den fördjupade koden A38.9T (Oral manifestation) finns enbart i tandvårdsversionen. Användningen
av bokstaven T i femte position är en specifik lösning för
den svenska tandvårdsversionen. ICD-DA betecknar
denna femställiga kod A38.XX (se s. 9, Avvikelser mellan ICD-DA och KSH97-T)
Vid fördjupning av en kod ur KSH97 på fyrställig
nivå görs detta vanligen som ett direkt tillägg av ett femte tecken till den befintliga fyrställiga koden. Ett exempel på detta är koden B05 (Mässling). Koden B05.8
(Mässling med andra specificerade komplikationer)
finns både i KSH97 och i tandvårdsversionen. Däremot
återfinns koden B05.8T (Oral manifestation) som en
fördjupning enbart i tandvårdsversionen. Här använder
ICD-DA koden B05.8X.

Tandvårdsklassifikationen (KSH97-T)
I likhet med KSH97 har tandvårdsversionen en systematisk och en alfabetisk förteckning. I tandvårdsversionen
återfinns båda förteckningarna i denna volym. I den systematiska förteckningen återfinns såväl inklusionstermer
som Innefattar och Utesluter för att för användarna underlätta att hitta den korrekta kategorin för det aktuella
sjukdomstillståndet.

8

INLEDNING

I ett fåtal fall anses fjärdepositionen i KSH97 irrelevant för tandvården och då saknas denna fyrställiga kod
och kodtext i tandvårdsversionen. Ett exempel härpå är
koden A37 (Kikhosta) som i KSH97 har de fyrställiga
koderna A37.0, A37.1, A37.8 samt A37.9. Dessa subkategorier bedöms inte vara relevanta för tandvården. Däremot har man i tandvårdsversionen önskat en kod för
”Oral manifestation” av A37 och tillskapat fördjupningskoden A37.9T, dvs. även här med siffran 9 i fjärde position. I ICD-DA betecknas koden A37.VX.
I många fall behövs detaljerade fördjupningar och då
används siffrorna 0–9 som femte tecken istället för bokstaven T. Exempel på detta är koden K01.1 (Retinerade
tänder med frambrottshinder) som fördjupas i K01.10,
K01.11, osv. ända upp till K01.19. Här finns ingen skillnad i kodstruktur mellan tandvårdsversionen och ICDDA.
I vissa fall har KSH97 redan en tillräckligt detaljerad
indelning på fyrställig nivå. Detta är fallet i exemplet
K02 (Tandkaries). Här finns redan en uppdelning i
K02.0–K02.4, K02.8 samt K02.9 och någon ytterligare
precisering i tandvårdsversionen har inte bedömts nödvändig.
Kodningssystemet kan sammanfattas enligt följande:

Skälet till dessa förändringar är risken för förväxling,
då bokstaven X ofta används som femte tecken i nationella svenska fördjupningskoder till KSH97. Bokstaven
T i femte position är reserverad för tandvårdsversionen
på samma sätt som bokstaven P är reserverad för primärvårdsversionen (KSH97-P) .

Tumöravsnittet
Avsnittet om maligna och benigna tumörer är primärt
och så långt möjligt klassificerat enligt topografi.
Av speciellt intresse för området munhälsa är odontogena tumörer och spottkörteltumörer och därför har utdrag ur Histological typing of odontogenic tumors, 2nd
edition respektive Histological typing of salivary gland
tumors, 2nd edition bifogats som Bilaga 1 respektive
Bilaga 2.
För morfologisk kodning av tumörer, som inte tillhandahålls i tillräcklig grad i tandvårdsversionen, finns
ett utdrag av relevanta morfologikoder ur International
Classification of Diseases for Oncology, 2nd edition
(ICD-O) på sidorna 88–92.

Vissa anvisningar för klassifikationens användning
En korrekt kodsättning av diagnoser förutsätter i första
hand att användaren är förtrogen med klassifikationens
uppbyggnad. Väsentligt är även att före kodning granska
rubriker, inklusioner samt Innefattar- och Uteslutertermer. God hjälp vid sökandet av rätt kod kan också den
alfabetiska förteckningen ge. Den alfabetiska förteckningen är som regel uppbyggd kring diagnosernas huvudord under vilka olika bestämningar återfinns. För att
finna kodnumret för en viss diagnos skall man därför
söka på diagnosens huvudord, dvs. beteckningen på det
sjukliga tillståndet eller skadan (t.ex. Abscess, Fraktur,
Tumör). Under detta uppslagsord anges andra bestämningar som karakteriserar diagnosen ytterligare, t.ex.
med avseende på lokalisation, akut eller kronisk typ,
förvärvat eller medfött tillstånd, förekomst av komplikationer etc. Det bör dock framhållas att den alfabetiska
förteckningen inte innehåller hänvisning till alla förekommande koder i den systematiska delen, men förteckningen kan vara till ledning när det gäller inom vilka
avsnitt av den systematiska delen man i första hand bör
söka.

Position/tecken
1

A–Z

Första tecknet i KSH97

2

0–9

Andra tecknet i KSH97

3

0–9

Tredje tecknet i KSH97

4

0–9

Fjärde tecknet i KSH97

9

Fjärde tecknet i KSH97 saknas (motsvaras
i ICD-DA av bokstaven X)

9

Fjärde tecknet i KSH97 finns, men används ej i tandvårdsversionen (motsvaras i
ICD-DA av bokstaven V)

0–9

Femte tecknet i tandvårdsversionen

T

Femte tecknet (sifferuppdelning) i tandvårdsversionen saknas (motsvaras i ICDDA av bokstaven X)

5

Avvikelser mellan ICD-DA och KSH97-T
I den svenska versionen har man i jämförelse med ICDDA i vissa fall valt en avvikande teckenuppsättning i
fjärde och femte position. Detta gäller när fjärde tecknet
i KSH97 saknas eller är irrelevant för tandvårdsversionen, där vi i Sverige då i båda fallen använder siffran 9
medan WHO använder bokstäverna X respektive V. När
ett femte tecken i form av siffra saknas i tandvårdsversionen använder vi i Sverige bokstaven T medan WHO
använder bokstaven X.
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Exempel 1

Förutom vid multipla topografiska engagemang, finns
det tillfällen när det är nödvändigt att klassificera en
sjukdom eller ett tillstånd under mer än en kategori. Ett
syndrom (se komplett lista i alfabetiska förteckningen)
skall klassificeras med den specifikt tilldelade koden,
men vissa aspekter av tillståndet, t.ex. kluven gom, som
uppträder som en del av ett syndrom, kan ibland med
fördel klassificeras med egen kod för att förtydliga tillståndet.

I allmänhet kan termen ”munslemhinna” användas för
såväl de ytliga vävnaderna på tungan som för andra
mjukvävnader i munhålan. Observeras bör dock att klassificering av ett antal sjukdomar eller tillstånd i munslemhinnan, beroende på var sjukdomen är lokaliserad, i
tungan eller i andra delar av munslemhinnan, leder till
olika koder.
Således kodas ”geografisk stomatit i den orala epitelvävnaden” med K12.11, medan ”geografisk tunga” kodas med K14.1. Användning av den alfabetiska förteckningen under uppslagsordet ”geografisk” avslöjar denna
skillnad. Även om den alfabetiska förteckningen bara
skulle referera till geografisk stomatit K12.11, skulle
Utesluter i den systematiska förteckningen avslöja att
geografisk tunga kodas K14.1.

Exempel 2
Vid klassificering av t.ex. akut nekrotiserande ulcerativ
gingivit, kan kanske användaren utan att konsultera klassifikationen hänföra tillståndet till K05.0 Akut gingivit
och upptäcker då ej att koden är fel. I Utesluter under
K05.0 finner man nämligen att tillståndet hör hemma
under A69.10.

Exempel 3
Om det t.ex. inte är fastställt om en förändring är en radikulärcysta eller ett apikalt granulom, är den korrekta
koden K04.9 Andra och icke specificerade sjukdomar i
pulpan och de periradikulära vävnaderna, då den exakta
naturen hos förändringen inte kan specificeras. Det är
felaktigt att använda två koder – K04.80 Radikulär cysta,
apikal och lateral, och K04.5 Apikalt granulom – för att
ange osäkerheten.

Exempel 4
Likartat förhållande gäller om en patient har slemhinneförändringar som kan vara orsakade av erythema multiforme, lichen planus eller slemhinnepemfigoid och där
diagnosen inte är helt säkerställd. Den korrekta koden är
K13.79 Förändring i munslemhinnan, ospecificerad.
Även här är det fel att koda vart och ett av de tre tillstånden för sig.

Exempel 5
När man vill koda ett fall där diagnosen är osäker, letar
man fram den adekvata kategorin som anger den generella naturen av eller platsen för förändringen. Inom kategorin använder man sig då av en diagnos av ”ospecificerad” karaktär. Till exempel skulle ett odiagnostiserat
tillstånd i läpparna kodas K13.09 Sjukdom i läpparna,
ospecificerad och glossit av icke fastställd typ med
K14.09 Glossit, ospecificerad.
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KAPITEL I

Vissa infektionssjukdomar
och parasitsjukdomar
TUBERKULOS

ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR

A18

Tuberkulos i andra organ

A30

A18.0

Tuberkulos i skelettet och lederna
A18.00 Käke
Käkled

A31

A18.2

Tuberkulös perifer lymfadenopati
A18.2T Ansikts- och halsregionen

Sjukdomar orsakade av andra
mykobakterier

A31.8

A18.8

Tuberkulos i andra specificerade organ
A18.8T Munhålan

Andra specificerade mykobakteriella
infektioner
A31.80 Oral förändring orsakad av
Mycobacterium intracellulare
A31.81 Oral förändring orsakad av
Mycobacterium chelonei
A31.88 Oral förändring orsakad av
annan och ospecificerad
mykobakterie

A35

Annan stelkramp (tetanus UNS)

A30.9T Oral manifestation

VISSA DJURBURNA BAKTERIESJUKDOMAR
A21

Tularemi (harpest)

A21.0

Ulceroglandulär tularemi
A21.0T Oral manifestation

A21.8

Andra specificerade tularemiformer
A21.8T Oral manifestation

A22

Mjältbrand (antrax)

A22.8

Andra specificerade antraxformer
A22.8T Oral manifestation

A35.9T Oral manifestation

A36

A23

Undulantfeber (brucellos)

A23.0

Brucellos orsakad av Brucella
melitensis
A23.0T Oral manifestation

A24

Rots och melioidos

A24.3

Annan specificerad melioidos
A24.3T Oral manifestation

A28

A28.1

Lepra

Difteri
A36.9T Oral manifestation

A37

Kikhosta (pertussis)
A37.9T Oral manifestation

A38

Scharlakansfeber (scarlatina)
Utesluter:
Streptokockgingivostomatit (K05.00)
A38.9T Oral manifestation

A39

Meningokockinfektion
A39.9T Oral manifestation

Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Cat-scratch-feber
A28.10 Oral manifestation
A28.11 Cervikal lymfadenopati

11

A42

Aktinomykos (strålsvamp)

A42.2

Cervikofacial aktinomykos
A42.2T Oral manifestation

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

A43

Nokardios

A54

Gonokockinfektion

A43.8

Andra specificerade former av
nokardios
A43.8T Oral manifestation

A54.4

Gonokockinfektion i muskuloskeletala
systemet
A54.4T Gonokockinfektion i käkled

A54.8

Andra gonokockinfektioner
A54.8T Gonokockstomatit

A55

Lymfogranulom (veneriskt)
orsakat av klamydia

HUVUDSAKLIGEN SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER
Utesluter:
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
(B20–B24)

A50

Medfödd syfilis

A50.0

Tidig medfödd syfilis med symtom
A50.0T Fläckar i munslemhinnan

A50.5

Annan sen medfödd syfilis med
symtom
A50.50 Cirkumorala fåror (Parrots
fåror)
A50.51 Hutchinsons incisiver
A50.52 Mullbärsmolarer
A50.58 Annan specificerad oral
manifestation
A50.59 Oral manifestation,
ospecificerad

A51

Tidig syfilis

A51.2

Primär syfilis med andra
lokalisationer
A51.2T Oral manifestation

A51.3

Sekundär syfilis i hud och
slemhinnor
A51.3T Oral manifestation

A52

Sen syfilis

A52.7

Annan symtomatisk sen syfilis
A52.70 Gumma i munhålan
Utesluter:
Gomperforation orsakad av
syfilis (A52.71)
A52.71 Gomperforation orsakad av
syfilis
A52.72 Syfilitisk glossit
A52.73 Syfilitisk käkosteomyelit
A52.78 Annan specificerad oral
manifestation
A52.79 Oral manifestation,
ospecificerad

A55.9T Oral manifestation

A58

Granuloma inguinale
A58.9T Oral manifestation

A63

Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras annorstädes

A63.0

Condyloma acuminatum
A63.0T Munhålan

ANDRA SPIROKETSJUKDOMAR
A65

Icke venerisk syfilis
Innefattar:
Bejel
A65.9T Oral manifestation
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A66

Yaws

A66.4

Gumma och sår vid yaws
A66.4T Oral manifestation

A66.6

Ben- och ledlesioner vid yaws
A66.6T Oral manifestation

A66.7

Andra manifestationer vid yaws
A66.7T Oral manifestation

A69

Andra spiroketinfektioner

A69.0

Nekrotiserande ulcerös stomatit
Cancrum oris
Fusospiroketalt gangrän
Noma
Gangränös stomatit

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

A69.1

Andra Vincent-infektioner
A69.10 Akut nekrotiserande ulcerös
gingivostomatit [fusospiroketal
gingivit][Vincents gingivit]
Akut nekrotiserande ulcerös
gingivit
Akut nekrotiserande ulcerös
stomatit
A69.11 Vincents angina

B00.2

Gingivostomatit och faryngotonsillit
orsakad av herpes simplex-virus
B00.2T Herpetisk gingivostomatit

B00.8

Andra specificerade former av infektion
med herpes simplex-virus
B00.8T Paronyki orsakad av herpes
simplex-virus

B01

Vattkoppor (varicellae)

B01.8

Vattkoppor med andra specificerade
komplikationer
B01.8T Oral manifestation

B02

Bältros (herpes zoster)

B02.2

Bältros med andra komplikationer från
nervsystemet
B02.20 Postherpetisk trigeminus
neuralgi
B02.21 Postherpetisk neuralgi, annan
kranialnerv

B02.8

Bältros med andra specificerade
komplikationer
B02.8T Oral manifestation

B03

Smittkoppor (variola)

SJUKDOMAR ORSAKADE
AV RICKETTSIAARTER
A75

Fläcktyfus överförd av löss, loppor
och kvalster
A75.9T Oral manifestation

A77

Rickettsiasjukdom överförd av
fästingar
A77.9T Oral manifestation

FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE
AV VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR
OCH VIRUSORSAKADE
HEMORRAGISKA FEBRAR
A93

Andra febersjukdomar orsakade av
virus överförda av leddjur som ej
klassificeras annorstädes

A93.8

Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur
A93.8T Virusorsakad vesikulär
stomatit [Indiana fever]

Anmärkning:
År 1980 förklarade den trettiotredje World
Health Assembly att smittkoppor utrotats.
Klassifikationen behålls för översiktens
skull

VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG OCH SLEMHINNEUTSLAG
B00

Herpes simplex-infektioner
Utesluter:
Herpangina (B08.5T)

B00.0

Eczema herpeticum
B00.0T Kaposis varicelliforma utslag,
oral manifestation

B00.1

Vesikulär dermatit orsakad av herpes
simplex-virus
B00.10 Herpes simplex facialis
B00.11 Herpes simplex labialis
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B05

Mässling (morbilli)

B05.8

Mässling med andra specificerade
komplikationer
B05.8T Oral manifestation
Kopliks fläckar

B06

Röda hund (rubella)

B06.8

Röda hund med andra specificerade
komplikationer
B06.8T Oral manifestation

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

B07

B07.90
B07.92
B07.98

B07.99

B08

B08.0

B08.1

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT
IMMUNBRISTVIRUS [HIV]

Virusvårtor
Verruca vulgaris i munhålan
Fokal epitelial hyperplasi
Annan specificerad oral
manifestation
Utesluter:
Condyloma acuminatum i
munhålan (A63.0T)
Oral manifestation,
ospecificerad

B20

Utesluter:
Akut HIV-infektionssyndrom (B23.0)
B20.0

Andra virussjukdomar med hudoch slemhinneutslag som ej
klassificeras annorstädes

HIV-infektion med mykobakterieinfektion
Innefattar:
HIV-infektion med tuberkulos
B20.0T

Andra infektioner orsakade av
orthopoxvirus
B08.00 Oral manifestation av orf
B08.01 Oral manifestation av
kokoppor (vaccinia)
B08.08 Oral manifestation av annan
infektion orsakad av orthopoxvirus
Mollusker
Molluscum contagiosum
B08.1T

Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] tillsammans
med infektions- och parasitsjukdom

Oral manifestation

B20.1

HIV-infektion med andra bakterieinfektioner
B20.1T Oral manifestation

B20.2

HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion
B20.2T Oral manifestation

B20.3

HIV-infektion med andra virusinfektioner
B20.3T Oral manifestation

B20.4

HIV-infektion med candidainfektion
B20.4T Oral manifestation

Oral manifestation

B08.3

Erythema infectiosum [femte sjukan]
B08.3T Oral manifestation

B20.5

HIV-infektion med andra mykoser
B20.5T Oral manifestation

B08.4

Hand, foot and mouth disease
Vesikulär stomatit med exantem, orsakad av
enterovirus

B20.7

HIV-infektion med multipla infektioner
B20.7T Oral manifestation

B20.8

HIV-infektion med andra infektions- och
parasitsjukdomar
B20.8T Oral manifestation

B20.9

HIV-infektion med icke specificerad
infektions- eller parasitsjukdom
Innefattar:
HIV-sjukdom med infektion UNS

B08.4T
B08.5
B08.8

Enteroviral vesikulär stomatit

Herpangina
Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus
Andra specificerade virusinfektioner
med hud- och slemhinneutslag
Innefattar:
Stomatit vid epizootisjukdomar
B08.8T

B20.9T

Oral manifestation av mul- och
klövsjuka (foot-and-mouth
disease)
Utesluter:
Oral manifestation av hand, foot
and mouth disease (B08.4T)
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Oral manifestation

B21

Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] tillsammans
med maligna tumörer

B21.0

HIV-infektion med Kaposis sarkom
B21.0T Oral manifestation

B21.1

HIV-infektion med Burkitts lymfom
B21.1T Oral manifestation

B21.2

HIV-infektion med andra typer av nonHodgkin-lymfom
B21.2T Oral manifestation

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

B21.7

B21.8

SVAMPSJUKDOMAR (MYKOSER)

HIV-infektion med multipla maligna
tumörer
B21.7T Oral manifestation

Utesluter:
Mycosis fungoides (C84.0)

HIV-infektion med andra specificerade
maligna tumörer
B21.8T Oral manifestation

B21.9

HIV-infektion med icke specificerad
malign tumör
B21.9T Oral manifestation

B23

Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] tillsammans
med andra tillstånd

B23.0

Akut HIV-infektionssyndrom
B23.0T Oral manifestation

B23.1

HIV-infektion med (kvarstående)
generaliserad lymfadenopati
B23.1T Oral manifestation

B23.8

HIV-infektion med andra specificerade
sjukdomstillstånd
B23.8T Oral manifestation

B24

Icke specificerad sjukdom orsakad
av humant immunbristvirus [HIV]

B35

Dermatofytos (hudsvampsjukdom)

B35.0

Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten
Tinea barbae
Tinea capitis
B35.0T

B37

B37.0

Candidainfektion i munnen
B37.00 Akut pseudomembranös
candidastomatit
B37.01 Akut erytematös (atrofisk)
candidastomatit
B37.02 Kronisk hyperplastisk
candidastomatit
Candida-leukoplaki
Kronisk hyperplastisk candidastomatit av multifokal typ
B37.03 Kronisk erytematös (atrofisk)
candidastomatit
Protesstomatit orsakad av candidainfektion
B37.04 Mukokutan candidiasis
B37.05 Candidagranulom i munnen
B37.06 Angulär candidakeilit
B37.08 Annan specificerad oral
manifestation
B37.09 Oral manifestation,
ospecificerad

B38

Koccidioidomykos

Oral manifestation

ANDRA VIRUSSJUKDOMAR
B25

Cytomegalvirussjukdom

B25.8

Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner
B25.8T Oral manifestation

B26

Påssjuka (parotitis epidemica)

B38.9T

Innefattar:
Epidemisk parotit
Infektiös parotit
B26.9

B39

B40

Oral manifestation

B27

Körtelfeber (mononukleos)

B27.8

Annan infektiös mononukleos
B27.8T Oral manifestation

Oral manifestation

Blastomykos
B40.9T
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Oral manifestation

Histoplasmos
B39.9T

Påssjuka utan komplikation
Påssjuka UNS
B26.9T

Candidainfektion (candidiasis)
Innefattar:
Infektion med candidaarter
Utesluter:
Candidainfektion hos nyfödd (P37.5)

Innefattar:
Acquired immunodeficiency syndrome
[AIDS] UNS
AIDS-related complex [ARC] UNS
B24.9T

Oral manifestation

Oral manifestation

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

B41

Parakoccidioidomykos

B58

Toxoplasmos

Innefattar:
Sydamerikansk (brasiliansk) blastomykos

B58.8

Toxoplasmos med engagemang av
andra organ
B58.8T Oral manifestation

B41.9T

B42

Oral manifestation

Sporotrikos
B42.9T

B43

Kromomykos och feomykotisk
abscess

B43.8

Andra specificerade former av
kromomykos
B43.8T Oral manifestation

B44

Aspergillos

B44.8

Andra specificerade former av
aspergillos
B44.8T Oral manifestation

B45

Kryptokockos

B45.8

Andra specificerade former av
kryptokockos
B45.8T Oral manifestation

B46

Zygomykos

B46.5

Mucormykos, ospecificerad
B46.5T Oral manifestation

B47

MASKSJUKDOMAR

Oral manifestation
B67.9

Annan och icke specificerad
echinokockos
B67.9T Oral manifestation

Andra mykoser som ej
klassificeras annorstädes

B48.1

Rinosporidios
B48.1T Oral manifestation

B48.3

Geotrikos
B48.3T Geotrichum-stomatit

B68.9T

Leishmanios

B55.2

Mukokutan leishmanios
B55.2T Oral manifestation

B57

Chagas sjukdom

Cysticerkos

B69.8

Cysticerkos med andra lokalisationer
B69.8T Oral manifestation

B74

Filariainfektion

B75

B76

Oral manifestation

Andra masksjukdomar
B83.9T
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Oral manifestation

Piskmaskinfektion (trichuriasis)
B79.9T

B83

Oral manifestation

Spolmaskinfektion (ascariasis)
B77.9T

B79

Oral manifestation

Hakmasksjukdom
B76.9T

B77

Oral manifestation

Trikinos (sjukdom orsakad av
trikiner)
B75.9T

Oral manifestation

Oral manifestation

B69

B74.9T

PROTOZOSJUKDOMAR
B55

Taeniainfektion
Utesluter:
Cysticerkos (B69.-)

Oral manifestation

B48

B57.9T

Blåsmasksjuka (echinokockos)

B68

Mycetom
B47.9T

B67

Oral manifestation

VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR

LUSANGREPP, ACARINOS
(ANGREPP AV KVALSTER)
OCH ANDRA INFESTATIONER
B87

Infestation av fluglarver
(myiasis)

B87.8

Myiasis med annan lokalisation
B87.8T Oral manifestation
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KAPITEL II

Tumörer

logy (ICD-O), vilken är en klassifikation med två axlar
som erbjuder ett klassificeringssystem för topografi och
morfologi oberoende av varandra. Morfologikoderna är
sexställiga: de fyra första positionerna anger den histologiska typen; den femte positionen anger malignitetsgraden (primärt malign, sekundärt malign (genom metastaser), in situ, benign, osäkert om malign eller benign).
Den sjätte positionen anger differentieringsgraden hos
solida tumörer och används också som en specialkod för
lymfom och leukemier, men innefattas ej i denna klassifikation.

Anmärkningar:

1. Oklart definierade primära tumörer,
sekundära tumörer (metastaser) och maligna
tumörer utan angiven lokalisation
Kategorierna C00–C75 och C81–C96 innefattar maligna
tumörer som konstaterats vara eller förmodats vara primära.
Kategorierna C76–C80 innefattar maligna tumörer där
ursprungslokalisation inte är klart angiven eller där
tumören beskrivs som ”disseminerad”, ”spridd” eller
”utspridd” utan att den primära lokalisationen nämns.
I båda fallen förutsätts ursprungslokalisationen vara
okänd.

4. Användning av underkategorier i kapitel II
Det bör uppmärksammas att fjärdepositionskoden .8 i
detta kapitel fått en speciell användning (se anmärkning
5). Där det blivit nödvändigt att använda undergrupper
för ”andra ” har i allmänhet dessa hänförts till fjärdepositionskoden .7.

2. Funktionell aktivitet
Alla tumörer som är relaterade till munhålan klassificeras i detta kapitel antingen de är funktionellt aktiva eller
inte.

5. Maligna tumörer som går över lokalisationsgränser och användningen av fjärdepositionskoden .8 (malign tumör med övergripande växt)

3. Morfologisk-histologisk bild
Det finns ett antal större morfologiska (histologiska)
grupper av maligna tumörer:
• karcinom (innefattande skivepitelcancer och adenokarcinom)
• sarkom
• andra mjukvävnadstumörer innefattande mesoteliom
• lymfom (Hodgkin och non-Hodgkin)
• leukemi
• andra specificerade och lokalisationsspecifika typer
• icke specificerade cancerformer

Kategorierna C00–C75 används för att klassificera primärt maligna tumörer med avseende på deras ursprungslokalisation. Många treställiga kategorier indelas vidare
med avseende på namngivna anatomiska lokalisationer
eller andra undergrupper av det aktuella organet. En tumör som utbreder sig över två eller flera intilliggande
undergrupper inom en treställig kategori och vars ursprung ej kan fastställas, bör klassificeras under .8 (tumör med övergripande växt), om inte kombinationen
särskilt anges på annat ställe. Ett exempel på detta är att
malign tumör på tungspetsen och tungans undersida hänförs till C02.8, under det att malign tumör som utgått
från tungspetsen och som växt in i och involverat tungans undersida kodas under C02.1, eftersom ursprungslokalisationen (tungspetsen) är känd.

Cancer är en generisk term och kan användas för alla
ovanstående grupper även om termen sällan används för
maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad
vävnad. ”Karcinom” används ibland oriktigt som synonym för ”cancer”.
I kapitel II klassificeras tumörer företrädesvis efter lokalisation inom breda grupper med avseende på tumörens
natur (malignitetsgrad). Endast i undantagsfall anges
morfologin i kategori- och underkategorirubriker. Den
som önskar ange tumörens histologiska typ kan finna
särskilda morfologikoder i Utdrag från ICD-O (se s. 88).
Dessa morfologikoder är hämtade från andra upplagan
av The International Classification of Diseases for Onco-

Övergripande växt innebär att de engagerade lokalisationerna ligger intill varandra. Undergrupper som kommer
efter varandra i nummerordning är ofta anatomiskt sett
varandra närliggande, men detta är ej alltid fallet, varför
anatomisk litteratur ibland kan behöva konsulteras för
att avgöra de topografiska relationerna.
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TUMÖRER

MALIGNA TUMÖRER

För att klassificera tumörer med övergripande växt som
går över de treställiga kategorierna inom vissa organsystem har följande underkategorier bildats:

MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA
OCH SVALG

C02.8 Malign tumör i tungan med övergripande växt
C08.8 Malign tumör i de stora spottkörtlarna med
övergripande växt
C14.8 Malign tumör i läpp, munhålan och farynx med
övergripande växt
C41.8 Malign tumör i ben samt ben- och ledbrosk med
övergripande växt

C00

Malign tumör i läpp
Utesluter:
Tumör på läpphuden (C43.0, C44.0)

C00.0

Malign tumör på överläppens yttersida
C00.0T Överläppen, inom eller på
läpprödsgränsen

Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall
klassificeras efter den ektopiska vävnadens ursprung.

C00.1

Malign tumör på underläppens yttersida
C00.1T Underläppen, inom eller på
läpprödsgränsen

7. Användning av alfabetisk förteckning vid
kodning av tumörer

C00.2

Vid kodning av tumörer skall hänsyn tas till lokalisation,
morfologi och malignitetsgrad. För morfologisk beskrivning skall alltid den alfabetiska förteckningen konsulteras först.

Malign tumör på läppens yttersida,
över- eller underläpp ej specificerad
C00.2T Inom eller på läpprödsgränsen

C00.3

Malign tumör på överläppens insida
Innefattar:
Frenulum
Utesluter:
Omslagsvecket (C06.1)

6. Malign tumör i ektopisk vävnad

8. Användning av andra upplagan av International Classification of Diseases for Oncology
(ICD-O)

C00.3T

För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel II en
begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I
ICD-O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel II används för primära maligna tumörer (C00–C77, C80).
Härigenom får man större specificitet i kodningen av
lokalisationen även för tumörer av annan natur såsom
sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna tumörer, in situ-tumörer och tumörer av oklar eller okänd natur. Förutom topografi- och morfologikoder inkluderas i
ICD-O ett antal tumörliknande förändringar och tillstånd.

C00.4

Malign tumör på underläppens insida
Innefattar:
Frenulum
Utesluter:
Omslagsvecket (C06.1)
C00.4T

C00.5

WHO rekommenderar därför institutioner, som är särskilt intresserade av att klassificera både tumörers lokalisation och morfologi, att använda ICD-O. Detta gäller
t.ex. cancerregister och patologiavdelningar. I Sverige
används vid dessa institutioner i stor utsträckning en
snarlik klassifikation, nämligen Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), som också ger möjlighet att detaljerat klassificera tumörers lokalisation och
morfologi.

Läppslemhinnan

Malign tumör på läppens insida, övereller underläpp ej specificerad
Innefattar:
Frenulum
Utesluter:
Omslagsvecket (C06.1)
C00.5T
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Läppslemhinnan

Läppslemhinnan, över- eller
underläpp ej specificerad

C00.6

Malign tumör i läppkommissuren
(i mungipan)

C00.8

Malign tumör i läpp med övergripande
växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C00.9

Malign tumör i läpp, ospecificerad
Läpp UNS

TUMÖRER

C01

Malign tumör i tungbasen

C03

Tungans bakre tredjedel
Tungbasens dorsala yta
Tungroten UNS

C02

Malign tumör i annan och icke
specificerad del av tungan

C02.0

Malign tumör på tungans översida
C02.0T De främre två tredjedelarna av
den dorsala tungytan
Utesluter:
Tungbasens dorsala yta (C01)

C02.1

Malign tumör på tungranden
C02.10 Tungspetsen
C02.11 Tungranden

Malign tumör i tandköttet
Innefattar:
Gingivan
Slemhinnan på alveolarutskottet
Utesluter:
Malign tumör utgående från tandvävnad
(C41.0–C41.1)

C03.0

Malign tumör i överkäkstandköttet
C03.0T Överkäkens tandkött och
slemhinnan på alveolarutskottet
Utesluter:
Tuber postmolare (C06.20)

C03.1

Malign tumör i underkäkstandköttet
C03.1T Underkäkens tandkött och
slemhinnan på alveolarutskottet
Utesluter:
Trigonum retromolare (C06.21)

C03.9

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i tandköttet
C03.9T Gingivan och slemhinnan på
alveolarutskottet, över- eller
underkäke ej specificerad

C02.2

Malign tumör på tungans undersida
C02.2T De främre två tredjedelarna av
den ventrala tungytan
Frenulum linguae

C02.3

Malign tumör i de främre två
tredjedelarna av tungan, lokalisationen
ej närmare specificerad
Mellersta tredjedelen av tungan UNS
Tungans rörliga del UNS

C02.4

Malign tumör i tungtonsillen
Utesluter:
Tonsill UNS (C09.9)

C04

Malign tumör i tungan med
övergripande växt
Övergripande tungtumör vars utgångspunkt
ej kan klassificeras under någon av kategorierna C01–C02.4
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C04.0

Malign tumör i främre delen av
munbotten
Framför premolar-hörntandsgränser

C04.1

Malign tumör i laterala delen av
munbotten

C04.8

Malign tumör i munbotten med
övergripande växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C04.9

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i munbotten

C05

Malign tumör i gom

C05.0

Malign tumör i hårda gommen

C05.1

Malign tumör i mjuka gommen
Utesluter:
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen
(C11.3T)

C05.2

Malign tumör i uvula

C02.8

C02.9

Malign tumör i munbotten
Utesluter:
Tungans undersida (C02.2T)

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i tungan
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C05.8

C05.9

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i gommen

C06

Malign tumör i annan och icke
specificerad del av munhålan

C06.0

C06.1

Malign tumör i andra och icke
specificerade stora spottkörtlar
Utesluter:
Malign tumör i de små spottkörtlarna UNS
(C06.9)
Malign tumör i specificerade små spottkörtlar som klassificeras efter sin anatomiska
lokalisation
Parotiskörtel (C07)

Utesluter:
Läppslemhinnan (C00.-)

C08.0

Malign tumör i submandibulariskörtel
Submaxillariskörtel

Malign tumör i kindslemhinnan
Buckal mukosa UNS
Utesluter:
Läppkommissuren (C00.6)
Omslagsvecket (C06.1)

C08.1

Malign tumör i sublingualiskörtel

C08.8

Malign tumör i de stora spottkörtlarna
med övergripande växt
Malign tumör i stora spottkörtlar, vars
utgångspunkter ej kan klassificeras under
någon av kategorierna C07–C08.1
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C08.9

Malign tumör i stor spottkörtel,
ospecificerad

Malign tumör i muningången
Vestibulum oris
C06.10
C06.11
C06.12
C06.13
C06.14
C06.15
C06.19

C06.2

C08

Malign gomtumör med övergripande
växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

Överkäkens omslagsveck i
läppregionen
Överkäkens omslagsveck i
kindregionen
Underkäkens omslagsveck i
läppregionen
Underkäkens omslagsveck i
kindregionen
Överkäkens omslagsveck,
ospecificerad
Underkäkens omslagsveck,
ospecificerad
Omslagsvecket, ospecificerat

C09

Malign tumör på retromolära ytan
C06.20 Tuber postmolare i överkäken
C06.21 Trigonum retromolare i underkäken
C06.29 Retromolär yta, ospecificerad

C06.8

Malign muntumör med övergripande
växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C06.9

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i munhålan
De små spottkörtlarna, icke specificerad
lokalisation
Munhålan UNS

C07

Malign tumör i parotiskörtel

Malign tumör i tonsill
Utesluter:
Farynxtonsillen (C11.1)
Tungtonsillen (C02.4)
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C09.0

Malign tumör i fossa tonsillaris

C09.1

Malign tumör i gombåge
(främre)(bakre)

C09.8

Malign tonsilltumör med övergripande
växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C09.9

Malign tumör i tonsill, ospecificerad
Gomtonsill
Tonsill UNS
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C10

MALIGNA TUMÖRER I
ANDNINGSORGANEN
OCH BRÖSTHÅLANS ORGAN

Malign tumör i orofarynx
(mellansvalget)
Utesluter:
Tonsill (C09.-)

C10.0

Malign tumör i vallecula epiglottica
(struplocksinsänkningen)

C30

Malign tumör i näshåla och mellanöra

C10.2

Malign tumör i laterala väggen av
orofarynx

C30.0

C10.3

Malign tumör i bakre väggen av
orofarynx

C10.4

Malign tumör i brankialvecket
Brankialcysta (som lokalisation för tumör)

C10.8

Malign tumör i orofarynx med övergripande växt
Gränsregionen
Övergången mellan den fria randen av
epiglottis, aryepiglottiska vecket och
faryngoepiteliala vecket
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

Malign tumör i näshåla
Inre näsrummet
Näsbrosk
Näsmusslor
Nässeptum
Vestibulum nasi
Utesluter:
Bakre randen av nässeptum, näsmusslor och
bakre näsöppningen (C11.3)
Bulbus olfactorius (C72.2)
Näsan UNS (C76.0)
Näsben (C41.0)
Näshuden (C43.3, C44.3)

C31

Malign tumör i näsans bihålor

Icke specificerad lokalisation av malign
tumör i orofarynx

C31.0

Malign tumör i maxillarsinus

C31.1

Malign tumör i etmoidalsinus

Malign tumör i rinofarynx (övre
svalgrummet)

C31.2

Malign tumör i frontalsinus

C31.3

Malign tumör i sfenoidalsinus

C11.1

Malign tumör i bakre väggen av
rinofarynx
Adenoiden
Farynxtonsillen

C31.8

Malign tumör i näsans bihålor med
övergripande växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C11.3

Malign tumör i främre väggen av
rinofarynx
C11.3T Rinofaryngeala ytan av mjuka
gommen

C31.9

Malign tumör i näsans bihålor,
ospecificerad

C14

Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp,
munhåla och svalg

C10.9

C11

MALIGNA TUMÖRER I BEN OCH
LEDBROSK
C41

Malign tumör i ben och
ledbrosk med annan och icke
specificerad lokalisation

C41.0

Malign tumör i skallens ben och
ansiktsbenen
Orbitalben
Överkäksben
Utesluter:
Karcinom, alla typer utom de som utgår från
ben- eller tandvävnad, i:
• maxillarsinus (C31.0)
• överkäke (tandköttet) (C03.0)
Underkäksben (C41.1)

Utesluter:
Munhålan UNS (C06.9)
C14.8

Malign tumör i läpp, munhåla och
farynx med övergripande växt
Malign tumör i läpp, munhåla och farynx
vars ursprung ej kan klassificeras under
någon av kategorierna C00–C14.2
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel
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C41.00

C41.01

C41.02
C41.09
C41.1

C41.11

C41.12
C41.19

Sarkom i underkäken
Utesluter:
Odontogent sarkom (C41.11)
Malign odontogen tumör i
underkäken
Karcinom som utgår från
odontogen cysta
Malign intraossös spottkörteltumör i underkäken
Malign tumör i underkäken,
ospecificerad

C43.8

Malignt melanom i huden med
övergripande växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

Andra maligna tumörer i huden

C44.0

Malign tumör i läpphuden
Basalcellscancer på läpp
Utesluter:
Malign tumör på läpprödsgränsen (C00.0–
C00.2)
Malign tumör på läppslemhinnan (C00.3–
C00.5)

C44.3

Malign tumör i huden på andra och icke
specificerade delar av ansiktet

C44.8

Malign tumör i huden med
övergripande växt
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

MALIGNA TUMÖRER I MESOTELIAL
(KROPPSHÅLETÄCKANDE)
VÄVNAD OCH MJUKVÄVNAD

Malign tumör i ben och ledbrosk med
övergripande växt
Malign tumör i ben och ledbrosk, vars
utgångspunkt ej kan hänföras till
någon av kategorierna C40–C41.4
Anmärkning:
Se anm. 5 i inledning till detta kapitel

