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Medfödda missbildningar i nervsystemet (Q00-Q07)
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Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden (R20-R23)
Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet (R25-R29)
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Skador på skuldra och överarm (S40-S49)
Skador på armbåge och underarm (S50-S59)
Skador på handled och hand (S60-S69)
Skador på höft och lår (S70-S79)
Skador på knä och underben (S80-S89)
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Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka (V10-V19)
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Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
Andra transportolyckor på land (V80-V89)
Transportolyckor på vatten (V90-V94)
Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
Andra och ospecificerade transportolyckor (V98-V99)
Andra yttre orsaker till olycksfallsskada (W00-X59)
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Exponering för naturkrafter (X30-X39)
Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
Exponering genom olyckshändelse för andra och ospecificerade faktorer (X58-X59)
Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
Övergrepp av annan person (X85-Y09)
509

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84)
Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
(Y40-Y59)
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation
hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras på
annan plats (Y90-Y98)
Kapitel 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som
påverkar hälsan (Z80-Z99)
Kapitel 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort
varsel (U00-U49)
Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel (U82-U85)
Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)
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Kapitel 17
Medfödda missbildningar,
deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Maleformationes congenitae, deformitates et
anomaliae chromosomales
Utesluter:
Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet
Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals
Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen
Q35-Q37 Kluven läpp och kluven gom
Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen
Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen
Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett
Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar
Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats
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MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
NERVSYSTEMET (Q00-Q07)
Maleformationes congenitae systematis
nervosi
Q00

Q03

Hydrocephalus congenitus
Innefattar:
Hydrocefalus hos nyfödd
Utesluter:
Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd
(P91.7)
Förvärvad hydrocefalus UNS (G91.-)
Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0Q05.4)
Hydrocefalus orsakad av medfödd
toxoplasmos (P37.1)

Anencefali (avsaknad av
hjärna) och liknande
missbildningar
Anencephalia et maleformationes
similes

Q00.0

Anencefali
Acefali
Akrani
Amyelencefali
Hemianencefali
Hemicefali

Q03.0

Missbildning av aquaeductus Sylvii
Anomali, medfödd obstruktion och
stenos i aquaeductus Sylvii

Q03.1

Q00.1

Craniorachischisis

Q00.2

Iniencefali

Q01

Encefalocele (hjärnbråck)

Atresi av foramina Magendi och
Luschkae
Dandy-Walkers syndrom

Encephalocele
Innefattar:
Cerebralt meningocele
Encefalomyelocele
Hydroencefalocele
Kranialt hydromeningocele
Meningoencefalocele
Utesluter:
Förvärvat encefalocele (G93.5)
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q03.8

Annan medfödd hydrocefalus

Q03.9

Medfödd hydrocefalus, ospecificerad

Q04

Andra medfödda
missbildningar av hjärnan
Aliae maleformationes cerebrales
congenitae
Utesluter:
Cyklopi (Q87.0)
Makrocefali (Q75.3)

Q04.0

Q01.0

Frontalt encefalocele

Q01.1

Nasofrontalt encefalocele

Q01.2

Occipitalt encefalocele

Q01.8

Encefalocele med annan lokalisation

Q01.9

Encefalocele, ospecificerat

Q02

Medfödd hydrocefalus
(vattenskalle)

Medfödda missbildningar av corpus
callosum
Agenesi av corpus callosum

Mikrocefali (liten hjärna)
Microcephalia
Hydromikrocefali
Mikrencefalon
Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)
Mikrocefali orsakad av medfödd
zikavirussjukdom (P35.4)
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Q04.0A

Corpus callosum agenesi

Q04.0B

Corpus callosum dåligt utvecklad, tunn
struktur

Q04.0C

Dubbelcortex

Q04.1

Arhinencefali

Q04.2

Holoprosencefali

Q04.3

Andra missbildningar i form av
reducerad hjärnvävnad
Agenesi, aplasi, hypoplasi eller avsaknad
av del av hjärnan
Agyri
Hydranencefali
Lissencefali
Mikrogyri
Pakygyri
Utesluter:
Medfödda missbildningar av corpus
callosum (Q04.0)

Dorsal och torakolumbal spina bifida
med hydrocefalus

Q05.2

Lumbosakral spina bifida med
hydocefalus

Q05.4

Ospecificerad spina bifida med
hydrocefalus

Q05.5

Cervikal spina bifida utan
hydrocefalus

Porencefali
Schizencefali
Utesluter:
Förvärvad porencefalcysta (G93.0)

Q05.6

Torakal spina bifida utan
hydrocefalus

Andra specificerade medfödda
missbildningar i hjärnan

Q05.7

Q04.5

Megalencefali

Q04.6

Medfödda cerebrala cystor

Dorsal spina bifida UNS
Torakolumbal spina bifida UNS

Makrogyri

Medfödd missbildning av hjärnan,
ospecificerad

Q05.8

Sakral spina bifida utan hydrocefalus

Q05.9

Spina bifida, ospecificerad

Q06

Andra medfödda
missbildningar av ryggmärgen
Aliae maleformationes congenitae
chordae spinalis

Spina bifida (kluven ryggrad)
Spina bifida
Innefattar:
Hydromeningocele (spinalt)
Meningocele (spinalt)
Meningomyelocele
Myelocele
Myelomeningocele
Rachischisis
Spina bifida (aperta) (cystica)
Spinalt meningocele
Utesluter:
Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
Spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0

Lumbal spina bifida utan
hydrocefalus
Lumbosakral spina bifida UNS

Medfödd anomali och deformitet av
hjärnan UNS
Medfödd sjukdom eller skada av hjärnan
UNS
Medfödda multipla missbildningar av
hjärnan UNS

Q05

Lumbal spina bifida med
hydrocefalus

Sakral spina bifida med hydrocefalus

Septo-optisk dysplasi

Q04.9

Torakal spina bifida med
hydrocefalus

Q05.3

Q04.4

Q04.8

Q05.1

Q06.0

Amyeli

Q06.1

Hypoplasi och dysplasi av
ryggmärgen
Atelomyeli
Myelateli
Myelodysplasi av ryggmärgen

Q06.2

Diastematomyeli

Q06.3

Andra medfödda missbildningar av
cauda equina

Q06.4

Hydromyeli
Hydrorachis

Cervikal spina bifida med
hydrocefalus

Q06.8
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Andra specificerade medfödda
missbildningar av ryggmärgen

Q06.9

Medfödd missbildning av
ryggmärgen, ospecificerad
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom
och skada av ryggmärg eller hjärnhinnor
UNS

Q07

Andra medfödda
missbildningar i nervsystemet
Aliae maleformationes congenitae
systematis nervosi
Utesluter:
Familjär dysautonomi [Riley-Day]
(G90.1)
Icke malign neurofibromatos (Q85.0)

Q07.0

Arnold-Chiaris syndrom

Q07.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar i nervsystemet

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
ÖGA, ÖRA, ANSIKTE OCH HALS
(Q10-Q18)
Maleformationes congenitae oculi, auris,
faciei et colli
Utesluter:
Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)
Medfödd missbildning av:
• halskotpelaren (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0Q76.4)
• larynx (Q31.-)
• läpp som ej klassificeras på annan plats (Q38.0)
• näsa (Q30.-)
• paratyreoidea (Q89.2)
• tyreoidea (Q89.2)

Q10

Agenesi av nerv
Förskjutning av brakialplexus
Jaw-winking syndrome
Marcus Gunns syndrom

Q07.9

Maleformationes congenitae
palpebrae, sacci et canalis lacrimalis
et orbitae
Utesluter:
Kryptoftalmus UNS (Q11.2)
Kryptoftalmussyndrom (Q87.0)

Medfödd missbildning i nervsystemet,
ospecificerad
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom eller
skada UNS i nervsystemet

Medfödda missbildningar av
ögonlock, tårsäck och tårkanal
samt ögonhåla

Q10.0

Medfödd ptos

Q10.1

Medfött ektropion

Q10.2

Medfött entropion

Q10.3

Andra medfödda missbildningar av
ögonlock
Ablefari
Bristande utveckling i eller avsaknad av:
• cilier
• ögonfransar
• ögonlock
Kolobom i ögonlock
Medfödd blefarofimos
Medfödd missbildning av ögonlock UNS
Övertaligt ögonlock
Övertalig ögonmuskel

Q10.4

Avsaknad av eller bristande
utveckling av tårapparaten
Avsaknad av punctum lacrimale

Q10.5
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Medfödd stenos och striktur i
tårkanal

Q10.6

Andra medfödda missbildningar av
tårapparaten

Q13

Medfödda missbildningar av
tårapparaten UNS

Q10.7

Medfödd missbildning av orbita

Q11

Anoftalmus (avsaknad av öga),
mikroftalmus (förminskat öga)
och makroftalmus (förstorat
öga)

Medfödda missbildningar i
ögats främre segment
Maleformationes congenitae
segmenti anterioris oculi

Q13.0

Iriskolobom
Kolobom UNS

Anophthalmus, microphthalmus et
macrophtalhmus
Q11.0

Cystisk ögonglob

Q11.1

Annan anoftalmus
Agenesi och aplasi av öga

Q11.2

Mikroftalmus

Q13.1

Aniridi

Q13.2

Q12

Andra specificerade medfödda
missbildningar av iris
Atresi av pupillen
Korektopi
Medfödd anisokori
Medfödd missbildning av iris UNS