C46

Kaposis sarkom
Innefattar:
Morfologikod M9140 med malignitetskod /3

C46.0

Kaposis sarkom i huden
C46.0T Ansiktshuden

C46.1

Kaposis sarkom i mjukvävnad
C46.1T Mjukvävnad i munhålan
Utesluter:
Gommen (C46.2)

C46.2

Kaposis sarkom i gommen

C46.3

Kaposis sarkom i lymfkörtlar
C46.3T Lymfkörtlar i ansiktet och på
halsen

Malignt melanom i huden
Innefattar:
Morfologikoderna M872–M879 med
malignitetskod /3

C43.0

Malignt melanom på andra och icke
specificerade delar av ansiktet

Innefattar:
Basalcellscancer i huden
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Utesluter:
Kaposis sarkom (C46.-)
Malignt melanom i huden (C43.-)

MELANOM OCH ANDRA MALIGNA
TUMÖRER I HUDEN
C43

C43.3

C44

Malign tumör i underkäkens ben
Mandibel
Innefattar:
Käke UNS
Utesluter:
Karcinom, alla typer utom de som utgår från
ben- eller tandvävnad, i:
• käke (tandköttet) UNS (C03.9)
• underkäke (tandköttet) (C03.1)
Överkäksben (C41.0)
C41.10

C41.8

Sarkom i överkäken
Utesluter:
Odontogent sarkom (C41.01)
Malign odontogen tumör i
överkäken
Karcinom som utgår från odontogen
cysta
Malign intraossös spottkörteltumör i överkäken
Malign tumör i överkäken,
ospecificerad

Malignt melanom på läpp
Utesluter:
På läpprödsgränsen (C00.0–C00.2)
Läppslemhinnan (C00.3–C00.5)
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C47

MALIGNA TUMÖRER MED
OFULLSTÄNDIGT ANGIVNA,
SEKUNDÄRA OCH ICKE
SPECIFICERADE LOKALISATIONER

Malign tumör i perifera nerver och i
autonoma nervsystemet
Innefattar:
Sympatiska och parasympatiska nerver och
ganglier

C47.0

C49

Malign tumör i perifera nerver
i huvudet, ansiktet och halsen
Utesluter:
Kranialnerver (C72.-)

C76

Malign tumör i annan bindväv och
mjukvävnad

C76.0

Malign tumör i huvudet, ansiktet och
halsen
Kind UNS
Näsan UNS

C77

Sekundär malign tumör (metastas)
och icke specificerad malign tumör
i lymfkörtlar

Utesluter:
Malign tumör i lymfatisk, blodbildande eller
besläktad vävnad (C81–C96)

Innefattar:
Blodkärl
Brosk
Bursa
Fascia
Fettvävnad
Ligament
Lymfkärl
Muskel
Sena (senskida)
Synovialmembran
Utesluter:
Kaposis sarkom (C46.-)
Larynxbrosk (C32.3)
Ledbrosk (C41.-)
Näsbrosk (C30.0)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet
(C47.-)
C49.0

Utesluter:
Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som
primär (C81–C88, C96.-)

Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
Brosk och bindväv i ögonlock och öra
Utesluter:
Bindväv i orbita (C69.6)

MALIGNA TUMÖRER I ÖGA,
HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV
CENTRALA NERVSYSTEMET
C72

Malign tumör i ryggmärgen,
kranialnerver och andra delar av
centrala nervsystemet

C72.5

Malign tumör i andra och icke
specificerade kranialnerver
Innefattar:
Nervus facialis
Nervus hypoglossus
Nervus trigeminus
C72.5T

Malign tumör med annan och
ofullständigt angiven lokalisation

Oral manifestation
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C77.0

Sekundär malign tumör (metastas)
i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och
halsen

C79

Sekundär malign tumör (metastas)
med andra lokalisationer

C79.2

Sekundär malign tumör (metastas)
i huden
C79.2T Ansiktet
Läpp

C79.5

Sekundär malign tumör (metastas)
i ben och benmärg
C79.50 Överkäken
C79.51 Underkäken
Kondyl
C79.58 Annat specificerat ansiktsben
C79.59 Ansiktsben, ospecificerat

C79.8

Sekundär malign tumör (metastas)
i andra specificerade lokalisationer
C79.8T Munhålans vävnader
Tungan

TUMÖRER

MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK,
BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD
VÄVNAD

C84

Anmärkning:
De subkategorier och benämningar som ICD-10
använder för non-Hodgkin-lymfom (C82–C85) är
hämtade från den s.k. Working Formulation som är ett
försök att finna en minsta gemensam nämnare för
olika klassifikationer inom området. Eftersom man i
Sverige använder den s.k. Kiel-klassifikationen,
kommer vissa av subkategorierna i ICD-10 inte till
användning i KSH97. De har därför satts med avvikande mindre stil och anges endast med den ursprungliga engelska terminologin. Ett liknande förfarande har
skett beträffande s.k. subakuta leukemier (C91–C95).
Syftet med detta förfarande är att underlätta användningen i Sverige men att samtidigt återspegla strukturen i ICD-10. I tandvårdsklassifikationen gäller detta
endast kod C85.0
Utesluter:
Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77.-)

C84.0

Mycosis fungoides
C84.0T Oral manifestation

C85

Andra och icke specificerade typer
av non-Hodgkin-lymfom
Innefattar:
Morfologikoderna M9590–M9592, M9594,
M971 med malignitetskod /3
C85.0 Lymphosarcoma
C85.0T Oral manifestation
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C88

Hodgkins sjukdom
Innefattar:
Morfologikoderna M965–M966 med
malignitetskod /3
C81.9T

C82

C90

Oral manifestation
C90.0

Innefattar:
Follikulärt non-Hodgkin-lymfom med eller
utan diffusa områden, morfologikod M969
med malignitetskod /3

C83

C90.2

Diffust non-Hodgkin-lymfom
(B-cellstyp)

C83.7

Burkitts lymfom
C83.7T Oral manifestation

Myelomatos
Kahlers sjukdom
Multipelt myelom
Utesluter:
Solitärt plasmocytom (C90.2)

C91

Oral manifestation

Extramedullärt plasmocytom
Innefattar:
Malign plasmacellstumör UNS
Plasmocytom UNS
C90.2T

Innefattar:
Morfologikoderna M9593, M9595, M967–
M968 med malignitetskod /3
Diffust centroblastiskt lymfom
C83.3T Oral manifestation

Plasmacellstumörer

C90.0T

Oral manifestation

C83.3

Waldenströms makroglobulinemi
C88.0T Oral manifestation

Innefattar:
Morfologikoderna M973, M9830 med
malignitetskod /3

Follikulärt non-Hodgkin-lymfom (Bcell)

C82.9T

Maligna immunoproliferativa
sjukdomar
Innefattar:
Morfologikod M976 med malignitetskod /3

C88.0

C81

Perifera och kutana T-cellslymfom
Innefattar:
Morfologikod M970 med malignitetskod /3

Oral manifestation

Lymfatiska leukemier
Innefattar:
Morfologikoderna M982, M9940–M9941
med malignitetskod /3
C91.9T
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C92

FLERA (PRIMÄRA) MALIGNA
TUMÖRER MED OLIKA UTGÅNGSPUNKTER

Myeloiska leukemier
Innefattar:
Morfologikoderna M986–M988, M9930
med malignitetskod /3
C92.9T

C93

C97

Oral manifestation
Klorom

Anmärkning:
I första hand klassificeras de olika
tumörerna var för sig på tillämpliga
kodnummer. Koden C97 kan då användas
som tilläggskod för att ange förekomsten av
flera samtidiga, olika tumörer

Monocytleukemier
Innefattar:
Monocytoid leukemi
Morfologikod M989 med malignitetskod /3
C93.9T

C94

Oral manifestation

C97.9T

Andra specificerade leukemier
Innefattar:
Morfologikoderna M984, M9850, M9900,
M9910, M9931–M9932 med malignitetskod /3

C94.0

Anmärkning:
Många in situ-tumörer uppfattas befinna sig inom ett
kontinuum av morfologisk förändring mellan dysplasi
och invasiv cancer. Så har man t.ex. för cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) definierat tre grader. Den
tredje av dessa (CIN III) omfattar både svår dysplasi
och cancer in situ. Detta indelningssystem har också
utvidgats till att gälla andra organ såsom bl.a. munslemhinna. Förändringar som beskrivs som intraepitelial neoplasi av grad III hänförs till cancer in situavsnittet oavsett om svår dysplasi nämns eller ej. Grad
I och II klassificeras som dysplasi i det berörda organet
och kodas under respektive organsystemkapitel
Innefattar:
Bowens sjukdom
Erytroplaki
Erytroplasi
Morfologikoder med malignitetskod /2
Queyrats erytroplasi

Oral manifestation

Leukemi med icke specificerad
celltyp
Innefattar:
Morfologikod M980 med malignitetskod /3
C95.9T

C96

Oral manifestation

Övriga och icke specificerade
maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Innefattar:
Morfologikod M972, M974 med malignitetskod /3

C96.0

Letterer-Siwes sjukdom
Akut progressiv histiocytos X
Non-lipid-retikuloendotelios och non-lipidretikulos
C96.0T

Primär malign tumör i munhålan med samtidig malign
tumör med annan lokalisation
(andra lokalisationer)

CANCER IN SITU (LOKALT BEGRÄNSAD
CANCER UTGÅNGEN FRÅN EPITEL)

Akut erytremi och erytroleukemi
(FAB M6)
Akut erytremisk myelos
Di Guglielmos sjukdom
C94.0T

C95

Flera (primära) maligna tumörer
med olika utgångspunkter

D00

Cancer in situ i munhåla,
esofagus och magsäck
Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)

Oral manifestation
D00.0

Cancer in situ i läpp, munhåla och svalg
Utesluter:
Läpphuden (D03.0, D04.0)
D00.00
D00.01
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Kindslemhinnan
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D00.02
D00.03
D00.04
D00.05
D00.06
D00.07
D00.08

D00.09

D02

D02.3

BENIGNA TUMÖRER

Gingivan och slemhinnan på
tandlöst alveolarutskott
Gommen
Munbotten
Tungans undersida
Tungan, annan yta än undersidan
Orofarynx
Annan specificerad cancer in
situ i munhålan, esofagus och
magsäcken
Icke specificerad cancer in situ
i munhålan, esofagus och
magsäcken

D10

Benign tumör i munhåla och svalg

D10.0

Benign tumör i läpp
Läppfrenulum
Läpp (insida)(slemhinnan)(på läpprödsgränsen)
Innefattar:
Benign tumör i de små spottkörtlarna i läpp
Utesluter:
Läppkommissur (D10.3)
Läpphuden (D22.0, D23.0)
D10.00

Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan

D10.01
D10.02

Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)

D10.03

Cancer in situ i andra delar av andningsorganen
D02.3T Näshålan och näsans bihålor

D10.04
D10.05
D10.06

D03

Melanom in situ
D10.07

Innefattar:
Morfologikoderna M872–M879 med
malignitetskod /2
D03.0

Melanom in situ på läpp
D03.0T Läppslemhinnan och läpprödsgränsen

D03.3

Melanom in situ i andra och icke
specificerade delar av ansiktet
D03.30 Läpphuden
D03.31 Annan del av ansiktshuden

D03.8

Melanom in situ med andra
lokalisationer
D03.8T Melanom in situ i munslemhinnan
Utesluter:
Melanom in situ i läppslemhinnan
(D03.0T)

D04

D10.08

D10.09
D10.1

D10.11
D10.12
D10.13
D10.14
D10.19
D10.2

Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)
D04.0

Cancer in situ i läpphuden
Utesluter:
Läpprödsgränsen (D00.0)

D04.3

Cancer in situ i huden i andra och icke
specificerade delar av ansiktet

Benign tumör i tungan
Innefattar:
Benign tumör i de små spottkörtlarna i
tungan
D10.10

Cancer in situ i huden
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Överläppen på läpprödsgränsen
Överläppen på slemhinnan
Överläppen på läpprödsgränsen med slemhinnan
Underläppen på läpprödsgränsen
Underläppen på slemhinnan
Underläppen på läpprödsgränsen med slemhinnan
Över- och underläppen på
läpprödsgränsen
Över- och underläppen på
slemhinnan
Över- och underläppen på
läpprödsgränsen med
slemhinnan
Läpp, ospecificerad

Tungbasen (bakom sulcus
terminalis)
Tungans översida
Tungranden och tungspetsen
Tungans undersida
Tungtonsillen
Icke specificerad lokalisation
på tungan

Benign tumör i munbotten

TUMÖRER

D10.3

Benign tumör i andra och icke
specificerade delar av munhålan
Innefattar:
Benign tumör i de små spottkörtlarna i
munhålan UNS
Utesluter:
Benigna odontogena tumörer (D16.4–
D16.5)
Läppslemhinnan (D10.0)
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen
(D10.6)
D10.30
D10.31
D10.32
D10.33

D10.34

D10.35
D10.36
D10.37
D10.38
D10.39
D10.4

Benign tumör i tonsill
Utesluter:
Svalgtonsill (D10.6)
Tonsillgropen (D10.5)
Tonsillvecken (D10.5)
Tungtonsill (D10.1)
Benign tumör i andra delar av
orofarynx
Epiglottis, främre ytan
Tonsillgropen
Tonsillvecken
Vallecula
Utesluter:
Epiglottis UNS (D14.1)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D14.1)

D10.6

Benign tumör i rinofarynx
Bakre kanten av nässeptum och bakre
näsöppningen
Svalgtonsill

Benign tumör i hypofarynx

D10.9

Icke specificerad lokalisation av benign
tumör i svalget

D11

Benign tumör i de stora
spottkörtlarna
Utesluter:
Benigna tumörer i de små spottkörtlarna
UNS (D10.3)
Benigna tumörer i specificerade små
spottkörtlar, som klassificeras med
hänsyn till deras anatomiska lokalisation

Kindslemhinnan
Kommissurens buckala
slemhinneyta
Kindens omslagsveck
Gingivan och tandlöst
alveolarutskott
Medfödd epulid
Utesluter:
Fibrös epulid (K06.82)
Graviditetsgranulom (O26.8)
Perifert jättecellsgranulom
(K06.81)
Hårda gommen
Gränsen mellan hårda och mjuka
gommen
Mjuka gommen
Uvulan
Trigonum retromolare
Tuber postmolare
Icke specificerad lokalisation i
munhålan

D10.5

D10.7

D11.0

Benign tumör i parotiskörteln

D11.7

Benign tumör i andra stora spottkörtlar
D11.70 Submandibulariskörteln
D11.71 Sublingualiskörteln

D11.9

Benign tumör i stor spottkörtel,
ospecificerad

D14

Benign tumör i mellanöra och andningsorgan

D14.0

Benign tumör i mellanöra, näshåla och
bihålor
Näsbrosken
Utesluter:
Bakre kanten av nässeptum och bakre
näsöppningen (D10.6)
Bulbus olfactorius (D33.3)
Hörselgång (yttre) (D22.2, D23.2)
Näsa UNS (D36.7)
Näsben (D16.4)
Näshuden (D22.3, D23.3)
Polyp i:
• bihålor (J33.8)
• näsa (näshåla) (J33.-)
D14.0T Näshålan och bihålor
Maxillarsinus
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TUMÖRER

D16

Benign tumör i ben och ledbrosk
Innefattar:
Tumör utgående från tandvävnad
Utesluter:
Bindväv i:
• larynx (D14.1)
• näsan (D14.0)
• ögonlock (D21.0)
• öra (D21.0)
Exostos i käke (K10.88)
Fibrös dysplasi i käke (K10.83)
Jättecellsgranulom i käke (K10.1)
Kerubism (K10.80)
Synovialmembran (D21.-)
Torus mandibularis (K10.00)
Torus palatinus (K10.01)

D16.4

Benign tumör i skallens och ansiktets
ben
D16.40 Överkäken, ben- och broskvävnad
D16.41 Överkäken, odontogena
vävnader

D16.5

Benign tumör i underkäksben
D16.50 Underkäken, ben- och broskvävnad
D16.51 Underkäken, odontogena
vävnader

D16.9

D17

D18.1

Lymfangiom, alla lokalisationer
D18.1T Oral manifestation

D21

Andra benigna tumörer i
bindväv och annan mjukvävnad

D21.0

Benign tumör i bindväv och annan
mjukvävnad i huvudet, ansiktet och
halsen
Andra benigna blodkärlstumörer än
hemangiom och glomustumör
Leiomyom
Rabdomyom
Utesluter:
Benigna tumörer i kranialnerver (D33.3)

D22

Melanocytnevus
Innefattar:
Morfologikoderna M872–M879 med
malignitetskod /0
Blått nevus
Hårigt nevus
Nevus UNS
Pigmentnevus

Icke specificerad lokalisation av benign
tumör i ben och ledbrosk
D16.90 Ben- och broskvävnad
D16.91 Odontogena vävnader

D22.0

Melanocytnevus på läpp
Utesluter:
Läpprödsgränsen (D10.0)

D22.3

Melanocytnevus på andra och icke
specificerade delar av ansiktet

D23

Andra benigna tumörer i huden
Innefattar:
Benign tumör i:
• hårfolliklar
• svettkörtlar
• talgkörtlar
Utesluter:
Lipom (D17.0)
Melanocytnevus (D22.-)

Lipom (fettsvulst)
Innefattar:
Morfologikoderna M885–M888 med
malignitetskod /0

D17.0

Lipom i hud och subkutan vävnad i
huvudet, ansiktet och halsen

D18

Hemangiom (blodkärlssvulst) och
lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla
lokalisationer

D23.0

Andra benigna tumörer i läpphuden
Utesluter:
På läpprödsgränsen (D10.0)

Innefattar:
Morfologikoderna M912–M917 med
malignitetskod /0
Utesluter:
Blått nevus eller pigmentnevus (D22.-)

D23.3

Andra benigna tumörer i huden på
andra och icke specificerade delar av
ansiktet

D18.0

Hemangiom, alla lokalisationer
D18.0T Oral manifestation
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TUMÖRER

D33

Benign tumör i hjärnan och andra
delar av centrala nervsystemet

D33.3

Benign tumör i kranialnerver

D36

Benign tumör med annan och icke
specificerad lokalisation

D36.0

Benign tumör i lymfkörtlar
D36.0T Huvudet och halsen

D36.1

Benign tumör i perifera nerver och
autonoma nervsystemet
D36.1T Huvudet och halsen

Anmärkning:
Kategorierna D37–D48 används för att klassificera –
med avseende på lokalisation – tumörer av osäker eller
oklar natur, dvs. osäkerhet föreligger om huruvida
tumören är malign eller benign. Sådana tumörer
tilldelas malignitetskod /1 vid klassifikation av
tumörens morfologi

Tumörer av osäker eller okänd natur
i munhålan och matsmältningsorganen

D37.0

Tumör av osäker eller okänd natur i
läpp, munhåla och svalg
Aryepiglottiska vecket:
• hypofaryngeala delen
• marginala zonen
• UNS
Inom och på läpprödsgränsen
Utesluter:
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen
(D38.0)
Epiglottis UNS (D38.0)
Läpphuden (D48.5)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D38.0)
D37.00
D37.01
D37.08
D37.09

Tumörer av osäker eller okänd natur
i mellanöra, andningsorganen och
bröstkorgens organ

D38.5

Tumör av osäker eller okänd natur i
andra andningsorgan
D38.50 Maxillarsinus
D38.51 Annan bihåla

D43

Tumörer av osäker eller okänd natur
i hjärnan och centrala nervsystemet
Utesluter:
Perifera nerver och autonoma nervsystemet
(D48.2)

TUMÖRER AV OSÄKER ELLER OKÄND
NATUR

D37

D38

D43.3

Tumör av osäker eller okänd natur i
kranialnerver

D45

Polycythaemia vera (sjuklig ökning
av antalet röda blodkroppar)
Innefattar:
Morfologikod M9950 med malignitetskod /1
D45.9T Oral manifestation

D47

Andra tumörer av osäker eller
okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
Innefattar:
Morfologikod M974, M976, M996–M997
med malignitetskod /1

D47.0

Histiocytcells- och mastcellstumörer av
osäker och okänd natur
Mastcellstumör UNS
Mastocytom UNS
Utesluter:
Mastocytos (kutan) (Q82.2)
D47.0T Oral manifestation

De stora spottkörtlarna
De små spottkörtlarna
Annan specificerad lokalisation
i munhålan
Munhålan, icke specificerad
lokalisation
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TUMÖRER

D48

Tumörer av osäker eller okänd natur
med annan och icke specificerad
lokalisation
Utesluter:
Neurofibromatos (icke malign) (Q85.0)

D48.0

Tumör av osäker eller okänd natur i ben
och ledbrosk
Utesluter:
Bindväv i ögonlock (D48.1)
Brosk i:
• larynx (D38.0)
• näsan (D38.5)
• ögonlock (D48.1)
• öra (D48.1)
Synovialmembran (D48.1)
D48.0T Oral manifestation

D48.1

Tumör av osäker eller okänd natur i
bindväv och annan mjukvävnad
Bindväv och brosk i:
• ögonlock
• öra
Utesluter:
Brosk i:
• larynx (D38.0)
• leder (D48.0)
• näsan (D38.5)
D48.1T Oral manifestation

D48.2

Tumör av osäker eller okänd natur i
perifera nerver och autonoma nervsystemet
Utesluter:
Perifera nerver i orbita (D48.7)
D48.2T Oral manifestation

D48.5

Tumör av osäker eller okänd natur i
huden
Utesluter:
Inom och på läpprödsgränsen (D37.0)
D48.5T Oral manifestation

D48.9

Icke specificerad lokalisation av tumör
av osäker eller okänd natur
Innefattar:
Svulst UNS
Tumör UNS
D48.9T Oral manifestation
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KAPITEL III

Sjukdomar i blod och blodbildande organ
samt vissa rubbningar i immunsystemet
NUTRITIONSANEMIER
D50

HEMOLYTISKA ANEMIER
(BLODBRIST PÅ GRUND AV
ÖKAD NEDBRYTNING AV RÖDA
BLODKROPPAR)

Järnbristanemi
Innefattar:
Hypokrom anemi
Sideropen anemi

D50.0

D55

Järnbristanemi sekundär till kronisk
blodförlust
Posthemorragisk anemi (kronisk)
Utesluter:
Akut posthemorragisk anemi (D62)
Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust
(P61.3)

Utesluter:
Läkemedelsutlöst enzymbristanemi (D59.2)
D55.9T Oral manifestation

D56

Sideropen dysfagi
Kelly-Patersons syndrom
Plummer-Vinsons syndrom

D56.9T Oral manifestation

D57

D50.1T Oral manifestation
D50.8

Andra specificerade järnbristanemier
D50.8T Oral manifestation

D50.9

Järnbristanemi, ospecificerad
D50.9T Oral manifestation

D51

Anemi på grund av vitamin
B12-brist

Sicklecellssjukdomar
Utesluter:
Andra hemoglobinopatier (D58.-)
Sicklecell-beta-talassemi (D56.1)
D57.9T Oral manifestation

D58

Utesluter:
Vitamin B12-brist (E53.8)

Andra ärftliga hemolytiska anemier
(ärftlig blodbrist på grund av ökad
nedbrytning av röda blodkroppar)
D58.9T Oral manifestation

D51.9T Oral manifestation

D52

Talassemi (medelhavsanemi)
Innefattar:
Cooleys anemi

D50.0T Oral manifestation
D50.1

Anemi orsakad av
enzymrubbningar

D59

Folatbristanemi
D52.9T Oral manifestation

Förvärvad hemolytisk anemi
(förvärvad blodbrist på grund
av ökad nedbrytning av röda
blodkroppar)
D59.9T Oral manifestation

D53

Andra nutritionsanemier
Innefattar:
Megaloblastanemi som ej svarar på vitamin
B12- eller folatterapi
D53.9T Oral manifestation
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APLASTISK ANEMI (BLODBRIST PÅ
GRUND AV UPPHÖRD ELLER
MINSKAD BLODBILDNING I BENMÄRGEN) OCH ANDRA ANEMIER
D61

D68

Andra koagulationsrubbningar

D68.0

Utesluter:
Agranulocytos (D70)

von Willebrands sjukdom
Angiohemofili
Faktor VIII-brist med vaskulär defekt
Vaskulär hemofili
Utesluter:
Faktor VIII-brist
• med funktionell defekt (D66)
• UNS (D66)
Kapillärskörhet (ärftlig) (D69.8)

D61.9T Oral manifestation

D68.0T Oral manifestation

Andra aplastiska anemier (annan
blodbrist på grund av upphörd eller
minskad blodbildning i benmärgen)

D68.1

KOAGULATIONSRUBBNINGAR,
PURPURA (PUNKTFORMIGA
BLÖDNINGAR I HUDEN M.M.) OCH
ANDRA BLÖDNINGSTILLSTÅND
D65

D68.1T Oral manifestation
D68.2

Disseminerad intravaskulär
koagulation (defibrineringssyndrom)
D65.9T Oral manifestation

D66

Ärftlig brist på faktor VIII
Brist på faktor VIII (med funktionell defekt)
Hemofili A
Hemofili UNS
Klassisk hemofili
Utesluter:
Brist på faktor VIII med vaskulär defekt
(D68.0)
D66.9T Oral manifestation

D67

Hereditär brist på faktor XI
Hemofili C
Plasmatromboplastinprekursorbrist [PTAbrist]
Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer
Brist på:
• AC-globulin
• proaccelerin
Brist på faktor:
• I (fibrinogen)
• II (protrombin)
• V (labil)
• VII (stabil)
• X [Stuart-Prower]
• XII [Hageman]
• XIII (fibrinstabiliserande)
Dysfibrinogenemi (kongenital)
Hypoprokonvertinemi
Kongenital afibrinogenemi
Owrens sjukdom
D68.2T Oral manifestation

Ärftlig brist på faktor IX

D68.3

Brist på:
• faktor IX (med funktionell defekt)
• plasmatromboplastinkomponent [PTC]
Christmas disease
Hemofili B
D67.9T Oral manifestation

Hemorragisk sjukdom orsakad av
cirkulerande antikoagulantia
Blödning under långtidsanvändning av
antikoagulantia
Hyperheparinemi
Ökning av:
• antitrombin
• anti VIIIa
• anti IXa
• anti Xa
Tilläggskod kan användas för att ange
tillförda antikoagulantia (Kapitel XX)
Utesluter:
Långtidsanvändning av antikoagulantia utan
blödning (Z92.1)
D68.3T Oral manifestation
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D68.4

Förvärvad brist på koagulationsfaktor
Brist på koagulationsfaktor orsakad av:
• K-vitaminbrist
• leversjukdom
Utesluter:
K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)

D69.6

Trombocytopeni, ospecificerad
D69.6T Oral manifestation

D69.9

Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat
Tillstånd med blödningsbenägenhet UNS
D69.9T Oral manifestation

D68.4T Oral manifestation
D68.8

Andra specificerade koagulationsrubbningar
D68.8T Oral manifestation

D68.9

Koagulationsrubbning, ospecificerad
D68.9T Oral manifestation

D69

Purpura (punktformiga blödningar i
huden m.m.) och andra blödningstillstånd

ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILDANDE ORGAN
D70

Agranulocytär angina
Infantil genetisk agranulocytos
Kostmanns sjukdom
Neutropeni:
• cyklisk
• kongenital
• läkemedelsutlöst
• periodisk
• toxisk
• vid hypersplenism (primärt)
• UNS
Neutropen splenomegali
Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst
(Kapitel XX)

Utesluter:
Benign hypergammaglobulinemisk purpura
(D89.0)
Essentiell (hemorragisk) trombocytemi
(D47.3)
Kryoglobulinemisk purpura (D89.1)
Purpura fulminans (D65)
Trombotisk trombocytopen purpura (M31.1)
D69.0

D70.90

Allergisk purpura
Purpura:
• anafylaktoid
• Henoch-Schönlein
• icke trombocytopen
• (hemorragisk)(idiopatisk)
• vaskulär
Vaskulit, allergisk

D70.91
D70.92
D70.93

D69.0T Oral manifestation
D69.1

D71

Kvalitativa trombocytdefekter
Bernard-Souliers syndrom [jättetrombocytsyndrom]
Glanzmanns sjukdom
Grey platelet syndrome
Trombasteni (hemorragisk)(hereditär)
Trombocytopati
Utesluter:
von Willebrands sjukdom (D68.0)

Agranulocytär angina, oral
manifestation
Cyklisk (periodisk) neutropeni,
oral manifestation
Läkemedelsutlöst neutropeni,
oral manifestation
Neutropeni UNS, oral
manifestation

Funktionella rubbningar hos
polymorfkärniga neutrofila celler
(vissa vita blodkroppar)
Defekt i cellmembranreceptorkomplex [CR3]
Kongenital dysfagocytos
Kronisk granulomatös sjukdom (hos barn)
Progressiv septisk granulomatos
D71.9T Oral manifestation

D69.1T Oral manifestation
D69.3

Agranulocytos

Idiopatisk trombocytopen purpura
Evans syndrom
Immuntrombocytopeni
D69.3T Oral manifestation
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D72

Andra sjukdomar i vita
blodkroppar

D76

Utesluter:
Basofili (D75.8)
Immunsjukdomar (D80–D89)
Neutropeni (D70)
Preleukemisyndrom (D46.9)
D72.8

Vissa sjukdomar som engagerar
lymforetikulär vävnad och
retikulohistiocytära systemet
Utesluter:
Letterer-Siwes sjukdom (C96.0)
Malign histiocytos (C96.1)
Retikuloendotelios eller retikulos:
• histiocytär medullär (C96.1)
• leukemisk (C91.4)
• lipomelanotisk (I89.8)
• malign (C85.7)
• non-lipid (C96.0)

Andra specificerade sjukdomar i vita
blodkroppar
Leukemoid reaktion:
• lymfocytär
• monocytär
• myelocytär
Leukocytos
Lymfocytos (symtomatisk)
Lymfopeni
Monocytos (symtomatisk)
Plasmacytos

D76.0

Histiocytos av Langerhans celler som ej
klassificeras annorstädes
Eosinofilt granulom
Hand-Schüller-Christians sjukdom
Histiocytos X (kronisk)
D76.00

D72.8T Oral manifestation
D72.9

D75

Sjukdom i vita blodkroppar,
ospecificerad
D72.9T Oral manifestation

D76.01

Andra sjukdomar i blod och
blodbildande organ

D76.3

Innefattar:
Polycytemi
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Hypergammaglobulinemi UNS (D89.2)
Lymfadenit:
• akut (L04.-)
• kronisk (I88.1)
• UNS (I88.9)
Polycythaemia vera (D45)

Eosinofilt granulom, oral
manifestation
Utesluter:
Eosinofilt granulom i munslemhinnan (K13.41)
Hand-Schüller-Christians
sjukdom, oral manifestation

Andra histiocytossyndrom
Retikulohistiocytom (jättecells)
Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati
Xantogranulom
D76.3T Oral manifestation

D75.9T Oral manifestation
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VISSA RUBBNINGAR I
IMMUNSYSTEMET

D89

Andra rubbningar i immunsystemet
som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:
Defekter i komplementsystemet
Immunbristsjukdomar utom sjukdomar orsakade av
humant immunbristvirus [HIV]
Sarkoidos
Utesluter:
Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9)
Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga
neutrofila celler (D71)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
(B20–B24)

D89.0

Polyklonal hypergammaglobulinemi
Benign hypergammaglobulinemisk purpura
Polyklonal gammopati UNS

D80

D89.0T Oral manifestation

Immunbrist med huvudsakligen
antikroppsdefekter
Innefattar:
Agammaglobulinemi
Hypogammaglobulinemi
D80.9T Oral manifestation

D82

Immunbrist i kombination med
andra omfattande defekter

D82.0

Wiskott-Aldrichs syndrom
Immunbrist med trombocytopeni och eksem
D82.0T Oral manifestation

D82.1

Di Georges syndrom
Gälfickssyndrom
Tymisk alymfoplasi
Tymisk aplasi eller hypoplasi med immunbrist
D82.1T Oral manifestation

D86

Sarkoidos
Morbus Schaumann

D86.8

Sarkoidos med andra och kombinerade
lokalisationer
Uveoparotitfeber [Heerfordts syndrom]
D86.8T Oral manifestation
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KAPITEL IV

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar
och ämnesomsättningssjukdomar
SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN
E07

Andra sjukdomar i sköldkörteln

E07.9

Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad
E07.9T Oral manifestation
Anmärkning:
Vid behov av en mer detaljerad
specifikation av sjukdomar i
sköldkörteln hänvisas till
Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997, E00–E07

DIABETES (SOCKERSJUKA)
(DIABETES MELLITUS)
E14

Hyperparatyreoidism, ospecificerad
E21.3T Oral manifestation

E22

Hyperfunktion av hypofysen

E22.0

Akromegali och hypofysär gigantism
E22.00 Oral manifestation av
akromegali
E22.01 Oral manifestation av
gigantism

E23

Hypofunktion och andra sjukdomar
i hypofysen

E23.0

Hypopituitarism
E23.00 Oral manifestation av
Simmonds sjukdom
E23.01 Oral manifestation av
idiopatisk brist på tillväxthormon

E23.6

Andra specificerade rubbningar i
hypofysen
E23.60 Oral manifestation av
adiposogenital dystrofi
E23.61 Oral manifestation av
Fröhlichs syndrom

E27

Andra sjukdomar i binjurarna

E27.1

Primär binjurebarksinsufficiens
E27.1T Oral manifestation av
Addisons sjukdom

E31

Samtidig rubbning i flera
inresekretoriska organ

Icke specificerad diabetes
E14.9T

Oral manifestation
Anmärkning:
Vid behov av en mer detaljerad
specifikation av diabetes hänvisas
till Klassifikation av sjukdomar
och hälsoproblem 1997, E10–E14

SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA
KÖRTLAR
E20

E21.3

Hypoparatyreoidism (underfunktion
av bisköldkörtel)
E20.9T

Oral manifestation
Pseudohypoparatyreoidism

E21

Hyperparatyreoidism (överfunktion
av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna

E21.0

Primär hyperparatyreoidism
E21.0T Oral manifestation

E21.1

Sekundär hyperparatyreoidism som ej
klassificeras annorstädes
E21.1T Oral manifestation

E31.9T
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Oral manifestation

E34

Andra endokrina rubbningar

E34.8

Andra specificerade endokrina
rubbningar
E34.8T Oral manifestation av progeria
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NÄRINGSBRIST (MALNUTRITION)
E40

Svår proteinundernäring
Kwashiorkor
E40.9T

E41

Oral manifestation

Svår energiundernäring

E56

Andra vitaminbristtillstånd

E56.1

K-vitaminbrist
E56.1T Oral manifestation

E56.8

Brist på andra specificerade vitaminer
E56.8T Oral manifestation

E56.9

Vitaminbrist, ospecificerad
E56.9T Oral manifestation

E58

Dietbetingad kalciumbrist

Svår undernäring med marasm
E41.9T

Oral manifestation

E58.9T

Oral manifestation

ANDRA NÄRINGSBRISTTILLSTÅND
E60
E50

A-vitaminbrist

E50.8

Andra specificerade manifestationer av
A-vitaminbrist
E50.8T Oral manifestation

Dietbetingad zinkbrist
E60.9T

E61

Oral manifestation

Brist på andra grundämnen i födan
E61.9T

Oral manifestation

E51

Tiaminbrist

E51.1

Beriberi
E51.1T Oral manifestation

FETMA OCH ANDRA
ÖVERNÄRINGSTILLSTÅND

E52

Niacinbrist [pellagra]

E67

Annan övernäring

E52.9T

Oral manifestation

E67.1

Hyperkarotenemi
E67.1T Oral manifestation

E53

Brist på andra vitaminer i
B-gruppen

E67.3

Hypervitaminos D
E67.3T Oral manifestation

E53.0

Riboflavinbrist
E53.0T Oral manifestation

E53.8

Brist på andra specificerade vitaminer i
B-gruppen
E53.8T Oral manifestation

E54

Askorbinsyrabrist

ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR
Utesluter:
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)

C-vitaminbrist
Skörbjugg
E54.9T

E55

Rubbningar i omsättningen av
aromatiska aminosyror

E70.0

Klassisk fenylketonuri
E70.0T Oral manifestation

E71

Rubbningar i omsättningen av
grenade aminosyror och av
fettsyror

E71.0

Maple-syrup-urine disease [MSUD]
E71.0T Oral manifestation

Oral manifestation

D-vitaminbrist
Utesluter:
Osteomalaci hos vuxen (M83.-)
Osteoporos (M80–M81)

E55.0

E70

Aktiv rakit
E55.0T Oral manifestation
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E74

Andra rubbningar i kolhydratomsättningen

E80

Rubbningar i omsättningen av
porfyrin och bilirubin

E74.0

Glykogeninlagringssjukdom
Innefattar:
von Gierkes sjukdom

E80.0

Hereditär erytropoetisk porfyri
E80.0T Oral manifestation

E80.3

Rubbningar i galaktosomsättningen
Innefattar:
Galaktosemi

Brist på katalas och peroxidas
E80.3T Oral manifestation av
acatalasia

E83

Rubbningar i mineralomsättningen

E74.2T

E83.1

Rubbningar i järnomsättningen
Innefattar:
Hemokromatos

E74.0T
E74.2

E74.9

Oral manifestation

Oral manifestation

Rubbning i kolhydratomsättningen,
ospecificerad
E74.9T Oral manifestation

E83.1T
E83.2

Oral manifestation

Rubbningar i zinkomsättningen
Innefattar:
Acrodermatitis enteropathica

E75

Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra
rubbningar i fettupplagringen

E75.2

Andra specificerade sfingolipidoser
E75.20 Fabrys (-Andersons) sjukdom
E75.21 Gauchers sjukdom
E75.22 Niemann-Picks sjukdom

E83.3

Rubbningar i fosforomsättningen
E83.30 Oral manifestation av
hypofosfatasi
E83.31 Oral manifestation av
D-vitaminresistent rakit

E76

Rubbningar i omsättningen av
glykosaminoglykaner

E83.5

Rubbningar i kalciumomsättningen
Utesluter:
Hyperparatyreoidism (E21.0–E21.3)

E83.2T

Innefattar:
Hurlers syndrom
Morquios syndrom
E76.9T

Oral manifestation

E78

Rubbningar i omsättningen av
lipoprotein och andra lipidemier

E78.8

Andra specificerade rubbningar i
omsättningen av lipoprotein
Innefattar:
Urbach-Wiethes sjukdom
E78.8T

E83.5T

E84

E79

Rubbningar i purin- och
pyrimidinomsättningen

E79.1

Lesch-Nyhans syndrom
E79.1T Oral manifestation
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Oral manifestation

Amyloidos
E85.9T

Oral manifestation

Oral manifestation

Cystisk fibros
E84.9T

E85

Oral manifestation

Oral manifestation

KAPITEL V

Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar
NEUROTISKA, STRESSRELATERADE
OCH SOMATOFORMA SYNDROM
F45

Somatoforma syndrom

F45.8

Andra specificerade somatoforma
syndrom
F45.80 Psykogen dysfagi, innefattande ”globus hystericus”
F45.81 Psykogen torticollis
F45.82 Tandgnissling (bruxism)