Q13.3

Medfödd kornealgrumling

Q13.4

Andra specificerade medfödda
missbildningar av kornea

Dysplasi och hypoplasi av öga
Kryptoftalmus UNS
Rudimentärt öga
Utesluter:
Kryptoftalmussyndrom (Q87.0)

Q11.3

Avsaknad av iris

Medfödda korneamissbildningar UNS
Mikrokornea
Peters anomali

Q13.5

Blå sklera

Utesluter:
Makroftalmus vid medfött glaukom
(Q15.0)

Q13.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar i ögats främre segment

Medfödd linsmissbildning

Q13.9

Medfödd missbildning i ögats främre
segment, ospecificerad

Q14

Makroftalmus
Axenfeld-Riegers syndrom
Riegers anomali

Maleformatio lentis congenita
Q12.0

Medfödd katarakt

Q12.1

Medfödd linsdislokation

Medfödda missbildningar i
ögats bakre segment

Q12.2

Linskolobom

Maleformationes congenitae
segmenti posterioris oculi

Q12.3

Medfödd afaki

Q12.4

Sfärofaki

Q12.8

Andra specificerade medfödda
linsmissbildningar

Q12.9

Medfödd linsmissbildning,
ospecificerad

Q14.0

Medfödd missbildning av glaskroppen
Medfödd glaskroppsgrumling

Q14.1

Medfödd missbildning av retina
Medfödd retinoschis
Medfött retinalt aneurysm

Q14.2

Medfödd missbildning av
synnervspapillen
Optikuskolobom

Q14.3
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Medfödd missbildning av korioidea

Q14.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar i ögats bakre segment

Q16.4

Kolobom i fundus

Q14.9

Q15

Medfödd missbildning av mellanöra
UNS

Medfödd missbildning i ögats bakre
segment, ospecificerad

Medfödda missbildningar av
innerörat
Missbildning av cortiska organet
Missbildning av membranösa labyrinten

Utesluter:
Medfödd nystagmus (H55)
Okulär albinism (E70.3)
Retinitis pigmentosa (H35.5)

Q16.9

Q15.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av öga

Q15.9

Medfödd missbildning av öga,
ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet av öga
UNS

Medfödda missbildningar av
öra som orsakar nedsatt hörsel

Medfödd missbildning av öra som
orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad
Medfödd avsaknad av öra UNS

Q17

Andra medfödda
missbildningar av öra
Aliae maleformationes congenitae
auris

Medfött glaukom
Buftalmus
Glaukom hos nyfödd
Hydroftalmus
Makroftalmus vid medfött glaukom
Makrokornea med glaukom
Medfödd keratoglobus med glaukom
Megalokornea med glaukom

Q16

Q16.5

Andra medfödda
missbildningar av öga
Aliae maleformationes congenitae
oculi

Q15.0

Andra specificerade medfödda
missbildningar av mellanörat

Utesluter:
Preaurikulär sinus (Q18.1)

Q17.0

Övertaligt ytteröra
Accessorisk tragus
Polyoti
Preaurikulärt bihang
Övertalig öronlob
Övertaligt öra

Q17.1

Makroti

Q17.2

Mikroti

Q17.3

Annan missbildning av öra

Q17.4

Felplacerat öra
Lågt sittande öron
Utesluter:
Ytteröra på halsen (Q18.2)

Maleformationes congenitae auris
cum surditate
Utesluter:
Medfödd dövhet (H90.-)

Q17.5

Utstående öra (öron)

Q16.0

Medfödd avsaknad av ytteröra

Q17.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av öra

Q16.1

Medfödd avsaknad, atresi och
striktur av yttre hörselgång
Atresi eller striktur av ossösa
hörselgångsmynningen

Medfödd frånvaro av öronlob

Q17.9

Medfödd missbildning av öra,
ospecificerad
Medfödd öronmissbildning UNS

Q16.2

Avsaknad av örontrumpet

Q16.3

Medfödd missbildning av hörselbenen
Sammanväxning av hörselbenen
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Q18

Andra medfödda
missbildningar av ansiktet och
halsen
Aliae maleformationes congenitae
faciei et colli
Utesluter:
Cyklopi (Q87.0)
Dentofaciala missbildningar (inklusive
malocklusion) (K07.-)
Kluven läpp och kluven gom (Q35-Q37)
Kvarstående ductus thyreoglossus
(Q89.2)
Medfödda missbildningar av skallens
och ansiktets ben (Q75.-)
Missbildningssyndrom som påverkar
ansiktets utseende (Q87.0)
Tillstånd som klassificeras under Q67.0Q67.4

Q18.0

Gälgångscysta, gälgångsfistel och
gälgångssinus

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
CIRKULATIONSORGANEN (Q20-Q28)
Maleformationes congenitae systematis
circulationis
Q20

Maleformationes congenitae
cavitatum et connectionum cordis
Utesluter:
Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
Spegelvändning av förmaken med situs
inversus (Q89.3)

Q20.0
Q20.1

Preaurikulär sinus och cysta

Q20.2

Dubbelt utflöde från vänster
kammare

Q20.3

Diskordant ventrikulo-arteriell
förbindelse

Andra gälgångsmissbildningar
Cervikal aurikel
Gälgångsmissbildning UNS
Otocefali

Q18.2A

Ytteröra på halsen

Q18.2W

Andra och ospecificerade
gälgångsmissbildningar

Q18.3

Pterygium colli

Transposition av de stora kärlen

Q20.4

Makrostomi

Q18.5

Mikrostomi

Q18.6

Makrokeili

Q20.5

Diskordant atrioventrikulär
förbindelse
Kammarinversion
Kongenitalt korrigerad transposition av
de stora kärlen

Q20.6

Förmaksisomerism
Förmaksisomerism med aspleni eller
polyspleni

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

Q18.9

Dubbelt inflöde till kammare
Cor triloculare biatrium
Gemensam kammare
Single ventricle

Halsvinge

Q18.4

Dubbelt utflöde från höger kammare
Taussig-Bings syndrom

Cervikoaural fistel
Medfödd aurikulär fistel
Pretragal sinus och cysta

Q18.2

Truncus communis
Persisterande truncus arteriosus

Gälgångsrudiment

Q18.1

Medfödda missbildningar av
hjärtats kamrar och
förbindelser

Medfödd missbildning av ansiktet och
halsen, ospecificerad
Medfödd missbildning UNS av ansikte
och hals
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Q20.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av hjärtats kamrar
och förbindelser

Q20.9

Medfödd missbildning av hjärtats
kamrar och förbindelser,
ospecificerad

Q21

Medfödda missbildningar av
hjärtats skiljeväggar
Maleformationes congenitae
septorum cordis

Q22.2

Medfödd insufficiens av
pulmonalisklaff

Q22.3

Andra medfödda missbildningar av
pulmonalisklaff

Utesluter:
Förvärvad hjärtseptumdefekt (I51.0)

Q21.0

Kammarseptumdefekt

Q21.1

Förmaksseptumdefekt

Q22.4

Atrioventrikulär septumdefekt
Endocardial cushion defect
Gemensam atrioventrikulär kanal
Ostium primum-förmakseptumdefekt
(typ I)

Q21.3

Fallots tetrad
Kammarseptumdefekt med
pulmonalisstenos eller pulmonalisatresi,
dextroposition av aorta och hypertrofi av
höger kammare

Q21.4

Aortopulmonell septumdefekt

Q22.5

Ebsteins anomali

Q22.6

Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Underutvecklad höger kammare

Q22.8

Andra medfödda missbildningar av
trikuspidalisklaff

Q22.9

Medfödd missbildning av
trikuspidalisklaff, ospecificerad

Q23

Medfödda missbildningar av
aorta- och mitralisklaffar
Maleformationes congenitae
valvularum aortae et mitralium

Q23.0

Aortaseptumdefekt
Aortopulmonellt fönster

Q21.8

Q23.1

Medfödd aortaklaffinsufficiens
Bikuspidal aortaklaff
Medfödd aortaklaffinsufficiens

Q23.2

Medfödda missbildningar av
pulmonalis- och
trikuspidalisklaffar

Q23.3

Medfödd mitralisinsufficiens

Q23.4

Hypoplastiskt
vänsterkammarsyndrom
Atresi eller utpräglad hypoplasi av
aortaöppningen eller aortaklaffen med
hypoplasi av aorta ascendens och defekt
utveckling av vänster kammare (med
mitralisstenos eller mitralisatresi)
Underutvecklad vänster kammare

Maleformationes congenitae
valvularum pulmonalium et
tricuspidalium
Q22.0

Atresi av pulmonalisklaff

Q22.1

Medfödd stenos av pulmonalisklaff

Q23.8
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Medfödd mitralisstenos
Medfödd mitralisatresi

Medfödd missbildning av
hjärtskiljevägg, ospecificerad
Septumdefekt UNS

Q22

Medfödd aortaklaffstenos
Medfödd aortaatresi och aortaklaffstenos
Utesluter:
Aortastenos i hypoplastiskt
vänsterhjärtsyndrom (Q23.4)
Medfödd subaortastenos (Q24.4)

Andra specificerade medfödda
missbildningar av hjärtskiljeväggar
Eisenmengers defekt
Utesluter:
Eisenmengers:
• komplex (I27.8)
• syndrom (I27.8)

Q21.9

Medfödd trikuspidalisstenos
Trikuspidalisatresi

Foramen ovale-defekt
Koronarsinusdefekt
Ostium secundum-defekt (typ II)
Sinus venosus-defekt
Öppetstående foramen ovale