BETEENDESTÖRNINGAR OCH
EMOTIONELLA STÖRNINGAR MED
DEBUT VANLIGEN UNDER
BARNDOM OCH UNGDOMSTID

BETEENDESTÖRNINGAR FÖRENADE
MED FYSIOLOGISKA RUBBNINGAR
OCH FYSISKA FAKTORER
F50

Ätstörningar
Innefattar:
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
F50.9T

Oral manifestation

STÖRNINGAR AV PSYKISK
UTVECKLING
F80

Specifika störningar av tal- och
språkutvecklingen

F80.0

Specifik störning av artikulationsförmågan
Utesluter:
Läspning (F80.8T)

F80.8

Andra specificerade störningar av taloch språkutvecklingen
F80.8T Läspning
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F98

Andra beteendestörningar och
emotionella störningar med debut
vanligen under barndom och
ungdomstid

F98.5

Stamning

F98.8

Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar
med debut vanligen under barndom
och ungdomstid
F98.8T Tumsugning

KAPITEL VI

Sjukdomar i nervsystemet

SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT
ENGAGERAR CENTRALA
NERVSYSTEMET
G12
G12.2

G50.8

Andra specificerade sjukdomar i
trigeminusnerven

G50.9

Sjukdom i trigeminusnerven,
ospecificerad

G51

Sjukdomar i facialisnerven

Motorneuronsjukdom
Innefattar:
Amyotrofisk lateralskleros [ALS]

G51.0

Bells pares
Ansiktsförlamning
Facialispares

G12.2T Oral manifestation

G51.2

Melkerssons syndrom
Innefattar:
Melkersson-Rosenthals syndrom

Spinal muskelatrofi och
besläktade syndrom

BASALGANGLIESJUKDOMAR
OCH RÖRELSERUBBNINGAR

G51.2T Oral manifestation
G51.3

Facialishemispasm

G24

Dystoni

G51.4

Ansiktsmyokymi

G24.3

Spastisk tortikollis

G51.8

G24.4

Idiopatisk orofacial dystoni
Orofacial dyskinesi

Andra specificerade sjukdomar i
facialisnerven

G51.9

Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad

EPISODISKA OCH PAROXYSMALA
SJUKDOMAR

G52

Sjukdomar i andra kranialnerver

G52.1

Sjukdomar i nervus glossopharyngeus
G52.1T Glossofaryngeusneuralgi

G40

Epilepsi

G52.3

Sjukdomar i nervus hypoglossus

G40.9T Oral manifestation

G52.9

Kranialnervssjukdom, ospecificerad

Migrän

ANDRA SJUKDOMAR I
NERVSYSTEMET

G43

G43.9T Oral manifestation

SJUKDOMAR I NERVER, NERVRÖTTER
OCH NERVPLEXUS
Utesluter:
Neuralgi UNS (M79.2)
Neurit UNS (M79.2)

G50

Sjukdomar i trigeminusnerven

G50.0

Trigeminusneuralgi
Tic douloureux

G50.1

Atypisk ansiktssmärta
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G90

Sjukdomar i autonoma
nervsystemet

G90.1

Familiär dysautonomi [Riley-Day]
G90.1T Oral manifestation

G90.2

Horners syndrom
G90.2T Oral manifestation

KAPITEL IX

Cirkulationsorganens sjukdomar

SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER
(SMÅARTÄRER) OCH KAPILLÄRER
I78

Sjukdomar i kapillärerna

I78.0

Hereditär hemorragisk telangiektasi
Innefattar:
Rendu-Osler-Webers sjukdom
I78.0T

Oral manifestation

SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL OCH
LYMFKÖRTLAR SOM EJ
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES
I86

Varicer (åderbråck) med annan
lokalisation

I86.0

Sublinguala varicer

I87

Andra sjukdomar i venerna

I87.8

Andra specificerade sjukdomar i
venerna
Innefattar:
Flebolit
I87.8T

Oral manifestation

I88

Icke specifik lymfadenit
(inflammation i lymfkörtel)

I88.1

Kronisk lymfadenit, med undantag av
mesenteriet
I88.1T Huvudet och halsen
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KAPITEL X

Andningsorganens sjukdomar

AKUTA INFEKTIONER I ÖVRE
LUFTVÄGARNA
J01

Akut sinuit (bihåleinflammation)

J01.0

Akut maxillarsinuit
Akut odontogen maxillarsinuit

J01.1

Akut frontalsinuit

J01.9

Akut sinuit, ospecificerad

J03

Akut tonsillit (tonsillinflammation)

INFLUENSA OCH LUNGINFLAMMATION
J10

Influensa orsakad av identifierat
influensavirus

J10.1

Influensa med andra respiratoriska
manifestationer, influensavirus
identifierat
J10.1T Oral manifestation

J11

Influensa, virus ej identifierat

J11.1

Influensa med andra manifestationer i
luftvägarna, virus ej identifierat
J11.1T Oral manifestation

Kronisk sinuit (bihåleinflammation)

J32.0

Kronisk maxillarsinuit
Kronisk odontogen maxillarsinuit
Maxillarsinuit UNS

J32.1

Kronisk frontalsinuit
Frontalsinuit UNS

J32.9

Kronisk sinuit, ospecificerad

J33

Näspolyp

J33.8

Annan näspolyp
J33.8T Polyp i maxillarsinus

Andra sjukdomar i näshåla och
nässinus

J34.1

Cysta och mukocele i näshåla och
nässinus
J34.1T Cysta och mukocele i
maxillarsinus

J35

Kroniska sjukdomar i tonsiller
(halsmandlar) och adenoider
(körtlar bakom näsan)

J35.0

Kronisk tonsillit

J36

Halsböld
Abscess i tonsillen
Peritonsillär abscess
Peritonsillär cellulit

ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE
LUFTVÄGARNA
J32

J34
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KAPITEL XI

Matsmältningsorganens sjukdomar

SJUKDOMAR I MUNHÅLA,
SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR
K00

K00.25

Rubbningar i tändernas
utveckling och frambrott
Utesluter:
Retinerade tänder (K01.-)

K00.0

Avsaknad av tänder genom utebliven
tandutveckling (anodonti)
K00.00 Partiell anodonti (hypodonti)
(oligodonti)
K00.01 Total anodonti
K00.09 Anodonti, ospecificerad

K00.1

Övertaliga tänder
Innefattar:
Supplementära tänder (övertaliga tänder
med normal storlek och form)
Utesluter:
Retinerade övertaliga tänder (K01.18)
K00.10
K00.11
K00.12

K00.19
K00.2

K00.26
K00.27

K00.28
K00.29

K00.3

Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive mesiodens
Premolarregionen
Molarregionen
Distomolar
Fjärde molar
Paramolar
Övertalig tand, ospecificerad

Fläckiga tänder (emaljopaciteter)
Utesluter:
Tandbeläggningar (K03.6)
Turnertänder (K00.46)
K00.30
K00.31
K00.39

Avvikelser i tändernas storlek och form
K00.20 Makrodonti
K00.21 Mikrodonti
K00.22 Konkrescens
K00.23 Fusion och gemination av
tänder
Schizodonti
Synodonti
K00.24 Dens evaginatus (ocklusal
tuberkel)
Utesluter:
Tuberculum Carabelli betraktas
som en normal variation och skall
ej kodsättas

K00.4

Fluoridbetingade fläckar i
emalj (dental fluoros)
Icke fluoridbetingade fläckar i
emalj (emaljopaciteter)
Fläckiga tänder, ospecificerade

Störningar i tandbildningen
Utesluter:
Fläckiga tänder (K00.3)
Hutchinsons incisiver (A50.51)
Mullbärsmolarer (A50.52)
Ärftliga störningar i tandbildningen (K00.5)
K00.40
K00.41
K00.42
K00.43
K00.44
K00.45
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Dens invaginatus, ”dens in
dente”, dilaterat odontom och
incisivmissbildningar
Palatinal fåra
Koniska incisiver
Skovelformade incisiver
T-formade incisiver
Premolarisation
Onormala tuberkler och emaljpärlor (enamelom)
Utesluter:
Dens evaginatus (ocklusal
tuberkel) (K00.24)
Tuberculum Carabelli betraktas
som en normal variation och skall
ej kodsättas
Taurodonti
Annan och ospecificerad
avvikelse i tändernas storlek
och form

Emaljhypoplasi
Prenatal emaljhypoplasi
Neonatal emaljhypoplasi
Cementaplasi och -hypoplasi
Dilaceration
Odontodysplasi (regional
odontodysplasi)

MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR

K00.46
K00.48
K00.49
K00.5

K00.6

Turnertänder
Annan specificerad störning i
tandbildningen
Störning i tandbildningen,
ospecificerad

K00.80

K00.81

Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna
som ej klassificeras annorstädes
K00.50 Amelogenesis imperfecta
K00.51 Dentinogenesis imperfecta
Utesluter:
Tandförändringar vid osteogenesis imperfecta (Q78.0)
Dentindysplasi (K00.58)
Shell teeth (K00.58)
K00.52 Odontogenesis imperfecta
K00.58 Annan specificerad ärftlig
rubbning i tandvävnaderna
Dentindysplasi
Shell teeth (skaltänder)
K00.59 Ärftlig rubbning i tandvävnaderna, ospecificerad

K00.82
K00.83

K00.88
K00.9

K01

Färgförändring under tandbildningen beroende på
blodgruppsinkompatibilitet
Färgförändring under tandbildningen beroende på
missbildning av gallsystemet
Färgförändring under tandbildningen beroende på porfyri
Färgförändring under tandbildningen beroende på
tetracykliner
Annan specificerad rubbning
av tandutvecklingen

Rubbning i tändernas utveckling och
frambrott, ospecificerad

Retinerade tänder
Utesluter:
Retinerade tänder med abnormt läge av
sådana eller av angränsande tänder (K07.3)

Rubbningar i tandframbrottet
K00.60 Konnatal tand (dens
connatalis)
K00.61 Neonatal tand (dens
neonatalis)
K00.62 Prematurt tandframbrott
(dentia praecox)
K00.63 Kvarvarande (persisterande)
primära (mjölk-)tänder
K00.64 Sent tandframbrott
K00.65 Prematur lossning av primära
(mjölk-)tänder
Utesluter:
Avstötning av tänder (hänförlig
till sjukdom i omgivande
vävnader) (K08.0T)
K00.68 Annan specificerad rubbning
av tandframbrottet
K00.69 Rubbning av tandframbrottet,
ospecificerad

K01.0

Retinerade tänder utan frambrottshinder
Tand som har misslyckats med frambrottet
utan obstruktion av annan tand

K01.1

Retinerade tänder med frambrottshinder
Tand som har misslyckats med frambrottet
på grund av obstruktion av annan tand
K01.10
K01.11
K01.12
K01.13
K01.14
K01.15
K01.16
K01.17
K01.18
K01.19

Överkäksincisiv
Underkäksincisiv
Överkäkshörntand
Underkäkshörntand
Överkäkspremolar
Underkäkspremolar
Överkäksmolar
Underkäksmolar
Övertalig tand
Retinerad tand, ospecificerad

K02

Tandkaries

K00.7

Besvär vid tandframbrottet

K02.0

K00.8

Andra specificerade rubbningar i
tandutvecklingen
Innefattar:
Endogen missfärgning av tänder UNS
Utesluter:
Missfärgningar av lokalt ursprung (K03.6,
K03.7)

Karies begränsad till emaljen
Initial karies
Kritkaries
White spot lesion

K02.1

Karies i dentinet

K02.2

Rotkaries

K02.3

Avstannad tandkaries
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K02.4

Infantil melanodonti och
melanodontoklasi
Utesluter:
Intern och extern tandresorption (K03.3)

K02.8

Annan specificerad tandkaries

K02.9

Tandkaries, ospecificerad

K03

Andra sjukdomar i tändernas
hårdvävnader

K03.5

Ankylos av tänder
Innefattar:
Ersättningsresorption

K03.6

Tandbeläggningar
Innefattar:
Missfärgning av tänder UNS
K03.60

Utesluter:
Bruxism (F45.8)
Karies (K02.-)
Tandgnissling UNS (F45.8)
K03.0

K03.1

K03.2

K03.3

K03.4

K03.61
K03.62
K03.63

Nedslitning av tänder (attrition)
K03.00 Ocklusal
K03.01 Approximal
K03.08 Annan specificerad attrition av
tänder
K03.09 Attrition av tänder,
ospecificerad

K03.64
K03.65
K03.66
K03.68
K03.69

Abrasion av tänder
K03.10 Tandkräm
Kilformig defekt UNS
K03.11 Habituell
K03.12 Yrkesbetingad
K03.13 Traditionell, rituell
K03.18 Annan specificerad abrasion
av tänder
K03.19 Abrasion av tänder,
ospecificerad

K03.7

Posteruptiva färgförändringar av
tändernas hårdvävnader
Utesluter:
Beläggningar på tänder (K03.6)
K03.70
K03.71
K03.72

Tanderosion
K03.20 Yrkesbetingad
K03.21 Orsakad av upprepad
uppstötning eller kräkning
K03.22 Orsakad av föda
K03.23 Orsakad av läkemedel
K03.24 Idiopatisk
K03.28 Annan specificerad erosion av
tänder
K03.29 Erosion, ospecificerad

K03.78
K03.79

Patologisk resorption av tänder
K03.30 Extern inflammatorisk
resorption av tänder
K03.31 Intern resorption av tänder
(internt granulom)(rosa fläck)
K03.39 Patologisk resorption av
tänder, ospecificerad
Cementpålagring
Hypercementos
Utesluter:
Hypercementos vid Pagets sjukdom (M88.8)
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Pigmenterad beläggning
Grön
Orange
Svart
Orsakad av tobaksbruk
Orsakad av vanemässig beteltuggning
Annan grövre mjuk beläggning
Materia alba
Supragingival tandsten
Subgingival tandsten
Dentalt bakterieplack
Annan specificerad tandbeläggning
Beläggning på tänder,
ospecificerad

Orsakade av metaller och
metallföreningar
Orsakade av pulpablödning
Orsakade av vanemässig
tuggning
Betel
Tobak
Annan specificerad färgförändring
Färgförändring, ospecificerad

K03.8

Andra specificerade sjukdomar i
tändernas hårdvävnader
K03.80 Känsligt dentin
K03.81 Bestrålad emalj
Använd tilläggskod för yttre orsak
(Kapitel XX), om så önskas, för att
identifiera strålning
K03.88 Annan specificerad sjukdom i
tändernas hårdvävnader

K03.9

Sjukdom i tändernas hårdvävnader,
ospecificerad

MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR

K04

Sjukdomar i tandpulpan och de
periradikulära vävnaderna
(vävnaderna kring tandrötterna)

K04.0

Pulpit
K04.00
K04.01
K04.02
K04.03
K04.04
K04.05
K04.08
K04.09

Initial (hyperemi)
Akut
Varig (pulpaabscess)
Kronisk
Kronisk, ulcerativ
Kronisk, hyperplastisk
(pulpapolyp)
Annan specificerad pulpit
Pulpit, ospecificerad

K04.1

Pulpanekros
Pulpagangrän

K04.2

Pulpadegeneration
Dentiklar
Pulpaförkalkning
Pulpastenar

K04.3

Abnorm hårdvävnadsbildning i pulpan
K04.3T Sekundär- eller irreguljärdentin
Utesluter:
Pulpaförkalkning (K04.2)
Pulpastenar (K04.2)

K04.4

K04.5

K04.6

Periradikulär abscess utan fistel
Apikal periodontit med abscess
Dental abscess, dentoalveolär abscess UNS
Dental abscess, dentoalveolär abscess utan
fistel
Periradikulär abscess med ursprung i
pulpan, utan fistel
Periradikulär abscess UNS
Periradikulär abscess utan relation till fistel

K04.8

Radikulär cysta (rotcysta)
Innefattar:
Cysta
• apikal
• periapikal
• periradikulär
K04.80
K04.81
K04.82

K04.89

Akut periradikulär osteit med ursprung
i pulpan
Akut periradikulär osteit UNS
Akut apikal periodontit
Akut periapikal osteit

Apikal och lateral
Residual
Inflammatorisk paradental
(lateral)
Utesluter:
Lateral parodontal utvecklingscysta (K09.04)
Radikulärcysta, ospecificerad

K04.9

Andra och icke specificerade sjukdomar
i pulpan och de periradikulära
vävnaderna

K05

Sjukdomar i tandköttet och de
parodontala vävnaderna
(vävnaderna kring tänderna)
Innefattar:
Sjukdom i tandlöst alveolarutskott

Kronisk periradikulär osteit med
ursprung i pulpan
Apikalt eller periapikalt granulom
Kronisk apikal periodontit
Kronisk periapikal osteit
Rotspetsgranulom

K05.0

Periradikulär abscess med fistel
Innefattar:
Apikal periodontit med fistel
Dental, dentoalveolär abscess med fistel
Periapikal abscess med ursprung i pulpan
K04.60
K04.61
K04.62
K04.63
K04.69

K04.7

Akut gingivit
Utesluter:
Akut nekrotiserande ulcerös gingivit
(fusospiroketal gingivit)(Vincents gingivit)
(A69.10)
Akut perikoronit (K05.22)
Herpetisk gingivostomatit (B00.2T)
K05.00
K05.08

Fistel till käkhålan
Fistel till näshålan
Fistel till munhålan
Fistel till huden
Periapikal abscess med fistel,
ospecificerad

K05.09
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Akut streptokockgingivostomatit
Annan specificerad akut
gingivit
Akut gingivit, ospecificerad
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K05.1

K05.2

K05.3

K06

Kronisk gingivit
K05.10 Enkel randgingivit
K05.11 Hyperplastisk
K05.12 Ulcerativ
Utesluter:
Akut nekrotiserande ulcerös
gingivit (A69.10)
K05.13 Deskvamativ
K05.18 Annan specificerad kronisk
gingivit
K05.19 Kronisk gingivit, ospecificerad

Utesluter:
Atrofi av tandlöst alveolarutskott (K08.2)
Gingivit:
• akut (K05.0)
• kronisk (K05.1)
K06.0

Akut parodontit
K05.20 Parodontal abscess med
ursprung i tandköttet, utan
fistel
Utesluter:
Akut periradikulär osteit med
ursprung i tandpulpan (K04.4)
Akut periradikulär abscess med
ursprung i tandpulpan, utan fistel
(K04.7)
K05.21 Parodontal abscess med
ursprung i tandköttet, med
fistel
Utesluter:
Akut periradikulär osteit med
ursprung i tandpulpan (K04.4)
Akut periradikulär abscess med
ursprung i tandpulpan, med fistel
(K04.6)
K05.22 Akut perikoronit
K05.28 Annan specificerad akut
parodontit
K05.29 Akut parodontit, ospecificerad

Juvenil parodontit
Parodontos

K05.5

Andra parodontala sjukdomar

Gingivaretraktion
Innefattar:
Postinfektiös
Postoperativ
K06.00
K06.01
K06.09

K06.1

K06.19
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Lokal
Generaliserad
Gingivaretraktion,
ospecificerad

Gingival hyperplasi
Innefattar:
Tuberfibromatos
K06.10
K06.18

Kronisk parodontit
K05.30 Lätt
K05.31 Komplicerad
K05.32 Kronisk perikoronit
K05.33 Förtjockad tandfollikel
K05.38 Annan specificerad kronisk
parodontit
K05.39 Kronisk parodontit,
ospecificerad

K05.4

Andra sjukdomar i tandköttet och
tandlöst alveolarutskott

Gingival fibromatos
Annan specificerad gingival
hyperplasi
Gingival hyperplasi,
ospecificerad

K06.2

Traumatiska skador i gingiva och
tandlöst alveolarutskott
K06.20 Orsakad av traumatisk
ocklusion
K06.21 Orsakad av tandborstning
K06.22 Friktions- (funktionell) keratos
K06.23 Irritationshyperplasi på
alveolarutskott (protesorsakad
hyperplasi)
K06.28 Annan specificerad traumatisk
skada i gingivan och tandlöst
alveolarutskott
K06.29 Traumatisk skada i gingivan
och på tandlöst alveolarutskott, ospecificerad

K06.8

Andra specificerade sjukdomar i
gingiva och tandlöst alveolarutskott
K06.80 Gingival cysta hos vuxen
Utesluter:
Gingival cysta hos nyfödd
(K09.82)
K06.81 Perifert jättecellsgranulom
(jättecellsepulid)
K06.82 Fibrös epulid
K06.83 Pyogent granulom
Utesluter:
Pyogent granulom med annan
lokalisation än gingivan eller
tandlöst alveolarutskott (K13.40)
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K06.84
K06.88

Crista flaccida
Annan specificerad

K06.9

Sjukdom i gingiva och tandlöst
alveolarutskott, ospecificerad

K07

Tand- och käkmissbildningar med
malocklusion (felaktig sammanbitning)

K07.0

Uttalade anomalier i käkarnas storlek
Utesluter:
Akromegali (E22.0)
Hemifacial atrofi (Q67.40)
Hemifacial hypertrofi (Q67.41)
Robins syndrom (Q87.0)
Unilateral kondylär hyperplasi (K10.81)
Unilateral kondylär hypoplasi (K10.82)
K07.00
K07.01
K07.02
K07.03
K07.04
K07.05
K07.08
K07.09

K07.1

Maxillär makrognati (maxillär
hyperplasi)
Mandibulär makrognati
(mandibulär hyperplasi)
Makrognati, bägge käkarna
Maxillär mikrognati (maxillär
hypoplasi)
Mandibulär mikrognati
(mandibulär hypoplasi)
Mikrognati, bägge käkarna
Annan specificerad anomali i
käkarnas storlek
Anomali i käkarnas storlek,
ospecificerad

Anomalier i förhållandet mellan käke
och skallbas
K07.10 Asymmetri av käke
Mandibulär laterognati
Utesluter:
Hemifacial atrofi (Q67.40)
Hemifacial hypertrofi (Q67.41)
Unilateral kondylär hyperplasi
(K10.81)
Unilateral kondylär hypoplasi
(K10.82)
K07.11 Mandibulär prognati
K07.12 Maxillär prognati
K07.13 Mandibulär retrognati
K07.14 Maxillär retrognati
K07.18 Annan specificerad anomali i
förhållandet mellan käke och
skallbas
K07.19 Anomali i förhållandet mellan
käke och skallbas, ospecificerad

K07.2

Anomalier i förhållandet mellan
tandbågarna
K07.20 Postnormalt bett
Distalocklusion
K07.21 Prenormalt bett
Mesialocklusion
K07.22 Överbett (uttalad horisontell
överbitning)
K07.23 Djupbett (uttalad vertikal
överbitning)
K07.24 Öppet bett
K07.25 Korsbett, inverterat bett
K07.26 Medellinjeförskjutning
K07.27 Saxbett
K07.28 Annan specificerad anomali i
förhållandet mellan tandbågarna
K07.29 Anomali i förhållandet mellan
tandbågarna, ospecificerad

K07.3

Anomalier i tändernas ställning
K07.30 Trångställning
K07.31 Felställning
K07.32 Rotation
K07.33 Glesställning
Diastema
K07.34 Transposition
K07.35 Retinerade tänder med
abnormt läge av sådana eller
närliggande tänder
Utesluter:
Retinerade tänder utan abnormt
läge (K01.0, K01.1)
K07.38 Annan specificerad anomali i
tändernas ställning
K07.39 Anomali i tändernas ställning,
ospecificerad

K07.4

Malocklusion, ospecificerad

K07.5

Onormal funktion hos tänder och käkar
Utesluter:
Bruxism (tandgnissling UNS) (F45.82)
Tumsugning (F98.8T)
Malocklusion orsakad av:
K07.50 Onormal hopbitning
K07.51 Onormal sväljning
K07.54 Munandning
K07.55 Tung-, läpp- och fingerovanor
K07.58 Annan specificerad onormal
funktion hos tänder och käkar
K07.59 Onormal funktion hos tänder
och käkar, ospecificerad
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K07.6

Rubbningar i käkled
Utesluter:
Osteofyt i käkled (M25.7T)
Trismus (R25.2)
K07.60

K07.61
K07.62

K07.63

K07.64
K07.68

K07.69

K08
K08.0

Atrofi av tandlöst alveolarutskott

K08.3

Retinerad tandrot (rotrest)

K08.8

Andra specificerade sjukdomar i
tänderna och omgivande vävnader
K08.80 Tandvärk UNS
K08.81 Oregelbundet alveolarutskott
K08.82 Förstoring av alveolarutskott
UNS
K08.88 Annan specificerad

K08.9

Sjukdomar och tillstånd i tänderna och
omgivande vävnader, ospecificerade

K09

Cystor i mun- och käkregionen som
ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Mukocele (K11.6)
Radikulärcysta (K04.8)
Residualcysta (K04.8)

K09.0

Odontogena utvecklingscystor1
K09.00 Eruptionscysta
K09.01 Gingivalcysta
K09.02 Keratocysta (primordialcysta)
K09.03 Follikulärcysta
K09.04 Lateral parodontalcysta
K09.08 Annan specificerad odontogen
utvecklingscysta
K09.09 Odontogen utvecklingscysta,
ospecificerad

K09.1

Icke odontogena utvecklingscystor1
Innefattar:
”Fissurala” cystor

Andra sjukdomar och tillstånd i
tänder och omgivande vävnader

K09.10
K09.11
K09.12

Förlust av tänder på grund av systemsjukdom
Utesluter:
Anodonti (K00.0)
K08.0T

K08.1

Mandibulär dysfunktion
Utesluter:
Aktuell skada med luxation av
käkled (S03.0)
Distorsion i käkled (S03.4)
Sjukdomar upptagna i Kapitel XIII
Knäppningar i käkled
Återkommande (habituell)
luxation och subluxation i
käkled
Innefattar:
Diskdisplacering med reduktion
Diskdisplacering utan reduktion
Utesluter:
Aktuell skada med luxation av
käkled (S03.0)
Smärta i käkled, som ej
klassificeras annorstädes
Utesluter:
Mandibulär dysfunktion (K07.60)
Stelhet i käkled, som ej
klassificeras annorstädes
Annan specificerad rubbning i
käkleden
Diskperforation
Rubbning i käkleden,
ospecificerad

K08.2

K09.13
K09.18

Förlust av tänder på grund av
sjukdom i omgivande
vävnader, inklusive systemsjukdom, t.ex. akrodyni (T56.1),
hypofosfatasi (E83.3)
Utesluter:
För tidig fällning av primära
(mjölk-)tänder (K00.65)

K09.19

Förlust av tänder som följd av
olycksfall, extraktion eller parodontal
sjukdom
Utesluter:
Aktuellt olycksfall (S03.2)

1
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Globulomaxillärcysta
Mediancysta
Nasopalatinalcysta
(incisivkanals-)
Cysta i papilla incisiva
Annan specificerad icke
odontogen utvecklingscysta
Icke odontogen utvecklingscysta, ospecificerad

Se utdrag ur ICD-O och Bilaga 1
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K09.2

Andra cystor i käken1
Utesluter:
Idiopatisk benkavitet (Stafnes cysta)
(K10.02)
K09.20
K09.21
K09.22

K09.28
K09.29
K09.8

K10.21

K10.22
K10.23

Andra specificerade cystor i mun- och
käkregionen som ej klassificeras
annorstädes
K09.80 Dermoidcysta
K09.81 Epidermoidcysta
K09.82 Gingivalcysta hos nyfödd
Utesluter:
Gingivalcysta hos vuxen
(K06.80)
K09.83 Palatinalcysta hos nyfödd
Epsteins pärla
K09.84 Nasoalveolär (nasolabial) cysta
K09.85 Lymfoepitelial cysta
K09.88 Annan specificerad cysta i
mun- och käkregionen
Cysta i mun- och käkregionen,
ospecificerad

K10

Andra sjukdomar i käkarna

K10.0

Utvecklingssjukdomar i käkarna
K10.00 Torus mandibularis
K10.01 Torus palatinus
K10.02 Idiopatisk benkavitet
Stafnes cysta
K10.08 Annan specificerad
utvecklingssjukdom i käkarna
K10.09 Utvecklingssjukdom i käkarna,
ospecificerad

Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Tilläggskod kan användas för att ange
strålning, om strålningsutlöst (Kapitel XX)
K10.20

Aneurysmatisk bencysta2
Solitär (traumatisk)
(hemorragisk) bencysta
Epitelial käkcysta som ej kan
identifieras som odontogen
eller icke odontogen
Annan specificerad käkcysta
Käkcysta, ospecificerad

K09.9

K10.1

K10.2

K10.24
K10.25
K10.26
K10.28
K10.29
K10.3

Alveolit i käkbenet
Alveolär osteit
Dry socket

K10.8

Andra specificerade sjukdomar i käkarna
Utesluter:
Fibrös dysplasi, polyostotisk (Q78.1)
K10.80
K10.81
K10.82
K10.83
K10.88

K10.9

K11

Centralt jättecellsgranulom
Jättecellsgranulom UNS
Utesluter:
Perifert jättecellsgranulom (K06.81)

Osteit i käke
Utesluter:
Alveolit (K10.3)
Periapikalosteit, akut (K04.4)
Periapikalosteit, kronisk (K04.5)
Osteomyelit i käke
Utesluter:
Neonatal osteomyelit i maxillan
(neonatal maxillit) (K10.24)
Periostit i käke
Kronisk periostit i käke
Hyalin mikroangiopati
Pulse granuloma
Neonatal osteomyelit i
maxillan (neonatal maxillit)
Sekvester av käkben
Osteoradionekros i käke
Annat specificerat inflammatoriskt tillstånd i käkarna
Inflammatoriskt tillstånd i
käkarna, ospecificerat

Kerubism1
Unilateral kondylär hyperplasi
Unilateral kondylär hypoplasi
Fibrös dysplasi av käke
Annan specificerad sjukdom i
käkarna
Exostos i käke

Sjukdom i käkarna, ospecificerad

Sjukdom i spottkörtlarna
Utesluter:
Spottkörteltumörer (C07.-, C08.-, D10.-,
D11.-)

K11.0

Spottkörtelatrofi

K11.1

Spottkörtelhypertrofi

1

Se utdrag ur ICD-O och Bilaga 1
Förändring med histologiska drag av både
aneurysmatisk cysta och annan fibroossös förändring
skall klassificeras här
2

1
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K11.2

K11.3

Spottkörtelabscess

K11.4

Spottkörtelfistel
Utesluter:
Medfödd fistel från spottkörtel (Q38.43)

K11.5

Spottsten
Sten i spottkörtel eller spottkörtelgång

K11.6

Mukocele
Ranula
K11.60
K11.61
K11.69

K11.7

K11.79

K11.81
K11.82
K11.83
K11.84
K11.85
K11.88
K11.9

Mukös retentionscysta i
spottkörtel
Mukös extravasationscysta i
spottkörtel
Mukocele i spottkörtel,
ospecificerat

Hyposalivation
Xerostomi (muntorrhet)
Hypersalivation (ptyalism)
Annan specificerad rubbning i
spottkörtelfunktionen
Rubbad spottkörtelfunktion,
ospecificerad

K12.0

Andra specificerade sjukdomar
i spottkörtlarna
Utesluter:
Siccasyndromet [Sjögren] (M35.0)
K11.80

Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd
Utesluter:
Cancrum oris (A69.0)
Fokal epitelial hyperplasi (B07.92)
Gangränös stomatit (A69.0)
Herpangina (B08.5T)
Noma (A69.0)
Pyostomatitis vegetans (L08.0T)
Stomatit:
• akut nekrotiserande (A69.0)
• allergisk (L23.-)
• bomullsrulle- (K12.14)
• candida- (B37.0)
• Coxsackievirus UNS (B34.1)
• epizootisk (B08.8)
• fusospiroketal (A69.0)
• herpetisk (B00.2T)
• medikamentös (T36–T50)
• mykotisk (B37.0)
• nikotin- (K13.24)
• vesikulär med exantem (B08.4)
Streptokockgingivostomatit (K05.00)
Virusbetingad vesikulär stomatit [Indiana
fever] (A93.8T)

Rubbad spottkörtelfunktion
Utesluter:
Siccasyndromet [Sjögren] (M35.0)
Torr mun UNS (R68.2)
K11.70
K11.71
K11.72
K11.78

K11.8

K12

Spottkörtelinflammation
Utesluter:
Påssjuka (B26.-)
Uveoparotidfeber [Heerfordt] (D86.8)

Benign lymfoepitelial lesion i
spottkörtlarna
Mikulicz sjukdom
Stenos (striktur) i spottkörtelgången
Sialektasi
Sialos
Nekrotiserande sialometaplasi
Annan specificerad sjukdom i
spottkörtlarna

Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad
Sialoadenopati UNS
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Recidiverande afte
K12.00 Recidiverande (minor) afte
Aftös stomatit
Mikulicz afte
Minor afte
Recidiverande aftöst sår
K12.01 Periadenitis mucosa necrotica
recurrens
Aftös stomatit med ärrbildning
Major afte
Suttons afte
K12.02 Stomatitis herpetiformis
(herpetiform eruption)
Utesluter:
Dermatitis herpetiformis
(L13.0T)
Herpetisk gingivostomatit
(B00.2T)
K12.03 Bednars afte
K12.04 Traumatiskt sår
Utesluter:
Sår på tungan UNS (K14.09)
Traumatiskt sår på tungan
(K14.01)
K12.08 Annan specificerad
recidiverande afte
K12.09 Recidiverande afte,
ospecificerad
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K12.1

K12.2

K13

Andra former av stomatit
K12.10 Stomatitis artifacta
K12.11 Stomatitis geographica
Utesluter:
Lingua geographica (K14.1)
K12.12 Protesstomatit
Utesluter:
Protesstomatit orsakad av
candidainfektion
(B37.03)
Traumatiskt sår orsakat av protes
(K12.04)
K12.13 Papillomatös hyperplasi i
gommen
K12.14 Kontaktstomatit
Cotton roll stomatitis
K12.18 Annan specificerad stomatit
K12.19 Stomatit, ospecificerad

K13.00

K13.01
K13.02
K13.03
K13.04
K13.08
K13.09

Inflammation och abscess i munregionen
Munbottenflegmone
Submandibulär abscess
Utesluter:
Abscess:
• parodontal (K05.21)
• periradikulär (K04.6–K04.7)
• peritonsillär (J36)
• spottkörtel (K11.3)
• tungan (K14.00)

Kind- och läppbitning

K13.2

Leukoplaki och andra störningar i
munhålans epitel inklusive tungan
Anmärkning:
Förändringar (såsom leukoplaki, erytroplaki) utan omnämnande av uttalad
dysplasi tillhör detta avsnitt och kodning
med hjälp av följande 6:e tecken kan
användas:
Utan dysplasi (eller Grad 0)
Lätt (mild) dysplasi (eller Grad 1)
Måttlig dysplasi (eller Grad 2)
Dysplasi inte omnämnd

Förändringar med uttalad dysplasi (eller
Grad 3 eller 4) tillhör avsnittet in situtumörer (D00–D09)

Innefattar:
Epiteliala störningar i tungan
Utesluter:
Cystor i munregionen (K09.-)
Sjukdomar i tungan (K14.-)
Stomatit och besläktade tillstånd (K12.-)
Vissa sjukdomar i gingivan och tandlöst
alveolarutskott (K05–K06)
K13.0

K13.1

0
1
2
9

Andra sjukdomar i läpparna och i
munslemhinnan

Angulär keilit
Keilos
Munvinkelragader
Perlèche, som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Perlèche orsakad av:
• candidainfektion (B37.0)
• riboflavinbrist (E53.0)
Keilit, glandulär (cheilitis
glandularis apostematosa)
Keilit, exfoliativ
Keilit UNS
Keilodyni
Annan specificerad sjukdom i
läpparna
Sjukdom i läpparna,
ospecificerad

I denna klassifikation definieras leukoplaki
som en vit förändring i munslemhinnan,
som inte kan placeras i någon annan diagnoskategori
Utesluter:
Fokal epitelial hyperplasi (B07.92)
Friktionskeratos (K06.22)
Funktionsbetingad keratos (K06.22)
Hårig leukoplaki (K13.3)
Leukoplaki orsakad av candidainfektion
(B37.02)

Sjukdomar i läpparna
Utesluter:
Keilit orsakad av strålningsrelaterade
sjukdomar (L56.8T)
Riboflavinbrist (E53.0)

K13.20
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Leukoplaki, idiopatisk
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K13.21

K13.22
K13.23
K13.24

K13.28
K13.29

Leukoplaki, förenad med
tobaksbruk
Utesluter:
Gomförändring hos rökare
(K13.24)
Leukokeratosis nicotina palati
(K13.24)
Erytroplaki
Leuködem
Gomförändring hos rökare
Leukokeratosis nicotina palati
Nikotinstomatit
Annan specificerad störning
Störning, ospecificerad
Leukoplaki UNS

K13.3

Hårig leukoplaki

K13.4

Granulom och granulomliknande
tillstånd i munslemhinnan
K13.40 Pyogent granulom
Utesluter:
Gingivan (K06.83)
K13.41 Eosinofilt granulom i munslemhinnan
Utesluter:
Eosinofilt granulom i ben
(D76.00)
Histiocytos X (D76.-)
K13.42 Verruköst xantom
(histiocytos Y)
K13.48 Annat specificerat granulom
och granulomliknande tillstånd
i munslemhinnan
K13.49 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan, ospecificerat

K13.5

Submukös fibros i munnen

K13.6

Irritationshyperplasi i munslemhinnan
Utesluter:
Irritationshyperplasi av tandlöst alveolarutskott (protesorsakad hyperplasi) (K06.23)

K13.7

Andra och icke specificerade
förändringar i munslemhinnan
K13.70 Uttalad melaninpigmentering
Melaninpigmentering hos rökare
Melanoplaki
K13.71 Oral fistel
Utesluter:
Periradikulär abscess med fistel
(K04.6)
Sinus-oral fistel (T81.8)

K13.72

K13.73
K13.78

K13.79

K14

Avsiktlig tatuering
Utesluter:
Amalgamtatuering (T81.50)
Fokal oral mucinos
Annan specificerad förändring
i munslemhinnan
Linea alba
Förändring i munslemhinnan,
ospecificerad

Sjukdomar i tungan
Utesluter:
Erytroplaki (K13.22)
Fokal epitelial hyperplasi (B07.92)
Hårig leukoplaki (K13.3)
Leukoplaki i tungan (K13.2)
Leuködem i tungan (K13.23)
Makroglossi (medfödd) (Q38.2)
Submukös fibros i tungan (K13.5)

K14.0

Glossit
Utesluter:
Atrofisk glossit (K14.42)
K14.00
K14.01
K14.08
K14.09

54

Abscess i tungan
Traumatisk ulceration på
tungan
Annan specificerad glossit
Glossit, ospecificerad
Ulceration på tungan UNS

K14.1

Lingua geographica
Benign migrerande glossit
Glossitis areata exfoliativa

K14.2

Glossitis rhombica mediana

K14.3

Papillhypertrofi på tungan
K14.30 Belagd tunga
K14.31 Hårtunga
Lingua villosa nigra
Svart hårtunga
Utesluter:
Hårig leukoplaki (K13.3)
Hårtunga orsakad av antibiotika
(K14.38)
K14.32 Hypertrofi av papillae foliatae
K14.38 Annan specificerad papillhypertrofi på tungan
Hårtunga orsakad av antibiotika
K14.39 Papillhypertrofi på tungan,
ospecificerad

MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR

K14.4

Atrofi av tungpapillerna
K14.40 Orsakad av vanemässig
rengöring
K14.41 Orsakad av systemsjukdom
K14.42 Atrofisk glossit UNS
K14.48 Annan specificerad papillatrofi
på tungan
K14.49 Papillatrofi på tungan,
ospecificerad

K14.5

Lingua plicata
Fissurerad tunga
Fårad tunga
Skrotaltunga
Utesluter:
Medfödd fissur i tungan (Q38.33)

K14.6

Tungsmärtor
Utesluter:
Rubbning av smak (R43.-)
K14.60
K14.61
K14.68
K14.69

Glossopyros (brännande
känsla i tungan)
Glossodyni (smärtor i tungan)
Annan specificerad tungsmärta
Tungsmärta, ospecificerad

K14.8

Andra specificerade sjukdomar i tungan
K14.80 Lingua indentata
K14.81 Hypertrofi av tungan
Hemihypertrofi av tungan
Utesluter:
Makroglossi (medfödd) (Q38.2T)
K14.82 Atrofi av tungan
Hemiatrofi av tungan
Utesluter:
Papillatrofi på tungan (K14.4)
K14.88 Annan specificerad sjukdom i
tungan
Sjukdom i tungtonsillen

K14.9

Sjukdom i tungan, ospecificerad

ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I
TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN
K50

Crohns sjukdom [regional
enterit]

K50.8

Annan Crohns sjukdom
K50.8T Oral manifestation
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KAPITEL XII

Hudens och underhudens sjukdomar

INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD
L02

Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)

L02.0

Kutan abscess, furunkel och karbunkel i
ansiktet

BLÅSDERMATOSER
(HUDSJUKDOMAR MED BLÅSOR)
Utesluter:
Benign familjär pemfigus [Hailey-Hailey] (Q82.80)

L10

Pemfigus

L02.1

Kutan abscess, furunkel och karbunkel
på halsen

L10.0

Pemphigus vulgaris
L10.0T Oral manifestation

L03

Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)

L10.1

Pemphigus vegetans
L10.1T Oral manifestation

Utesluter:
Cellulit i munnen (K12.2T)

L10.2

Pemphigus foliaceus
L10.2T Oral manifestation

L03.2

Cellulit i ansiktet

L10.5

Läkemedelsutlöst pemfigus
L10.5T Oral manifestation

L03.8

Cellulit med andra specificerade
lokalisationer
L03.8T Huvudet och halsen (utom
ansiktet)

L10.8

Annan specificerad pemfigus
L10.8T Oral manifestation

L10.9

Pemfigus, ospecificerad
L10.9T Oral manifestation

L12

Pemfigoid

L12.0

Bullös pemfigoid
L12.0T Oral manifestation

L12.1

Ärrbildande pemfigoid
Innefattar:
Benign slemhinnepemfigoid

L04

Akut lymfkörtelinflammation
Akut lymfadenit
Innefattar:
Abscess (akut) i lymfkörtel
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar UNS (R59.-)
Generaliserad lymfadenopati orsakad av
HIV-infektion (B23.1)
Kronisk lymfadenit (I88.1)

L04.0

Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet
och halsen

L08

Andra lokala infektioner i hud och
underhud

L08.0

Pyoderma
L08.0T Pyostomatitis vegetans

L08.8

Andra specificerade lokala infektioner i
hud och underhud
L08.8T Huvudet och halsen

L12.1T
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Oral manifestation

L12.2

Kronisk bullös sjukdom hos barn
L12.2T Oral manifestation

L12.3

Förvärvad epidermolysis bullosa
L12.3T Oral manifestation

L12.8

Annan specificerad pemfigoid
L12.8T Oral manifestation

L12.9

Pemfigoid, ospecificerad
L12.9T Oral manifestation

HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

L13

Andra blåsdermatoser

L13.0

Dermatitis herpetiformis
Innefattar:
Duhrings sjukdom
Utesluter:
Stomatitis herpetiformis (K12.02)
L13.0T

L43.8

Oral manifestation

L13.8

Andra specificerade blåsdermatoser
L13.8T Oral manifestation

L13.9

Blåsdermatos, ospecificerad
L13.9T Oral manifestation

Annan lichen ruber planus
L43.80 Oral manifestation av papulär
lichen ruber planus
L43.81 Oral manifestation av retikulär
lichen ruber planus
L43.82 Oral manifestation av atrofisk
och erosiv lichen ruber planus
L43.83 Oral manifestation av lichen
ruber planus av placktyp
L43.88 Oral manifestation av annan
specificerad lichen ruber
planus
L43.89 Oral manifestation av ospecificerad lichen ruber planus

DERMATIT OCH EKSEM
L23

Allergisk kontaktdermatit
(kontakteksem)

L23.2

Allergisk kontaktdermatit orsakad av
kosmetika
L23.2T Oral manifestation

L24

URTIKARIA (NÄSSELFEBER) OCH
ERYTEMATÖSA TILLSTÅND
(TILLSTÅND MED HUDRODNAD)

Irritativ kontaktdermatit
Utesluter:
Kontaktstomatit (K12.14)
L24.9T

L40

Psoriasis

L40.0

Psoriasis vulgaris
L40.0T Oral manifestation

L40.1

Generaliserad pustulär psoriasis
L40.1T Oral manifestation

L40.2

Acrodermatitis continua
L40.2T Oral manifestation

Icke bullöst erythema multiforme
L51.0T Oral manifestation

L51.1

Bullöst erythema multiforme
Innefattar:
Stevens-Johnsons syndrom

L51.9

Lichen ruber planus

L43.1

Lichen ruber planus bullosus
L43.1T Oral manifestation

L43.2

Lichenoid läkemedelsreaktion
Tilläggskod (Kapitel XX) kan användas för
att ange orsakande läkemedel

Oral manifestation

Erythema multiforme, ospecificerat
L51.9T Oral manifestation

STRÅLNINGSRELATERADE SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD

Oral manifestation

L43

L43.2T

L51.0

L51.1T

Pityriasis rosea
L42.9T

Erythema multiforme

Oral manifestation

PAPULOSKVAMÖSA SJUKDOMAR

L42

L51

Oral manifestation

57

L56

Andra akuta hudförändringar
orsakade av ultraviolett strålning

L56.8

Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett
strålning
L56.8T Aktinisk keilit

HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

SJUKDOMAR I HÅR, HÅRFOLLIKLAR,
NAGLAR, TALGKÖRTLAR OCH
SVETTKÖRTLAR

L90

Atrofiska hudsjukdomar

L90.0

Lichen sclerosus et atrophicus
L90.0T Oral manifestation

L71

Rosacea

L91

Hypertrofiska hudsjukdomar

L71.0

Perioral dermatit
Tilläggskod (Kapitel XX) kan användas för
att ange orsakande läkemedel om tillståndet
är läkemedelsutlöst

L91.0

Keloidärr
Hypertrofiskt ärr
Keloid
L91.0T

ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH
UNDERHUD
L80

Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i
huden)
L80.9T

L81

Ansiktet och halsen

Andra pigmentrubbningar
Utesluter:
Födelsemärke UNS (Q82.5)
Nevus – se Alfabetisk förteckning
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.80)

L81.3

Café au lait-fläckar
L81.3T Ansiktet och halsen

L81.4

Annan melaninhyperpigmentering
Innefattar:
Lentigo
L81.4T

L81.5

L81.8

L82

L92

Granulomatösa sjukdomar i hud
och underhud

L92.0

Granuloma annulare
L92.0T Oral manifestation

L92.2

Granuloma faciale (eosinofilt
hudgranulom)
L92.2T Ansiktet

L92.3

Främmandekroppsgranulom i hud och
underhud
L92.3T Ansiktet

L93

Lupus erythematosus
Utesluter:
Systemisk lupus erythematosus [SLE]
(M32.-)

L93.0

Diskoid lupus erythematosus
L93.0T Oral manifestation

L94

Andra lokaliserade bindvävssjukdomar

Ansiktet och halsen

Leukoderma som ej klassificeras
annorstädes
L81.5T Ansiktet och halsen

Utesluter:
Systemiska bindvävssjukdomar (M30–M35)

Andra specificerade pigmentrubbningar
L81.8T Ansiktet och halsen

L94.0

Lokaliserad sklerodermi (morphea)
L94.0T Ansiktet

Seborroisk keratos

L94.1

Linjär sklerodermi
Innefattar:
Sclerodermie en coup de sabre

L82.9T

L83

Ansiktet och halsen

Ansiktet och halsen

L94.1T

Acanthosis nigricans
L83.9T

Ansiktet och halsen

L85

Annan epidermal hudförtjockning

L85.8

Annan specificerad epidermal
hudförtjockning
L85.8T Keratoakantom
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Ansiktet

HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

L98

Andra sjukdomar i hud och
underhud som ej klassificeras
annorstädes

L98.0

Pyogent granulom
L98.0T Ansiktet

L98.8

Andra specificerade sjukdomar i hud
och underhud
L98.80 Ärftlig mukoepitelial dysplasi
L98.88 Annan specificerad sjukdom i
hud och underhud, som ej
klassificeras annorstädes
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KAPITEL XIII

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven
LEDSJUKDOMAR

M11

Andra kristallartropatier

M11.2

Andra kondrokalcinoser
Kondrokalcinos UNS

INFEKTIÖSA LEDSJUKDOMAR

M11.2T Käkled

M00

Varig artrit
M00.9T Käkled

M02

Reaktiv artrit

M02.3

Reiters sjukdom
M02.3T Käkled

M12

Andra specificerade artropatier

M12.2

Villonodulär synovit (pigmenterad)
M12.2T Käkled

M12.5

Traumatisk artropati
Traumiterativ artrit
M12.5T Käkled

INFLAMMATORISKA POLYARTRITER
M05

Seropositiv reumatoid artrit

M13

Annan artrit

M13.9

Artrit, ospecificerad
M13.9T Käkled

Innefattar:
Feltys syndrom
M05.9T Käkled

M06

ARTROS

Annan reumatoid artrit

M15

M06.9T Käkled

M07

Ledsjukdomar vid psoriasis och
tarmsjukdomar

M07.3

Andra artropatier vid psoriasis
M07.3T Käkledsartropati vid psoriasis

M08

Juvenil artrit

M15.9T Käkled

M19

Innefattar:
Juvenil artrit med systemisk debut
Stills sjukdom

Primär artros i andra leder
M19.0T Käkled

ANDRA LEDSJUKDOMAR

M08.9T Käkled

M24

Gikt

Andra specificerade rubbningar i
leder
Utesluter:
Sjukdomar i temporomandibularisleden
(K07.6)

Arthritis urica
M10.0

Andra artroser
Innefattar:
Osteoartrit
Osteoartros

M19.0

M10

Polyartros

Idiopatisk gikt
M10.0T Käkled

M24.6
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Ankylotisk led
M24.6T Käkled

SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN

M25

Andra ledsjukdomar som ej
klassificeras annorstädes

M25.7

Osteofyt
M25.7T Käkled

SPONDYLOPATIER
M45

Pelvospondylit [Bechterews
sjukdom]
M45.9T Käkled

INFLAMMATORISKA
SYSTEMSJUKDOMAR

SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER

M30

Polyarteritis nodosa och
besläktade tillstånd

MUSKELSJUKDOMAR

M30.3

Mukokutant lymfkörtelsyndrom
[Kawasaki]
M30.3T Oral manifestation

M61

M31

Andra nekrotiserande
vaskulopatier (kärlsjukdomar)

M31.2

Letalt mittlinjegranulom

M31.3

Wegeners granulomatos
Innefattar:
Nekrotiserande respiratorisk granulomatos

M62

M31.3T Oral manifestation

ANDRA SJUKDOMAR
I MJUKVÄVNADER

M31.6

Annan jättecellsarterit
M31.6T Oral manifestation

M32

Systemisk lupus erythematosus
[SLE]

Innefattar:
Myositis ossificans
M61.9T Huvudet och halsen

M72

Fibroplastiska sjukdomar
(fibroplasier)

M72.3

Nodulär fasciit
M72.3T Huvudet och halsen

M72.4

Pseudosarkomatös fibromatos
M72.4T Huvudet och halsen

M79

Andra sjukdomstillstånd i
mjukvävnader som ej klassificeras
annorstädes

M79.1

Myalgi
Utesluter:
Mandibulär dysfunktion (K07.60)
Myosit (M60.-)

M32.9T Oral manifestation

Dermatopolymyosit
M33.9T Oral manifestation

M34

Andra muskelsjukdomar
M62.9T Huvudet och halsen

Utesluter:
Diskoid lupus erythematosus (L93.0)

M33

Muskelkalcifikation och
muskelossifikation (förkalkning och
förbening i muskel)

Systemisk skleros
Innefattar:
Sklerodermi
M34.9T Oral manifestation

M79.1T Huvudet och halsen

M35

Andra inflammatoriska
systemsjukdomar

M79.2

Icke specificerad neuralgi och neurit
M79.2T Huvudet och halsen

M35.0

Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
M35.0T Oral manifestation

M79.5

M35.2

Behçets sjukdom
M35.2T Oral manifestation

Kvarvarande främmande kropp i
mjukvävnad
Utesluter:
Främmandekroppsgranulom i hud och
subkutan vävnad (L92.3)
M79.5T Huvudet och halsen
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SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN

SJUKDOMAR I BENVÄVNAD OCH
BROSKVÄVNAD

ANDRA SJUKDOMAR
I BENVÄVNAD
M88

Pagets deformerande bensjukdom
[Osteitis deformans Paget]

M88.0

Pagets sjukdom i skallben

M88.8

Pagets sjukdom i andra specificerade
ben
M88.80 Överkäke
M88.81 Underkäke
M88.88 Annat ansiktsben

M88.9

Pagets sjukdom i benvävnad,
ospecificerad

M83.9T Käke

M89

Andra sjukdomstillstånd i
benvävnad

M84

Kontinuitetsavbrott i benvävnad

M89.8

M84.0

Felläkning av fraktur
M84.0T Huvudet och halsen

M84.1

Utebliven frakturläkning
Pseudartros

Andra specificerade sjukdomstillstånd i
benvävnad
M89.80 Infantil kortikal hyperostos
M89.88 Annat specificerat sjukdomstillstånd i benvävnad, som ej
klassificeras annorstädes
Posttraumatisk subperiostal
ossifikation

RUBBNINGAR I BENTÄTHET OCH BENSTRUKTUR
M80

Osteoporos med patologisk fraktur
M80.9T Käke

M81

Osteoporos utan patologisk fraktur
M81.9T Käke

M83

Osteomalaci hos vuxen

M84.1T Huvudet och halsen
M84.2

Fördröjd frakturläkning
M84.2T Huvudet och halsen

M84.4

Patologisk fraktur som ej klassificeras
annorstädes
M84.4T Huvudet och halsen

M85

Andra rubbningar i bentäthet och
benstruktur
Utesluter:
Aneurysmatisk bencysta i käke (K09.20)
Fibrös dysplasi i käke (K10.83)
Osteogenesis imperfecta (Q78.0)
Osteopetros (Q78.2)
Osteopoikilos (Q78.8)
Polyostotisk fibrös dysplasi (Q78.1)
Solitär bencysta i käke (K09.21)

M85.2

Hyperostos i skallens ben
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KAPITEL XIV

Sjukdomar i urin- och könsorganen

NJURSVIKT
N18

Kronisk njursvikt
N18.9T Uremi, oral manifestation

ICKE INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR
I DE KVINNLIGA KÖNSORGANEN
N94

Smärtor och andra symtom som
har samband med de kvinnliga
könsorganen och menstruationscykeln

N94.8

Andra specificerade tillstånd som har
samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
N94.8T Oral manifestation
Gingivit som har samband med
menstruationscykeln

N95

Sjukliga tillstånd i samband med
klimakteriet

N95.8

Andra specificerade sjukliga tillstånd i
samband med klimakteriet
N95.8T Oral manifestation
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KAPITEL XV

Graviditet, förlossning och barnsängstid

ANDRA SJUKDOMAR HOS DEN
BLIVANDE MODERN I HUVUDSAK
SAMMANHÄNGANDE MED
GRAVIDITETEN
O21

Ihållande kräkningar under
graviditeten
O21.9T Oral manifestation

O26

Vård av modern för andra tillstånd i
huvudsak sammanhängande med
graviditeten

O26.8

Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd
O26.80 Graviditetsgingivit
O26.81 Graviditetsgranulom
(granuloma gravidarum)
O26.88 Annan specificerad oral
manifestation
O26.89 Oral manifestation,
ospecificerad
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KAPITEL XVII

Medfödda missbildningar, deformiteter
och kromosomavvikelser
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
AV NERVSYSTEMET
Q07

Q18.9

Andra medfödda missbildningar i
nervsystemet
Utesluter:
Icke malign neurofibromatos (Q85.0)

Q07.8

Medfödd missbildning av ansiktet och
halsen, ospecificerad
Medfödd missbildning UNS av ansikte och
hals

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
I CIRKULATIONSORGANEN

Andra specificerade medfödda
missbildningar i nervsystemet
Q07.8T Jaw-winking syndrome
[Marcus Gunns syndrom]

Q21

Medfödda missbildningar av
hjärtats skiljeväggar

Q21.0

Kammarseptumdefekt
Q21.0T Oral manifestation

Q21.1

Förmaksseptumdefekt
Q21.1T Oral manifestation

Q21.3

Fallots tetrad
Q21.3T Oral manifestation

Q21.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av hjärtskiljeväggar
Q21.8T Oral manifestation

Q21.9

Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Q21.9T Oral manifestation

Q25

Gälgångscysta, gälgångsfistel och
gälgångssinus
Gälgångsrudiment

Medfödda missbildningar av de
stora artärerna

Q25.0

Öppetstående ductus arteriosus
Q25.0T Oral manifestation

Q18.3

Pterygium colli
Halsvinge

Q25.1

Coarctatio aortae
Avbruten aortabåge

Q18.4

Makrostomi

Q18.5

Mikrostomi

Q18.6

Makrokeili
Medfödd hypertrofi av läpp

Q18.7

Mikrokeili

Q18.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av ansiktet och halsen
Medial cysta, fistel och sinus i ansikte och
hals

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
ÖGA, ÖRA, ANSIKTE OCH HALS
Q18

Andra medfödda missbildningar av
ansiktet och halsen
Utesluter:
Dentofaciala anomalier (inklusive
malocklusion) (K07.-)
Kluven läpp och gom (Q35–Q37)
Medfödda missbildningar av skallens och
ansiktets ben (Q75.-)
Missbildningssyndrom som påverkar
ansiktets utseende (Q87.0)

Q18.0

Q25.1T Oral manifestation

Q27

Andra medfödda missbildningar av
perifera kärlsystemet
Utesluter:
Haemangiom och lymfangiom (D18.-)

Q27.3

Perifer arteriovenös missbildning
Innefattar:
Arteriovenöst aneurysm i underkäken
Q27.3T Oral manifestation
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MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
ANDNINGSORGAN
Q30

Medfödda missbildningar av näsan

Q30.8

Andra medfödda missbildningar av
näsan
Näsmissbildning i förening med
käkställningsanomali

Q37

KLUVEN LÄPP OCH GOM
Utesluter:
Robins syndrom (Q87.0)
Anmärkning:
Vissa av nedanstående koder i ICD-10 kan ifrågasättas
och torde ej komma till användning i Sverige. De har
därför satts med avvikande, mindre stil och anges
endast med den ursprungliga engelska terminologin

Q35

Kluven gom
Innefattar:
Gomfissur
Palatoschisis
Utesluter:
Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)

Kluven mjuk gom

Q35.5

Kluven hård och mjuk gom

Kluven uvula

Q35.9

Kluven gom, ospecificerad
Gomspalt UNS

Q36

Q36.1

Medialt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.9

Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven läpp UNS

Cleft hard palate with unilateral cleft
lip

Q37.3

Kluven mjuk gom med unilateralt
kluven läpp (läpp-käke)

Q37.4

Kluven hård och mjuk gom med
bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.5

Kluven hård och mjuk gom med
unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven hård och mjuk gom med kluven
läpp (läpp-käke) UNS

Q37.8

Icke specificerad kluven gom med
bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.9

Icke specificerad kluven gom med
unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven gom med kluven läpp UNS

Andra medfödda missbildningar av
tunga, mun och svalg
Utesluter:
Glossitis rhombica mediana (K14.2)
Kvarstående ductus thyreoglossus eller
ductus thyreolingualis (Q89.20)
Lingua plicata (K14.5)
Makrostomi (Q18.4)
Mikrostomi (Q18.5)
Tyreoglossuscysta (Q89.21)
Tyreoglossusfistel (Q89.22)
Tungtonsill (K14.88)

Kluven läpp

Bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.1

Kluven mjuk gom med bilateralt kluven
läpp (läpp-käke)

Q38

Innefattar:
Cheiloschisis
Harmynthet
Labium leporinum
Läppkäkspalt
Medfödd läppfissur
Utesluter:
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)
Q36.0

Cleft hard palate with bilateral cleft lip

Q37.2

Q35.6 Cleft palate, medial
Q35.7

Q37.0

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
AV MATSMÄLTNINGSORGANEN

Q35.1 Cleft hard palate
Q35.3

Kluven gom med kluven läpp

Q38.0

Medfödda missbildningar av läppar
som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Kluven läpp (Q36.-)
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)
Makrokeili (Q18.6)
Mikrokeili (Q18.7)
Q38.00 Medfödd läppfistel
Q38.01 Van der Woudes syndrom
Q38.08 Annan medfödd missbildning
av läpp, som ej klassificeras
annorstädes
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Q38.1

Ankyloglossi
Stramt tungband

Q38.2

Makroglossi

Q38.3

Andra medfödda missbildningar av
tungan
Utesluter:
Kvarstående ductus thyreoglossus (Q89.20)
Tungbasstruma (Q89.23)
Tyreoglossuscysta (Q89.21)
Tyreoglossusfistel (Q89.22)

Q38.6

Q38.30
Q38.31
Q38.32
Q38.33
Q38.34
Q38.35
Q38.36
Q38.38

Aglossi
Kluven tunga
Medfödd vidhäftad tunga
Medfödd fissur i tungan
Medfödd hypertrofi av tungan
Mikroglossi
Hypoplasi av tungan
Annan specificerad medfödd
missbildning av tungan
Q38.39 Missbildning av tungan,
ospecificerad
Q38.4

Q38.5

Andra medfödda missbildningar av
munhålan
Q38.60 Fordyces condition [Fordyces
spots][Fordyces sjukdom]
Q38.61 White sponge naevus
(leukokeratosis oris)
Q38.68 Annan specificerad medfödd
missbildning av munhålan
Q38.69 Medfödd missbildning av
munhålan, ospecificerad

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR OCH
DEFORMITETER AV MUSKLER OCH
SKELETT
Q67

Medfödda muskuloskeletala
deformiteter av skalle, ansikte,
kotpelare och bröstkorg
Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som
klassificeras under Q87.-

Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Q38.40 Avsaknad av spottkörtlar och
spottkörtelgångar
Q38.41 Accessorisk spottkörtel eller
spottkörtelgång
Q38.42 Atresi av spottkörtel eller
spottkörtelgång
Q38.43 Medfödd fistel från spottkörtel
Q38.48 Annan specificerad medfödd
missbildning av spottkörtlar
och spottkörtelgångar
Q38.49 Medfödd missbildning av
spottkörtlar och spottkörtelgångar, ospecificerad

Q67.0

Ansiktsasymmetri

Q67.1

Hoptryckt ansikte

Q67.2

Dolikocefali

Q67.3

Plagiocefali

Q67.4

Andra specificerade medfödda
deformiteter av skalle, ansikte och käke
Utesluter:
Dentofaciala anomalier (inklusive
malocklusion) (K07.-)
Q67.40 Halvsidig atrofi av ansiktet
Q67.41 Halvsidig hypertrofi av ansiktet
Q67.48 Annan specificerad medfödd
deformitet av skallen, ansiktet
och käke
Q67.49 Medfödd deformitet av skallen,
ansiktet och käke, ospecificerad

Medfödda missbildningar av gommen
som ej klassificeras annorstädes
Q38.50 Avsaknad av uvulan
Q38.51 Högt gomvalv
Q38.58 Annan specificerad medfödd
missbildning av gommen
Utesluter:
Kluven gom (Q35.-)
Kluven gom med kluven läpp
(Q37.-)
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Q68

Andra medfödda deformiteter av
muskler och skelett

Q68.0

Medfödd deformitet av sternocleidomastoideusmuskel
Q68.0T Medfödd (sternomastoid)
tortikollis

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER

Q75

Andra medfödda missbildningar av
skallens och ansiktets ben
Utesluter:
Dentofaciala anomalier (inklusive
malocklusion) (K07.-)
Medfödd missbildning av ansiktet UNS
(Q18.-)
Medfödda missbildningssyndrom som
klassificeras under Q87.Muskuloskeletala deformiteter av huvud och
ansikte (Q67.0–Q67.4)

Q75.0

Q78

Andra osteokondrodysplasier

Q78.0

Osteogenesis imperfecta
Innefattar:
Fragilitas ossium
Q78.0T Oral manifestation

Q78.1

Polyostotisk fibrös dysplasi
Innefattar:
Albright-McCune-Sternbergs syndrom
Q78.1T Oral manifestation

Q78.2

Kraniosynostos
Q75.00 Akrocefali
Q75.01 Ofullständig sammanväxning
av skallen
Q75.02 Oxycefali
Q75.03 Trigonocefali

Osteopetros
Albers-Schönbergs syndrom
Q78.2T Oral manifestation

Q78.3

Progressiv diafysdysplasi
Q78.3T Oral manifestation

Q78.8

Q75.1

Kraniofacial dysostos
Crouzons sjukdom

Q75.2

Hypertelorism

Andra specificerade osteokondrodysplasier
Innefattar:
Osteopoikilos

Q75.3

Makrocefali

Q78.8T Oral manifestation

Q75.4

Mandibulofacial dysostos

Q75.5

Okulomandibulär dysostos

Q75.8

Andra specificerade medfödda missbildningar av skallben och ansiktsben

Q75.9

Medfödd missbildning av skallben och
ansiktsben, ospecificerad

Q76

Medfödda missbildningar av
kotpelaren och bröstkorgens ben

Q76.1

Klippel-Feils syndrom
Cervicalt fusionssyndrom

Q79.6

Osteokondrodysplasi med
bristande tillväxt av rörben och
kotpelare

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR

Q77

Q78.9

Q78.9T Oral manifestation

Q79

Q80

Ehlers-Danlos syndrom
Q79.6T Oral manifestation

Medfödd iktyos
Q80.9T Oral manifestation

Akondroplasi
Hypokondroplasi
Q77.4T Oral manifestation

Q77.6

Medfödd missbildning av muskler
och skelett som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Medfödd (sternomastoid) tortikollis
(Q68.0T)

Utesluter:
Mukopolysackaridos (E76.-)
Q77.4

Osteokondrodysplasi, ospecificerad
Kondrodystrofi UNS
Osteodystrofi UNS

Kondroektodermal dysplasi
Ellis-van Crevelds syndrom
Q77.6T Oral manifestation
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Q81

Epidermolysis bullosa

Q81.0

Epidermolysis bullosa simplex
Q81.0T Oral manifestation

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis
Q81.1T Oral manifestation
Herlitz syndrom
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Q81.2

Epidermolysis bullosa dystrophica
Q81.2T Oral manifestation

Q81.8

Annan epidermolysis bullosa
Q81.8T Oral manifestation

Q81.9

Epidermolysis bullosa, ospecificerad
Q81.9T Oral manifestation

Q82

Andra medfödda missbildningar av
huden

Q82.8

Q82.80 Familjär benign pemfigus
[Hailey-Hailey]
Q82.81 Keratosis follicularis [DarierWhite]
Q82.82 Ärftlig keratosis palmaris et
plantaris
Q82.83 Dyskeratosis congenita
Q82.84 Pseudoxanthoma elasticum
Q82.85 Acrokeratosis verruciformis
Q82.88 Annan specificerad medfödd
missbildning

Utesluter:
Acrodermatitis enteropathica (E83.2T)
Medfödd erytropoetisk porfyri (E80.0)
Sturge-Weber (-Dimitri)s syndrom (Q85.81)
Q82.1

Xeroderma pigmentosum
Q82.1T Oral manifestation

Q82.2

Mastocytos
Innefattar:
Urticaria pigmentosa

Q85

Incontinentia pigmenti
Q82.3T Oral manifestation

Q82.4

Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)
Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q85.0

Neurofibromatos (icke malign)
Innefattar:
von Recklinghausens sjukdom
Q85.0T Oral manifestation

Q85.1

Q82.4T Oral manifestation
Q82.5

Fakomatoser som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Dysautonomi, familjär [Riley-Day] (G90.1)

Q82.2T Oral manifestation
Q82.3

Andra specificerade medfödda
missbildningar av huden
Utesluter:
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6T)

Medfött icke-neoplastiskt nevus
Innefattar:
Födelsemärke UNS
Jordgubbsnevus
Kärlnevus UNS
Naevus flammeus
Naevus sanguineus
Portvinsnevus
Verruköst nevus
Utesluter:
Café au lait-fläckar (L81.3)
Lentigo (L81.4)
Melanocytiskt nevus (D22.-)
Nevus UNS (D22.-)
Pigmenterat nevus (D22.-)

Tuberös skleros
Innefattar:
Bournevilles sjukdom
Epiloia
Pringles sjukdom
Q85.1T Oral manifestation

Q82.5T Oral manifestation

Q85.8

Andra specificerade fakomatoser som
ej klassificeras annorstädes
Q85.80 Peutz-Jeghers syndrom
Q85.81 Sturge-Weber (-Dimitri)s
syndrom
Q85.88 Annan specificerad fakomatos

Q86

Medfödda missbildningssyndrom
orsakade av kända yttre orsaker
som ej klassificeras annorstädes

Q86.0

Fetalt alkoholsyndrom
Alkoholfetopati
Q86.0T Oral manifestation
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Q87

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom som
engagerar multipla organsystem

Q87.0

Medfödda missbildningssyndrom som
främst påverkar ansiktets utseende
Q87.00 Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Q87.01 Goldenhars syndrom
Q87.02 Möbius syndrom
Q87.03 Orofacialdigitalt syndrom
Q87.04 Treacher Collins syndrom
Q87.05 Robins syndrom
Q87.08 Annat medfött
missbildningssyndrom

Q87.1

KROMOSOMAVVIKELSER SOM EJ
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES
Q90

Q90.9T Oral manifestation av Downs
syndrom (trisomi 21)

Q91

Medfödda missbildningssyndrom som
främst är förenade med kortväxthet
Innefattar:
Noonans syndrom
Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)
Medfödda missbildningssyndrom som
främst engagerar extremiteter
Q87.2T Oral manifestation

Q87.3

Medfödda missbildningssyndrom som
omfattar tidig överdriven tillväxt
Q87.3T Oral manifestation

Q87.4

Marfans syndrom
Q87.4T Oral manifestation

Q87.8

Q93

Autosomala monosomier och
deletioner som ej klassificeras
annorstädes

Q93.3

Deletion av korta armen av kromosom 4
Innefattar:
Wolff-Hirschorns syndrom

Andra medfödda missbildningar
som ej klassificeras annorstädes

Q89.2

Medfödda missbildningar av andra
endokrina körtlar
Q89.20 Kvarstående ductus
thyreoglossus eller ductus
thyreolingualis
Q89.21 Tyreoglossuscysta
Q89.22 Tyreoglossusfistel
Q89.23 Tungbasstruma
Q89.28 Annan specificerad medfödd
missbildning av endokrina
körtlar
Andra specificerade medfödda
missbildningar

Q89.8

Q93.3T Oral manifestation
Q93.4

Deletion av korta armen av kromosom 5
Innefattar:
Cri-du-chat-syndrom
Q93.4T Oral manifestation

Q96

Turners syndrom
Utesluter:
Noonans syndrom (Q87.1)

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom som ej
klassificeras annorstädes
Q87.8T Oral manifestation

Q89

Edwards syndrom och Pataus syndrom
Q91.3T Oral manifestation av Edwards
syndrom (trisomi 18)
Q91.7T Oral manifestation av Pataus
syndrom (trisomi 13)

Q87.1T Oral manifestation
Q87.2

Downs syndrom

Q96.9T Oral manifestation

Q98

Andra könskromosomavvikelser,
manlig fenotyp, som ej klassificeras
annorstädes
Q98.90 Klinefelters syndrom, oral
manifestation
Q98.91 Oral manifestation av andra
könskromosomavvikelser,
manlig fenotyp
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Q99

Andra kromosomavvikelser som ej
klassificeras annorstädes

Q99.2

Skör X-kromosom
Q99.2T Oral manifestation

KAPITEL XVIII

Symtom, sjukdomstecken och onormala
kliniska fynd och laboratoriefynd som ej
klassificeras annorstädes
SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN HUDEN OCH UNDERHUDEN

Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken, onormala resultat av kliniska eller andra undersökningar samt
ofullständigt definierade tillstånd för vilka ingen diagnos,
som kan klassificeras annorstädes, finns registrerad.

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN CIRKULATIONSORGANEN OCH
ANDNINGSORGANEN
R04

Blödning från luftvägarna

R04.0

Epistaxis
Näsblödning

R04.1

Blödning från svalget

R06

Onormal andning

R06.5

Munandning och snarkning
Utesluter:
Muntorrhet UNS (R68.2)

R07

R20

Störningar i hudkänseln

R20.0

Anestesi
Känsellöshet

R20.1

Hypestesi
Nedsatt känsel

R20.2

Parestesi
Brännande känsla
Domningar
Myrkrypningar

R20.3

Hyperestesi
Förstärkt känselupplevelse

R20.8

Andra och icke specificerade
rubbningar av hudkänseln

R22

Lokaliserad svullnad, knöl och
resistens i huden och underhudsvävnaden

Smärtor i luftstrupe och
bröstkorg

Innefattar:
Subkutana knutor (lokaliserade)(ytliga)
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar UNS (R59.-)

Utesluter:
Dysfagi (R13)
R07.0

Strupsmärtor

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN MATSMÄLTNINGSORGANEN
OCH BUKEN
R13

Sväljningssvårigheter
Dysfagi

R17

Icke specificerad gulsot
R17.9T

R22.0

Lokaliserad svullnad eller knöl i
huvudregionen

R22.1

Lokaliserad svullnad eller knöl i
halsregionen

R23

Andra förändringar i huden

R23.0

Cyanos
R23.0T Oral manifestation

R23.2

Rodnad
Uttalad (blossande) rodnad

R23.3

Spontana punktformiga blödningar
Ekkymoser
Innefattar:
Petekier

Oral manifestation

R19

Andra symtom och sjukdomstecken
från matsmältningsorganen och
buken

R19.6

Dålig andedräkt
Halitos

R23.3T
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SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN NERVSYSTEMET OCH
MUSKULOSKELETALA SYSTEMET
R25

Abnorma ofrivilliga rörelser

R25.0

Abnorma huvudrörelser

R25.2

Kramp och spasm
Trismus

R25.3

Fascikulationer
Ryckningar UNS

ALLMÄNNA SYMTOM OCH
SJUKDOMSTECKEN
R51

Huvudvärk
Utesluter:
Atypiska ansiktssmärtor (G50.1)
Migrän (G43.9T)
Trigeminusneuralgi (G50.0)
R51.90
R51.91

R59

Huvudvärk, ospecificerad
Ansiktssmärta, ospecificerad

Lymfkörtelförstoring

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
AVSEENDE INTELLEKTUELLA
FUNKTIONER, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, KÄNSLOLÄGE OCH
BETEENDE

Innefattar:
Svullna körtlar
Utesluter:
Lymfadenit:
• akut (L04.-)
• kronisk (I88.1)
• UNS (I88.9)

R43

Rubbningar av lukt och smak

R59.9T

R43.2

Parageusi
Förändrad smakförnimmelse

R43.8

Andra och icke specificerade
rubbningar av lukt och smak
Rubbning av både lukt och smak

R68

Andra allmänna symtom och
sjukdomstecken

R68.2

Muntorrhet, ospecificerad
Utesluter:
Muntorrhet orsakad av:
• dehydrering (E86)
• hyposekretion i salivkörtlar (K11.70)
• siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
• (M35.0)

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
AVSEENDE TALET OCH RÖSTEN
R47

Talstörningar som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Autism (F84.0–F84.1)
Skenande tal (F98.6)
Specifika utvecklingsstörningar avseende tal
och språk (F80.-)
Stamning (F98.5)

R47.0

Huvudet och halsen

ONORMALA FYND VID UNDERSÖKNING AV ANDRA KROPPSVÄTSKOR, SUBSTANSER OCH
VÄVNADER, UTAN DIAGNOS
R85

Dysfasi och afasi
Utesluter:
Progressiv isolerad afasi (G31.0)

Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan
R85.9T
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Onormala fynd i saliv
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ONORMALA FYND VID RADIOLOGISK
DIAGNOSTIK OCH VID FUNKTIONSUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS
R93

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra kroppsstrukturer

R93.0

Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen och huvudet
som ej klassificeras annorstädes
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KAPITEL XIX

Skador, förgiftningar och vissa andra
följder av yttre orsaker
I detta kapitel används S-serien för kodning av olika
typer av skador med uppdelning på enskilda kroppsregioner. I T-serien kodas skador som innefattar multipla
eller icke specificerade kroppsregioner samt förgiftning
och vissa andra följder av yttre orsaker.

• lineär fraktur
• spiralfraktur
• traktionsfraktur
Öppen fraktur:
• fraktur med främmande kropp
• fraktur med sårskada
• fraktur åstadkommen av projektil
• infekterad fraktur
• komplicerad fraktur

Där multipla lokalisationer av skador specificeras i rubrikerna betecknar ”jämte” ett engagemang av båda lokalisationerna och ”och” ett engagemang av endera eller
båda lokalisationerna.

Utesluter:
• felläkning av fraktur (M84.0)
• patologisk fraktur (M84.4)
• patologisk fraktur med osteoporos (M80.-)
• stressfraktur (M84.3)
• utebliven frakturläkning (pseudartros) (M84.1)

Principen att använda flera koder vid multipla skador bör
följas så långt möjligt. Kombinationskoder för multipla
skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för
sådan statistisk redovisning där det är lämpligare att registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga skador
kodas separat.

Luxation och distorsion (leder, brosk och
ligament) innefattar:

Avsnitten i såväl S-serien som i T00–T14 och T90–T98
innehåller skador på treställig nivå efter typ av
skada enligt följande:

Avslitning
Laceration
Stukning
Traumatisk:
• hemartros
• ruptur
• subluxation
Vrickning

Ytliga skador innefattar:
Blåsor (ej brännblåsor)
Insektsbett (ej giftigt)
Kontusion inklusive blåmärke
Skada av ytlig främmande kropp (flisa) utan större öppet
sår
Skrubbsår

Skada på nerver innefattar:
Traumatisk:
• delning av nerv
• förlamning (övergående)

Sårskada (öppet sår) innefattar:
Bett av djur
Skärsår
Sticksår:
• med (penetrerande) främmande kropp
• UNS
Sår i huden (laceration)

Skada på blodkärl innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Traumatisk (arteriovenös) fistel
Traumatisk ruptur
Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm
Traumatiskt arteriellt hematom

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning)
innefattar:
Fraktur med felställning
Sluten fraktur:
• enkel fraktur
• fissur
• greenstickfraktur
• inkilad fraktur
• komminut fraktur
• kompressionsfraktur

Skada på muskel, fascia och sena innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Traumatisk ruptur
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Klämskada

S00.5

Ytlig skada på läpp och i munhåla
S00.50 Ytlig skada på kindens insida
S00.51 Ytlig skada på andra delar av
munhålan (inklusive tungan)
S00.52 Ytlig skada på läpp
S00.59 Ytlig skada på läpp och i
munhålan, ospecificerad

S00.7

Multipla ytliga skador på huvudet

S00.8

Ytlig skada på andra specificerade delar
av huvudet

S00.9

Ytlig skada på huvudet med icke
specificerad lokalisation

S01

Sårskada på huvudet

S01.0

Sårskada i hårbotten
Utesluter:
Avslitning av hårbotten (S08.0)

S01.1

Sårskada på ögonlock och i området
kring ögat
Sårskada på ögonlock och i området kring
ögat med eller utan engagemang av
tårkanalsystemet

S01.2

Sårskada på näsan

S01.3

Sårskada på örat

S01.4

Sårskada på kinden och i tinningkäkledsregionen
S01.40 Sårskada på kinden
S01.41 Sårskada i käkledsregionen

S01.5

Sårskada på läpp och i munhåla
Utesluter:
Kinden (S01.40)
Tandfraktur (S02.5)
Tandluxation (S03.2)

Andra och icke specificerade skador

SKADOR PÅ HUVUDET
Innefattar:
Skador på:
• ansiktet (alla delar)
• gommen
• hårbotten
• käke
• käkledsregionen
• munhålan
• området omkring ögat
• tandköttet (gingivan, alveolarutskott)
• tungan
• tänder
• öga
• öra
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Effekt av främmande kropp i:
• larynx (T17.3)
• munnen UNS (T18.0)
• näsan (T17.0–T17.1)
• svalget (T17.2)
• ögats yttre delar (T15.-)
• örat (T16)
Giftigt insektsbett eller stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)

S00

Ytlig skada på huvudet
Utesluter:
Contusio cerebri
• diffus (S06.2)
• fokal (S06.3)
Skada på ögat och ögonhålan (S05.-)

S00.0

Ytlig skada i hårbotten

S00.1

Kontusion på ögonlock och området
omkring ögat
Blått öga

S00.2

S01.50
S01.51
S01.59

Andra ytliga skador på ögonlock och i
området omkring ögat

S00.3

Ytlig skada på näsan

S00.4

Ytlig skada på örat
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Sårskada i munhålan (inklusive
tungan)
Sårskada på läpp
Sårskada på läpp och i
munhålan, ospecificerad

S01.7

Multipla sårskador på huvudet

S01.8

Sårskada på andra specificerade delar
av huvudet

S01.9

Sårskada på huvudet med icke
specificerad lokalisation
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S02

S02.0

Skallfraktur och fraktur på
ansiktsben

S02.5

Anmärkning:
Följande underindelning kan användas när
det inte är möjligt eller lämpligt att använda
multipel klassificering för att ange fraktur
och öppet sår. En fraktur som varken anges
som sluten eller öppen klassificeras som
sluten
0 sluten
1 öppen
Denna siffra anges i sjätte position. T anges
i femte position om inget femte tecken finns
angivet
Fraktur på huvudets övre del
Frontalben
Parietalben

S02.1

Fraktur på skallbasen
Fossa anterior
Fossa media
Fossa posterior
Occipitalben
Orbitaltaket
Sfenoidben
Sinus ethmoidalis
Sinus frontalis
Temporalben
Utesluter:
Orbita UNS (S02.8)
Orbitalgolvet (S02.3)

S02.2

Fraktur på näsbenen

S02.3

Fraktur på orbitalgolvet
Utesluter:
Orbita UNS (S02.8)
Orbitaltaket (S02.1)

S02.4

Fraktur på överkäkens ben
Innefattar:
Le Fort-fraktur I, II och III
S02.40
S02.41
S02.42
S02.47

Tandfraktur
Avbruten tand
Innefattar:
Primära (mjölktänder) och permanenta
tänder
S02.50
S02.51
S02.52
S02.53
S02.54
S02.57
S02.59

Fraktur på överkäkens
alveolarutskott
Fraktur på okben (os
zygomaticum)
Fraktur på överkäken
Multipla frakturer på okben
och överkäksben
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Fraktur av enbart tandemaljen
Kronfraktur på tand utan
pulpaengagemang
Kronfraktur på tand med
pulpaengagemang
Rotfraktur på tand
Kron-rotfraktur på tand
Multipla tandfrakturer
Tandfraktur, ospecificerad

S02.6

Fraktur på underkäken
S02.60 Fraktur på underkäkens
alveolarutskott
S02.61 Fraktur på corpus mandibulae
S02.62 Fraktur på kondylen
S02.63 Fraktur på processus
coronoideus
S02.64 Fraktur på ramus mandibulae
S02.65 Fraktur på mandibelsymfysen
S02.66 Fraktur på käkvinkeln (angulus
mandibulae)
S02.67 Multipla frakturer på
underkäken
S02.69 Fraktur på icke specificerad del
av underkäken

S02.7

Multipla frakturer som engagerar
skallens och ansiktets ben
S02.70 Utan angivelse av intrakraniell
skada
S02.71 Med angivelse av intrakraniell
skada

S02.8

Fraktur på andra specificerade skallben
och ansiktsben
Alveol
Gommen
Orbita UNS
Utesluter:
Orbitalgolvet (S02.3)
Orbitaltaket (S02.1)

S02.9

Fraktur på skalle och ansiktsben med
icke specificerad lokalisation
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S03

Luxation och dislokation i
huvudets leder och ligament

S09

Andra och icke specificerade skador
på huvudet

S03.0

Luxation i käkled
Diskdisplacering i käkled
Luxation av temporomandibularled
Luxation av underkäken
Utesluter:
Återkommande (habituell) diskdisplacering
i käkled (K07.62)
Återkommande (habituell) luxation i käkled
(K07.62)

S09.0

Skada på huvudets blodkärl som ej
klassificeras annorstädes

S09.1

Skada på muskel och sena i huvudet

S09.7

Multipla huvudskador

S09.8

Andra specificerade huvudskador

S09.9

Huvudskada, ospecificerad
Ansiktsskada UNS
Nässkada UNS
Öronskada UNS

S03.1

Luxation av näsans septumbrosk

S03.2

Tandluxation
S03.20 Tandluxation i lateralled
S03.21 Tandluxation med intrusion
eller extrusion av tand
S03.22 Totalluxation av tand
(exartikulation)
S03.28 Tandluxation, annan
specificerad
Konkussion av tand
Subluxation av tand
S03.29 Tandluxation, ospecificerad

S03.3
S03.4

SKADOR PÅ HALSEN
Innefattar:
Skador på:
• supraklavikularregionen
• svalget
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20.-, T28.-)

Luxation av andra och icke
specificerade delar av huvudet
Distorsion i käkled
Temporomandibularisled
Temporomandibularisligament

S04

Skada på kranialnerver

S04.3

Skada på nervus trigeminus

S04.5

Skada på nervus facialis

S04.8

Skada på andra specificerade
kranialnerver
S04.80 Skada på nervus
glossopharyngeus
S04.81 Skada på nervus hypoglossus

S04.9

Skada på icke specificerad kranialnerv

S07

Klämskada på huvudet

S07.0

Klämskada i ansiktet

S07.1

Klämskada i hårbotten

S07.8

Klämskada på andra specificerade delar
av huvudet

S07.9

Klämskada på huvudet med icke
specificerad lokalisation
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S10

Ytlig skada på halsen

S11

Sårskada på halsen

S15

Skada på blodkärl i halsregionen

S15.0

Skada på karotisartär
Arteria carotis (communis)(externa)(interna)

S15.2

Skada på vena jugularis externa

S15.3

Skada på vena jugularis interna

S15.7

Skada på multipla blodkärl i
halsregionen

S15.8

Skada på andra specificerade blodkärl i
halsregionen

S15.9

Skada på icke specificerat blodkärl i
halsregionen
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SKADOR SOM ENGAGERAR FLERA
KROPPSREGIONER

EFFEKTER AV FRÄMMANDE KROPP
SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG
ÖPPNING

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20.-, T28.-)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Multipla skador som engagerar endast en kroppsregion
– se S-sektionen

T00

Ytliga skador som engagerar flera
kroppsregioner

T00.0

Ytliga skador som engagerar huvudet
jämte halsen
Ytliga skador med lokalisationer som kan
klassificeras under S00.- och S10.-

T01

Sårskador som engagerar flera
kroppsregioner

T01.0

Sårskador som engagerar huvudet
jämte halsen
Sårskador med lokalisationer som kan
klassificeras under S01.- och S11.-

T02

Frakturer som engagerar flera
kroppsregioner

Utesluter:
Främmande kropp:
• i sticksår – se öppen sårskada och kroppsregion
• kvarvarande i mjukvävnad (M79.5)
• oavsiktligt kvarlämnad i operationssår (T81.5)
• splitter eller skärva utan större sårskada – se ytlig
• skada och kroppsregion

(Se anmärkning under S02.-)
T02.0

Frakturer som engagerar huvudet
jämte halsen

T03

Luxationer och distorsioner som
engagerar flera kroppsregioner

T03.0

Luxationer och distorsioner som
engagerar huvudet jämte halsen

T04

Klämskador som engagerar flera
kroppsregioner

T04.0

Klämskador som engagerar huvudet
jämte halsen
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T17

Främmande kropp i
andningsvägarna

T18

Främmande kropp i
matsmältningskanalen

T18.0

Främmande kropp i munhålan
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BRÄNNSKADOR OCH
FRÄTSKADOR

T20.5

Frätskada av första graden på huvudet
och halsen

Innefattar:
Brännskador orsakade av:
• blixt
• elektricitet
• friktion
• het luft och heta gaser
• heta föremål
• strålning
• utrustning för elektrisk uppvärmning
• öppen eld
Kemiska frätskador (etsskador)(yttre)(inre)
Skållskador

T20.6

Frätskada av andra graden på huvudet
och halsen

T20.7

Frätskada av tredje graden på huvudet
och halsen

T28

Brännskada och frätskada i andra
inre organ

T28.0

Brännskada i munnen och svalget

T28.5

Frätskada i munnen och svalget

KÖLDSKADA
T33

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR PÅ
YTTRE KROPPSYTA MED SPECIFICERAD
LOKALISATION
Innefattar:
Brännskador och frätskador av:
• första graden (erytem)
• andra graden (blåsbildning)(förlust av epidermis)
• tredje graden (djup nekros av underliggande
• vävnad)(full-thickness skin loss)

T33.0

Ytlig köldskada på huvudet

T33.1

Ytlig köldskada på halsen

T34
T20

Ytlig köldskada
Innefattar:
Köldskada med partiell hudförlust
Utesluter:
Ytlig köldskada som engagerar multipla
kroppsregioner (T35.0)

Brännskada och frätskada på
huvudet och halsen

Köldskada med vävnadsnekros
Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros som
engagerar multipla kroppsregioner (T35.1)

Innefattar:
Hårbotten (alla delar)
Läpp
Näsan (septum)
Tinningregionen
Öga samtidigt med andra delar av ansiktet,
huvudet och halsen
Öra (alla delar)
Utesluter:
Brännskada och frätskada i munhålan och
svalget (T28.-)

T34.0

Köldskada med vävnadsnekros på
huvudet

T34.1

Köldskada med vävnadsnekros på
halsen

T35

Köldskada som engagerar flera
kroppsregioner och icke
specificerad köldskada

T35.0

Brännskada av icke specificerad grad
på huvudet och halsen

Ytlig köldskada som engagerar flera
kroppsregioner

T35.1

T20.1

Brännskada av första graden på
huvudet och halsen

Köldskada med vävnadsnekros som
engagerar flera kroppsregioner

T35.2

T20.2

Brännskada av andra graden på
huvudet och halsen

Icke specificerad köldskada på huvudet
och halsen

T20.3

Brännskada av tredje graden på
huvudet och halsen

T20.4

Frätskada av icke specificerad grad på
huvudet och halsen

T20.0
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FÖRGIFTNING AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER

T40

Utesluter:
Drogberoende och besläktade psykiska
störningar och beteenderubbningar orsakade
av användning av psykoaktiva substanser
(F10–F19)

Innefattar:
Felaktig substans given eller intagen av misstag
Överdosering av de nämnda substanserna
Utesluter:
Ogynnsam effekt (överkänslighet, reaktion, etc.) av en
adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt;
sådana fall skall klassificeras utifrån den ogynnsamma
effekten
Anmärkning:
Koderna T36–T50 kan ersättas av de sjuställiga,
alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i
”FASS: Läkemedel i Sverige”. Beträffande användningen av ATC-koder se inledningen till Klassifikation
av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)

T36

T41

T42

Förgiftning med systemiska
antibiotika

Förgiftning med andra läkemedel
för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

T43

Förgiftning med psykotropa
läkemedel som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Aptitreglerande medel (T50)
Barbiturater (T42)
Benzodiazepiner (T42)
Drogberoende och besläktade psykiska
störningar och beteenderubbningar orsakade
av användning av psykoaktiva substanser
(F10–F19)
Metakvalon (T42)
Psykodysleptika (hallucinogener) (T40)

Förgiftning med hormoner och
deras syntetiska substitut och
antagonister som ej klassificeras
annorstädes
Utesluter:
Mineralokortikoider och deras antagonister
(T50)
Oxytociska läkemedel (T48)
Paratyreoideahormoner och deras derivat
(T50)

T39

Förgiftning med antiepileptika och
medel vid parkinsonism samt
lugnande medel och sömnmedel
Utesluter:
Drogberoende och besläktade psykiska
störningar och beteenderubbningar orsakade
av användning av psykoaktiva droger (F10–
F19)

Utesluter:
Lokalt använda medel mot infektioner som
ej klassificeras annorstädes (T49.0)

T38

Förgiftning med anestetika och
gaser för terapeutiskt bruk
Utesluter:
Benzodiazepiner (T42.4)
Kokain (T40.5)
Opiater (T40.0–T40.2)

Utesluter:
Lokalbehandling med antibiotika som ej
klassificeras annorstädes (T49.0)

T37

Förgiftning med narkotiska och
psykodysleptiska medel
(hallucinogener)

Förgiftning med smärtstillande
läkemedel av icke opiatkaraktär,
febernedsättande läkemedel samt
antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel

80

T44

Förgiftning med läkemedel som
företrädesvis påverkar det
autonoma nervsystemet

T45

Förgiftning med läkemedel med
företrädesvis systemisk och
hematologisk effekt som ej
klassificeras annorstädes
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T46

Förgiftning med läkemedel som
företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet

T55

Utesluter:
Metaraminol (T44)

T56

T47

Förgiftning med läkemedel som
företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

T48

Förgiftning med läkemedel som
företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

T49

T49.0

Lokalt verkande läkemedel mot svampinfektion och andra infektioner och
inflammationer som ej klassificeras
annorstädes
Medel använda inom tandvården för
lokalbehandling

T50

Förgiftning med diuretika samt
andra och icke specificerade droger,
läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av metaller
Innefattar:
Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk
Rök och ångor från metaller
Utesluter:
Arsenik och dess föreningar (T57.0)
Mangan och dess föreningar (T57.-)
Tallium (T60)

Förgiftning med medel företrädesvis
använda för lokalterapi vid hud- och
slemhinnesjukdomar, vid ögon-,
öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar

T49.7

Toxisk effekt av såpor och
rengöringsmedel

T56.0

Bly och dess föreningar

T56.1

Kvicksilver och dess föreningar
Akrodyni

T57

Toxisk effekt av andra oorganiska
substanser

T57.0

Arsenik och dess föreningar

T58

Toxisk effekt av kolmonoxid
Kolmonoxid av alla slag

T59

Toxisk effekt av andra gaser, rök
och ångor
Innefattar:
Drivgaser för aerosoler
Utesluter:
Klorfluorkarboner (freoner) (T53)

T60

Toxisk effekt av pesticider
Innefattar:
Medel för konservering av trä

TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER MED
I HUVUDSAK ICKE-MEDICINSK
ANVÄNDNING
Utesluter:
Frätskador (T20.-, T28.-)
Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras
annorstädes (A00–R99)

T61

Toxisk effekt av giftiga
substanser i fisk och skaldjur

T62

Toxisk effekt av andra giftiga
substanser i födoämnen

T51

Toxisk effekt av alkohol

T65

T52

Toxisk effekt av organiska
lösningsmedel

Toxisk effekt av andra och icke
specificerade substanser

T65.2

Toxisk effekt av tobak och nikotin

T53

Toxisk effekt av halogenderivat av
alifatiska och aromatiska kolväten

T54

Toxisk effekt av frätande
substanser
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ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE
EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER
T66

T78

Anmärkning:
Denna kategori skall användas för kodning
av underliggande dödsorsak eller som
primärkod för att identifiera effekter som ej
klassificeras annorstädes när det gäller
okända, obestämda eller bristfälligt definierade orsaker. Vid samtidig kodning av flera
diagnoser kan dessa kodnummer användas
som tilläggskod för att identifiera effekter av
tillstånd som klassificeras annorstädes
Utesluter:
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80–T88)

Icke specificerade effekter av strålning
Strålningssjuka
Utesluter:
Specifika skadliga effekter av strålning
såsom:
• brännskador (T20.-, T28.-)
• strålningsrelaterade sjukdomar i hud och
• underhud (L56.-)

T67

Effekter av värme och ljus
Utesluter:
Brännskador (T20.-, T28.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och
underhud (L56.-)

T70

Effekter av lufttryck och vattentryck

T70.1

Sinuitiskt barotrauma
Aerosinuit
Effekter av förändring i omgivande
atmosfäriskt tryck på näsans bihålor

T70.2

Andra och icke specificerade effekter av
hög höjd
Aerodontalgi

T70.3

Kassunsjuka
Compressed air disease
Dykarsjuka

Ogynnsamma effekter som ej
klassificeras annorstädes
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T78.3

Angioneurotiskt ödem
Angioödem
Quinckes ödem
Utesluter:
Urtikaria (L50.-)
Urtikaria orsakad av serum (T80.6)

T78.4

Allergi, ospecificerad
Allergisk reaktion UNS
Idiosynkrasi UNS
Överkänslighet UNS
Utesluter:
Allergisk reaktion UNS på adekvat läkemedel eller medicinsk substans som
ordinerats och givits på rätt sätt (T88)
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KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA
ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD
SOM EJ KLASSIFICERAS
ANNORSTÄDES

T81.1

Chock under eller som följd av
kirurgiska och medicinska ingrepp som
ej klassificeras annorstädes
Kollaps UNS,
(endotoxisk)(hypovolemisk)(septisk) eller
postoperativ chock UNS under eller som
följd av ingrepp
Utesluter:
Chock:
• anafylaktisk, orsakad av:
• adekvat läkemedel eller medicinsk
• substans som ordinerats och givits på
• rätt sätt (T88)
• serum (T80)
• UNS (T78)
• anestetisk (T88)
• traumatisk (T79)

T81.2

Accidentell punktion eller skada under
kirurgiska och medicinska ingrepp som
ej klassificeras annorstädes
Accidentell perforation av:
• blodkärl
• nerv
• organ
under ingrepp med kateter, endoskop,
instrument eller sond

T81.3

Ruptur av operationssår som ej
klassificeras annorstädes
Glipa i operationssår
Ruptur av operationssår

T81.4

Infektion efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
Infektion i stygn (suturkanal)
Sårabscess och septikemi efter ingrepp
Utesluter:
Infektion beroende på proteser, implantat
och transplantat (T84.5–T84.7, T85.7)

T81.5

Främmande kropp oavsiktligt lämnad i
kroppskavitet eller operationssår efter
kirurgiska och medicinska ingrepp
Utesluter:
Obstruktion eller perforation orsakad av
proteser, implantat och transplantat som
avsiktligt lämnats i kroppen (T84.0–T84.4)

Anmärkning:
Kod för yttre orsak (Kapitel XX) kan användas som
tilläggskod för att ange instrument som varit involverat och andra omständigheter kring fallet
Tilläggskod ur Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997 (B95–B97) kan användas för att
ange den infektiösa organismen
Utesluter:
Brännskador och frätskador av lokalt applicerat ämne
samt strålning (T20.-, T28.-)
Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och
kemiska substanser (T36, T62, T65.-)
Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska
substanser (A00–R99, T78.-)
Specificerade komplikationer som klassificeras
annorstädes

T80

Komplikationer efter infusion,
transfusion och injektion i
behandlingssyfte

T81

Komplikationer till kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Ogynnsam effekt av läkemedel och
medicinska substanser UNS (T88.7)
Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes, såsom komplikation av
proteser, implantat och transplantat
(T82–T85)

T81.0

Blödning och hematom som
komplikation till kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
Blödning oavsett lokalisation som följd av
ett ingrepp

T81.50
T81.58
T81.59
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Amalgamtatuering
Annan specificerad
främmande kropp
Främmande kropp,
ospecificerad

SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH VISSA ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER

T81.8

Andra specificerade komplikationer till
kirurgiska och medicinska ingrepp som
ej klassificeras annorstädes
Bestående postoperativ fistel
Emfysem (subkutant) efter ingrepp

T88

T84

Komplikationer av inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat

SENA BESVÄR AV SKADOR,
FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA
FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER

Innefattar:
Tandimplantat
Utesluter:
Bristande funktion och avstötning av
transplanterade organ och vävnader (T86.-)
T84.0

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes

T84.2

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben

T84.3

T84.4

Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras annorstädes

Anmärkning:
Dessa kategorier skall användas för tillstånd under
S00–S99 och T00–T88 som orsak till sena besvär
vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som ”sena”
eller som ”sequelae” eller sådana som föreligger ett år
eller mer efter den akuta skadan

T90

Sena besvär av skador på huvudet

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat
i skelettben

T91

Sena besvär av skada på hals och
bål

Mekanisk komplikation av andra inre
ortopediska instrument, implantat och
transplantat

T95

Sena besvär av brännskador,
frätskador och köldskador

T95.0

Sena besvär av brännskada, frätskada
och köldskada på huvud och hals
Sena besvär av skada som kan klassificeras
under T20.-, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 och
T35.2

T84.5

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes

T84.6

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument
oavsett lokalisation

T84.7

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat

T84.8

Andra specificerade komplikationer av
inre ortopediska proteser, implantat
och transplantat

T84.9

Icke specificerad komplikation av inre
ortopedisk protes, implantat och
transplantat

T86

Funktionssvikt och avstötning av
transplanterade organ och vävnader

T86.0

Avstötning av benmärgstransplantat

T86.8

Funktionssvikt och avstötning av andra
specificerade transplanterade organ
eller vävnader
Funktionssvikt eller avstötning av
• benvävnad
• hud (allograft)(autograft)
• tand
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KAPITEL XX

Yttre orsaker till sjukdom och död

AVSIKTLIGT SJÄLVDESTRUKTIV
HANDLING
X62

Y40.3 Makrolider
Innefattar:
Erytromycin

Y40.3T Oral manifestation

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

Y40.4 Tetracykliner
Y40.4T Oral manifestation
Y40.7 Antimykotika för systemiskt bruk
Y40.7T Oral manifestation

X62.9T Kokain, oral manifestation

X77

Y40.8 Andra specificerade antibiotika för
systemiskt bruk
Y40.8T Oral manifestation

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

Y40.9 Antibiotika för systemiskt bruk,
ospecificerade
Y40.9T Oral manifestation

X77.9T Oral manifestation

Y41

KOMPLIKATIONER VID MEDICINSK
VÅRD OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER

Y41.0 Sulfonamider
Y41.0T Oral manifestation
Y41.2 Antimalariamedel och andra läkemedel mot protozoer i blod
Y41.2T Oral manifestation

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK

Y41.5 Virushämmande läkemedel
Y41.5T Oral manifestation

Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificeras med
ATC-kod används enbart koden Y57.9 av kodserien
Y40–Y57 (för oral manifestation används koden
Y57.9T). De kategorier som sålunda ej kommer till
användning har satts med avvikande, mindre stil.
Syftet med detta förfarande är att återspegla strukturen
i ICD-10 och ICD-DA samtidigt som användningen i
Sverige underlättas
Y40

Andra medel mot infektioner och
parasiter för systemiskt bruk

Y41.9 Läkemedel mot infektioner och
parasiter för systemiskt bruk,
ospecificerat
Y41.9T Oral manifestation
Y42

Hormoner och deras syntetiska
substitut och antagonister som ej
klassificeras annorstädes

Y42.4 Perorala antikonceptionella medel
Y42.4T Oral manifestation

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

Y42.9 Andra och icke specificerade
hormonantagonister
Y42.9T Oral manifestation

Y40.0 Penicilliner
Y40.0T Oral manifestation
Y40.2 Kloramfenikol
Y40.2T Oral manifestation
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Y43

Y52

Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan

Y43.3 Andra cytostatika
Y43.3T Oral manifestation

Y52.1 Kalciumflödeshämmare
(kalciumantagonister)
Y52.1T Oral manifestation

Y43.4 Immunsuppressiva medel
Y43.4T Oral manifestation

Y56

Y43.9 Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan, ospecificerat
Y43.9T Oral manifestation
Y45

Läkemedel företrädesvis använda för
lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och
tandsjukdomar

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

Smärtstillande och febernedsättande
läkemedel samt antiinflammatoriska
och antireumatiska läkemedel

Y45.0 Opiater och besläktade analgetika
Y45.0T Oral manifestation

Y56.7 Läkemedel använda inom tandvården
för lokalbehandling
Y56.7T Oral manifestation

Y45.1 Salicylater
Y45.1T Oral manifestation

Y57

Y45.3 Andra antiinflammatoriska läkemedel
som ej är av steroidtyp [NSAID]
Y45.3T Oral manifestation

Y57.9

Y45.4 Antireumatika
Utesluter:
Glukokortikoider (Y42.0)
Klorokin (Y41.2)
Salicylater (Y45.1)

Y45.4T Oral manifestation

Andra och icke specificerade
läkemedel och droger

Ogynnsam effekt av drog eller
läkemedel i terapeutiskt bruk
Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i fråga
specificerats med ATC-kod används enbart
koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57. För
oral manifestation används koden Y57.9T
Y57.9T

Y45.9 Analgetikum, febernedsättande och
antiinflammatoriskt medel,
ospecificerat
Y45.9T Oral manifestation
Y46

Medel som företrädesvis påverkar
hjärt-kärlsystemet

Oral manifestation

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH
MEDICINSK VÅRD

Läkemedel mot epilepsi och vid
parkinsonism

Y60

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

Y60.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y61

Kvarlämnat främmande föremål i
kroppen vid kirurgisk och medicinsk
behandling

Y48.4 Anestetikum, ospecificerat
Y48.4T Oral manifestation

Y61.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y49

Psykotropa läkemedel som ej
klassificeras annorstädes

Y65

Annat missöde vid kirurgisk och
medicinsk behandling

Y49.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat
Y49.9T Oral manifestation

Y65.8

Andra specificerade missöden under
kirurgisk och medicinsk behandling

Y46.2 Hydantoinderivat
Y46.2T Oral manifestation
Y48

Anestetika och gaser för
terapeutiskt bruk

Y48.0 Inhalationsanestetika
Y48.0T Oral manifestation
Y48.3 Lokalanestetika
Y48.3T Oral manifestation
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MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT
OCH TERAPEUTISKT BRUK
Y82

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

Y82.2

Protesimplantat och andra implantat
med tillhörande utrustning

Y82.3

Kirurgiska instrument och kirurgisk
materiel inkluderande suturer

Y82.8

Andra instrument och annan materiel
som ej klassificeras annorstädes
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Utdrag från förteckning över morfologiska
koder för tumörer (ICD-O)
/6 Malign, metastatiskt växande

I kapitel II tillhandahåller ICD-DA liksom ICD-10 koder
för tumörer. Klassifikationen bygger huvudsakligen på
en anatomisk (topografisk) grund även om det föreligger
en huvudindelning i maligna och benigna tumörer samt
sådana med osäkert uppträdande etc. Med få undantag
tillåter emellertid kapitel II inte en precis histopatologisk
(morfologisk) kodning av tumörens typ.

Malign, sekundär lokalisation

/9 Malign, osäkert om primärtumör eller
metastatisk
Beteckningen /9 i ICD-O används inte här, eftersom alla
maligna tumörer bedöms vara antingen primära (/3) eller
metastatiska (/6) enligt övrig tillgänglig information

WHO har publicerat en anpassning och utvidgning av
kapitel II i ICD-10 med titeln International Classification of Diseases for Oncology1 (ICD-O). Denna klassifikation tillhandahåller kodsystem för såväl morfologi
som topografi. De användare som behöver en precis histopatologisk kodning hänvisas till denna publikation.
Emellertid har här, för att underlätta för användaren, ett
utdrag av relevanta morfologikoder (M) ur ICD-O medtagits. I detta utdrag finner man de koder för primära och
metastatiska tumörer som mest sannolikt påträffas i
munhålan och käkarna. Dock bör påpekas att om en detaljerad underindelning erfordras, t.ex. beträffande lymfom, så återfinns det i ICD-O.

KODNING AV TUMÖRERS
MORFOLOGISK-HISTOLOGISKA BILD
M800 Neoplasmer UNS
M8000/0
M8000/1
M8000/3

Morfologikoderna består av en femställig sifferkod; de
fyra första positionerna anger tumörens histologiska typ
och den femte, som föregås av ett snedstreck, anger dess
malignitet. De kodsiffror som används för den femte
positionen är följande:

M8000/6
M8001/0
M8001/1
M8001/3

/0 Benign

Neoplasm, benign
Neoplasm, oklart om benign eller malign
Neoplasm UNS
Neoplasm, malign
Cancer
Neoplasm, metastatisk
Tumörceller, benigna
Tumörceller, oklart om benigna eller
maligna
Tumörceller, maligna

M801–M804 Epiteliala neoplasmer UNS
M8010/0
M8010/2

/1 Osäkert om benign eller malign
På gränsen till malignitet
Låg malignitetspotential

M8010/3

/2 Cancer in situ
Intraepitelial
Icke infiltrativ
Icke invasiv

M8010/6

/3 Malign, primär lokalisation

M8020/3
M8021/3
M8022/3
M8032/3
M8033/3
M8041/3
M8042/3

M8011/3

1

International Classification of Diseases for Oncology, 2nd ed.
Geneva, World Health Organization, 1990
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Epitelial tumör, benign
Cancer in situ UNS
Intraepitelialt karcinom UNS
Karcinom UNS
Epitelial tumör, malign
Karcinom, metastatiskt UNS
Sekundärt karcinom
Epiteliom, malignt
Epiteliom UNS
Karcinom, odifferentierat UNS
Karcinom, anaplastiskt UNS
Polymorfcelligt karcinom
Spolcellskarcinom
Pseudosarkomatöst karcinom
Småcelligt karcinom UNS
Oatcellskarcinom

UTDRAG FRÅN FÖRTECKNING ÖVER MORFOLOGISKA KODER FÖR TUMÖRER (ICD-O)

M805–808 Skivepitelneoplasmer
M8050/0
M8050/3
M8051/0
M8051/3
M8052/0
M8052/3
M8053/0
M8060/0
M8070/2
M8070/3
M8070/6
M8071/3
M8074/3
M8075/3
M8076/2
M8076/3
M8080/2
M8081/2

M8082/3

M8260/0
M8260/3
M8290/0
M8290/3
M8300/0
M8300/3
M8310/0
M8310/3
M8312/3

Papillom UNS
Papillärt karcinom UNS
Verruköst papillom
Verruköst karcinom UNS
Skivepitelpapillom
Papillär skivepitelcancer
Inverterat papillom
Papillomatos UNS
Skivepitelcancer in situ UNS
Skivepitelcancer UNS
Skivepitelcancer, metastatisk UNS
Skivepitelcancer, hornbildande UNS
Skivepitelcancer, spolcellig
Adenoid skivepitelcancer
Skivepitelcancer in situ med misstänkt
stromainvasion
Skivepitelcancer, mikroinvasiv
Queyrats erytroplasi
Bowens sjukdom
Intraepitelial skivepitelcellscancer av
Bowens typ
Lymfoepitelialt karcinom

M8320/3
M8340/3

M843 Mukoepidermoida neoplasmer
M8430/1
M8430/3

M8091/3
M8094/3

M8440/0
M8440/3
M8450/0
M8450/3

Basalcellstumör
Basalcellscancer UNS
Basaliom
Multifokal basalcellscancer
Basoskvamöst karcinom

M8510/3

Medullärt karcinom UNS
Medullärt adenokarcinom

M855 Acinärcellsneoplasmer
M8550/0
M8550/1
M8550/3

Övergångsepitelcancer, spolcellig

M814–838 Adenom och adenokarcinom
M8140/0
M8140/2
M8140/3
M8140/6
M8141/3
M8146/0
M8147/0
M8190/0
M8190/3
M8200/3
M8201/3
M8211/0
M8211/3
M8230/3
M8250/3
M8251/0

Cystadenom UNS
Cystadenokarcinom UNS
Papillärt cystadenom UNS
Papillärt cystadenokarcinom UNS

M850–M854 Duktala, lobulära och medullära
neoplasmer

M812–813 Övergångsepitelpapillom och
-karcinom
M8122/3

Mukoepidermoid neoplasm UNS
Mukoepidermoid cancer

M844–M849 Cystiska, mucinösa och serösa
neoplasmer

M809–811 Basalcellsneoplasmer
M8090/1
M8090/3

Papillärt adenom UNS
Papillärt adenokarcinom UNS
Oxyfilt adenom
Oxyfilt adenokarcinom
Basofilt adenom
Basofilt karcinom
Klarcellsadenom
Klarcelligt adenokarcinom UNS
Njurcellskarcinom
Njurcellsadenokarcinom
Hypernefrom
Granularcellskarcinom
Papillärt karcinom, follikulär variant
Papillärt och follikulärt adenokarcinom

Acinärcellsadenom
Acinärcellsneoplasi UNS
Acinärcellskarcinom

M856–M858 Sammansatta epiteliala neoplasmer

Adenom UNS
Adenokarcinom in situ
Adenokarcinom UNS
Adenokarcinom, metastatiskt UNS
Skirröst adenokarcinom
Monomorft adenom
Basalcellsadenom
Trabekulärt adenom
Trabekulärt adenokarcinom
Adenoidcystiskt karcinom
Kribriformt karcinom
Tubulärt adenom UNS
Tubulärt adenokarcinom
Solitt karcinom UNS
Bronkiolo-alveolärt adenokarcinom
Alveolarcellsadenom

M8560/3

M8561/0

M8562/3
M8570/3
M8571/3

Adenoskvamöst karcinom
Blandat adenokarcinom och
skivepitelkarcinom
Adenolymfom
Papillärt cystadenoma lymphomatosum
Warthins tumör
Epitelialt-myoepitelialt karcinom
Adenokarcinom med skivepitelmetaplasi
Adenokarcinom med kartilaginär och
osseös metaplasi

M868–M871 Paragangliom och glomustumörer
M8692/1
M8700/0
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Carotid body-tumör
Feokromocytom UNS
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M8700/3
M8711/0
M8712/0

Feokromocytom, malignt
Glomustumör
Glomangiom

M8830/3
M8832/0

Malignt fibröst histiocytom
Dermatofibrom UNS

M884 Myxomatösa neoplasmer
M872–M879 Nevi och melanom
M8720/0
M8720/2
M8720/3
M8722/3
M8730/0
M8730/3
M8740/0
M8740/3
M8741/2
M8741/3
M8742/2
M8742/3
M8743/3
M8750/0
M8760/0
M8770/0

M8771/0
M8772/0
M8772/3
M8780/0
M8780/3
M8790/0

M8840/0
M8840/3

Pigmenterat nevus UNS
Malignt melanom in situ
Malignt melanom UNS
Malignt melanom av ballongcellstyp
Opigmenterat nevus
Amelanotiskt malignt melanom
Junctionnevus
Intraepidermalt nevus
Malignt melanom i junction-nevus
Precancerös melanos UNS
Malignt melanom i precancerös melanos
Hutchinsons melanotiska fräknar
Lentigo maligna
Malignt melanom i Hutchinsons
melanotiska fräknar
Malignt melanom av ytspridningstyp
Intradermalt nevus
Sammansatt nevus
Nevus av epiteloid- och spolcellstyp
Juvenilt nevus
Juvenilt melanom
Epiteloidcellsnevus
Spolcellsnevus
Spolcelligt malignt melanom
Blått nevus UNS
Malignt blått nevus
Cellulärt blått nevus

M885–M888 Lipomatösa neoplasmer
M8850/0
M8850/3
M8851/0

M8890/0

M8890/3
M8894/0
M8900/0
M8900/3
M8910/3
M8920/3

M8823/1
M8830/0

Leiomyom UNS
Fibromyom
Leiomyofibrom
Myofibrom
Leiomyosarkom UNS
Angiomyom
Vaskulärt leiomyom
Rabdomyom UNS
Rabdomyosarkom UNS
Embryonalt rabdomyosarkom
Alveolärt rabdomyosarkom

M893–M899 Komplexa blandade och
stromacellsneoplasier
M8940/0

M8940/3
M8941/3
M8980/3
M8982/0
M8990/3

Mjukdelstumör, benign
Sarkom UNS
Spolcellssarkom
Jättecellssarkom (utom i ben M9250/3)

Pleomorft adenom
Blandtumör UNS
Blandtumör utgången från spottkörtel UNS
Malign blandtumör UNS
Karcinom i pleomorft adenom
Karcinosarkom UNS
Myoepiteliom
Mesenkymom, malignt

M904 Synovialcellsderiverade neoplasmer
M9040/0
M9040/3

M881–M883 Fibromatösa neoplasmer
M8810/0
M8810/3
M8811/0
M8811/3
M8812/3
M8821/1

Lipom UNS
Liposarkom UNS
Fibrolipom
Fibroma molle

M889–M892 Myomatösa neoplasmer

M880 Mjukdelstumörer och sarkom UNS
M8800/0
M8800/3
M8801/3
M8802/3

Myxom UNS (myxom i käke M9320/0)
Myxosarkom

Fibrom UNS
Fibrosarkom UNS
Fibromyxom (myxom i käke M9320/0)
Fibromyxosarkom
Periostalt fibrosarkom
Aggressiv fibromatos
Extra-abdominal desmoid
Desmoid UNS
Invasivt fibrom
Desmoplastiskt fibrom
Fibröst histiocytom UNS
Fibroxantom