Q21.2

Medfödd missbildning av
pulmonalisklaff UNS

Andra specificerade medfödda
missbildningar av aortaklaff och
mitralisklaff

Q23.9

Q24

Medfödd missbildning av aortaklaff
och mitralisklaff, ospecificerad

Andra medfödda
hjärtmissbildningar

Q25.0

Öppetstående ductus arteriosus
Ductus arteriosus persistens

Utesluter:
Endokardiell fibroelastos (I42.4)

Q25.1

Dextrokardi

Q25.2

Atresi av aorta

Q25.3

Stenos av aorta

Utesluter:
Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
Förmaksisomerism med aspleni eller
polyspleni (Q20.6)

Q24.1

Medfödda missbildningar av de
stora artärerna
Maleformationes congenitae
arteriarum magnarum

Aliae maleformationes cordis
congenitae

Q24.0

Q25

Avbruten aortabåge

Supravalvulär aortastenos
Utesluter:
Medfödd aortaklaffstenos (Q23.0)

Levokardi
Anmärkning:
Hjärtats läge i vänster bröstkorg med
apex pekandes till vänster, men med
situs inversus av andra viscera eller
korrigerad transposition hos stora
blodkärl

Q24.2

Cor triatriatum

Q24.3

Infundibulär pulmonalisstenos

Q24.4

Medfödd subaortastenos

Q24.5

Kranskärlsmissbildning
Anomalt mynnande kranskärl
Medfött koronarartäraneurysm

Coarctatio aortae

Q25.4

Andra medfödda missbildningar av
aorta
Aneurysm i sinus Valsalvae
Aplasi, medfött aneurysm och medfödd
dilatation av aorta
Avsaknad av aorta
Dubbel aortabåge
Hypoplasi av aorta
Högersidig aortabåge
Utesluter:
Hypoplasi av aorta i hypoplastiskt
vänsterkammarsyndrom (Q23.4)

Q25.5

Atresi av lungartären

Q25.6

Stenos av lungartären
Supravalvulär pulmonalisstenos

Q24.6

Medfött hjärtblock

Q24.8

Andra specificerade medfödda
hjärtmissbildningar

Q25.7

Aberrant lungartär
Agenesi, anomali och hypoplasi av
lungartären (lungartärgren)
Aneurysm på lungartären
Pulmonellt arteriovenöst aneurysm

Felläge av hjärtat
Medfödd divertikel i vänster kammare
Missbildning av myokardiet
Missbildning av perikardiet
Uhls sjukdom

Q24.9

Q25.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av de stora artärerna

Q25.9

Medfödd missbildning av de stora
artärerna, ospecificerad

Medfödd hjärtmissbildning,
ospecificerad
Medfödd hjärtmissbildning UNS
Medfödd hjärtsjukdom UNS
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Andra medfödda missbildningar av
lungartären

Q26

Medfödda missbildningar av de
stora venerna
Maleformationes congenitae
venarum magnarum

Q26.0

Q26.1

Kvarstående vänstersidig övre hålven

Q26.2

Totalt anomalt mynnande lungvener

Q26.3

Partiellt anomalt mynnande
lungvener

Q26.4

Anomali av lungvensförbindelsen,
ospecificerad

Q26.5

Anomali av portavensförbindelsen

Q26.6

Fistel mellan portavenen och arteria
hepatica

Q26.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av de stora venerna
Avsaknad av vena cava (superior)
(inferior)
Scimitarsyndromet (kroksabelsyndrom)
Vena azygos fortsättning i vena cava
inferior

Q27

Medfödd njurartärstenos

Q27.2

Andra medfödda missbildningar av
njurartär
Medfödd missbildning av njurartär UNS
Multipla njurartärer

Medfödd stenos av vena cava
Medfödd stenos av vena cava
(superior)(inferior)

Q26.9

Q27.1

Q27.3

Arteriovenöst aneurysm
Utesluter:
Förvärvat arteriovenöst aneurysm (I77.0)

Q27.4

Medfödd flebektasi

Q27.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av det perifera
kärlsystemet
Aberrant arteria subclavia
Avsaknad och atresi av artär eller ven
som ej klassificeras på annan plats
Medfödd striktur i artär
Medfött perifert aneurysm
Medfött åderbråck

Q27.9

Medfödd missbildning av det perifera
kärlsystemet, ospecificerad
Anomali av artär eller ven UNS

Q28

Andra medfödda
missbildningar av
cirkulationsorganen

Medfödd missbildning av de stora
venerna, ospecificerad

Aliae maleformationes congenitae
systematis circulationis

Anomali av vena cava (superior)
(inferior) UNS

Utesluter:
Brusten cerebral arteriovenös
missbildning (I60.8)
Brusten missbildning av precerebrala
kärl (I72.-)
Medfött aneurysm (i):
• koronarkärl (Q24.5)
• lungkärl (Q25.7)
• perifera kärl (Q27.8)
• retinalkärl (Q14.1)
• UNS (Q27.8)

Andra medfödda
missbildningar av perifera
kärlsystemet
Aliae maleformationes congenitae
systematis vascularis periferici
Utesluter:
Hemangiom och lymfangiom (D18.-)
Kranskärlsmissbildning (Q24.5)
Medfött retinaaneurysm (Q14.1)
Missbildningar i cerebrala och
precerebrala kärl (Q28.0-Q28.3)
Missbildningar i lungartären (Q25.5Q25.7)

Q28.0

Medfödd avsaknad av och hypoplasi
av navelartär
Endast en navelartär
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Arteriovenös missbildning av
precerebrala kärl
Medfött arteriovenöst precerebralt
aneurysm (icke rupturerat)

Q28.1
Q27.0

Perifer arteriovenös missbildning

Andra missbildningar av
precerebrala kärl
Medfödd missbildning av precerebrala
kärl UNS
Medfött precerebralt aneurysm (icke
rupturerat)

Q28.2

Arteriovenös missbildning av
cerebrala kärl
Medfödd arteriovenös missbildning i
hjärnan UNS
Medfött arteriovenöst cerebralt aneurysm
(icke rupturerat)

Q28.3

Andra missbildningar av cerebrala
kärl

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
ANDNINGSORGANEN (Q30-Q34)
Maleformationes congenitae systematis
respirationis
Q30

Maleformationes congenitae nasi

Medfödd missbildning av cerebrala kärl
UNS
Medfött cerebralt aneurysm (icke
rupturerat)

Q28.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av
cirkulationsorganen
Medfött aneurysm med specificerad
lokalisation som ej klassificeras på annan
plats

Q28.9

Medfödd missbildning av
cirkulationsorganen, ospecificerad

Medfödda missbildningar av
näsan
Utesluter:
Medfödd nässeptumdeviation (Q67.4)

Q30.0

Koanalatresi
Atresi och medfödd stenos av främre och
bakre näsöppningarna

Q30.1

Agenesi och bristande utveckling av
näsan
Medfödd avsaknad av näsa

Q30.2

Skåra i nästippen, fissurerad och
kluven näsa

Q30.3

Medfött perforerat nässeptum

Q30.8

Andra medfödda missbildningar av
näsan
Accessorisk näsa
Medfödd deformitet av väggen till
näsans bihålor

Q30.9

Medfödd näsmissbildning,
ospecificerad

Q31

Medfödda missbildningar av
struphuvudet
Maleformationes congenitae laryngis
Utesluter:
Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8)

Q31.0

Larynxmembran
Larynxmembran, glottisk, subglottisk
och UNS
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Q31.1

Medfödd subglottisk stenos

Q31.2

Hypoplasi av larynx

Q31.3

Laryngocele

Q31.5

Medfödd laryngomalaci

Q31.8

Andra medfödda missbildningar av
larynx

Q33.2

Sekvestrering av lunga

Avsaknad, agenesi och atresi av
krikoidbrosk, epiglottis, glottis, larynx
eller tyreoideabrosk
Fissur i epiglottis
Kluvet bakre krikoidbrosk
Kluvet tyreoideabrosk
Medfödd stenos av larynx som ej
klassificeras på annan plats

Q33.3

Lungagenesi

Q31.9

Medfödd missbildning av larynx,
ospecificerad

Q32

Medfödda missbildningar av
luftstrupe och bronk
Maleformationes congenitae
tracheae et bronchorum

Avsaknad av lunga (lunglob)

Q33.4

Medfödd bronkiektasi

Q33.5

Ektopisk vävnad i lunga

Q33.6

Hypoplasi och dysplasi av lunga
Utesluter:
Lunghypoplasi förenad med kort
graviditetslängd (P28.0)

Q33.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av lunga

Q33.9

Medfödd missbildning av lunga,
ospecificerad

Q34

Andra medfödda
missbildningar av
andningsorganen

Utesluter:
Medfödda bronkiektasier (Q33.4)

Q32.0

Medfödd trakeomalaci

Q32.1

Andra medfödda missbildningar av
trakea
Atresi av trakea
Medfödd dilatation av trakea
Medfödd missbildning av trakea
Medfödd stenos av trakea
Medfött trakeocele
Missbildning av trakeabrosk

Q32.2

Medfödd bronkomalaci

Q32.3

Medfödd stenos av bronk

Q32.4

Andra medfödda missbildningar av
bronk
Agenesi, atresi och missbildning UNS av
bronk
Avsaknad av bronk
Divertikel i bronk

Q33

Medfödda lungmissbildningar
Maleformationes congenitae
pulmonum

Q33.0

Medfödd cystlunga
Medfödd cystisk lungsjukdom
Medfödd polycystisk lungsjukdom
Utesluter:
Förvärvad cystlunga eller cystlunga som
ej specificeras som medfödd (J98.4)

Q33.1

Accessorisk lunglob
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Aliae maleformationes congenitae
organorum respirationis
Q34.0

Missbildning av pleura

Q34.1

Medfödd mediastinalcysta

Q34.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av andningsorganen

Q34.9

Medfödd missbildning av
andningsorganen, ospecificerad
Medfödd avsaknad av andningsorganen
Medfödd missbildning av
andningsorganen UNS

KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37)
Cheiloschisis et palatoschisis

Q36.9B

Unilateralt kluven läpp/käke

Tilläggskod (Q30.2) kan användas för att ange sammanhörande näsmissbildningar
Utesluter:
Robins syndrom (Q87.0)

Q37

Kluven gom med kluven läpp

Q35

Q37.2

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

Q37.2A

Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp

Q37.2B

Kluven mjuk gom med bilateralt kluven
läpp/käke

Q37.3

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

Q37.3A

Kluven mjuk gom med unilateralt kluven
läpp

Q37.3B

Kluven mjuk gom med unilateralt kluven
läpp/käke

Kluven gom

Palatoschisis cum cheiloschisi
Innefattar:
Cheilognathopalatoschisis

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

Q35.3

Kluven mjuk gom

Q35.3A

Submukös kluven mjuk gom

Q35.3B

Subtotalt kluven mjuk gom

Q35.3C

Totalt kluven mjuk gom

Q35.5

Kluven hård och mjuk gom

Q35.5A

Subtotalt kluven hård gom, totalt kluven
mjuk gom

Q37.4

Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk
gom

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

Q37.4A

Kluven hård och mjuk gom med bilateralt
kluven läpp

Q37.4B

Kluven hård och mjuk gom med bilateralt
kluven läpp/käke

Q37.5

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

Q35.5B
Q35.5W

Annan kluven hård och mjuk gom

Q35.7

Kluven uvula

Q35.9

Kluven gom, ospecificerad
Gomspalt UNS

Q36

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

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

Q36.0

Bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.0A

Bilateralt kluven läpp

Q36.0B

Bilateralt kluven läpp/käke

Q36.1

Medialt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.1A

Medialt kluven läpp

Q36.1B

Medialt kluven läpp/käke

Q36.9

Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Kluven hård och mjuk gom med unilateralt
kluven läpp

Q37.5B

Kluven hård och mjuk gom med unilateralt
kluven läpp/käke

Q37.8

Ospecificerad kluven gom med
bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.8A

Ospecificerat kluven gom med bilateralt
kluven läpp

Q37.8B

Ospecificerat kluven gom med bilateralt
kluven läpp/käke

Q37.9

Ospecificerad kluven gom med
unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven gom med kluven läpp UNS

Kluven läpp UNS
Q36.9A

Q37.5A

Unilateralt kluven läpp
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Q37.9A

Ospecificerat kluven gom med unilateralt
kluven läpp

Q37.9B

Ospecificerat kluven gom med unilateralt
kluven läpp/käke

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
AV MATSMÄLTNINGSORGANEN
(Q38-Q45)
Aliae maleformationes congenitae
organorum digestionis
Q38

Q38.0

Andra medfödda
missbildningar av tunga, mun
och svalg

Avsaknad av uvula
Hög gombåge
Medfödd missbildning av gommen UNS
Utesluter:
Kluven gom (Q35.-)
Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)
Q38.5A

Medfödd gominsufficiens

Q38.5W

Annan specificerad medfödd missbildning i
gommen

Q38.5X

Utesluter:
Makrostomi (Q18.4)
Mikrostomi (Q18.5)

Medfödd missbildning i gommen,
ospecificerad

Q38.6

Andra medfödda missbildningar av
munhålan

Medfödda missbildningar av läppar
som ej klassificeras på annan plats

Medfödd missbildning av munhålan
UNS
Q38.6A

Morbus Fordyce labiorum

Q38.6B

White sponge nevus [Cannon]

Q38.6W

Andra och ospecificerade medfödda
missbildningar i munhålan

Q38.7

Svalgficka
Divertikel i svalget
Utesluter:
Gälfickssyndrom (D82.1)

Ankyloglossi
Stramt tungband

Q38.8

Q38.2

Makroglossi

Q38.3

Andra medfödda missbildningar av
tungan
Aglossi
Hypoglossi
Hypoplasi av tungan
Kluven tunga
Medfödd:
• fissur i tungan
• vidhäftad tunga
• missbildning av tungan UNS
Mikroglossi

Q38.4

Medfödda missbildningar av gommen
som ej klassificeras på annan plats

Aliae maleformationes congenitae
linguae, oris et pharyngis

Medfödd läppfistel
Medfödd missbildning av läpp UNS
van der Woudes syndrom
Utesluter:
Kluven läpp (Q36.-)
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)
Makrokeili (Q18.6)
Mikrokeili (Q18.7)

Q38.1

Q38.5

Medfödda missbildningar av
spottkörtlar och spottkörtelgångar
Accessoriska spottkörtlar
Avsaknad och atresi av spottkörtlar och
spottkörtelgångar
Medfödd fistel från spottkörtel

Andra specificerade medfödda
missbildningar av svalget
Medfödd missbildning av svalget UNS

Q39

Medfödda missbildningar av
matstrupen
Maleformationes congenitae
oesophagi

Q39.0

Atresi av esofagus utan fistel
Atresi av esofagus UNS

Q39.1

Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel

Q39.2

Medfödd trakeoesofageal fistel utan
atresi
Medfödd trakeoesofageal fistel UNS

Q39.3

Medfödd stenos och striktur av
esofagus

Q39.4

Medfött esofagusmembran
Utesluter:
Esofagusmembran (förvärvat) (K22.2)
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Q39.5

Medfödd dilatation av esofagus

Q39.6

Divertikel i esofagus

Q41

Agenesia, atresia et stenosis
congenitae intestini tenuis

Esofageal ficka

Q39.8

Medfödd avsaknad, atresi och
stenos av tunntarmen

Innefattar:
Medfödd obstruktion, ocklusion och
striktur av tunntarmen eller tarmen UNS
Utesluter:
Mekoniumileus (E84.1)

Andra specificerade medfödda
missbildningar av esofagus
Avsaknad av esofagus
Dubblering av esofagus
Medfödd lägesförskjutning av esofagus

Q39.9

Medfödd missbildning av esofagus,
ospecificerad

Q41.0

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av duodenum

Q40

Andra medfödda
missbildningar i övre delen av
matsmältningskanalen

Q41.1

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av jejunum

Aliae maleformationes congenitae
organorum digestionis superiorum
Q40.0

Medfött hiatusbråck
Lägesförskjutning av kardia på grund av
esofagusbråck
Utesluter:
Medfött diafragmabråck (Q79.0)

Q40.2

Q41.2

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av ileum

Q41.8

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av andra specificerade delar av
tunntarmen

Q41.9

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av ospecificerad del av tunntarmen

Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Medfödd eller infantil konstriktion,
hypertrofi, spasm, stenos eller striktur av
pylorus

Q40.1

Apple peel syndrome
Jejunum imperforatum

Andra specificerade medfödda
missbildningar av magsäcken

Medfödd avsaknad, atresi och stenos av
tarm UNS

Q42

Duplikation av magsäck
Medfödd:
• divertikel i magsäcken
• lägesförskjutning av magsäcken
• timglasmage
Megalogastri
Mikrogastri

Q40.3

Medfödd missbildning av magsäcken,
ospecificerad

Q40.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar i övre delen av
matsmältningskanalen

Q40.9

Medfödd missbildning i övre delen av
matsmältningskanalen, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS i
övre delen av matsmältningskanalen

Medfödd avsaknad, atresi och
stenos av tjocktarmen
Agenesia, atresia et stenosis
congenitae intestini crassi
Innefattar:
Medfödd obstruktion, ocklusion och
striktur av tjocktarmen

Q42.0

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av rektum med fistel

Q42.1

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av rektum utan fistel
Rectum imperforatus

Q42.2

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av anus med fistel

Q42.3

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av anus utan fistel
Anus imperforatus

Q42.8
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Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av andra delar av tjocktarmen

Q42.9

Q43

Medfödd avsaknad, atresi och stenos
av ospecificerad del av tjocktarm

Q43.8

Dolikokolon
Medfödd kolondivertikel
Medfödd tarmdivertikel
Medfött blind loop syndrome
Megaloappendix
Megaloduodenum
Mikrokolon
Transposition av:
• appendix
• kolon
• tarm

Andra medfödda
missbildningar av tarmen
Aliae maleformationes congenitae
intestini

Q43.0

Meckels divertikel
Kvarstående omfaloenterisk brid
Kvarstående omfaloenterisk gång

Q43.1

Hirschsprungs sjukdom
Aganglionos
Medfödd megakolon

Q43.1A

Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med
kort segment

Q43.1B

Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med
ultrakort segment

Q43.1X

Megakolon, medfödd, UNS

Q43.2

Andra medfödda funktionella
rubbningar i kolon

Q43.9

Medfödd missbildning av tarm,
ospecificerad

Q44

Medfödda missbildningar av
gallblåsan, gallgångarna och
levern
Maleformationes congenitae vesicae
felleae, viarum biliferarum et hepatis