Synoviom, benignt
Synovialt sarkom UNS

M906–M909 Germinalcellsneoplasmer
M9080/0
M9080/1
M9080/3
M9084/0

Teratom, benignt
Teratom UNS
Teratom, malignt UNS
Dermoidcysta UNS

M912–M916 Kärlneoplasmer
M9120/0
M9120/3
M9121/0
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Hemangiom UNS
Hemangiosarkom
Kavernöst hemangiom
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M9130/0
M9130/1
M9130/3
M9131/0
M9140/3
M9150/0
M9150/1
M9150/3
M9160/0

M927–M934 Odontogena neoplasmer1

Hemangioendoteliom, benignt
Hemangioendoteliom UNS
Hemangioendoteliom, malignt
Kapillärt hemangiom
Kaposis sarkom
Hemangiopericytom, benignt
Hemangiopericytom UNS
Hemangiopericytom, malignt
Angiofibrom UNS

M9270/0
M9270/1
M9270/3

M9271/0
M9272/0
M9273/0
M9274/0
M9275/0

M917 Lymfkärlsneoplasmer
M9170/0
M9170/3
M9171/0
M9172/0
M9173/0
M9175/0

Lymfangiom UNS
Lymfangiosarkom
Kapillärt lymfangiom
Kavernöst lymfangiom
Cystiskt lymfangiom
Cystiskt hygrom
Hemolymfangiom

M9280/0
M9281/0
M9282/0
M9290/0

M918–M924 Ben- och broskneoplasmer
M9180/0
M9180/3
M9181/3
M9182/3
M9183/3
M9184/3
M9190/3
M9191/0
M9200/0
M9210/0
M9220/0
M9220/3
M9221/0
M9221/3
M9240/3
M9241/0

M9290/3
M9300/0

Osteom UNS
Osteosarkom UNS
Kondroblastiskt osteosarkom
Fibroblastiskt osteosarkom
Telangiektatiskt osteosarkom
Osteosarkom vid Pagets bensjukdom
Osteosarkom i Paget-förändrat ben
Juxtakortikalt osteosarkom
Periostalt osteosarkom
Osteoidosteom UNS
Osteoblastom
Osteokondrom
Kondrom UNS
Kondrosarkom UNS
Juxtakortikalt kondrom
Juxtakortikalt kondrosarkom
Mesenkymalt kondrosarkom
Kondromyxoidfibrom

M9301/0
M9302/0
M9310/0
M9310/3
M9311/0
M9312/0
M9320/0
M9321/0
M9322/0
M9330/0
M9330/3

M9340/0

M925 Jättecellstumörer
M9250/1
M9250/3

Jättecellstumör i ben UNS
Jättecellstumör i ben, malign

M935–M937 Diverse neoplasmer
M9350/1
M9363/0
M9370/3

M926 Diverse benneoplasmer
M9260/3
M9262/0

Odontogen tumör, benign
Odontogen tumör UNS
Odontogen tumör, malign
Odontogent karcinom
Odontogent sarkom
Intraossöst karcinom
Ameloblastiskt karcinom
Dentinom
Cementom UNS
Cementoblastom, benignt
Cementifierande fibrom
Gigantiformt cementom
Florid (cemento-)ossös dysplasi
Odontom UNS
Sammansatt odontom
Komplext odontom
Ameloblastiskt fibro-odontom
Fibro-ameloblastiskt odontom
Ameloblastiskt odontosarkom
Adenomatoid odontogen tumör
Adenoameloblastom
Förkalkande odontogen cysta
Odontogen skuggcellstumör
Ameloblastom UNS
Adamantinom UNS
Ameloblastom, malignt
Adamantinom, malignt
Odontoameloblastom
Skivepiteldifferentierad odontogen tumör
Odontogent myxom
Odontogent myxofibrom
Centralt odontogent fibrom
Perifert odontogent fibrom
Ameloblastiskt fibrom
Ameloblastiskt fibrosarkom
Ameloblastiskt sarkom
Odontogent fibrosarkom
Förkalkande epitelial odontogen tumör
Pindborgs tumör

Ewings sarkom
Ossifierande fibrom1
Fibroosteom
Osteofibrom

Kraniofaryngiom
Melanotisk neuroektodermal tumör
Kordom

M949–M952 Neuroepiteliala tumörer
M9500/3
M9510/3

1
Se också Bilaga 1, Histologisk indelning av odontogena tumörer, som
har en annan indelningsgrund

1

Neuroblastom UNS
Retinoblastom UNS

Se också Bilaga 1, Histologisk indelning av odontogena tumörer, som
har en annan indelningsgrund
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UTDRAG FRÅN FÖRTECKNING ÖVER MORFOLOGISKA KODER FÖR TUMÖRER (ICD-O)

M953 Meningiom

M980–M994 Leukemier

M9530/0

M980 Leukemier UNS
M9800/3
Leukemi UNS
M9801/3
Akut leukemi UNS
M9803/3
Kronisk leukemi UNS
M9804/3
Aleukemisk leukemi UNS

Meningiom UNS

M954–M957 Nervskideneoplasmer
M9540/0
M9540/1
M9540/3
M9541/0
M9550/0
M9560/0
M9560/3
M9570/0

Neurofibrom UNS
Neurofibromatos UNS
Neurofibrosarkom
Melanotiskt neurofibrom
Plexiformt neurofibrom
Neurilemmom UNS
Neurilemmom, malignt
Neurom UNS

M982 Lymfatiska leukemier
M9820/3
Lymfatisk leukemi UNS
M984 Erytroleukemier
M9841/3
Akut erytremi
M986 Myeloiska (granulocytära) leukemier
M9860/3
Myeloisk leukemi UNS

M958 Granularcellstumörer och alveolära
mjukdelssarkom
M9580/0
M9580/3
M9581/3

M989 Monocytleukemier
M9890/3
Monocytleukemi UNS

Granularcellstumör UNS
Granularcellsmyoblastom UNS
Granularcellstumör, malign
Alveolärt mjukdelssarkom

M990–M994 Andra leukemier
M9930/3 Myelosarkom

M995–M997 Diverse myeloproliferativa och
lymfoproliferativa sjukdomar

M959–M970 Hodgkin och non-Hodgkin-lymfom
M959 Maligna lymfom UNS eller diffusa
M9590/3
Malignt lymfom UNS
M9591/3
Malignt lymfom, non-Hodgkintyp UNS
M9592/3
Lymfosarkom UNS
M9593/3
Retikelcellssarkom UNS

M9950/1

M965–M966 Hodgkins sjukdom
M9650/3
Hodgkins sjukdom UNS
M9661/3
Hodgkins granulom
M967–M968 Malignt lymfom, diffust eller UNS,
specificerad typ
M9687/3
Burkitts lymfom UNS
M969 Malignt lymfom, follikulärt eller nodulärt, med
eller utan diffusa områden
M970 Specificerade kutana och perifera T-cellslymfom
M9700/3
Mycosis fungoides

M972 Andra lymforetikulära neoplasmer
M9720/3
M9722/3

Malign histiocytos
Letterer-Siwes sjukdom

M973 Plasmacellsneoplasmer
M9731/3
M9732/3

Plasmocytom UNS
Multipelt myelom
Myelomatos

M976 Immunoproliferativa sjukdomar
M9761/3

Waldenströms makroglobulinemi
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Polycythaemia vera

BILAGA 1

Histologisk indelning av odontogena
tumörer
Utdrag ur Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological typing of odontogenic tumours, 2nd ed. Berlin, SpringerVerlag, 1992
Morfologikod enligt International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) och Systematized Nomenclature of
Medicine (SNOMED)

1. TUMÖRER RELATERADE TILL TANDORGANET
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

Benigna
Odontogent epitel utan odontogent ektomesenkym
Ameloblastom
Skivepiteldifferentierad odontogen tumör
Förkalkande epitelial odontogen tumör (Pindborgs tumör)
Odontogen klarcellstumör
Odontogent epitel med odontogent ektomesekym, med eller utan
bildning av tandhårdvävnad
Ameloblastiskt fibrom
Ameloblastiskt fibrodentinom (dentinom) och ameloblastiskt fibroodontom
Odontoameloblastom
Adenomatoid odontogen tumör
Förkalkande odontogen cysta
Komplext odontom
Sammansatt odontom
Odontogent ektomesenkym, med eller utan innefattat odontogent epitel
Odontogent fibrom
Myxom (odontogent myxom, myxofibrom)
Benignt cementoblastom (cementoblastom, äkta cementom)
Maligna
Odontogena karcinom
Ameloblastom, malignt
Primärt intraossöst karcinom
Maligna former av andra odontogena epiteliala tumörer
Maligna förändringar i odontogena cystor
Odontogena sarkom
Ameloblastiskt fibrosarkom (ameloblastiskt sarkom)
Ameloblastiskt fibrodentinosarkom och ameloblastiskt fibroodontosarkom
Odontogent karcinosarkom
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9310/0
9312/0
9340/0
9270/0

9330/0
9290/0
9311/0
9300/0
9301/0
9282/0
9281/0
Se anm. 1
9320/0
9273/0

9310/3
9270/3
Se anm. 2
9270/3
9330/3
9290/3
8980/3
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2. TUMÖRER RELATERADE TILL BEN
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1

Osteogena tumörer
Cemento-ossifierande fibrom (cementifierande fibrom, ossifierande fibrom)
Icke neoplastiska benförändringar
Fibrös dysplasi i käke
Cemento-ossös dysplasi
Periapikal cementdysplasi (periapikal fibrös dysplasi)
Florid cemento-ossös dysplasi (gigantiformt cementom,
familjära multipla cementom)
Andra cemento-ossösa dysplasier
Kerubism (ärftlig multilokulär cystisk käksjukdom)
Centralt jättecellsgranulom
Aneurysmatisk bencysta
Solitär bencysta (traumatisk, hemorragisk bencysta)
Andra tumörer
Melanotisk neuroektodermal tumör hos barn (melanotiskt progonom)

Se anm. 3
74910
9272/0
9275/0
70980
44130
33640
33404
9363/0

3. EPITELIALA CYSTOR
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.3.2

Utvecklingscystor
Odontogena
”Gingivalcysta” hos spädbarn (Epsteins pärlor)
Odontogen keratocysta (primordialcysta)
Follikulärcysta
Eruptionscysta
Lateral parodontal cysta
Gingivalcysta hos vuxna
Glandulär odontogen cysta, sialo-odontogen cysta
Icke odontogena
Nasopalatinal (incisivkanals-) cysta
Nasolabial (nasoalveolär) cysta
Inflammatoriska
Radikulärcysta
Apikal och juxtaradikulär cysta
Residualcysta
Parodontal inflammatorisk cysta

26540
26530
26560
26550
26520
26540
26520
26600
26500
43800

26520

Anmärkning 1: Centralt odontogent fibrom 9321/0, perifert odontogent fibrom 9322/0
Anmärkning 2: Använd lämplig tumörkod från 1.1 ovan, med malignitetskod /3
Anmärkning 3: Ossifierande fibrom 9262/0, cementifierande fibrom 9274/0. 9262/0 rekommenderas för
cemento-ossifierande fibrom
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BILAGA 2

Histologisk indelning av
spottkörteltumörer
Utdrag ur Seifert G. Histological typing of salivary gland tumours, 2nd ed. Berlin, Springer-Verlag, 1991
Morfologikod enligt International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) och Systematized Nomenclature of
Medicine (SNOMED)

1. ADENOM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2

Pleomorft adenom
Myoepiteliom (myoepitelialt adenom)
Basalcellsadenom
Adenolymfom (Whartins tumör)
Oxyfilt adenom (onkocytom, onkocytärt adenom)
Kanalikulärt adenom
Talgkörteladenom
Intraduktalt papillom
Inverterat papillom
Intraduktalt papillom
Papillärt adenom UNS
Cystadenom
Papillärt cystadenom
Mucinöst cystadenom

8940/0
8982/0
8147/0
8561/0
8290/0
8410/0
8503/0
8053/0
8503/0
8260/0
8440/0
8450/0
8470/0

2. KARCINOM
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Acinärcellscancer
Mucoepidermoid cancer
Adenoidcystiskt karcinom
Polymorft låggradigt adenokarcinom (adenokarcinom utgånget från fogstycke)
Epitelialt-myoepitelialt karcinom
Basalcellsadenokarcinom
Talgkörtelcancer
Papillärt cystadenokarcinom
Mucinöst adenokarcinom
Oxyfilt adenokarcinom
Duktalt karcinom, infiltrerande
Adenokarcinom
Malignt myoepiteliom (myoepitelialt karcinom)
Karcinom i pleomorft adenom (malign blandtumör)
Skivepitelcancer
Småcellig cancer
Karcinom, odifferentierat
Andra karcinom
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8550/3
8430/3
8200/3
8562/3
8147/3
8410/3
8450/3
8480/3
8290/3
8500/3
8140/3
8982/3
8941/3
8070/3
8041/3
8020/3

BILAGA 2

3. ICKE-EPITELIALA TUMÖRER
4. MALIGNA LYMFOM
5. SEKUNDÄRA TUMÖRER
6. OKLASSIFICERADE TUMÖRER
7. TUMÖRLIKNANDE FÖRÄNDRINGAR
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Sialoadenos
Onkocytos
Nekrotiserande sialometaplasi (spottkörtelinfarkt)
Benign lymfoepitelial lesion
Spottkörtelcystor
Kronisk skleroserande sialoadenit i submandibulariskörteln (Küttners tumör)
Cystisk lymfoid hyperplasi vid AIDS
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71000
73050
73220
72240
33400
45000

Alfabetisk förteckning
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ALEUKEMISK LEUKEMI

Adenokarcinom
- bronkiolo-alveolärt M8250/3
- in situ M8140/2
- klarcelligt UNS M8310/3
- med
- - kartilaginär och osseös metaplasi M8571/3
- - skivepitelmetaplasi M8570/3
- medullärt M8510/3
- metastatiskt UNS M8140/6
- oxyfilt M8290/3
- papillärt
- - och follikulärt M8340/3
- - UNS M8260/3
- skirröst M8141/3
- trabekulärt M8190/3
- tubulärt M8211/3
- UNS M8140/3
Adenolymfom M8561/0
Adenom
- basofilt M8300/0
- klarcell M8310/0
- monomorft M8146/0
- oxyfilt M8290/0
- papillärt UNS M8260/0
- pleomorft M8940/0
- trabekulärt M8190/0
- tubulärt UNS M8211/0
- UNS M8140/0
Aerodontalgi T70.2
Aerosinuit T70.1
Afasi R47.0
Afibrinogenemi, kongenital D68.2T
Afte – se även Stomatit
- Bednars K12.03
- major K12.01
- Mikulicz K12.00
- minor K12.00
- recidiverande UNS K12.09
- recidiverande, annan specificerad K12.08
- Suttons K12.01
Agammaglobulinemi D80.9T
Aglossi Q38.30
Agranulocytos D70.AIDS [Acquired immunodeficiency syndrome]
UNS B24.9T
AIDS-related complex [ARC] UNS B24.9T
Akondroplasi Q77.4T
Akrocefali Q75.00
Akrocefalosyndaktyli Q87.00
Akrodyni T56.1
Akromegali E22.00
Aktinomykos, cervikofacial A42.2T
Albers-Schönbergs syndrom Q78.2T
Albright-McCune-Sternbergs syndrom Q78.1T
Aleukemisk leukemi UNS M9804/3

A
A-vitaminbrist E50.8T
Abrasion av tand
- annan specificerad K03.18
- habituell K03.11
- kilformig defekt UNS K03.10
- rituell K03.13
- tandborstningsbetingad K03.10
- tandkrämsorsakad K03.10
- traditionell K03.13
- UNS K03.19
- yrkesbetingad K03.12
Abscess
- dental UNS K04.7
- dentoalveolär UNS K04.7
- kutan
- - ansiktet L02.0
- - halsen L02.1
- lymfkörtel, akut L04
- munregionen K12.2
- parodontal, med ursprung i tandköttet
- - med fistel K05.21
- - utan fistel K05.20
- periapikal (periradikulär), med ursprung i pulpan
- - med fistel, till
- - - huden K04.63
- - - käkhålan K04.60
- - - munhålan K04.62
- - - näshålan K04.61
- - - UNS K04.69
- - utan fistel K04.7
- peritonsillär J36
- postoperativ T81.4
- pulpa K04.02
- spottkörtel K11.3
- submandibulär K12.2
- tonsill J36
- tungan K14.00
- UNS K04.69
Acanthosis nigricans, ansiktet och halsen L83.9T
Acatalasia E80.3T
Acinärcellsadenom M8550/0
Acinärcellskarcinom M8550/3
Acinärcellsneoplasi UNS M8550/1
Acrodermatitis
- continua L40.2T
- enteropathica E83.2T
Acrokeratosis verruciformis Q82.85
Adamantinom
- malignt M9310/3
- UNS M9310/0
Addisons sjukdom E27.1T
Adenoameloblastom M9300/0
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ALKOHOLSYNDROM

Anemi – forts
- megaloblast D53.9T
- nutritionsbetingad UNS D53.9T
- posthemorragisk (kronisk) D50.0T
- sicklecell D57.9T
- sideropen D50.- talassemi D56.9T
Anestesi i hud R20.0
Aneurysm, arteriovenöst, i underkäken Q27.3T
Angina
- agranulocytär D70.90
- Vincents A69.11
Angiofibrom UNS M9160/0
Angiohemofili D68.0T
Angiomyom M8894/0
Angioödem T78.3
Ankyloglossi Q38.1
Ankylos
- av tänder K03.5
- käkled M24.6T
Anodonti
- partiell (hypodonti)(oligodonti) K00.00
- total K00.01
- UNS K00.09
Anomali
- dentofacial K07.- förhållandet mellan käke och skallbas K07.1
- förhållandet mellan tandbågarna K07.2
- käkarnas storlek, uttalad K07.0
- onormal funktion hos tänder och käkar K07.5
- tändernas ställning K07.3
Anorexia nervosa F50.9T
Ansiktsasymmetri Q67.0
Ansiktsförlamning G51.0
Ansiktshoptryckning Q67.1
Ansiktsmyokymi G51.4
Ansiktsskada UNS S09.9
Ansiktssmärta
- atypisk G50.1
- UNS R51.91
Antrax A22.8T
Aortabåge, avbruten Q25.1T
Aperts syndrom Q87.00
Aplasi
- cementaplasi K00.43
- tandanlag K00.00
- tymisk, med immunbrist D82.1
Arterit, jättecellsarterit M31.6T
Artrit, käkled
- juvenil M08.9T
- rematoid M06.9T
- - seropositiv M05.9T
- traumiterativ M12.5T
- UNS M13.9T
- varig M00.9T

Alkoholsyndrom, fetalt Q86.0T
Allergi
- reaktion UNS T78.4
- överkänslighet UNS T78.4
ALS (amyotrofisk lateralskleros) G12.2
Alveol
- fraktur S02.8
- utskott
- - atrofi av tandlöst K08.2
- - fraktur
- - - på underkäken S02.60
- - - på överkäken S02.40
- - förstoring UNS K08.82
- - irritationshyperplasi K06.23
- - oregelbundet K08.81
- - tumör
- - - benign, slemhinna på tandlöst D10.33
- - - cancer in situ, slemhinna på tandlöst D00.02
- - - malign C03.Alveolarcellsadenom M8251/0
Alveolit, käkben K10.3
Alveolärt mjukdelssarkom M9581/3
Alymfoplasi, tymisk med immunbrist D82.1
Amalgamtatuering T81.50
Amelanotiskt malignt melanom M8730/3
Ameloblastiskt
- fibro-odontom M9290/0
- fibrom M9330/0
- fibrosarkom M9330/3
- karcinom M9270/3
- odontosarkom M9290/3
- sarkom M9330/3
Ameloblastom
- malignt M9310/3
- UNS M9310/0
Amelogenesis imperfecta K00.50
Amyloidos E85.9T
Amyotrofisk lateralskleros [ALS] G12.2T
Anemi
- aplastisk UNS D61.9T
- av
- - B12-brist UNS D51.9T
- - enzymrubbning UNS D55.9T
- - folatbrist UNS D52.9T
- - järnbrist
- - - annan specificerad D50.8T
- - - sekundär till kronisk blodförlust D50.0T
- - - UNS D50.9T
- Cooleys D56.9T
- hemolytisk
- - förvärvad UNS D59.9T
- - ärftlig UNS D58.9T
- hypokrom UNS D50.9
- medelhavsanemi D56.9T
- medfödd, orsakad av fetal blodförlust P61.3
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BLÖDNING

Artropati, käkled
- reaktiv M02.3T
- traumatisk M12.5T
- vid psoriasis M07.3T
Artros, käkleden, primär M19.0T
Askaridos UNS B77.9T
Aspergillos B44.8T
Asymmetri
- av ansikte Q67.0
- av käke K07.10
Atrofi
- alveolarutskott, tandlöst K08.2
- ansiktet, halvsidig Q67.40
- hemifacial Q67.40
- spottkörtlar K11.0
- tungan K14.82
- tungpapiller
- - orsakad av rengöring K14.40
- - orsakad av systemsjukdom K14.41
Attrition av tand
- annan specificerad K03.08
- approximal K03.01
- ocklusal K03.00
- UNS K03.09
Avstötning av transplantat
- benmärg T86.0
- benvävnad T86.8
- hud (allograft)(autograft) T86.8
- tand T86.8

B
Bakterieplack, dentalt K03.66
Barotrauma, sinuitiskt T70.1
Basalcellsadenom M8147/0
Basalcellscancer
- multifokal M8091/3
- UNS M8090/3
Basalcellstumör UNS M8090/1
Basaliom M8090/3
Basofilt adenom M8300/0
Basofilt karcinom M8300/3
Basoskvamöst karcinom M8094/3
Bechterews sjukdom, käkled M45.9T
Bednars afte K12.03
Behçets sjukdom M35.2T
Bejel A65.9T
Bells pares G51.0
Bencysta, käke
- aneurysmatisk K09.20
- hemorragisk K09.21
- solitär K09.21
- traumatisk K09.21
Benkavitet, idiopatisk K10.02
Beriberi E51.1T
Bernard-Souliers syndrom
[jättetrombocytsyndrom] D69.1T
Bettanomali
- djupbett K07.23
- inverterat bett K07.25
- korsbett K07.25
- medellinjeförskjutning K07.26
- postnormalt bett K07.20
- prenormalt bett K07.21
- öppet bett K07.24
- överbett K07.22
Binjurebarksinsufficiens, primär E27.1T
Blandtumör
- malign UNS M8940/3
- UNS M8940/0
- utgången från spottkörtel UNS M8940/0
Blastomykos B40.9T
Blodkärlsskada
- karotisartär S15.0
- kärl i halsregionen UNS S15.9
- kärl i halsregionen, annan specificerad S15.8
- kärl i halsregionen, multipel S15.7
- kärl i huvudet, som inte klassificeras annorstädes S09.0
Blåsdermatos – se Dermatos, bullös
Blåsmasksjuka B67.9T
Blått öga S00.1
Blödning UNS, som komplikation efter ingrepp
T81.0
Blödning vid långtidsanvändning av
antikoagulantia D68.3T
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BLÖDNING

Blödning, svalget R04.1
Blödningar, spontana punktformiga R23.3T
Blödningsbenägenhet UNS D69.9T
Bournevilles sjukdom Q85.1T
Bowens sjukdom M8081/2
Brist – se även Koagulationsrubbning
- A-vitamin, andra specificerade manifestationer E50.8T
- askorbinsyra E54.9T
- B-vitamin, utom riboflavin E53.8T
- C-vitamin E54.9T
- D-vitamin E55.- grundämne i födan, annat E61.9T
- K-vitamin E56.1T
- kalcium, dietbetingad E58.9T
- niacin E52.9T
- riboflavin E53.0T
- tiamin E51.- tillväxthormon, idiopatisk E23.01
- vitamin
- - annan specificerad E56.8T
- - UNS E56.9T
- zink, dietbetingad E60.9T
Bruxism F45.82
Brännskada
- huvudet och halsen
- - andra graden T20.2
- - första graden T20.1
- - icke specificerad grad T20.0
- - tredje graden T20.3
- munnen och svalget T28.0
Bulimia nervosa F50.9T
Burkitts lymfom UNS C83.7T, M9687/3
Bältros B02.-

C
C-vitaminbrist E54.9T
Café au lait-fläckar, ansiktet och halsen L81.3T
Cancer in situ – se Tumör, in situ
Cancrum oris A69.0
Candidainfektion
- granulom i munnen B37.05
- leukoplaki B37.02
- oral manifestation, annan specificerad B37.08
- stomatit
- - akut erytematös (atrofisk) B37.01
- - akut pseudomembranös B37.00
- - kronisk erytematös (atrofisk) B37.03
- - kronisk hyperplastisk B37.02
- UNS B37.09
Candidiasis, mukokutan B37.04
Carotid body-tumör M8692/1
Cat-scratch-feber
- cervikal lymfadenopati A28.11
- oral manifestation A28.10
Cellulit
- ansiktet L03.2
- huvudet och halsen (utom ansiktet) L03.8T
- peritonsillär J36
Cementaplasi K00.43
Cementhypoplasi K00.43
Cementoblastom, benignt M9273/0
Cementom
- gigantiformt M9275/0
- UNS M9272/0
CGD (chronic granulomatous disease) D71.9T
Chagas sjukdom B57.9T
Cheilitis glandularis apostematosa K13.01
Christmas disease D67.9T
Chronic granulomatous disease [CGD] D71.9T
Coarctatio aortae Q25.1T
Condyloma acuminatum, munhålan A63.0T
Cooleys anemi D56.9T
Cotton roll stomatitis K12.14
Cri-du-chat-syndrom Q93.4T
Crista flaccida K06.84
Crohns sjukdom K50.8T
Crouzons sjukdom Q75.1
Cyanos R23.0T
Cysta
- ansiktet och halsen, medial, medfödd Q18.8
- apikal K04.8
- dermoid K09.80
- epidermoid K09.81
- gingiva
- - hos nyfödd K09.82
- - hos vuxen K06.80
- - utvecklingscysta K09.01
- gälgång Q18.0
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DIFTERI

Cysta – forts
- käke
- - annan specificerad K09.28
- - ben
- - - aneurysmatisk K09.20
- - - solitär (hemorragisk)(traumatisk) K09.21
- - epitelial, som ej kan identifieras som odontogen eller
icke odontogen K09.22
- - UNS K09.29
- lymfoepitelial K09.85
- maxillarsinus J34.1T
- mun- och käkregionen
- - annan specificerad K09.88
- - UNS K09.9
- nasoalveolär K09.84
- nasolabial K09.84
- odontogen, förkalkande M9301/0
- palatinal, hos nyfödd K09.83
- parodontal (lateral) utvecklingscysta K09.04
- - inflammatorisk (lateral) K04.82
- periapikal K04.8
- periradikulär K04.8
- radikulär (rotcysta) K04.8
- residual K04.81
- spottkörtel
- - extravasationscysta, mukös K11.61
- - retentionscysta, mukös K11.60
- Stafnes K10.02
- tyreoglossus Q89.21
- utvecklingscysta
- - icke odontogen
- - - annan specificerad K09.18
- - - globulomaxillär K09.10
- - - incisivkanal K09.12
- - - median K09.11
- - - nasopalatinal K09.12
- - - papilla incisiva K09.13
- - - UNS K09.19
- - odontogen
- - - annan specificerad K09.08
- - - eruptionscysta K09.00
- - - follikulär K09.03
- - - keratogen (primordial) K09.02
- - - parodontal (lateral) K09.04
- - - UNS K09.09
Cystadenokarcinom
- papillärt UNS M8450/3
- UNS M8440/3
Cystadenom
- papillärt UNS M8450/0
- UNS M8440/0
Cystadenoma lymphomatosum, papillärt M8561/0
Cysticerkos B69.8T
Cystisk fibros E84.9T
Cystiskt hygrom M9173/0
Cytomegalvirusinfektion B25.-

D
D-hypervitaminos E67.3T
Darier-Whites sjukdom Q82.81
Defibrineringssyndrom D65.9T
Deformitet
- medfödd
- - skallen, ansiktet och käken UNS Q67.49
- - skallen, ansiktet och käken, annan specificerad Q67.48
Deletion
- korta armen
- - av kromosom 4 Q93.3T
- - av kromosom 5 Q93.4T
Dens
- connatalis K00.60
- evaginatus K00.24
- in dente K00.25
- invaginatus K00.25
- neonatalis K00.61
Dentia praecox K00.62
Dentiklar K04.2
Dentin
- dysplasi K00.58
- irreguljärdentin K04.3T
- karies K02.1
- känsligt K03.80
- sekundärdentin K04.3T
Dentinogenesis imperfecta K00.51
Dentinom M9271/0
Dermatit
- kontakt
- - allergisk, orsakad av kosmetika L23.2T
- - irritativ L24.9T
- perioral L71.0
- vesikulär, orsakad av herpes simplex-virus B00.1
Dermatitis herpetiformis
- adult L13.0T
- juvenil L12.2T
Dermatofibrom UNS M8832/0
Dermatofytos
- hårbotten B35.0T
- skäggbotten B35.0T
Dermatopolymyosit M33.9T
Dermatos, bullös
- annan specificerad L13.8T
- hos vuxen UNS L13.9T
- kronisk, hos barn L12.2T
- UNS L13.9T
Dermoidcysta K09.80
Dermoidcysta UNS M9084/0
Desmoid UNS M8821/1
Di Georges syndrom D82.1
Diabetes mellitus [sockersjuka] UNS E14.9T
Diafysdysplasi, progressiv Q78.3T
Diastema K07.33
Difteri A36.9T
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DILACERATION

Dilaceration K00.44
Diskdisplacering, käkled
- vid skada S03.0
- återkommande K07.62
Disseminerad intravaskulär koagulation [DIC]
D65.9T
Distalocklusion K07.20
Distomolar K00.12
Distorsion
- käkled S03.4
- som engagerar huvudet jämte halsen T03.0
- temporomandibularisled S03.4
- temporomandibularisligament S03.4
Djupbett K07.23
Dolikocefali Q67.2
Domningar R20.2
Downs syndrom Q90.9T
Dry socket K10.3
Ductus arteriosus, öppetstående Q25.0T
Ductus thyreoglossus, kvarstående Q89.20
Ductus thyreolingualis, kvarstående Q89.20
Duhrings sjukdom L13.0T
Dykarsjuka T70.3
Dysautonomi, familjär [Riley-Day] G90.1T
Dysfagi R13
- psykogen, innefattande ”globus hystericus” F45.80
- sideropen D50.1T
Dysfagocytos, kongenital D71.9T
Dysfasi R47.0
Dysfibrinogenemi (kongenital) D68.2T
Dysfunktion
- mandibulär K07.60
- polyglandulär E31.9T
- temporomandibulär K07.60
Dyskeratosis congenita Q82.83
Dyskinesi, orofacial G24.4
Dysostos
- kraniofacial Q75.1
- mandibulofacial Q75.4
- okulomandibulär Q75.5
Dysplasi
- dentin K00.58
- diafys, progressiv Q78.3T
- ektodermal (anhidrotisk) Q82.4T
- fibrös, av käke K10.83
- fibrös, polyostotisk Q78.1T
- florid (cemento-)ossös M9275/0
- kondroektodermal Q77.6T
- mukoepitelial, ärftlig L98.80
Dystoni, idiopatisk, orofacial G24.4
Dystrofi, adiposogenital E23.60
Dålig andedräkt R19.6

E
Echinokockos B67.9T
Eczema herpeticum B00.0
Edwards’ syndrom Q91.3T
Ehlers-Danlos syndrom Q79.6T
Ekkymoser R23.3T
Ellis-van Crevelds syndrom Q77.6T
Emalj
- bestrålad K03.81
- fluoros K00.30
- hypoplasi K00.40
- - neonatal K00.42
- - prenatal K00.41
- karies K02.0
- opaciteter K00.31
- pärlor K00.27
Emfysem (subkutant) efter ingrepp T81.8
Enterit, regional K50.8T
Epidermoidcysta K09.81
Epidermolysis bullosa
- annan Q81.8T
- dystrophica Q81.2T
- förvärvad L12.3T
- letalis Q81.1T
- simplex Q81.0T
- UNS Q81.9T
Epilepsi G40.9T
Epiloia Q85.1T
Epistaxis R04.0
Epitelial tumör
- benign M8010/0
- malign M8010/3
Epiteliom
- malignt M8011/3
- UNS M8011/3
Epiteloidcellsnevus M8771/0
Epsteins pärla K09.83
Epulid
- fibrös K06.82
- jättecells K06.81
- medfödd D10.33
Erosion av tand
- annan specificerad K03.28
- av
- - föda K03.22
- - läkemedel K03.23
- - upprepad uppstötning eller kräkning K03.21
- idiopatisk K03.24
- UNS K03.29
- yrkesbetingad K03.20
Ersättningsresorption K03.5
Eruptionscysta K09.00
Erythema
- infectiosum B08.3T
- multiforme UNS L51.9T
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FRAKTUR

Fibrosarkom
- ameloblastiskt M9330/3
- odontogent M9330/3
- periostalt M8812/3
- UNS M8810/3
Fibroxantom M8830/0
Filariainfektion B74.9T
Fissur, tungan, medfödd Q38.33
Fistel – se även Abscess
- ansiktet och halsen Q18.8
- gälgång Q18.0
- läpp, medfödd Q38.00
- oral K13.71
- postoperativ, bestående T81.8
- spottkörtel, K11.4
- - medfödd Q38.43
Fjärde molar K00.12
Flebolit I87.8T
Fluoros, dental K00.30
Fläck
- café au lait, ansiktet och halsen L81.3T
- emalj
- - fluoridbetingad K00.30
- - icke fluoridbetingad K00.31
- Koplik B05.8T
- rosa K03.31
Fläckiga tänder UNS K00.39
Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster
A75.9T
Foetor ex ore R19.6
Folatbristanemi D52.9T
Foot-and-mouth disease B08.8T
Fordyces sjukdom Q38.60
Fragilitas ossium Q78.0T
Fraktur
- alveol S02.8
- alveolarutskott
- - underkäke S02.60
- - överkäke S02.40
- corpus mandibulae S02.61
- fossa anterior S02.1
- fossa media S02.1
- fossa posterior S02.1
- frontalben S02.0
- gommen S02.8
- huvudet och halsen T02.0
- - felläkning M84.0T
- - fördröjd läkning M84.2T
- - patologisk, som ej klassificeras annorstädes M84.4T
- - utebliven läkning [pseudartros] M84.1T
- huvudets övre del S02.0
- kondylen S02.62
- käkvinkeln (angulus mandibulae) S02.66
- mandibelsymfysen S02.65

Erythema – forts
- multiforme, bullöst L51.1T
- multiforme, icke-bullöst L51.0T
Erytremi, akut C94.0T, M9841/3
Erytroleukemi, akut C94.0T
Erytroplaki K13.22
Erytroplasi, Queyrats M8080/2
Evans syndrom D69.3T
Ewings sarkom M9260/3
Exartikulation av tand S03.22
Exostos i käken K10.88
Fabry (-Andersons) sjukdom E75.20
Facialishemispasm G51.3
Facialispares G51.0
Fakomatos, annan specificerad Q85.88
Fallots tetrad Q21.3T
Faryngit, vesikulär av enterovirus B08.5
Fasciit, nodulär, huvudet och halsen M72.3T
Fascikulationer R25.3
Feber
- Indiana fever A93.8T
- körtelfeber B27.8T
- scharlakansfeber A38.9T
- uveoparotitfeber D86.8T
Felläkning av fraktur, huvudet och halsen M84.0T
Felställning av tänder K07.31
Feltys syndrom, käkled M05.9T
Femte sjukan B08.3T
Fenylketonuri, klassisk E70.0T
Feokromocytom
- malignt M8700/3
- UNS M8700/0
Fibro-odontom, ameloblastiskt M9290/0
Fibrolipom M8851/0
Fibrom
- ameloblastiskt M9330/0
- cementifierande M9274/0
- centralt odontogent M9321/0
- desmoplastiskt M8823/1
- invasivt M8821/1
- kondromyxoid- M9241/0
- ossifierande M9262/0
- perifert odontogent M9322/0
- UNS M8810/0
Fibroma molle M8851/0
Fibromatos
- aggressiv M8821/1
- gingival K06.10
- pseudosarkomatös, huvudet och halsen M72.4T
Fibromyom M8890/0
Fibromyxom M8811/0
Fibromyxosarkom M8811/3
Fibroosteom M9262/0
Fibros
- cystisk E84.9T
- munnen, submukös K13.5
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FRAKTUR

Främmande kropp – forts
- operationssår, oavsiktligt kvarlämnad T81.5
- - amalgamtatuering T81.50
- - annan specificerad T81.58
- - UNS T81.59
Främmandekroppsgranulom i hud och underhud,
ansiktet L92.3T
Frätskada
- huvudet och halsen
- - andra graden T20.6
- - första graden T20.5
- - icke specificerad grad T20.4
- - tredje graden T20.7
- munnen och svalget T28.5
Fröhlichs syndrom E23.61
Furunkel
- ansiktet L02.0
- halsen L02.1
Fusion, tand K00.23
Fusionssyndrom, cervikalt Q76.1
Fåror
- cirkumorala A50.50
- Parrots A50.50
Färgförändring
- posteruptiv, av tändernas hårdvävnader
- - annan specificerad K03.78
- - orsakad av
- - - metaller och metallföreningar K03.70
- - - pulpablödning K03.71
- - - vanemässig tuggning av betel, tobak K03.72
- - UNS K03.79
- under tandbildningen
- - orsakad av
- - - blodgruppsinkompabilitet K00.80
- - - missbildning av gallsystemet K00.81
- - - porfyri K00.82
- - - tetracykliner K00.83
Födelsemärke UNS Q82.5T
Förgiftning
- andningsorganpåverkande medel T48
- anestetika T41
- antibiotika, systemiska T36
- antiepileptika T42
- antireumatiska medel T39
- autonoma nervsystempåverkande medel T44
- diuretika T50
- droger och biologiska substanser UNS T50.9
- febernedsättande medel T39
- glatt muskulaturpåverkande medel T48
- hallucinogener T40
- hjärt-kärlsystempåverkande medel T46
- hormoner T38
- lugnande medel T42
- läkemedel för systemiskt bruk mot infektions- och
parasitsjukdomar, andra T37

Fraktur – forts
- multipel
- - okben och överkäksben S02.47
- - okben S02.47
- - skallben och ansiktsben
- - - med angivande av intrakraniell skada S02.71
- - - utan angivande av intrakraniell skada S02.70
- - som engagerar huvudet jämte halsen T02.0
- - tand S02.57
- - underkäken S02.67
- näsben S02.2
- occipitalben S02.1
- okben S02.41
- orbita UNS S02.8
- orbitalgolvet S02.3
- orbitaltaket S02.1
- os zygomaticum S02.41
- parietalben S02.0
- processus coronoideus S02.63
- ramus mandibulae S02.64
- sfenoidben S02.1
- sinus ethmoidalis S02.1
- sinus frontalis S02.1
- skallbasen S02.1
- skallben och ansiktsben
- - andra specificerade S02.8
- - lokalisation UNS S02.9
- skalle
- - frontalben S02.0
- - parietalben S02.0
- - skallbasen S02.1
- tand – se Tand, fraktur
- temporalben S02.1
- underkäke
- - alveolarutskott S02.60
- - corpus mandibulae S02.61
- - icke specificerad del S02.69
- - kondylen S02.62
- - käkvinkeln (angulus mandibulae) S02.66
- - mandibelsymfysen S02.65
- - processus coronoideus S02.63
- - ramus mandibulae S02.64
- överkäkens ben
- - alveolarutskott S02.40
- - okben S02.41
- - överkäken (maxilla) S02.42
Frakturläkning, utebliven, huvudet och halsen
M84.1T
Frontalsinuit
- kronisk J32.1
- UNS J32.1
Främmande kropp
- andningsvägarna, lokalisation UNS T17.9
- mjukvävnad, huvudet och halsen, kvarvarande M79.5T
- munhålan T18.0
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GINGIVOSTOMATIT

Förgiftning – forts
- läkemedel med systemisk och hematologisk effekt, som ej
klassificeras annorstädes T45
- läkemedel, lokalt verkande mot svampinfektioner, andra
infektioner och inflammationer, som ej klassificeras
annorstädes T49.0
- mag-tarmkanalpåverkande medel T47
- narkotiska medel T40
- parkinsonismmedel T42.8
- psykodysleptiska medel T40
- psykotropa läkemedel, som ej klassificeras annorstädes
T43
- skelettmuskulaturpåverkande medel T48
- smärtstillande läkemedel, av icke opiatkaraktär T39
- sömnmedel T42
- tandvårdsmedel (för lokalbehandling) T49.7
- terapeutiska gaser T41
Förkalkande epitelial odontogen tumör M9340/0
Förkalkande odontogen cysta M9301/0
Förlust av tänder
- olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom K08.1
- sjukdom i omgivande vävnader K08.0T
- systemsjukdom K08.0T
Förmaksseptumdefekt Q21.1T
Förstoring av alveolarutskott UNS K08.82

G
Galaktosemi E74.2T
Galaktosomsättningsrubbning E74.2T
Gammopati, polyklonal UNS D89.0T
Gangrän, fusospiroketalt A69.0
Gauchers sjukdom E75.21
Gemination, tand K00.23
Geografisk stomatit K12.11
Geografisk tunga K14.1
Geotrichum-stomatit B48.3T
Gigantiformt cementom M9275/0
Gigantism, hypofysär E22.01
Gikt, idiopatisk, käkled M10.0T
Gingiva
- cysta
- - hos nyfödd K09.82
- - hos vuxen K06.80
- - utvecklingscysta K09.01
- fibromatos K06.10
- hyperplasi
- - annan specificerad K06.18
- - UNS K06.19
- sjukdom
- - annan K06.88
- - UNS K06.9
- skada, traumatisk
- - av tandborstning K06.21
- - av traumatisk ocklusion K06.20
- - UNS K06.29
Gingivaretraktion
- generaliserad K06.01
- lokal K06.00
- postinfektiös K06.0
- postoperativ K06.0
- UNS K06.09
Gingivit
- akut
- - annan specificerad K05.08
- - nekrotiserande, ulcerös [ANUG] A69.10
- - UNS K05.09
- fusospiroketal A69.10
- graviditetsgingivit O26.80
- kronisk
- - annan specificerad K05.18
- - deskvamativ K05.13
- - enkel randgingivit K05.10
- - hyperplastisk K05.11
- - ulcerativ K05.12
- - UNS K05.19
- Vincents A69.10
Gingivostomatit
- akut
- - nekrotiserande, ulcerös A69.10
- - streptokockorsakad K05.00
- herpetisk B00.2T
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GLANZMANNS SJUKDOM

Granulom – forts
- internt K03.31
- jättecellsgranulom
- - centralt K10.1
- - perifert K06.81
- - UNS K10.1
- medellinjegranulom, letalt M31.2
- munslemhinnan
- - annat specificerat K13.48
- - eosinofilt K13.41
- - pyogent K13.40
- - UNS K13.49
- pyogent
- - ansiktet L98.0T
- - i gingiva och tandlöst alveolarutskott K06.83
- - i munslemhinnan K13.40
- rotspetsgranulom K04.5
Granuloma annulare L92.0T
Granuloma faciale L92.2T
Granuloma gravidarum O26.81
Granuloma inguinale A58.9T
Granulomatos
- progressiv, septisk D71.9T
- Wegeners M31.3T
Graviditetskräkning, ihållande O21.9T
Grey platelet syndrome D69.1T
Gulsot UNS R17.9T
Gumma
- munhålan A52.70
- vid yaws A66.4T
Gälfickssyndrom D82.1
Gälgångscysta Q18.0
Gälgångsfistel Q18.0
Gälgångsrudiment Q18.0
Gälgångssinus Q18.0

Glanzmanns sjukdom D69.1T
Glesställning, tänder K07.33
Globus hystericus F45.80
Glomangiom M8712/0
Glomustumör M8711/0
Glossit
- annan specificerad K14.08
- atrofisk UNS K14.42
- benign, migrerande K14.1
- syfilitisk A52.72
- UNS K14.09
Glossitis areata exfoliativa K14.1
Glossitis rhombica mediana K14.2
Glossodyni K14.61
Glossofaryngeusneuralgi G52.1T
Glossopyros K14.60
Glykogenupplagringssjukdom E74.0T
Goldenhars syndrom Q87.01
Gom-läppspalt – se även Läppspalt, läpp-käkspalt
- kluven
- - gom med kluven läpp UNS Q37.9
- - gom UNS med bilateralt kluven läpp (läpp-käke) Q37.8
- - gom UNS med unilateralt kluven läpp (läpp-käke) Q37.9
- - hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp Q37.4
- - hård och mjuk gom med kluven läpp Q37.5
- - hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läppkäke) Q37.5
- - mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke) Q37.2
- - mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke) Q37.3
Gomförändring, hos rökare K13.24
Gomperforation, orsakad av syfilis A52.71
Gomspalt
- kluven
- - gom UNS Q35.9
- - hård och mjuk gom Q35.5
- - mjuk gom Q35.3
- - uvula Q35.7
Gomvalv, högt Q38.51
Gonokockinfektion, käkled A54.4T
Gonokockstomatit A54.8T
Granularcellskarcinom M8320/3
Granularcellsmyoblastom UNS M9580/0
Granularcellstumör
- malign M9580/3
- UNS M9580/0
Granulom
- apikalt eller periapikalt K04.5
- candidagranulom, munnen B37.05
- eosinofilt D76.00
- - hudgranulom, ansiktet 92.2T
- - munslemhinnan K13.41
- främmandekroppsgranulom, i hud och underhud, ansiktet
L92.3T
- graviditetsgranulom O26.81
- Hodgkins M9661/3
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HYPEROSTOS

HIV
- infektion med
- - andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8T
- - andra specificerade maligna tumörer B21.8T
- - andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8T
- - bakterieinfektioner, andra än mykobakteriella infektioner
B20.1T
- - Burkitts lymfom B21.1T
- - candidainfektion B20.4T
- - cytomegalvirusinfektion B20.2T
- - infektion UNS B20.9T
- - Kaposis sarkom B21.0T
- - lymfadenopati, generaliserad kvarstående B23.1T
- - malign tumör UNS B21.9T
- - maligna tumörer, multipla B21.7T
- - multipla infektioner B20.7T
- - mykobakterieinfektion B20.0T
- - mykoser, andra än candidainfektion B20.5T
- - non-Hodgkin-lymfom, andra typer än Burkitts lymfom
B21.2T
- - virusinfektioner, andra än cytomegalvirusinfektion
B20.3T
- infektionssyndrom, akut B23.0T
Hodgkin
- granulom M9661/3
- sjukdom UNS C81.9T, M9650/3
Horners syndrom G90.2T
Hud, brännande känsla R20.2
Hudanestesi R20.0
Hudhorn L85.8T
Hudkänselstörning
- anestesi R20.0
- hyperestesi R20.3
- hypestesi R20.1
- parestesi R20.2
- UNS R20.8
Hudtransplantat
- avstötning av T86.8
- funktionssvikt T86.8
Hurlers syndrom E76.9T
Hutchinsons incisiver A50.51
Hutchinsons melanotiska fräknar M8742/2
Huvudrörelser, abnorma R25.0
Huvudvärk UNS R51.90
Hygrom, cystiskt M9173/0
Hypercementos K03.4
Hyperemi, tandpulpa K04.00
Hyperestesi, hud R20.3
Hypergammaglobulinemi, polyklonal D89.0T
Hyperkarotenemi E67.1T
Hypernefrom M8312/3
Hyperostos
- infantil, kortikal M89.80
- skallens ben M85.2

H
Hailey-Haileys sjukdom Q82.80
Hakmasksjukdom B76.9T
Halitos R19.6
Halsböld J36
Halsvinge Q18.3
Hand, foot and mouth disease B08.4T
Hand-Schüller-Christians sjukdom D76.01
Heerfordts syndrom D86.8T
Hemangioendoteliom
- benignt M9130/0
- malignt M9130/3
- UNS M9130/1
Hemangiom
- alla lokalisationer D18.0T
- kapillärt M9131/0
- kavernöst M9121/0
- UNS M9120/0
Hemangiopericytom
- benignt M9150/0
- malignt M9150/3
- UNS M9150/1
Hemangiosarkom M9120/3
Hematom UNS, som komplikation efter ingrepp
T81.0
Hemiatrofi, tungan K14.82
Hemihypertrofi, tungan K14.81
Hemofili
- A D66.9T
- B D67.9T
- C D68.1T
Hemokromatos E83.1T
Hemolymfangiom M9175/0
Herlitz syndrom Q81.2T
Herpangina B08.5
Herpes simplex-infektion
- eksem B00.0
- facialis B00.10
- faryngotonsillit B00.2T
- gingivostomatit B00.2T
- labialis B00.11
Herpes zoster B02.8T
Histiocytcellstumör, osäker och okänd natur D47.0T
Histiocytom, fibröst
- malignt M8830/3
- UNS M8830/0
Histiocytos
- malign M9720/3
- X (kronisk) D76.0
- X, akut progressiv C96.0T
- Y K13.42
Histiocytossyndrom, andra D76.3T
Histoplasmos B39.9T
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HYPERPARATYREOIDISM

Hyperparatyreoidism
- primär E21.0T
- sekundär E21.1T
- UNS E21.3T
Hyperplasi
- alveolarutskott, irritationshyperplasi K06.23
- fokal, epitelial B07.92
- gommen, papillomatös K12.13
- kondylär, unilateral K10.81
- mandibel K07.01
- maxill K07.00
- munslemhinnan, irritationshyperplasi K13.6
- protesorsakad K06.23
Hypersalivation K11.72
Hypertelorism Q75.2
Hypertrofi
- ansiktet, halvsidig Q67.41
- läpp, medfödd Q18.6
- spottkörtel K11.1
- tungan K14.81
- - medfödd Q38.34
- tungpapiller
- - belagd tunga K14.30
- - hårtunga K14.31
- - papillae foliatae K14.32
- - UNS K14.39
Hypervitaminos D E67.3T
Hypestesi, hud R20.1
Hypodonti K00.00
Hypofosfatasi E83.30
Hypogammaglobulinemi D80.9T
Hypokondroplasi Q77.4T
Hypoparatyreoidism (underfunktion av
bisköldkörtel) E20.9T
Hypoplasi
- cement K00.43
- emalj K00.40
- - neonatal K00.42
- - prenatal K00.41
- kondylär, unilateral K10.82
- mandibel K07.04
- maxilla K07.03
- tunga Q38.36
- tymisk, med immunbrist D82.1
Hypoprokonvertinemi D68.2T
Hyposalivation K11.70
Hårtunga K14.31
- orsakad av antibiotika K14.38
- svart K14.31

I
Idiosynkrasi UNS T78.4
Iktyos, medfödd Q80.9T
Immunbrist
- med
- - huvudsakligen antikroppsdefekter D80.9T
- - trombocytopeni och eksem D82.0T
Immuntrombocytopeni D69.3T
Incisiver, Hutchinsons A50.51
Incisivkanalscysta K09.12
Incisivmissbildningar
- koniska incisiver K00.25
- palatinal fåra K00.25
- skovelformade incisiver K00.25
- T-formade incisiver K00.25
Incontinentia pigmenti Q82.3T
Indiana fever A93.8T
Infektion
- efter kirurgiska och medicinska ingrepp, som ej
klassificeras annorstädes T81.4
- lokal, i hud och underhud på huvudet och halsen, annan
specificerad L08.8T
- mykobakteriell
- - av
- - - annan och ospecificerad mykobakterie A31.88
- - - Mycobacterium chelonei A31.81
- - - Mycobacterium intracellulare A31.80
- - vid HIV-infektion B20.0T
- orthopoxvirus
- - annan infektion B08.08
- - kokoppor (vaccinia) B08.01
- - orf B08.00
- postoperativ T81.4
- Vincents A69.10
Influensa
- influensavirus, ej identifierat J11.1T
- influensavirus, identifierat J10.1T
Intraepitelial skivepitelcellscancer av Bowens typ
M8081/2
Intrusion av tand S03.21
Inverterat bett K07.25
Irreguljärdentin K04.3T
Irritationshyperplasi
- alveolarutskott K06.23
- munslemhinnan K13.6
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KARCINOM

J

K

Jaw-winking syndrome Q07.8T
Jordgubbsnevus Q82.5T
Junction-nevus M8740/0
Järnbristanemi
- annan specificerad D50.8T
- sekundär till kronisk blodförlust D50.0T
- sideropen dysfagi D50.1T
- UNS D50.9T
Järnomsättningsrubbning E83.1T
Jättecellsarterit M31.6T
Jättecellsepulid K06.81
Jättecellsgranulom
- centralt K10.1
- perifert K06.81
- UNS K10.1
Jättecellssarkom (utom i ben) M8802/3
- i ben M9250/3
Jättecellstumör i ben
- malign M9250/3
- UNS M9250/1

K-vitaminbrist E56.1T
Kalciumbrist, dietbetingad E58.9T
Kalciumomsättningsrubbning E83.5T
Kammarseptumdefekt Q21.0T
Kaposis sarkom M9140/3
- gom C46.2
- hud, ansiktet C46.0T
- lymfkörtel, ansiktet och halsen C46.3T
- mjukvävnad, munhålan C46.1T
- vid HIV-infektion B21.0
Kaposis varicelliforma utslag B00.0T
Karbunkel
- ansiktet L02.0
- halsen L02.1
Karcinom
- adenoidcystiskt UNS M8200/3
- adenoskvamöst M8560/3
- ameloblastiskt M9270/3
- anaplastiskt UNS M8021/3
- basalcells- multifokal M8091/3
- basalcells- UNS M8090/3
- basofilt M8300/3
- basoskvamöst M8094/3
- blandat adeno- och skivepitelkarcinom M8560/3
- epitelialt-myoepitelialt M8562/3
- granularcells- M8320/3
- i pleomorft adenom M8941/3
- intraepitelialt UNS M8010/2
- intraossöst M9270/3
- kribriformt M8201/3
- lymfoepitelialt M8082/3
- medullärt UNS M8510/3
- metastatiskt UNS M8010/6
- mukoepidermoid M8430/3
- njurcells- M8312/3
- oat cell- M8042/3
- odifferentierat UNS M8020/3
- odontogent M9270/3
- papillärt UNS M8050/3
- papillärt, follikulär variant M8340/3
- polymorfcelligt M8022/3
- pseudosarkomatöst M8033/3
- sekundärt M8010/6
- skivepitel
- - adenoid M8075/3
- - hornbildande UNS M8071/3
- - in situ med misstänkt stromainvasion M8076/2
- - in situ UNS M8070/2
- - intraepitelial av Bowens typ M8081/2
- - metastatisk UNS M8070/6
- - spolcellig M8074/3
- - UNS M8070/3
- småcelligt UNS M8041/3
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KARCINOM

Koagulationsrubbning
- annan specificerad D68.8T
- disseminerad, intravaskulär D65.9T
- förvärvad brist på koagulationsfaktor
- - K-vitaminbrist D68.4T
- - leversjukdom D68.4T
- UNS D68.9T
- ärftlig brist
- - AC-globulin D68.2T
- - faktor I (fibrinogen) D68.2T
- - faktor II (protrombin) D68.2T
- - faktor V (labil) D68.2T
- - faktor VII (stabil) D68.2T
- - faktor VIII
- - - med funktionell defekt D66.9T
- - - med vaskulär defekt D68.0T
- - faktor IX (med funktionell defekt)
- - faktor X [Stuart-Prower] D68.2
- - faktor XI D68.1T
- - faktor XII [Hageman] D68.2T
- - faktor XIII (fibrinstabiliserande) D68.2T
- - plasmatromboplastinprekursor [PTA] D68.1T
- - proaccelerin D68.2T
Koccidioidomykos B38.9T
Kokoppor (vaccinia) B08.01
Kolhydratomsättningsrubbning UNS E74.9T
Komplext odontom M9282/0
Komplikation
- infektion och inflammatorisk reaktion
- - orsakad av
- - - andra inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat T84.7
- - - inre fixationsinstrument, oavsett lokalisation T84.6
- - - inre ledprotes T84.5
- infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80.- inre ortopedisk protes, implantat och transplantat UNS
T84.9
- inre ortopedisk protes, implantat och transplantat, annan
specificerad T84.8
- kirurgiska och medicinska ingrepp
- - andra specificerade, som ej klassificeras annorstädes
T81.8
- - blödning UNS T81.0
- - punktion eller skada, accidentell, som ej klassificeras
annorstädes T81.2
- mekanisk
- - andra inre ortopediska instrument, implantat och
transplantat T84.4
- - andra instrument, implantat och transplantat i skelettben
T84.3
- - inre ledprotes T84.0
- - instrument för inre fixation av skelettben, andra än
extremitetsben T84.2
Kondrodystrofi UNS Q78.9T

Karcinom – forts
- solitt UNS M8230/3
- UNS M8010/3
- verruköst M8051/3
- övergångsepitel-, spolcelligt M8122/3
Karcinosarkom UNS M8980/3
Karies
- annan specificerad K02.8
- avstannad K02.3
- begränsad till emalj K02.0
- dentinet K02.1
- initial K02.0
- kritkaries K02.0
- rotdentinet K02.2
- UNS K02.9
Kassunsjuka T70.3
Kawasakis syndrom M30.3T
Keilit
- aktinisk L56.8T
- angulär K13.00
- - candida B37.06
- exfoliativ K13.02
- glandulär K13.01
- UNS K13.03
Keilodyni K13.04
Keilos K13.00
Kelly-Patersons syndrom D50.1T
Keloid, ansikte och hals L91.0T
Keratoakantom L85.8T
Keratos
- friktions- (funktionell) K06.22
- seborroisk, ansiktet och halsen L82.9T
Keratosis follicularis Q82.81
Keratosis palmaris et plantaris, ärftlig Q82.82
Kerubism K10.80
Kikhosta A37.9T
Kilformig defekt UNS K03.10
Kind- och läppbitning K13.1
Klamydia, lymfogranulom (veneriskt) A55.9T
Klarcellsadenom M8310/0
Klimakteriebesvär, andra specificerade sjukliga
tillstånd N95.8T
Klinefelters syndrom Q98.90
Klippel-Feils syndrom Q76.1
Klämskada
- huvudet
- - andra specificerade delar S07.8
- - ansiktet S07.0
- - hårbotten S07.1
- - lokalisation UNS S07.9
- som engagerar huvudet jämte halsen T04.0
Knöl
- halsregionen R22.1
- huvudregionen R22.0
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KÄRLNEVUS

Käke – forts
- hopbitning, onormal K07.50
- inflammatoriskt tillstånd
- - annat specificerat K10.28
- - UNS K10.29
- osteit K10.20
- osteomalaci, hos vuxen M83.9T
- osteomyelit K10.21
- - syfilitisk A52.73
- osteoporos
- - med patologisk fraktur M80.9T
- - utan patologisk fraktur M81.9T
- Pagets sjukdom
- - underkäke M88.81
- - överkäke M88.80
- periostit K10.22
- - kronisk K10.23
- sjukdom UNS K10.9
- tuberkulos A18.00
Käkled – se även Käke
- artrit
- - juvenil M08.9T
- - reumatoid
- - - annan M06.9T
- - - seropositiv M05.9T
- - traumiterativ M12.5T
- - UNS M13.9T
- - varig M00.9T
- artropati, traumatisk M12.5T
- artros, primär M19.0T
- distorsion S03.4
- gikt, idiopatisk M10.0T
- gonokockinfektion A54.4T
- knäppningar K07.61
- kondrokalcinos UNS M11.2T
- luxation
- - vid skada S03.0
- - återkommande K07.62
- osteoartrit M19.0T
- osteoartros M19.0T
- osteofyt M25.7T
- polyartros M15.9T
- Reiters sjukdom M02.3T
- smärta, som ej klassificeras annorstädes K07.63
- stelhet, som ej klassificeras annorstädes K07.64
- Stills sjukdom M08.9T
- synovit, villonodulär (pigmenterad) M12.2T
- tuberkulos A18.00
Käkledsknäppning K07.61
Känselförstärkning i hud R20.3
Känsellöshet i hud R20.0
Känselnedsättning i hud R20.1
Kärlnevus UNS Q82.5T

Kondroektodermal dysplasi Q77.6T
Kondrokalcinos UNS, käkled M11.2T
Kondrom
- juxtakortikalt M9221/0
- UNS M9220/0
Kondromyxoidfibrom M9241/0
Kondrosarkom
- juxtakortikalt M9221/3
- mesenkymalt M9240/3
- UNS M9220/3
Kondylär hyperplasi, unilateral K10.81
Kondylär hypoplasi, unilateral K10.82
Konkrescens K00.22
Kontaktdermatit
- allergisk, orsakad av kosmetika L23.2T
- irritativ L24.9T
Kontaktstomatit K12.14
Kopliks fläckar B05.8T
Kordom M9370/3
Korsbett K07.25
Kranialnervssjukdom UNS G52.9
Kraniofaryngiom M9350/1
Kritkaries K02.0
Kromomykos B43.8T
Kromosomavvikelse
- deletion
- - korta armen av kromosom 4 Q93.3T
- - korta armen av kromosom 5 Q93.4T
- könskromosomavvikelse
- - annan, manlig fenotyp Q98.91
- - Klinefelters syndrom Q98.90
- skör X-kromosom Q99.2T
Kron-rotfraktur på tand S02.54
Kronfraktur på tand
- med pulpaengagemang S02.52
- utan pulpaengagemang S02.51
Kryptokockos B45.8T
Kräkning under graviditet, ihållande O21.9T
Kwashiorkor E40.9T
Käkcysta
- annan specificerad K09.28
- epitelial, som ej kan identifieras som odontogen eller icke
odontogen K09.22
- UNS K09.29
Käke – se även Käkled
- alveolit K10.3
- anomali, förhållandet till skallbas
- - annan specificerad K07.18
- - UNS K07.19
- anomali, storlek
- - annan specificerad K07.08
- - UNS K07.09
- asymmetri K07.10
- dysplasi, fibrös K10.83
- exostos K10.88
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KÖLDSKADA

Köldskada
- halsen T33.1
- huvudet och halsen
- - sena besvär T95.0
- - UNS T35.2
- huvudet T33.0
- med vävnadsnekros
- - halsen T34.1
- - huvudet T34.0
- - som engagerar flera kroppsregioner T35.1
- ytlig
- - halsen T33.1
- - huvudet T33.0
- - som engagerar flera kroppsregioner T35.0
Könskromosomavvikelse – se Kromosomavvikelse
Körtelfeber B27.8T

L
Laterognati K07.10
Le Fort-fraktur
- I S02.4
- II S02.4
- III S02.4
Leiomyofibrom M8890/0
Leiomyom D21.0
- UNS M8890/0
- vaskulärt M8894/0
Leiomyosarkom UNS M8890/3
Leishmanios, mukokutan B55.2T
Lentigo L81.4T
Lentigo maligna M8742/2
Lepra A30.9T
Lesch-Nyhans syndrom E79.1T
Letterer-Siwes sjukdom C96.0T, M9722/3
Leukemi
- akut UNS M9801/3
- aleukemisk UNS M9804/3
- celltyp UNS C95.9T
- kronisk UNS M9803/3
- lymfatisk UNS C91.9, M9820/3
- monocyt- UNS C93.9, M9890/3
- myeloisk UNS C92.9, M9860/3
Leukemoid reaktion D72.8T
Leukocytos D72.8T
Leukoderma, ansiktet och halsen L81.5T
Leukokeratosis nicotina palati K13.24
Leukokeratosis oris Q38.61
Leukoplaki
- annan specificerad K13.28
- candida- B37.02
- förenad med tobaksbruk K13.21
- hårig K13.3
- idiopatisk K13.20
- UNS K13.29
Leuködem K13.23
Lichen ruber planus
- annan specificerad L43.88
- atrofisk och erosiv L43.82
- av plack-typ L43.83
- bullosus L43.1T
- papulär L43.80
- retikulär L43.81
- UNS L43.89
Lichen sclerosus et atrophicus L90.0T
Linea alba K13.78
Lingua
- geographica K14.1
- indentata K14.80
- plicata K14.5
- villosa nigra K14.31
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LÄSPNING

Lymfom – forts
- non-Hodgkin – forts
- - follikulärt (B-cell) C82.9T
- - perifera och kutana T-cellslymfom C84.-, M970
- UNS M9591/3
Lymfopeni D72.8T
Lymfosarkom UNS M9592/3
Läkemedelsreaktion, lichenoid L43.2
Läpp- och kindbitning K13.1
Läppspalt, läpp-käkspalt
- bilateral Q36.0
- medial Q36.1
- unilateral Q36.9
- UNS Q36.9
Läspning F80.8T

Lipom
- i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen
D17.0
- UNS M8850/0
Liposarkom UNS M8850/3
Ljuseffekt T67
Lukt- och smakstörning UNS R43.8
Lupus erythematosus
- diskoid L93.0T
- systemisk M32.9T
Luxation
- huvudet jämte halsen T03.0
- huvudet, lokalisation UNS S03.3
- käkled
- - vid skada S03.0
- - återkommande K07.62
- nässeptumbrosk S03.1
- tand
- - lateralled S03.20
- - med intrusion eller extrusion S03.21
- - total S03.22
- temporomandibularisled S03.0
- underkäken S03.0
Lymfadenit
- akut
- - ansiktet L04.0
- - halsen L04.0
- - huvudet L04.0
- kronisk
- - halsen I88.1T
- - huvudet I88.1T
Lymfadenopati
- cervikal A28.11
- generaliserad (kvarstående), av HIV-infektion B23.1T
- tuberkulös, perifer, ansikts- och halsregionen A18.2T
Lymfangiom D18.1T
- cystiskt M9173/0
- kapillärt M9171/0
- kavernöst M9172/0
- UNS M9170/0
Lymfangiosarkom M9170/3
Lymfkörtelförstoring, huvudet och halsen R59.9T
Lymfkörtelsyndrom, mukotant M30.3T
Lymfocytos (symtomatisk) D72.8T
Lymfogranulom (veneriskt), orsakat av klamydia
A55.9T
Lymfom
- Burkitt C83.7T, M9687/3
- - vid HIV-infektion B21.1T
- malignt
- - follikulärt eller nodulärt M969
- - UNS M9590/3
- non-Hodgkin
- - diffust (B-cellstyp) C83.- - diffust centroblastiskt C83.3T
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MAJOR AFTE

Melanom – forts
- juvenilt M8770/0
- malignt
- - amelanotiskt M8730/3
- - ansiktet, andra och icke specificerade delar C43.3
- - ballongcellstyp M8722/3
- - huden med övergripande växt C43.8
- - in situ M8720/2
- - junction-nevus M8740/3
- - läpp C43.0
- - precancerös melanos M8741/3
- - spolcelligt M8772/3
- - UNS M8720/3
- - ytspridningstyp M8743/3
Melanoplaki K13.70
Melanos, precancerös UNS M8741/2
Melanotisk neuroektodermal tumör M9363/0
Melioidos A24.3T
Melkersson-Rosenthals syndrom G51.2T
Melkerssons syndrom G51.2T
Meningiom UNS M9530/0
Meningokockinfektion A39.9T
Mesenkymom, malignt M8990/3
Mesialocklusion K07.21
Mesiodens K00.10
Migrän G43.9T
Mikroangiopati, hyalin K10.23
Mikrocheili Q18.7
Mikrodonti K00.21
Mikroglossi Q38.35
Mikrognati
- bägge käkarna K07.05
- mandibel K07.04
- maxill K07.03
Mikrostomi Q18.5
Mikulicz
- afte K12.00
- sjukdom K11.81
Minor afte K12.00
Missbildning
- incisiver
- - koniska K00.25
- - palatinal fåra K00.25
- - skovelformade K00.25
- - T-formade K00.25
- medfödd
- - annan specificerad, som ej klassificeras annorstädes
Q89.8
- - ansiktet och halsen UNS Q18.9
- - ansiktet och halsen, annan specificerad Q18.8
- - arteriovenös, perifer Q27.3T
- - artärer Q25.- - endokrina körtlar, annan specificerad Q89.28
- - gom, som ej klassificeras annorstädes Q38.5
- - - högt gomvalv Q38.51

M
Major afte K12.01
Makrocefali Q75.3
Makrocheili Q18.6
Makrodonti K00.20
Makroglobulinemi, Waldenströms C88.0T
Makroglossi Q38.2
Makrognati
- bägge käkar K07.02
- mandibel K07.01
- maxill K07.00
Makrostomi Q18.4
Malocklusion
- av
- - munandning K07.54
- - onormal funktion hos tänder och käkar
- - - annan specificerad K07.58
- - - UNS K07.59
- - onormal hopbitning K07.50
- - onormal sväljning K07.51
- - tung-, läpp- och fingerovanor K07.55
Maple-syrup-urine disease [MSUD] E71.0
Marasm E41.9T
Marcus Gunns syndrom Q07.8T
Marfans syndrom Q87.4T
Masksjukdomar, andra B83.9T
Mastcellstumör, osäker och okänd natur D47.0T
Mastocytos Q82.2T
Materia alba K03.63
Maxillarsinuit
- akut J01.0
- kronisk J32.0
- UNS J32.0
Maxillit, neonatal K10.24
Medelhavsanemi D56.9T
Medellinjeförskjutning, bettet K07.26
Mediancysta K09.11
Melaninhyperpigmentering, ansiktet och halsen
L81.4T
Melaninpigmentering
- hos rökare K13.70
- uttalad K13.70
Melanocytnevus
- andra och icke specificerade delar av ansiktet D22.3
- läpp D22.0
Melanodonti, infantil K02.4
Melanodontoklasi K02.4
Melanom
- Hutchinsons melanotiska fräknar M8742/2
- in situ
- - ansiktshuden, annan del än läpphuden D03.31
- - läpphuden D03.30
- - läpprödsgränsen D03.0T
- - läppslemhinnan D03.0T
- - munslemhinnan D03.8T
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MÄSSLING

Mollusker B08.1T
Monocytleukemi UNS M9890/3
Monocytleukemier C93.9T
Monocytos (symtomatisk) D72.8T
Mononukleos B27.8T
Morbus Schaumann D86.8T
Morphea, ansikte L94.0T
Morquios syndrom E76.9T
Morsicatio buccarum K13.1
Motorneuronsjukdom G12.2T
Mucinos, oral, fokal K13.73
Mucormykos UNS B46.5T
Mukocele
- maxillarsinus J34.1T
- spottkörtel
- - extravasationsmukocele K11.61
- - retentionsmukocele K11.60
- - UNS K11.69
Mukoepidermoid cancer M8430/3
Mukoepidermoid neoplasm UNS M8430/1
Mullbärsmolar A50.52
Munandning R06.5
Munbottenflegmone K12.2
Muntorrhet
- UNS R68.2
- xerostomi K11.71
Muntorsk UNS B37.09
Munvinkelragader K13.00
Muskelsjukdom, huvudet och halsen
- annan M62.9T
- muskelkalcifikation M61.9T
- muskelossifikation M61.9T
Myalgi, huvudet och halsen M79.1T
Mycetom B47.9T
Mycosis fungoides C84.0T, M9700/3
Myelom, multipelt C90.0T, M9732/3
Myelomatos C90.0T, M9732/3
Myiasis (infestation av fluglarver) B87.8T
Mykobakterieinfektion – se Infektion
Myoblastom, granularcell UNS M9580/0
Myoepiteliom M8982/0
Myofibrom M8890/0
Myositis ossificans, huvudet och halsen M61.9T
Myrkrypningar R20.2
Myxofibrom, odontogent M9320/0
Myxom
- käke M9320/0
- UNS M8840/0
Myxosarkom M8840/3
Mässling, med komplikationer B05.8T

Missbildning – forts
- medfödd – forts
- - hjärtskiljevägg UNS Q21.9T
- - hjärtskiljevägg, annan specificerad Q21.8T
- - huden, annan specificerad Q82.88
- - kotpelaren Q76
- - läpp, annan, som ej klassificeras annorstädes Q38.08
- - mun Q38.- - munhålan
- - - annan specificerad Q38.68
- - - UNS Q38.69
- - muskler och skelett, som ej klassificeras annorstädes
Q79.- - nervsystemet, annan medfödd Q07.- - näsan Q30.- - perifera kärlsystemet, annan medfödd Q27.- - skallben och ansiktsben
- - - annan specificerad Q75.8
- - - UNS Q75.9
- - skallen, ofullständig sammanväxning Q75.01
- - spottkörtel
- - - accessorisk Q38.41
- - - annan specificerad Q38.48
- - - atresi Q38.42
- - - fistel, medfödd Q38.43
- - - UNS Q38.49
- - spottkörtelgång
- - - accessorisk Q38.41
- - - annan specificerad Q38.48
- - - atresi Q38.42
- - - avsaknad Q38.40
- - - UNS Q38.49
- - tungan
- - - annan specificerad Q38.38
- - - kluven Q38.31
- - - UNS Q38.39
- - - vidhäftad Q38.32
- syndrom, medfött
- - annat specificerat, som ej klassificeras annorstädes
Q87.8T
- - främst förenat med kortväxthet Q87.1T
- - som främst engagerar extremiteter Q87.2T
- - som främst påverkar ansiktets utseende, annat
specificerat Q87.08
- - som omfattar tidig överdriven tillväxt Q87.3T
Missfärgning av tand
- endogen (intern) UNS K00.8
- exogen UNS K03.6
- UNS K03.6
Mittlinjegranulom, letalt M31.2
Mjukdelstumör, benign M8800/0
Mjältbrand [Antrax] A22.8T
Mjölktänder, kvarvarande K00.63
Moebius syndrom Q87.02
Molluscum contagiosum B08.1T
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NAEVUS FLAMMEUS

Nevus – forts
- junction- M8740/0
- juvenilt M8770/0
- kärlnevus UNS Q82.5T
- medfött, icke-neoplastiskt Q82.5T
- opigmenterat M8730/0
- pigmenterat UNS M8720/0
- portvinsnevus Q82.5T
- sammansatt M8760/0
- spolcell M8772/0
- verruköst Q82.5T
Niacinbrist E52.9T
Niemann-Picks sjukdom E75.22
Nikotinstomatit K13.24
Njurcell
- adenokarcinom M8312/3
- karcinom M8312/3
Nokardios A43.8T
Noma A69.0
Non-Hodgkin-lymfom
- diffust (B-cellstyp) C83.3T
- follikulärt (B-cell) C82.9T
- UNS M9591/3
Noonans syndrom Q87.1T
Nutritionsanemi – se Anemi
Näsblödning R04.0

N
Naevus flammeus Q82.5T
Naevus sanguineus Q82.5T
Nasopalatinalcysta K09.12
Nedslitning av tand – se Attrition
Nekros, tandpulpa K04.1
Neoplasm
- benign M8000/0
- malign M8000/3
- metastatisk M8000/6
- oklart om benign eller malign M8000/1
- UNS M8000/1
Nervsjukdom
- facialisnerven UNS G51.9
- kranilanerv UNS G52.9
- nervus hypoglossus G52.3
- trigeminusnerven UNS G50.9
Neuralgi
- glossofaryngeusneuralgi G52.1T
- huvudet och halsen UNS M79.2T
- postherpetisk
- - kranialnerv annan än nervus trigeminus B02.21
- - trigeminusneuralgi B02.20
- trigeminusneuralgi G50.0
- UNS M79.2
Neurilemmom
- malignt M9560/3
- UNS M9560/0
Neurit UNS M79.2T
Neuroblastom UNS M9500/3
Neurofibrom
- melanotiskt M9541/0
- plexiformt M9550/0
- UNS M9540/0
Neurofibromatos
- icke malign Q85.0T
- UNS M9540/1
Neurofibrosarkom M9540/3
Neurom UNS M9570/0
Neutrofila celler, polymorfkärniga, funktionella
rubbningar D71.9T
Neutropeni
- cyklisk (periodisk) D70.91
- läkemedelsutlöst D70.92
- UNS D70.93
Nevus
- blått
- - cellulärt M8790/0
- - malignt M8780/3
- - UNS M8780/0
- epiteloid- och spolcellstyp M8770/0
- epiteloidcell M8771/0
- intradermalt M8750/0
- intraepidermalt M8740/0
- jordgubbsnevus Q82.5T
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OXYCEFALI

Osteokondrom M9210/0
Osteom UNS M9180/0
Osteomalaci, käke, hos vuxen M83.9T
Osteomyelit
- käke K10.21
- neonatal, i maxillan K10.24
- syfilitisk, käke A52.73
Osteopetros Q78.2T
Osteopoikilos Q78.8T
Osteoporos, käke
- med patologisk fraktur M80.9T
- utan patologisk fraktur M81.9T
Osteoradionekros, käke K10.26
Osteosarkom
- fibroblastiskt M9182/3
- juxtakortikalt M9190/3
- kondroblastiskt M9181/3
- periostalt M9190/3
- telangiektatiskt M9183/3
- UNS M9180/3
- vid Pagets bensjukdom M9184/3
Owrens sjukdom D68.2T
Oxycefali Q75.02

O
Oat cell-karcinom M8042/3
Odontoameloblastom M9311/0
Odontodysplasi (regional odontodysplasi) K00.45
Odontogen(t)
- fibrosarkom M9330/3
- karcinom M9270/3
- myxofibrom M9320/0
- myxom M9320/0
- sarkom M9270/3
- skuggcellstumör M9302/0
- tumör
- - adenomatoid M9300/0
- - benign M9270/0
- - förkalkande epitelial M9340/0
- - malign M9270/3
- - skivepiteldifferentierad M9312/0
- - UNS M9270/1
Odontogenesis imperfecta K00.52
Odontom
- fibro-ameloblastiskt M9290/0
- komplext M9282/0
- sammansatt M9281/0
- UNS M9280/0
Odontosarkom, ameloblastiskt M9290/3
Okulomandibulär dysostos Q75.5
Oligodonti K00.00
Omsättningsrubbning
- glykosaminoglykaner E76.9T
- lipoprotein och andra lipidemier E78.8T
Orf (virussjukdom) B08.00
Orthopoxvirus – se Infektion
Ossifikation, subperiostal, posttraumatisk M89.88
Osteit
- alveolär K10.3
- käke K10.20
- periradikulär
- - akut UNS K04.4
- - kronisk K04.5
Osteitis deformans
- ansiktsben, andra än under- och överkäke M88.88
- benvävnad UNS M88.9
- Paget i skallben M88.0
- underkäke M88.81
- överkäke M88.80
Osteoartrit, käkled M19.0T
Osteoartros, käkled M19.0T
Osteoblastom M9200/0
Osteodystrofi UNS Q78.9T
Osteofibrom M9262/0
Osteofyt, käkleden M25.7T
Osteogenesis imperfecta Q78.0T
Osteoidosteom UNS M9191/0
Osteokondrodysplasi UNS Q78.9T
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PAGETS SJUKDOM