Q44.0

Medfödd dilatation av kolon

Q43.3

Andra specificerade medfödda
missbildningar av tarmen

Medfödd missbildning av tarmfästet
Jacksons membran
Malrotation av kolon
Medfödd fastlödning av:
• oment
• peritoneum
Mesenterium commune
Ofullständig eller utebliven rotation av
cekum eller kolon

Agenesi, aplasi och hypoplasi av
gallblåsan
Medfödd avsaknad av gallblåsan

Q44.1

Andra medfödda missbildningar av
gallblåsan
Intrahepatisk gallblåsa
Medfödd missbildning av gallblåsan
UNS

Q44.2

Atresi av gallgångar
Gallgångsatresi
(extrahepatisk)(intrahepatisk)

Q43.4

Duplikation av tarm

Q44.2A

Gallgångsatresi, extrahepatisk

Q43.5

Ektopisk anus

Q44.2B

Gallgångsatresi, intrahepatisk

Q43.6

Medfödd fistel till rektum och anus

Q44.3

Medfödd stenos och striktur av
gallgångar

Q44.4

Koledokuscysta

Q44.5

Andra medfödda missbildningar av
gallgångarna

Utesluter:
Medfödd:
• fistel med avsaknad, atresi och stenos
av rektum eller anus (Q42.0, Q42.2)
• pilonidalfistel eller pilonidalsinus
(L05.-)
• rektovaginal fistel (Q52.2)
• uretrorektal fistel (Q64.7)

Q43.7

Accessorisk ductus hepaticus
Duplikation av:
• ductus cysticus
• gallgång
Medfödd missbildning av gallgång UNS

Bestående kloak
Kloak UNS

Q44.6

Cystisk leversjukdom
Fibrocystisk leversjukdom
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Q44.7

Andra medfödda missbildningar av
levern
Accessorisk lever
Alagilles syndrom
Medfödd:
• avsaknad av levern
• hepatomegali
• missbildning av levern UNS

Q45

Andra medfödda
missbildningar av
matsmältningsorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
KÖNSORGANEN (Q50-Q56)
Maleformationes congenitae organorum
genitalium
Utesluter:
Androgen resistens (E34.5)
Syndrom som är förenade med anomalier av
kromosomernas antal och form (Q90-Q99)
Testikulär feminisering (E34.5)

Q50

Aliae maleformationes congenitae
organorum digestionis
Utesluter:
Medfött:
• diafragmabråck (Q79.0)
• hiatusbråck (Q40.1)

Q45.0

Maleformationes congenitae ovarii,
tubae uterinae et ligamenti lati
Q50.0

Agenesi, aplasi och hypoplasi av
pankreas
Medfödd avsaknad av pankreas

Medfödda missbildningar av
äggstockar, äggledare och
breda ligament

Medfödd avsaknad av ovarium
Utesluter:
Turners syndrom (Q96.-)

Q50.1

Medfödd ovarialcysta

Q45.1

Pancreas annulare

Q50.2

Medfödd torsion av ovarium

Q45.2

Medfödd pankreascysta

Q50.3

Andra medfödda missbildningar av
ovarium

Q45.3

Andra medfödda missbildningar av
pankreas och pankreasgången
Accessorisk pankreas
Medfödd missbildning av pankreas och
pankreasgången UNS
Utesluter:
Diabetes mellitus:
• hos nyfödd (P70.2)
• medfödd (E10.-)
Fibrocystisk pankreassjukdom (E84.-)

Q45.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av
matsmältningsorganen

Accessoriskt ovarium
Medfödd missbildning av ovarium UNS
Ovarian streak

Q50.4

Fimbriecysta

Q50.5

Medfödd missbildning av
matsmältningsorganen, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS
av matsmältningsorganen

Embryonalcysta i breda ligament
Cysta i Gartners kanal
Epooforoncysta
Parovarialcysta

Q50.6

Andra medfödda missbildningar av
äggledare och av breda ligament
Accessorisk äggledare och accessoriskt
brett ligament
Avsaknad av och atresi av äggledare och
breda ligament
Medfödda missbildningar av äggledare
och breda ligament UNS

Avsaknad (fullständig) (partiell) av
matsmältningsorgan UNS
Duplikation och medfött felläge av
matsmältningsorgan UNS

Q45.9

Embryonalcysta på äggledaren

Q51

Medfödda missbildningar av
livmodern och livmoderhalsen
Maleformationes congenitae uteri et
cervicis uteri

Q51.0

Agenesi och aplasi av uterus
Medfödd avsaknad av uterus
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Q51.1

Dubbel uterus med dubbel cervix och
dubbel vagina

Q51.2

Annan duplikation av uterus
Dubbel uterus UNS

Q51.3

Uterus bicornis

Q51.4

Uterus unicornis

Q51.5

Agenesi och aplasi av cervix

Q52.5

Fusion av labia

Q52.6

Medfödd missbildning av klitoris

Q52.7

Andra medfödda missbildningar av
vulva
Medfödd avsaknad av vulva
Medfödd cysta i vulva
Medfödd missbildning av vulva UNS

Q52.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av de kvinnliga
könsorganen

Q52.9

Medfödd missbildning av de kvinnliga
könsorganen, ospecificerad

Q53

Icke nedstigen testikel

Medfödd avsaknad av cervix

Q51.6

Embryonalcysta på cervix

Q51.7

Medfödd fistel mellan uterus och
tarmkanal och urinvägar

Q51.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av uterus och cervix

Retentio testis

Hypoplasi av uterus och cervix

Q53.0
Q51.9

Medfödd missbildning av uterus och
cervix, ospecificerad

Q52

Andra medfödda
missbildningar av de kvinnliga
könsorganen

Ektopisk testikel
Ensidig eller dubbelsidig ektopisk
testikel

Q53.1

Icke nedstigen testikel, ensidig

Q53.2

Icke nedstigen testikel, dubbelsidig

Aliae maleformationes congenitae
organorum genitalium feminae

Q53.9

Icke nedstigen testikel, ospecificerad

Q52.0

Medfödd avsaknad av vagina

Q54

Q52.1

Dubbel vagina

Hypospadi
Hypospadia

Vaginalt septum
Utesluter:
Dubbel vagina med samtidig duplikation
av uterus och cervix (Q51.1)

Q52.2

Kryptorkism UNS

Utesluter:
Epispadi (Q64.0)

Q54.0

Balanisk hypospadi
Hypospadi:
• glandulär
• koronal

Medfödd rektovaginal fistel
Utesluter:
Kloak (Q43.7)
Rektovaginal fistel vid analatresi (Q42.2)

Q54.1

Penil hypospadi

Q52.3

Icke perforerad hymen

Q54.2

Penoskrotal hypospadi

Q52.4

Andra medfödda missbildningar av
vagina

Q54.3

Perineal hypospadi

Q54.4

Medfödd chordee

Q54.8

Andra specificerade hypospadier

Q54.9

Hypospadi, ospecificerad

Medfödd cysta i canalis Nucki
Medfödd cysta i vagina av embryonal
typ
Medfödd vaginalmissbildning UNS
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Q55

Andra medfödda
missbildningar av de manliga
könsorganen

Q56

Sexus indefinitus
Utesluter:
Adrenokortikal rubbning hos kvinna
(E25.-)
Androgen resistens hos man (E34.5)
Obestämt kön med specificerad
kromosomavvikelse (Q96-Q99)

Aliae maleformationes congenitae
organorum genitalium viri
Utesluter:
Hypospadi (Q54.-)
Medfött hydrocele (P83.5)

Q55.0

Avsaknad och aplasi av testikel

Q56.0

Monorkism

Q55.1

Obestämt kön

Person med både testikel- och
ovarievävnad som ej klassificeras på
annan plats
Ovotestis

Hypoplasi av testikel och skrotum
Fusion av testiklarna

Q55.2

Q56.1

Man med testikelvävnad och
bristande maskulinisering som ej
klassificeras på annan plats

Q56.2

Kvinna med ovarievävnad och
maskulinisering/virilisering som ej
klassificeras på annan plats

Q56.3

Person med obestämd könskörtel

Q56.4

Obestämt kön, ospecificerat

Andra medfödda missbildningar av
testikel och skrotum
Medfödd missbildning av testikel och
skrotum UNS
Polyorkism
Retraktil testikel
Testis migrans

Q55.3

Atresi av vas deferens

Q55.4

Andra medfödda missbildningar av
sädesledare, bitestikel, sädesblåsor
och prostata
Avsaknad eller aplasi av:
• funikel
• prostata
Medfödd missbildning av sädesledare,
bitestikel, sädesblåsor och prostata UNS

Q55.5

Medfödd avsaknad och aplasi av
penis

Q55.6

Andra medfödda missbildningar av
penis
Hypoplasi av penis
Kurvatur av penis (lateral)
Medfödd missbildning av penis UNS
Utesluter:
Medfödd chordee (Q54.4)

Q55.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av de manliga
könsorgan

Q55.9

Medfödd missbildning av manligt
könsorgan, ospecificerad
Medfödd anomali eller deformitet UNS
av manligt könsorgan
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Tvetydiga könsorgan

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV
URINORGANEN (Q60-Q64)
Maleformationes congenitae organorum
urinariorum

Q61.8

Q60

Q61.9

Avsaknad och annan medfödd
underutveckling av njure
Agenesia renis et aliae reductiones
defectivae renis

Fibrocystisk njure
Fibrocystisk njurdegeneration eller
fibrocystisk sjukdom

Njuragenesi, ensidig

Q60.1

Njuragenesi, dubbelsidig

Q60.2

Njuragenesi, ospecificerad

Q60.3

Njurhypoplasi, ensidig

Q60.4

Njurhypoplasi, dubbelsidig

Q60.5

Njurhypoplasi, ospecificerad

Q60.6

Potters syndrom

Q61

Cystnjuresjukdom

Q62

Q61.1

Medfödda avflödeshinder i
njurbäcken och medfödda
missbildningar i urinledare
Defectus congeniti obstructivi pelvis
renalis et maleformationes
congenitae ureteris

Q62.0

Medfödd hydronefros

Q62.1

Atresi och stenos av uretär
Medfödd ocklusion av:
• pelviuretärövergången
• uretär
• uretärinmynningen i blåsan
Uretär utan passage

Q62.2

Medfödd megalouretär
Medfödd dilatation av uretär

Q62.3

Morbus renis cysticus

Q61.0

Cystisk njursjukdom, ospecificerad
Meckel-Grubers syndrom

Innefattar:
Atrofi av njure, medfödd eller upptäckt
under första levnadsåret
Medfödd avsaknad av njure

Q60.0

Andra specificerade cystiska
njursjukdomar

Andra avflödeshinder i njurbäcken
och uretär
Medfött ureterocele

Utesluter:
Njurcysta (förvärvad) (N28.1)
Potters syndrom (Q60.6)

Q62.4

Medfödd enstaka njurcysta

Q62.5

Agenesi av uretär
Avsaknad av uretär

Dubbel uretär
Accessorisk uretär
Duplikation av uretär

Polycystisk njure, autosomal recessiv
Polycystisk njure, infantil typ

Q62.6
Q61.2

Ektopisk uretär och uretärmynning
Onormal implantation av uretär och
uretärmynning
Uretär och uretärmynning med
avvikande läge

Polycystisk njure, autosomal
dominant
Polycystisk njure, adult typ

Q61.3

Polycystisk njure, ospecificerad

Q61.4

Renal dysplasi

Q62.7

Medfödd vesikoureterorenal reflux
Medfödd ureteral reflux

Multicystisk:
• dysplastisk njure
• njursjukdom

Q62.8

Utesluter:
Polycystisk njure (Q61.1-Q61.3)

Q61.5

Malposition av uretär

Medullär cystnjure
Medullär svampnjure
Svampnjure UNS
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Andra specificerade medfödda
missbildningar av uretär
Anomali av uretär UNS

Q63

Andra medfödda
missbildningar av njure

Q64.4

Missbildning av urachus
Prolaps av urachus
Urachuscysta
Öppetstående urachus

Aliae maleformationes congenitae
renis
Utesluter:
Medfött nefrotiskt syndrom (N04.-)

Q64.5

Medfödd avsaknad av urinblåsa och
uretra

Q63.0

Accessorisk njure

Q64.6

Medfödd blåsdivertikel

Q63.1

Lobulerad njure, fusion av njurar och
hästskonjure

Q64.7

Andra medfödda missbildningar av
urinblåsa och uretra

Konglomeratnjure

Q63.2

Accessorisk blåsa
Accessorisk uretra
Dubbel uretra
Dubbel urinrörsmynning
Medfödd:
• missbildning av urinblåsa eller uretra
UNS
• prolaps av blåsa (blåsslemhinna)
• prolaps av uretra
• prolaps av urinrörsmynningen
• uretrorektal fistel
Medfött blåsbråck

Ektopisk njure
Malrotation av njure
Medfött felläge av njure

Q63.3

Hyperplasi av njure och jättenjure

Q63.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av njure
Medfödd njursten

Q63.9

Q64

Medfödd missbildning av njure,
ospecificerad

Q64.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av urinorganen

Andra medfödda
missbildningar av urinorganen

Q64.9

Medfödd missbildning av
urinorganen, ospecificerad

Aliae maleformationes congenitae
organorum urinariorum
Q64.0

Epispadi
Utesluter:
Hypospadi (Q54.-)

Q64.1

Exstrofi av urinblåsan
Ectopia vesicae
Extroversion av urinblåsan

Q64.2

Medfödd bakre uretravalvel

Q64.3

Annan atresi och stenos av uretra och
blåshals
Medfödd blåshalsobstruktion
Medfödd striktur av:
• inre urinrörsmynningen
• uretra
• yttre urinrörsmynningen
Uretra utan passage
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Medfödd anomali och deformitet UNS
av urinorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR OCH
DEFORMITETER AV MUSKLER OCH
SKELETT (Q65-Q79)
Maleformationes et deformitates
congenitae systematis musculosceletalis
Q65

Q66

Medfödda missbildningar av
fötterna
Maleformationes congenitae pedis
Utesluter:
Förvärvade valgusdeformiteter (M21.0)
Förvärvade varusdeformiteter (M21.1)
Reduktionsdefekter i fötterna (Q72.-)

Medfödda höftdeformiteter
Deformitates congenitae coxae

Q66.0

Ekvinovarusklumpfot

Q65.0

Medfödd höftledsluxation, ensidig

Q66.1

Kalkaneovarusklumpfot

Q65.1

Medfödd höftledsluxation,
dubbelsidig

Q66.2

Metatarsus varus

Q66.3

Andra medfödda varusdeformiteter
av fötterna

Q65.2

Medfödd höftledsluxation,
ospecificerad

Q65.3

Medfödd höftledssubluxation, ensidig

Q66.4

Kalkaneovalgusklumpfot

Q65.4

Medfödd höftledssubluxation,
dubbelsidig

Q66.5

Medfödd plattfot

Q65.5

Medfödd höftledssubluxation,
ospecificerad

Q65.6

Instabil höft

Medfödd hallux varus

Plattfot:
• medfödd
• rigid
• spastisk (everterad)

Q66.6

Förstadium till dislokation av höftleden
Preluxation av höftleden

Q65.8

Andra specificerade medfödda
deformiteter av höftleden
Anteversion av femur (collum)
Medfödd:
• acetabulär dysplasi
• coxa valga
• coxa vara

Q65.8A

Coxa valga, medfödd

Q65.8B

Coxa vara, medfödd

Q65.8C

Acetabulär dysplasi

Q65.8W

Annan specificerad medfödd
höftledsdeformitet

Q65.9

Medfödd höftledsdeformitet,
ospecificerad

Metatarsus valgus

Q66.7

Pes cavus

Q66.8

Andra specificerade medfödda
deformiteter av fötterna
Asymmetrisk klumpfot
Klubbfot UNS
Klumpfot UNS
Medfödd hammartå
Sammanväxning av ben i mellanfoten
Tarsal koalition
Vertikal talus

Q66.9
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Andra medfödda valgusdeformiteter
av fötterna

Medfödd deformitet av fötterna,
ospecificerad

Q67

Medfödda muskuloskeletala
deformiteter av skalle, ansikte,
kotpelare och bröstkorg

Q68

Aliae maleformationes congenitae
systematis musculosceletalis

Deformitates musculosceletales
congenitae cranii, faciei, columnae
vertebralis et thoracis
Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som
klassificeras under Q87.Potters syndrom (Q60.6)

Q67.0

Ansiktsasymmetri

Q67.1

Hoptryckt ansikte

Q67.2

Dolikocefali

Q67.3

Plagiocefali

Andra specificerade medfödda
deformiteter av skalle, ansikte och
käke

Medfödd deformitet av hand

Medfödd deformitet av knä
Medfödd dislokation av knäled
Medfödd genu recurvatum

Q68.3

Medfödd böjning av femur
Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)

Q68.4

Medfödd böjning av tibia och fibula

Q68.5

Medfödd böjning av de långa
rörbenen, ospecificerad

Q68.8

Andra specificerade medfödda
deformiteter i muskler och skelett
Medfödd deformitet av:
• armbåge
• nyckelben
• skulderblad
• underarm
Medfödd luxation av:
• armbåge
• skuldra

Q69

Övertaliga fingrar och tår
Polydactylia

Pectus excavatum
Pectus carinatum
Medfött kölbröst

Q67.8

Q68.2

Medfödd deformitet av kotpelaren

Medfött trattbröst

Q67.7

Medfödd deformitet av
sternokleidomastoideusmuskel

Kamptodaktyli
Klinodaktyli

Medfödd skolios:
• postural
• UNS
Utesluter:
Infantil idiopatisk skolios (M41.0)
Skolios på grund av medfödd
missbildning i nedre extremiteterna
(Q76.3)

Q67.6

Q68.0

Q68.1

Halvsidig atrofi eller hypertrofi av
ansiktet
Impression i skallben
Medfödd nässeptumdeviation
Tilltryckt eller sned näsa
Utesluter:
Dentofaciala anomalier (K07.-)
Syfilitisk sadelnäsa (A50.5)

Q67.5

Utesluter:
Reduktionsmissbildningar av
extremiteter (Q71-Q73)

Kontraktur av sternokleidomastoideus
Medfödd (sternomastoid) tortikollis
Sternomastoidtumör (medfödd)

Utesluter:
Förvärvad positionell plagiocefali
(M95.2)

Q67.4

Andra medfödda deformiteter
av muskler och skelett

Andra medfödda deformiteter av
bröstkorgen
Medfödd deformitet av
bröstkorgsväggen UNS

Q69.0

Accessoriskt finger (fingrar)