Pemfigus – forts
- läkemedelsutlöst L10.5T
- UNS L10.9T
Pemphigus – se även Pemfigus
- foliaceus L10.2T
- vegetans L10.1T
- vulgaris L10.0T
Periadenitis mucosa necrotica recurrens K12.01
Perikoronit
- akut K05.22
- kronisk K05.32
Periostit, käke K10.22
- kronisk K10.23
Perlèche, som ej klassificeras annorstädes K13.00
Persisterande primära tänder K00.63
Pertussis A37.9T
Petekier R23.3T
Peutz-Jeghers’ syndrom Q85.80
Pigmentrubbningar, ansiktet och halsen L81.8T
Pindborgs tumör M9340/0
Piskmaskinfektion B79.9T
Pityriasis rosea L42.9T
Plack, dentalt bakterieplack K03.66
Plagiocefali Q67.3
Plasmacytos D72.8T
Plasmatromboplastinprekursorbrist [PTA-brist]
D68.1T
Plasmocytom C90.2T
Plasmocytom UNS M9731/3
Plummer-Vinsons syndrom D50.1T
Polyartros, käkleden M15.9T
Polycytemi UNS D75.9T
Polycythaemia vera D45.9T, M9950/1
Polyp
- maxillarsinus J33.8T
- pulpa- K04.05
Porfyri, hereditär, erytropoetisk E80.0T
Portvinsnevus Q82.5T
Postnormalt bett K07.20
Precancerös melanos UNS M8741/2
Prematurt tandframbrott K00.62
Premolarisation K00.26
Prenormalt bett K07.21
Primordialcysta K09.02
Primära (mjölk-) tänder
- kvarvarande K00.63
- prematur lossning K00.65
Pringles sjukdom Q85.1T
Proaccelerinbrist D68.2T
Progeria E34.8T
Prognati
- mandibel K07.11
- maxill K07.12
Proteinundernäring, svår E40.9T
Protesstomatit K12.12
- orsakad av candidainfektion B37.03

P
Pagets sjukdom
- ansiktsben
- - annat än under- och överkäke M88.88
- - underkäke M88.81
- - överkäke M88.80
- benvävnad UNS M88.9
- skallben M88.0
Papillatrofi, tungan
- annan specificerad K14.48
- glossit, atrofisk UNS K14.42
- orsakad av systemsjukdom K14.41
- orsakad av vanemässig rengöring K14.40
- UNS K14.49
Papillhypertrofi, tungan
- annan specificerad K14.38
- belagd tunga K14.30
- hårtunga K14.31
- papillae foliatae K14.32
- UNS K14.39
Papillom
- inverterat M8053/0
- skivepitel- M8052/0
- UNS M8050/0
- verruköst M8051/0
Papillomatos UNS M8060/0
Parageusi R43.2
Parakoccidioidomykos B41.9T
Paramolar K00.12
Pares, Bell G51.0
Parestesi R20.2
Parodontit
- akut
- - annan specificerad K05.28
- - UNS K05.29
- juvenil K05.4
- kronisk
- - annan specificerad K05.38
- - komplicerad K05.31
- - lätt K05.30
- - UNS K05.39
Paronyki, herpes simplex-virus B00.8T
Parrots fåror A50.50
Pataus syndrom Q91.7T
Pellagra E52.9T
Pemfigoid
- annan specificerad L12.8T
- bullös L12.0T
- slemhinnepemfigoid, benign L12.1T
- UNS L12.9T
- ärrbildande L12.1T
Pemfigus – se även Pemphigus
- annan specificerad L10.8T
- familjär, benign [Hailey-Hailey] Q82.80
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QUINCKES ÖDEM

Pseudartros, huvudet och halsen M84.1T
Pseudohypoparatyreoidism E20.9T
Pseudoxanthoma elasticum Q82.84
Psoriasis
- generaliserad, pustulär L40.1T
- vulgaris L40.0T
Pterygium colli Q18.3
Ptyalism K11.72
Pulpa
- förkalkning K04.2
- gangrän K04.1
- nekros K04.1
- stenar K04.2
Pulpit
- akut K04.01
- annan specificerad K04.08
- initial (hyperemi) K04.00
- kronisk K04.03
- - hyperplastisk (pulpapolyp) K04.05
- - ulcerativ K04.04
- UNS K04.09
- varig (pulpaabscess) K04.02
Purpura
- allergisk D69.0T
- anafylaktoid D69.0T
- Henoch-Schönlein D69.0T
- hypergammaglobulinemisk, benign D89.0T
- icke trombocytopen (hemorragisk)(idiopatisk) D69.0T
- idiopatisk, trombocytopen D69.3T
- vaskulär D69.0T
Pyostomatitis vegetans L08.0T
Påssjuka B26.9T

Q
Queyrats erytroplasi M8080/2
Quinckes ödem T78.3
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RABDOMYOM

Röda hund B06.8T
Rökargom K13.24
Rökbeläggning K03.61

R
Rabdomyom UNS M8900/0
Rabdomyosarkom
- alveolärt M8920/3
- embryonalt M8910/3
- UNS M8900/3
Radikulärcysta
- apikal K04.80
- inflammatorisk, paradental (lateral) K04.82
- lateral K04.80
- UNS K04.89
Rakit
- aktiv E55.0T
- D-vitaminresistent E83.31
Ranula
- extravasationscysta i spottkörtel K11.61
- mukocele i spottkörtel UNS K11.69
- retentionscysta i spottkörtel K11.60
Reiters sjukdom, käkled M02.3T
Rendu-Osler-Webers sjukdom I78.0T
Residualcysta K04.81
Resorption av tand
- ersättningsresorption K03.5
- patologisk
- - extern, inflammatorisk K03.30
- - intern K03.31
- - UNS K03.39
Retikelcellssarkom C83.3T
- UNS M9593/3
Retikulohistiocytom (jättecells) D76.3T
Retinoblastom UNS M9510/3
Retrognati
- mandibel K07.13
- maxill K07.14
Riboflavinbrist E53.0T
Rickettsiasjukdom, fästingburen A77.9T
Riley-Days syndrom G90.1T
Rinosporidios B48.1T
Robins syndrom Q87.05
Rodnad R23.2
Rosa fläck K03.31
Rosacea L71.Rotation av tand K07.32
Rotcysta K04.8
Rotfraktur, tand S02.53
Rotkaries K02.2
Rotrest K08.3
Rotspetsgranulom K04.5
Rubbning, funktionell hos polyformkärniga,
neutrofila celler D71.9T
Rubella B06.8T
Ruptur, operationssår, som ej klassificeras
annorstädes T81.3
Ryckningar UNS R25.3
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SKADA

Sialos K11.84
Siccasyndromet M35.0T
Sicklecell-beta-talassemi D56.Sicklecellssjukdomar D57.9T
Sideropen anemi – se Järnbristanemi
Simmonds sjukdom E23.00
Sinuit
- akut
- - frontal J01.1
- - maxillar J01.0
- - UNS J01.9
- kronisk
- - frontal J32.1
- - maxillar J32.0
- - UNS J32.9
Sinushistiocytos, med massiv lymfadenopati
D76.3T
Sinuspolyp J33.8T
Sjögrens syndrom M35.0T
Skada – se även Blodkärlsskada, Brännskada, Frätskada,
Klämskada, Köldskada, Sårskada
- accidentell, under kirurgiska och medicinska ingrepp, som
ej klassificeras annorstädes T81.2
- huvudet
- - annan specificerad S09.8
- - multipel S09.7
- - muskel S09.1
- - sena S09.1
- - UNS S09.9
- kranialnerv UNS S04.9
- nervus facialis S04.5
- nervus glossopharyngeus S04.80
- nervus hypoglossus S04.81
- nervus trigeminus S04.3
- näsan UNS S09.9
- vena jugularis externa S15.2
- vena jugularis interna S15.3
- ytlig
- - halsen S10
- - huvudet
- - - andra specificerade delar av huvudet S00.8
- - - lokalisation UNS S00.9
- - - multipel S00.7
- - huvudet jämte halsen T00.0
- - hårbotten S00.0
- - läpp S00.52
- - - läpp och munhålan UNS S00.59
- - munhålan
- - - annan del än kind S00.51
- - - kind, insida S00.50
- - - munhålan och läpp UNS S00.59
- - - tungan S00.51
- - näsan S00.3
- - ögonlock S00.2
- - - kontusion S00.1

S
Sarkoidos D86.8T
Sarkom
- alveolärt, mjukdel M9581/3
- ameloblastiskt M9330/3
- Ewings M9260/3
- juxtakortikalt osteosarkom M9190/3
- jättecell, utom i ben M8802/3
- - ben M9250/3
- Kaposis M9140/3
- - ansiktshuden C46.0T
- - gommen C46.2
- - lymfkörtlar, ansiktet och halsen C46.3T
- - mjukvävnad, munhålan C46.1T
- - vid HIV-infektion B21.0T
- myeloiskt M9930/3
- odontogent M9270/3
- spolcell M8801/3
- synovialt UNS M9040/3
- underkäken C41.10
- UNS M8800/3
- överkäken C41.00
Scarlatina A38.9T
Scharlakansfeber A38.9T
Schaumanns sjukdom D86.8T
Schizodonti K00.23
Sclerodermie en coup de sabre L94.1T
Sekundärdentin K04.3T
Sekvester, käkben K10.25
Sena besvär (av skada)
- brännskada
- - halsen T95.0
- - huvudet T95.0
- frätskada
- - halsen T95.0
- - huvudet T95.0
- köldskada
- - halsen T95.0
- - huvudet T95.0
- skada
- - bålen T91.- - halsen T91.- - huvudet T90.- - kranialnerv T90.- - öga och orbita T90.Sent tandframbrott K00.64
Septikemi, efter kirurgiska och medicinska
ingrepp T81.4
Shell teeth K00.58
Sialektasi K11.83
Sialoadenit K11.2
Sialoadenopati UNS K11.9
Sialolithiasis K11.5
Sialometaplasi, nekrotiserande K11.85
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SKADA

Spottkörtel – forts
- missbildning, medfödd
- - annan specificerad Q38.48
- - UNS Q38.49
- sjukdom UNS K11.9
Spottkörtelgång
- accessorisk Q38.41
- atresi av Q38.42
- avsaknad av Q38.40
- missbildning, medfödd
- - annan specificerad Q38.48
- - UNS Q38.49
- stenos K11.82
- striktur K11.82
Spottsten K11.5
Stafnes cysta K10.02
Stamning F98.5
Stelkramp A35.9T
Stenos, spottkörtelgång K11.82
Stevens-Johnsons syndrom L51.1T
Stills sjukdom, käkled M08.9T
Stomatit
- aftös K12.00
- - med ärrbildning K12.01
- annan specificerad K12.18
- candida
- - akut
- - - erytematös (atrofisk) candidastomatit B37.01
- - - pseudomembranös candidastomatit B37.00
- - kronisk
- - - erytematös (atrofisk) candidastomatit B37.03
- - - hyperplastisk candidastomatit B37.02
- - protesstomatit B37.03
- cotton roll K12.14
- gangränös A69.0
- gonokockstomatit A54.8T
- kontaktstomatit K12.14
- nekrotiserande, ulcerös A69.0
- protesorsakad K12.12
- UNS K12.19
- vesikulär
- - med exantem, av enterovirus B08.4T
- - virusorsakad A93.8T
- vid foot-and-mouth disease B08.8T
Stomatitis artifacta K12.10
Stomatitis geographica K12.11
Stomatitis herpetiformis K12.02
Strupsmärta R07.0
Strålningseffekt UNS T66
Strålningssjuka T66
Strålsvamp, cervikofacial A42.2T
Sturge-Weber (-Dimitri)s syndrom Q85.81
Suttons afte K12.01
Suturabscess, som komplikation efter ingrepp
T81.4

Skada – forts
- ytlig – forts
- - ögonregionen S00.2
- - - kontusion S00.1
- - öra S00.4
Skallfraktur – se Fraktur, skalle
Skaltänder K00.58
Skivepitelcancer
- adenoid M8075/3
- hornbildande UNS M8071/3
- in situ
- - med misstänkt stromainvasion M8076/2
- - UNS M8070/2
- intraepitelial, typ Bowen M8081/2
- metastatisk UNS M8070/6
- mikroinvasiv M8076/3
- papillär M8052/3
- spolcellig M8074/3
- UNS M8070/3
Skivepiteldifferentierad odontogen tumör M9312/0
Skivepitelpapillom M8052/0
Sklerodermi M34.9T
- ansiktet
- - linjär L94.1T
- - lokaliserad [morphea] L94.0T
Skleros
- amyotrofisk lateralskleros [ALS] G12.2T
- systemisk M34.9T
- tuberös Q85.1T
Skrotaltunga K14.5
Skörbjugg E54.9T
SLE (systemisk lupus erythematosus) M32.9T
Slemhinnepemfigoid, benign L12.1T
Smakstörning R43.2
Smärta
- ansiktet
- - atypisk G50.1
- - UNS R51.91
- käkled, som ej klassificeras annorstädes K07.63
- luftstrupen R07.0
- tungan K14.61
Snarkning R06.5
Spolmaskinfektion B77.9T
Sporotrikos B42.9T
Spottkörtel
- abscess K11.3
- atrofi K11.0
- avsaknad av Q38.40
- fistel K11.4
- funktionsrubbning
- - annan specificerad K11.78
- - UNS K11.79
- hypertrofi K11.1
- inflammation K11.2
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SÅRSKADA

Syndrom – forts
- Kelly-Paterson D50.1
- Klinefelter Q98.90
- Klippel-Feil Q76.1
- Lesch-Nyhan E79.1T
- Marcus Gunn Q07.8T
- Marfan Q87.4T
- Melkersson G51.2T
- Melkersson-Rosenthal G51.2T
- Moebius Q87.02
- Morquio E76.9T
- mukokutant lymfkörtelsyndrom M30.3T
- Noonan Q87.1T
- orofacialdigitalt Q87.03
- Patau [trisomi 13] Q91.7T
- Peutz-Jegher Q85.80
- Plummer-Vinson D50.1
- Riley-Day G90.1
- Robin Q87.05
- siccasyndromet M35.0T
- Sjögren M35.0T
- Stevens-Johnson L51.1T
- Sturge-Weber (-Dimitri) Q85.81
- Treacher Collin Q87.04
- Turner Q96.9T
- Van der Woude Q38.01
- Wiskott-Aldrich D82.0T
- Wolff-Hirschorn Q93.3
Synodonti K00.23
Synoviom, benignt M9040/0
Synovit, villonodulär (pigmenterad), käkled M12.2T
Sår, munslemhinnan, traumatiskt K12.04
Sårabscess, som komplikation efter ingrepp T81.4
Sårskada
- halsen S11.- huvudet
- - annan specificerad del S01.8
- - lokalisation UNS S01.9
- - multipel S01.7
- huvudet jämte halsen T01.0
- hårbotten S01.0
- kind S01.40
- käkledsregion S01.41
- läpp och munhålan UNS S01.59
- läpp S01.51
- munhålan S01.50
- näsan S01.2
- ruptur av operationssår, som ej klassificeras annorstädes
T81.3
- tungan S01.50
- ögonlock S01.1
- ögonregionen S01.1
- öra S01.3

Svalgblödning R04.1
Svalgsmärta R07.0
Svullnad
- halsregionen R22.1
- huvudregionen R22.0
- lymfkörtlar, huvudet och halsen R59.9T
Sväljningssvårigheter R13
Syfilis
- icke venerisk A65.9T
- medfödd
- - fläckar, munslemhinnan A50.0T
- - fåror, cirkumorala A50.50
- - Hutchinsons incisiver A50.51
- - mullbärsmolarer A50.52
- - orala manifestationer UNS A50.59
- - orala manifestationer, andra specificerade A50.58
- primär A51.2T
- sekundär A51.3T
- sen
- - glossit A52.72
- - gomperforation A52.71
- - gumma, munhålan A52.70
- - käkosteomyelit A52.73
- - orala manifestationer UNS A52.79
- - orala manifestationer, andra specificerade A52.78
Syndrom
- acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] UNS
B24.9T
- Albers-Schönberg Q78.2T
- Albright-McCune-Sternberg Q78.1T
- Apert Q87.00
- Bernard-Soulier (jättetrombocytsyndrom) D69.1T
- cervicalt fusionssyndrom Q76.1
- cri-du-chat Q93.4T
- defibrinering D65.9T
- Di George D82.1
- Down [trisomi 21] Q90.9T
- Edwards [trisomi 18] Q91.3T
- Ehlers-Danlos Q79.6T
- Ellis-van Creveld Q77.6
- Evan D69.3T
- Felty (käkled) M05.9T
- fetalt alkoholsyndrom Q86.0T
- Fröhlich E23.61
- Goldenhar Q87.01
- grey platelet D69.1T
- gälfickssyndrom D82.1
- Heerfordt D86.8T
- Herlitz Q81.2T
- histiocytossyndrom D76.3T
- HIV-infektionssyndrom, akut B23.0T
- Horner G90.2T
- Hurler E76.9T
- jaw-winking Q07.8T
- Kawasaki M30.3T
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TAENIAINFEKTION

Tand – forts
- resorption K03.3
- retinerad, med abnormt läge K07.35
- retinerad, med frambrottshinder
- - underkäkshörntand K01.13
- - underkäksincisiv K01.11
- - underkäksmolar K01.17
- - underkäkspremolar K01.15
- - UNS K01.19
- - överkäkshörntand K01.12
- - överkäksincisiv K01.10
- - överkäksmolar K01.16
- - överkäkspremolar K01.14
- - övertalig tand K01.18
- retinerad, utan frambrottshinder K01.0
- rosa fläck K03.31
- schizodonti K00.23
- skaltänder K00.58
- storlek och form, avvikelse UNS K00.29
- ställningsanomali
- - annan specificerad anomali K07.38
- - anomali UNS K07.39
- - diastema K07.33
- - felställning K07.31
- - glesställning K07.33
- - retinerad tand med abnormt läge K07.35
- - rotation K07.32
- - transposition K07.34
- - trångställning K07.30
- supplementär – se Tand, övertalig
- synodonti K00.23
- taurodonti K00.28
- transplantat, avstötning T86.8
- tuberkel
- - ocklusal K00.24
- - onormal K00.27
- utveckling och frambrott, rubbning UNS K00.9
- utvecklingsrubbning
- - annan specificerad K00.88
- - färgförändring, beroende på
- - - blodgruppsinkompatibilitet K00.80
- - - missbildning av gallsystemet K00.81
- - - porfyri K00.82
- - - tetracykliner K00.83
- vävnadsrubbning, ärftlig
- - annan specificerad K00.58
- - UNS K00.59
- övertalig
- - distomolar K00.12
- - fjärde molar K00.12
- - incisiv- och hörntandsregionen K00.10
- - mesiodens K00.10
- - molarregionen K00.12
- - paramolar K00.12
- - premolarregionen K00.11
- - UNS K00.19

T
Taeniainfektion B68.9T
Talassemi D56.9T
Tand – se även Abrasion, Anodonti, Attrition, Erosion,
Resorption
- abrasion K03.1
- ankylos K03.5
- anodonti K00.0
- attrition K03.0
- emaljpärlor (enamelom) K00.27
- erosion K03.2
- fläckar, emalj
- - fluoridbetingade (dental fluoros) K00.30
- - icke fluoridbetingade (emaljopaciteter) K00.31
- fraktur
- - fraktur enbart av tandemaljen S02.50
- - kron-rotfraktur S02.54
- - kronfraktur med pulpaengagemang S02.52
- - kronfraktur utan pulpaengagemang S02.51
- - multipel S02.57
- - rotfraktur S02.53
- - UNS S02.59
- frambrott
- - besvär K00.7
- - prematurt K00.62
- - rubbning UNS K00.69
- - rubbning, annan specificerad K00.68
- - sent K00.64
- fusion K00.23
- fällning, för tidig, primära (mjölk-) tänder K00.65
- förlust
- - orsakad av
- - - olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom K08.1
- - - sjukdom i omgivande vävnader K08.0T
- - - systemsjukdom K08.0
- gemination K00.23
- gnissling F45.82
- granulom, internt K03.31
- konkrescens K00.22
- konnatal K00.60
- kvarvarande (persisterande) primära (mjölk-) tänder
K00.63
- luxation
- - lateralled S03.20
- - med intrusion eller extrusion S03.21
- - total (exartikulation) S03.22
- makrodonti K00.20
- mikrodonti K00.21
- missbildning, incisiver K00.25
- missfärgning
- - endogen (intern) UNS K00.8
- - exogen UNS K03.6
- - UNS K03.6
- nedslitning – se Attrition
- neonatal K00.61
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TUMSUGNING

Toxisk effekt
- alkohol T51
- andra och icke specificerade substanser T65
- arsenik och dess föreningar T57.0
- bly och dess föreningar T56.0
- frätande substanser T54
- gaser, rök och ångor, andra än kolmonoxid T59
- giftiga substanser i fisk och skaldjur T61
- giftiga substanser i födoämnen, andra än i fisk och
skaldjur T62
- halogenderivat (alifatiska och aromatiska kolväten) T53
- kolmonoxid T58
- kvicksilver och dess föreningar T56.1
- nikotin T65.2
- oorganiska substanser, andra T57
- organiska lösningsmedel T52
- pesticider T60
- rengöringsmedel T55
- såpor T55
- tobak T65.2
Toxoplasmos B58.8T
Transposition, tänder K07.34
Treacher Collins syndrom Q87.04
Trichuriasis B79.9T
Trigeminusneuralgi G50.0
- postherpetisk B02.20
Trigeminussjukdom
- annan specificerad G50.8
- UNS G50.9
Trigonocefali Q75.03
Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner) B75.9T
Trismus R25.2
Trisomi
- 13 Q91.7T
- 18 Q91.3T
- 21 Q90.9T
Trombasteni (hemorragisk)(hereditär) D69.1T
Trombocytdefekter, kvalitativa D69.1T
Trombocytopati D69.1T
Trombocytopeni UNS D69.6T
Trångställning, tänder K07.30
Tuberfibromatos K06.1
Tuberkel, tand
- ocklusal K00.24
- onormal K00.27
Tuberkulos
- käke, käkled A18.00
- munhålan A18.8T
- vid HIV-infektion B20.0T
Tularemi
- annan specificerad A21.8T
- ulceroglandulär A21.0T
Tumsugning F98.8T

Tandbeläggning
- annan grövre mjuk beläggning K03.63
- annan specificerad K03.68
- av tobaksbruk K03.61
- av vanemässig beteltuggning K03.62
- bakterieplack, dentalt K03.66
- materia alba K03.63
- pigmenterad, svart, grön, orange K03.60
- tandsten
- - subgingival K03.65
- - supragingival K03.64
- UNS K03.69
Tandbildning
- störning UNS K00.49
- störning, annan specificerad K00.48
Tandbåge – se även Bettanomali
- anomali i förhållandet mellan tandbågarna UNS K07.29
- anomali i förhållandet mellan tandbågarna, annan
specificerad K07.28
Tandfollikel, förtjockad K05.33
Tandframbrott
- prematurt K00.62
- sent K00.64
Tandluxation
- lateralled S03.20
- med intrusion eller extrusion av tand S03.21
- total (exartikulation) S03.22
Tandrot, retinerad (rotrest) K08.3
Tandsten
- subgingival K03.65
- supragingival K03.64
Tandtransplantat, avstötning T86.8
Tandvärk UNS K08.80
Tatuering, avsiktlig K13.72
Taurodonti K00.28
Telangiektasi, hemorragisk, ärftlig I78.0T
Teratom
- benignt M9080/0
- malignt UNS M9080/3
- UNS M9080/1
Tetanus A35.9T
Tiaminbrist E51.1T
Tic douloureux G50.0
Tonsillit
- akut J03
- kronisk J35.0
Torticollis
- medfödd (sternomastoid) Q68.0T
- psykogen F45.81
- spastisk G24.3
Torus
- mandibularis K10.00
- palatinus K10.01
Totalluxation av tand S03.22
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TUMÖR

Tumör – forts
- benign – forts
- - underläppen
- - - läpprödsgränsen D10.03
- - - läpprödsgränsen med slemhinnan D10.05
- - - slemhinnan D10.04
- - överkäken
- - - ben- och broskvävnad D16.40
- - - odontogena vävnader D16.41
- - överläppen
- - - läpprödsgränsen D10.00
- - - läpprödsgränsen med slemhinnan D10.02
- - - slemhinnan D10.01
- in situ
- - ansiktshuden UNS D04.3
- - esofagus UNS D00.09
- - gingiva och slemhinnan på tandlöst alveolarutskott
D00.02
- - gommen D00.03
- - kindslemhinnan D00.01
- - läpphuden D04.0
- - läpprödsgränsen D00.00
- - läppslemhinnan D00.00
- - magsäcken UNS D00.09
- - munbotten D00.04
- - munhålan UNS D00.09
- - näsan, bihåla D02.3T
- - näshålan D02.3T
- - orofarynx D00.07
- - tungan
- - - annan yta än undersidan D00.06
- - - undersidan D00.05
- malign
- - ben och ledbrosk, med övergripande växt C41.8
- - bindväv och mjukvävnad
- - - ansiktet C49.0
- - - halsen C49.0
- - - huvudet C49.0
- - brankialvecket C10.4
- - etmoidalsinus C31.1
- - fossa tonsillaris C09.0
- - frontalsinus C31.2
- - gingivan och slemhinnan på alveolarutskott, över- eller
underkäke ej specificerat C03.9T
- - gombåge (främre)(bakre) C09.1
- - gommen
- - - hårda gommen C05.0
- - - lokalisation UNS C05.9
- - - med övergripande växt C05.8
- - - mjuka gommen C05.1
- - hud
- - - ansiktet, andra och icke specificerade delar C44.3
- - - läpphuden C44.0
- - - med övergripande växt C44.8
- - - sekundär (metastas) C79.2T

Tumör
- benign
- - ansiktshud UNS D23.3
- - autonoma nervsystemet, huvudet och halsen D36.1T
- - ben- och broskvävnad, lokalisation UNS D16.90
- - bihåla D14.0T
- - bindväv och annan mjukvävnad
- - - ansiktet D21.0
- - - halsen D21.0
- - - huvudet D21.0
- - gingivan och tandlöst alveolarutskott D10.33
- - hypofarynx D10.7
- - hårda gommen D10.34
- - kind
- - - omslagsveck D10.32
- - - slemhinnan D10.30
- - kommissurens buckala slemhinneyta D10.31
- - kranialnerv D33.3
- - lymfkörtel, huvudet och halsen D36.0T
- - läpp UNS D10.09
- - läpphud (kommissur)(nedre)(övre) D23.0
- - maxillarsinus D14.0T
- - mjuka gommen D10.35
- - munbotten D10.2
- - munhålan, lokalisation UNS D10.39
- - nerv, perifer, huvudet och halsen D36.1T
- - näsan, bihåla D14.0T
- - näshålan D14.0T
- - odontogena vävnader, lokalisation UNS D16.91
- - orofarynx, andra delar D10.5
- - parotiskörteln D11.0
- - rinofarynx D10.6
- - stor spottkörtel UNS D11.9
- - sublingualkörteln D11.71
- - submandibularkörteln D11.70
- - svalget, lokalisation UNS D10.9
- - tonsill D10.4
- - trigonum retromolare D10.37
- - tuber postmolare D10.38
- - tungan
- - - lokalisation UNS D10.19
- - - tungbasen (bakom sulcus terminalis) D10.10
- - - tungranden D10.12
- - - tungspetsen D10.12
- - - tungtonsillen D10.14
- - - undersida D10.13
- - - uvula D10.36
- - - översida D10.11
- - under- och överläpp
- - - läpprödsgränsen D10.06
- - - läpprödsgränsen med slemhinnan D10.08
- - - slemhinnan D10.07
- - underkäken
- - - ben- och broskvävnad D16.50
- - - odontogena vävnader D16.51
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TUMÖR

Tumör – forts
- malign – forts
- - sekundär (metastas) – forts
- - - lymfkörtlar, ansiktet, huvudet och halsen C77.0
- - - munhålan C79.8T
- - - tungan C79.8T
- - - underkäke C79.51
- - - överkäke C79.50
- - sfenoidalsinus C31.3
- - stor spottkörtel
- - - med övergripande växt C08.8
- - - UNS C08.9
- - sublingualkörtel C08.1
- - submandibularkörtel C08.0
- - tandköttet, lokalisation UNS C03.9
- - tonsill
- - - med övergripande växt C09.8
- - - UNS C09.9
- - tungan
- - - frenulum C02.2T
- - - främre två tredjedelarna, lokalisationen ej närmare
specificerad C02.3
- - - lokalisation UNS C02.9
- - - med övergripande växt C02.8
- - - sekundär (metastas) C79.8T
- - - tonsillen C02.4
- - - tungbasen C01
- - - tungranden C02.11
- - - tungspetsen C02.10
- - - undersidan C02.2T
- - underkäken
- - - alveolarutskott, slemhinnan C03.1T
- - - gingivan C03.1T
- - - odontogen C41.11
- - - omslagsveck
- - - - kindregionen C06.13
- - - - läppregionen C06.12
- - - - UNS C06.15
- - - sekundär (metastas) C79.51
- - - spottkörtel, intraossös C41.12
- - - tandkött C03.1T
- - - trigonum retromolare C06.21
- - - UNS C41.19
- - underläppen
- - - frenulum C00.4T
- - - inom eller på läpprödsgränsen C00.1T
- - - slemhinnan C00.4T
- - uvula C05.2
- - vallecula epiglottica (struplocksinsänkningen) C10.0
- - överkäken
- - - alveolarutskott, slemhinnan C03.0T
- - - gingivan C03.0T
- - - odontogen C41.01

Tumör – forts
- malign – forts
- - hårda gommen C05.0
- - kindslemhinnan C06.0
- - läpp – se även Tumör, malign, underläppen respektive
överläppen
- - - inom eller på läpprödsgränsen, över- eller underläpp ej
specificerad C00.2T
- - - läpphuden C44.0
- - - läppkommissuren (i mungipan) C00.6
- - - med övergripande växt C00.8
- - - slemhinnan, över- eller underläpp ej specificerad
C00.5T
- - - UNS C00.9
- - läpp, munhåla och farynx med övergripande växt C14.8
- - maxillarsinus C31.0
- - mjuka gommen C05.1
- - - rinofaryngeala ytan C11.3T
- - munbotten
- - - främre delen (framför premolar-hörntandsgränser)
C04.0
- - - laterala delen C04.1
- - - lokalisation UNS C04.9
- - - med övergripande växt C04.8
- - munhålan
- - - lokalisation UNS C06.9
- - - med övergripande växt C06.8
- - - primär, med samtidig malign tumör med annan
lokalisation C97.9T
- - - sekundär (metastas) C79.8T
- - nerv, perifer, ansiktet, huvudet och halsen C47.0
- - nervus facialis C72.5
- - nervus hypoglossus C72.5
- - nervus trigeminus C72.5
- - näsan
- - - bihåla UNS C31.9
- - - bihåla, med övergripande växt C31.8
- - näshåla C30.0
- - omslagsveck UNS C06.19
- - orofarynx
- - - bakre väggen C10.3
- - - brankialvecket C10.4
- - - laterala väggen C10.2
- - - lokalisation UNS C10.9
- - - med övergripande växt C10.8
- - - vallecula epiglottica (struplocksinsänkningen) C10.0
- - parotiskörtel C07
- - retromolär yta UNS C06.29
- - rinofarynx
- - - bakre väggen C11.1
- - - främre väggen C11.3
- - sekundär (metastas)
- - - ansiktsben UNS C79.59
- - - ansiktsben, andra specificerade C79.58
- - - huden C79.2T
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TUMÖR

Tungsmärta
- annan specificerad K14.68
- glossodyni K14.61
- UNS K14.69
Turners syndrom Q96.9T
Turnertänder K00.46
Tyreoglossuscysta Q89.21
Tyreoglossusfistel Q89.22
Tyreoidea, sjukdom UNS E07.9T

Tumör – forts
- malign – forts
- - överkäken – forts
- - - omslagsveck
- - - - kindregionen C06.11
- - - - läppregionen C06.10
- - - - UNS C06.14
- - - sekundär (metastas) C79.50
- - - spottkörtel, intraossös C41.02
- - - tandkött C03.0T
- - - tuber postmolare C06.20
- - - UNS C41.09
- - överläppen
- - - frenulum C00.3T
- - - inom eller på läpprödsgränsen C00.0T
- - - slemhinnan C00.3T
- osäker eller okänd natur
- - autonoma nervsystemet D48.2T
- - ben och ledbrosk D48.0T
- - bihåla, annan än maxillarsinus D38.51
- - bindväv och annan mjukvävnad D48.1T
- - hud D48.5T
- - kranialnerv D43.3
- - lokalisation UNS D48.9T
- - maxillarsinus D38.50
- - munhålan
- - - annan specificerad lokalisation D37.08
- - - de små spottkörtlarna D37.01
- - - de stora spottkörtlarna D37.00
- - - lokalisation UNS D37.09
- - nerv, perifer D48.2T
Tumörceller
- benigna M8001/0
- maligna M8001/3
- oklart om benigna eller maligna M8001/1
Tunga
- belagd K14.30
- brännande känsla K14.60
- fissurerad K14.5
- - medfödd Q38.33
- fårad K14.5
- geografisk K14.1
- kluven Q38.31
- sjukdom UNS K14.9
- tandimpressioner K14.80
Tungatrofi K14.82
Tungband, stramt Q38.1
Tungbasstruma Q89.23
Tungfissur K14.5
- medfödd Q38.33
Tunghypertrofi K14.81
Tungpapillatrofi K14.4
Tungpapillhypertrofi K14.3

U
Ulceration
- tungan
- - UNS K14.09
- - traumatisk K14.01
- yaws A66.4T
Undernäring, energi, svår E41.9T
Undulantfeber (Brucellos) A23.0T
Urbach-Wiethes sjukdom E78.8T
Uremi N18.9T
Urticaria pigmentosa Q82.2T
Utvecklingscysta – se Cysta
Utvecklingssjukdom, käke
- annan specificerad K10.08
- UNS K10.09
Uveoparotitfeber D86.8T
Uvula
- avsaknad av Q38.50
- kluven Q35.7

V
Vallecula epiglottica, malign tumör C10.0
Van der Woudes syndrom Q38.01
Varicer, sublinguala I86.0
Vaskulit, allergisk D69.0T
Vaskulärt leiomyom M8894/0
Vattkoppor, med komplikationer B01.8T
Vensjukdom, annan specificerad I87.8T
Verruca vulgaris, munhålan B07.90
Vincents angina A69.11
Vincents gingivit A69.10
Virussjukdom
- annan specificerad B07.98
- UNS B07.99
Vitiligo, ansiktet och halsen L80.9T
von Gierkes sjukdom E74.0T
von Recklinghausens sjukdom Q85.0T
von Willebrands sjukdom D68.0T
Värmeeffekt T67
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ÖVERTALIGA TÄNDER

W
Waldenströms makroglobulinemi C88.0T, M9761/3
Warthins tumör M8561/0
Wegeners granulomatos M31.3T
White sponge naevus Q38.61
Wiskott-Aldrichs syndrom D82.0T
Wolff-Hirschorns syndrom Q93.3T

X
Xantogranulom D76.3T
Xantom, verruköst K13.42
Xeroderma pigmentosum Q82.1T
Xerostomi (muntorrhet) K11.71

Y
Yaws
- andra manifestationer A66.7T
- förändringar i skelett och leder A66.6T
- gumma och ulcerationer A66.4T

Z
Zinkbrist, dietbetingad E60.9T
Zinkomsättningsrubbning E83.2T

Ä
Ärr, hypertrofiskt, ansiktet och halsen L91.0T
Ätstörning F50.9T

Ö
Ödem, angioneurotiskt T78.3
Öppet bett K07.24
Överbett
- horisontellt, uttalat K07.22
- vertikalt, uttalat K07.23
Övergångsepitelcancer, spolcellig M8122/3
Överkänslighet UNS T78.4
Övertaliga tänder – se Tand, övertalig
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Avvikelser mellan
KSH97-T och ICD-DA
Under översättningsarbetet har ett antal mindre felaktigheter i ICD-DA upptäckts. Dessa felaktigheter har genomgående rättats i KSH97-T. Utöver detta har även vissa förtydliganden
gjorts, exempelvis gällande inklusionstermer samt Innefattar och Utesluter. Dessa mindre fel
och förtydliganden redovisas inte i listorna nedan, eftersom de avser ICD-DA.
I ett par fall har inplaceringen av koder i ICD-DA bedömts vara felaktig, och en rättning
har skett. I samband med remisshanteringen identifierades även ett mindre antal kategorier
och subkategorier som bedömdes så värdefulla att de tillförts den svenska versionen.
Beträffande skillnader i kodstruktur vad avser användningen av bokstäverna V och X i
fjärde och femte position i ICD-DA och motsvarande användning av siffran 9 och bokstaven
T i KSH97-T – se klassifikationens inledning.
Nedan listas först nya kategorier och subkategorier som införts i KSH97-T, men saknas i
ICD-DA. Därefter listas de koder som finns i ICD-DA men saknas i KSH97-T.

Nya kategorier och subkategorier införda i KSH97-T (saknas i ICD-DA)
A63
A63.0
A63.0T

Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras
annorstädes
Condyloma acuminatum
Munhålan (Anm.: ersätter B07.X1 i ICD-DA)

K50.8

Annan Chrons sjukdom

M07
M07.3
M07.3T

Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar
Andra artropatier vid psoriasis
Käkledsartropati vid psoriasis

M10
M10.0
M10.0T

Gikt (Arthritis urica)
Idiopatisk gikt
Käkled

M11
M11.2
M11.2T

Andra kristallartropatier
Andra kondrokalcinoser (Kondrokalcinos UNS)
Käkled

M24
M24.6
M24.6T

Andra specificerade rubbningar i leder
Ankylotisk led
Käkled

M25
M25.7
M25.7T

Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Osteofyt
Käkled (Anm.: ersätter koden K07.65 i ICD-DA)

M45
M45.9T

Pelvospondylit [Bechterews sjukdom]
Käkled

R25.2

Kramp och spasm (Trismus)
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Koder i ICD-DA som saknas i KSH97-T
B07.X1

Oral condyloma acuminatum (ersätts av koden A63.0T i KSH97-T)

K07.65

Osteophyte of temporomandibular joint (ersätts av koden M25.7T i KSH97-T)
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