Q69.1

Accessorisk tumme (tummar)

Q69.2

Accessorisk tå (tår)

Q69.9

Polydaktyli, ospecificerad
Övertaliga fingrar eller tår UNS
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Q70

Sammanväxning av fingrar och
tår

Q71.9

Reduktionsmissbildning av övre
extremitet, ospecificerad

Q72

Reduktionsmissbildningar av
nedre extremitet

Syndactylia
Q70.0

Sammanväxta fingrar
Komplex syndaktyli av fingrar med
synostos

Q70.1

Simhud mellan fingrar
Enkel syndaktyli av fingrar utan synostos

Q70.2

Sammanväxta tår
Komplex syndaktyli av tår med synostos

Q70.3

Medfödd komplett avsaknad av nedre
extremitet (extremiteter)

Q72.1

Medfödd avsaknad av lår och
underben med förekomst av fot

Q72.2

Medfödd avsaknad av både underben
och fot

Q72.3

Medfödd avsaknad av fot och tå (tår)

Q72.4

Längsgående reduktionsmissbildning
av femur

Q72.5

Längsgående reduktionsmissbildning
av tibia

Q72.6

Längsgående reduktionsmissbildning
av fibula

Q72.7

Kluven fot

Q72.8

Andra specificerade
reduktionsmissbildningar av nedre
extremitet (extremiteter)

Polysyndaktyli
Polydaktyli och syndaktyli av varierande
grad i hand och fot

Q70.9

Q72.0

Simhud mellan tår
Enkel syndaktyli av tår utan synostos

Q70.4

Maleformationes reductivae
extremitatis inferioris

Syndaktyli, ospecificerad
Symfalangi UNS

Q71

Reduktionsmissbildningar av
övre extremitet
Maleformationes reductivae
extremitatis superioris

Q71.0
Q71.1

Medfödd komplett avsaknad av övre
extremitet (extremiteter)
Medfödd avsaknad av över- och
underarm med förekomst av hand

Medfödd förkortning av ben (benen)

Q71.2

Medfödd avsaknad av både underarm
och hand

Q72.9

Reduktionsmissbildning av nedre
extremitet, ospecificerad

Q71.3

Medfödd avsaknad av hand och
finger (fingrar)

Q73

Reduktionsmissbildningar av
ospecificerad extremitet

Q71.4

Längsgående reduktionsmissbildning
av radius

Maleformatio reductiva extremitatis
non specificatae

Klubbhand (medfödd)

Q73.0
Q71.5

Längsgående reduktionsmissbildning
av ulna

Q71.6

Hummerklohand

Q71.8

Andra specificerade
reduktionsmissbildningar av övre
extremitet (extremiteter)

Medfödd avsaknad av ospecificerad
extremitet (extremiteter)
Ameli UNS

Q73.1

Fokomeli, ospecificerad extremitet
Fokomeli UNS

Medfödd förkortning av arm (armar)
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Q73.8

Andra specificerade reduktionsmissbildningar av ospecificerad extremitet

Q74.2

Ektromeli, hemimeli och
reduktionsmissbildningar av extremitet
UNS
Längsgående reduktionsmissbildning av
ospecificerad extremitet

Q74

Andra medfödda
missbildningar av
extremiteterna

Medfödd fusion av sakroiliakaled
Medfödd missbildning av sakroiliakaled
och vrist
Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)

Q74.3

Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av extremitet
(extremiteter)

Q74.9

Medfödd missbildning av extremitet
(extremiteter), ospecificerad

Aliae maleformationes congenitae
extremitatum
Utesluter:
Polydaktyli (Q69.-)
Reduktionsmissbildning av extremitet
(Q71-Q73)
Syndaktyli (Q70.-)

Q74.0

Andra medfödda missbildningar av
övre extremitet (extremiteter)
inklusive skuldergördel

Medfödd missbildning av extremitet
UNS

Q75

Accessoriska karpalben
Karpalsynostos
Kleidokranial dysostos
Madelungs deformitet
Makrodaktyli
Medfödd pseudartros i nyckelben
Radioulnar synostos
Sprengels deformitet
Trifalangeal tumme

Q74.1

Q74.1A

Genu valgum, medfödd

Q74.1B

Genu varum, medfödd

Q74.1C

Patellarmissbildning

Q74.1X

Knämissbildning UNS

Andra medfödda
missbildningar av skallens och
ansiktets ben
Aliae maleformationes congenitae
ossium cranii et faciei
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)
Skallbensdeformiteter förenade med
medfödda missbildningar såsom:
• anencefali (Q00.0)
• encefalocele (Q01.-)
• hydrocefalus (Q03.-)
• mikrocefali (Q02)

Medfödd missbildning av knä
Medfödd:
• avsaknad av patella
• dislokation av patella
• genu valgum
• genu varum
Rudimentär patella
Utesluter:
Medfödd dislokation av knäled (Q68.2)
Medfött genu recurvatum (Q68.2)
Nail patella syndrome (Q87.2)

Andra medfödda missbildningar av
nedre extremitet (extremiteter)
inklusive bäckengördel

Q75.0

Kraniosynostos
Akrocefali
Ofullständig sammanväxning av skallens
ben
Oxycefali
Trigonocefali

Q75.1

Kraniofacial dysostos
Crouzons sjukdom

Q75.2

Hypertelorism

Q75.3

Makrocefali

Q75.4

Mandibulofacial dysostos
Franceschettis syndrom
Treacher Collins syndrom
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Q75.5

Okulomandibulär dysostos

Q75.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av skallben och
ansiktsben
Medfödd avsaknad av skallben
Medfödd deformitet av pannan
Platybasi

Q75.9

Q76.4B

Lordos, medfödd

Q76.4W

Annan medfödd specificerad missbildning
av kotpelaren, ej förenad med skolios

Q76.5

Halsrevben
Övertaligt revben i halsregionen

Q76.6

Medfödd missbildning av skallben och
ansiktsben, ospecificerad

Accessoriska revben
Medfödd:
• avsaknad av revben
• missbildning av revben UNS
• sammanväxning av revben
Utesluter:
Syndromet korta revben (Q77.2)

Medfödd anomali av ansiktsben UNS
Medfödd anomali av skalle UNS

Q76

Q76.0

Medfödda missbildningar av
kotpelaren och bröstkorgens
ben
Maleformationes congenitae
columnae vertebralis et ossium
thoracis

Q76.7

Utesluter:
Medfödda muskuloskeletala deformiteter
av kotpelare och bröstkorg (Q67.5Q67.8)

Q76.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av bröstkorgens ben

Q76.9

Medfödd missbildning av
bröstkorgens ben, ospecificerad

Q77

Osteokondrodysplasi med
bristande tillväxt av rörben och
kotpelare

Klippel-Feils syndrom

Osteochondrodysplasia cum
osteogenesi imperfecta ossium
tubariorum et columnae vertebralis

Cervikalt fusionssyndrom

Q76.2

Medfödd spondylolistes
Medfödd spondylolys
Spondylolistes (förvärvad) (M43.1)
Spondylolys (förvärvad) (M43.0)

Q76.3

Medfödd skolios orsakad av medfödd
benmissbildning
Hemivertebrafusion eller utebliven
segmentering med skolios

Q76.4

Andra medfödda missbildningar av
kotpelaren, ej förenade med skolios
Hemivertebra
Medfödd:
• avsaknad av kota
• kyfos
• lordos
• missbildning i lumbosakralleden eller
lumbosakralregionen
• sammanväxning i ryggkotpelaren
Missbildning av kotpelaren
Platyspondyli
Övertalig kota

Q76.4A

Medfödd missbildning av bröstbenet
Medfödd avsaknad av bröstbenet
Sternum bifidum

Spina bifida occulta
Utesluter:
Meningocele (spinalt) (Q05.-)
Spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.-)

Q76.1

Andra medfödda missbildningar av
revben

Kyfos, medfödd
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Utesluter:
Mukopolysackaridos (E76.0-E76.3)

Q77.0

Akondrogenes
Hypokondrogenes

Q77.1

Tanatoforisk dvärgväxt

Q77.2

Syndromet korta revben
Asfyktisk torakal dysplasi [Jeune]

Q77.3

Chondrodysplasia punctata

Q77.4

Akondroplasi
Hypokondroplasi
Kongenital osteoskleros

Q77.5

Diastrofisk dysplasi

Q77.6

Kondroektodermal dysplasi
Ellis-van Crevelds syndrom

Q79

Q77.7

Spondyloepifyseal dysplasi

Q77.8

Andra specificerade
osteokondrodysplasier med bristande
tillväxt av rörben och kotpelare

Q77.9

Q78

Maleformationes congenitae
systematis musculosceletalis non
alibi classificatae

Osteokondrodysplasi med bristande
tillväxt av rörben och kotpelare,
ospecificerad

Andra osteokondrodysplasier

Utesluter:
Medfödd (sternomastoid) tortikollis
(Q68.0)

Q79.0

Aliae osteochondrodysplasiae
Q78.0

Utesluter:
Medfött hiatusbråck (Q40.1)

Q79.1

Osteopetros
Albers-Schönbergs syndrom

Q78.3

Q79.2

Enkondromatos
Maffuccis syndrom
Olliers sjukdom

Q78.5

Metafysdysplasi
Pyles syndrom

Q78.6

Q79.3

Gastroschisis

Q79.4

Prune belly syndrome

Q79.5

Andra medfödda missbildningar av
bukväggen
Utesluter:
Navelbråck (K42.-)

Multipla medfödda exostoser
Diafyseal aklasi

Q78.8

Andra specificerade
osteokondrodysplasier
Osteopoikilos

Q78.9

Exomphalos
Omfalocele
Utesluter:
Navelbråck (K42.-)

Progressiv diafysdysplasi
Camurati-Engelmanns syndrom

Q78.4

Andra medfödda missbildningar av
diafragma
Avsaknad av diafragma
Eventration av diafragma
Medfödd missbildning av diafragma
UNS

Polyostotisk fibrös dysplasi
Albright-McCune-Sternbergs syndrom

Q78.2

Medfött diafragmabråck

Osteogenesis imperfecta
Fragilitas ossium
Osteopsatyros

Q78.1

Medfödd missbildning av
muskler och skelett som ej
klassificeras på annan plats

Q79.6

Ehlers-Danlos syndrom

Q79.8

Andra medfödda missbildningar av
muskler och skelett
Accessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Avsaknad av muskler och senor
Medfödd ligamentstriktur
Medfödd senförkortning
Polands syndrom

Osteokondrodysplasi, ospecificerad
Kondrodystrofi UNS
Osteodystrofi UNS

Q79.9

Medfödd missbildning av muskler och
skelett, ospecificerad
Medfödd anomali UNS och deformitet
UNS av muskler och skelett UNS

537

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
(Q80-Q89)
Aliae maleformationes congenitae
Q80

Q82

Andra medfödda
missbildningar av huden
Aliae maleformationes congenitae
cutis
Utesluter:
Acrodermatitis enteropathica (E83.2)
Medfödd erytropoetisk porfyri (E80.0)
Pilonidalcysta eller -sinus (L05.-)
Sturge-Weber-Dimitris syndrom (Q85.8)

Medfödd iktyos
Ichthyosis congenita
Utesluter:
Refsums sjukdom (G60.1)

Q80.0

Ichthyosis vulgaris

Q82.0

Hereditärt lymfödem

Q80.1

Könsbunden iktyos

Q82.1

Xeroderma pigmentosum

Q80.2

Lamellär iktyos

Q82.2

Mastocytos
Urticaria pigmentosa
Utesluter:
Malign mastocytos (C96.2)

Collodion baby

Q80.3

Medfödd bullös iktyosiform
erytrodermi

Q82.2A

Urticaria pigmentosa

Q80.4

Harlekinfetus

Q82.2B

Diffus kutan mastocytos

Q80.8

Annan medfödd iktyos

Q82.2C

Kutant mastocytom

Q82.2D

Telangiectasia macularis eruptiva perstans

Q80.8A

Ichtyosis follicularis

Q82.2X

Mastocytos, ospecificerad

Q80.8B

Ichtyosis hystrix

Q80.8C

Ichtyosis linearis circumflexa

Q82.3

Incontinentia pigmenti

Q80.8D

Ruds syndrom

Q82.4

Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)

Q80.8E

Trikotiodystrofi

Q80.8W

Annan medfödd iktyos

Q80.9

Medfödd iktyos, ospecificerad

Q81

Epidermolysis bullosa

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

Q82.5

Födelsemärke UNS
Jordgubbsnevus
Kärlnevus
Naevus flammeus
Naevus sanguineus
Portvinsnevus
Verruköst nevus UNS

Epidermolysis bullosa
Q81.0

Epidermolysis bullosa simplex
Utesluter:
Cockaynes syndrom (Q87.1)

Q81.1

Utesluter:
Café au lait-fläckar (L81.3)
Lentigo (L81.4)
Melanocytnevus (D22.-)
Naevus araneus (I78.1)
Pigmenterat nevus (D22.-)
Senilt nevus (I78.1)
Spindelnevus (spider) (I78.1)
Nevus UNS (D22.-)

Epidermolysis bullosa letalis
Herlitz syndrom

Q81.2

Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Annan epidermolysis bullosa

Q81.9

Epidermolysis bullosa, ospecificerad
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Medfött icke-neoplastiskt nevus

Q82.5A

Jordgubbsnevus

Q82.5B

Naevus flammeus

Q82.5C

Kärlnevus UNS

Q82.5D

Verruköst nevus

Q82.5E

Inflammatoriskt lineärt verruköst epidermalt
nevus [ILVEN]

Q82.5F

Naevus comedonicus

Q82.5G

Naevus sebaceus [Jadassohn]

Q82.5H

Naevus syringocystadenomatosus
papilliferus

Q83.2

Avsaknad av bröstvårta

Medfött icke-neoplastiskt nevus,
ospecificerat

Q83.3

Accessorisk bröstvårta

Andra specificerade medfödda
missbildningar av huden

Q83.8

Q82.5X

Q82.8

Q83.0

Medfödd avsaknad av bröstkörtel
med avsaknad av bröstvårta

Q83.1

Accessorisk bröstkörtel
Övertalig bröstkörtel

Accessoriska hudflikar
Cutis laxa hyperelastica
Dermatoglyfiska anomalier
Familjär benign pemfigus [HaileyHailey]
Keratosis follicularis [Darier-White]
Onormala palmarveck
Ärftlig keratosis palmaris et plantaris
Utesluter:
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)

Övertalig bröstvårta

Andra specificerade medfödda
missbildningar av bröstkörtel
Hypoplasi av bröst

Q83.9

Medfödd missbildning av bröstkörtel,
ospecificerad

Q84

Andra medfödda
missbildningar av täckvävnad
Aliae maleformationes congenitae
integumenti

Q82.8B

Cutis laxa (hyperelastica)

Q82.8D

Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]

Q82.8E

Keratosis follicularis [Darier-White]

Q82.8F

Ärftlig keratosis palmaris et plantaris

Q82.8G

Acanthosis nigricans benigna (medfödd)

Q82.8H

Cutis verticis gyrata

Q82.8J

Elastoma juvenile

Q82.8K

Erythrokeratolysis hiemalis

Q82.8L

Hemangiomatos (systemisk)

Q82.8M

Hidrotisk ektodermal dysplasi

Q84.1A

Monilethrix

Q82.8N

Keratosis follicularis spinulosa decalvans

Q84.1B

Pili annulati

Q82.8Q

Pseudoxanthoma elasticum

Q84.1C

Pili torti

Q82.8R

Acrokeratosis verruciformis [Hopf]

Q84.1D

Trichostasis spinulosa (congenita)

Q82.8S

Blooms syndrom

Q84.1E

Woolly hair nevus

Q82.8T

Porokeratos [Mibelli]

Q84.1W

Q82.8W

Andra medfödda missbildningar av huden

Andra morfologiska hårmissbildningar som
ej klassificeras på annan plats

Q82.9

Medfödd missbildning av huden,
ospecificerad

Q84.2

Andra medfödda hårmissbildningar

Q83

Medfödda missbildningar av
bröstkörtel

Q84.2A

Kvarvarande lanugohår

Maleformationes congenitae
mammae

Q84.2B

Medfödd hypertrikos

Q84.2C

Ulerythema ophryogenes

Q84.2W

Andra medfödda hårmissbildningar

Q84.0

Medfödd alopeci
Medfödd atrikos

Q84.1

Medfödda morfologiska
hårmissbildningar som ej klassificeras
på annan plats
Monilethrix
Pili annulati
Pärlbandshår
Utesluter:
Menkes sjukdom (E83.0)

Utesluter:
Avsaknad av pectoralismuskel (Q79.8)
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Kvarvarande lanugohår
Medfödd hypertrikos
Medfödd hårmissbildning UNS

Q84.3

Q85

Anonyki
Utesluter:
Nail patella syndrome (Q87.2)

Q84.4

Medfödd leukonyki

Q84.5

Förstorade och hypertrofiska naglar

Phacomatoses non alibi classificatae
Utesluter:
Ataxia telangiektasia [Louis-Bar]
(G11.3)
Dysautonomi, familjär [Riley-Day]
(G90.1)

Medfödd onychauxis
Pakyonyki

Q84.6

Andra medfödda missbildningar av
naglar
Medfödd:
• klubbnagel
• koilonyki
• missbildning av nagel UNS

Fakomatoser som ej
klassificeras på annan plats

Q85.0

Neurofibromatos (icke malign)
von Recklinghausens sjukdom

Q85.1

Tuberös skleros
Bournevilles sjukdom
Epiloia
Pringles sjukdom

Q84.6A

Medfödd klubbnagel

Q84.6B

Medfödd koilonyki

Q84.6C

Medfödd nagelskörhet

Q84.6D

Medfödd onychorrhexis

Q84.6E

Medfödd onykodysplasi av pekfingernaglar
[Iso-Kikuchi]

Q84.6F

Nagelatrofi (medfödd)

Q85.8A

Peutz-Jeghers syndrom

Q84.6G

Onychoheterotopia congenita

Q85.8B

Sturge-Weber(-Dimitris) syndrom

Q84.6H

Platyonychia (congenita)

Q85.8C

von Hippel-Lindaus syndrom

Q84.6J

Polyunguia

Q85.8W

Andra specificerade fakomatoser

Q84.6W

Andra medfödda missbildningar av naglar

Q85.9

Fakomatos, ospecificerad

Q84.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar av täckvävnad

Q85.8

Aplasia cutis congenita
Q84.8A

Aplasia cutis congenita

Q84.8B

Fokal dermal hypoplasi

Q84.8C

Bitemporala ärr med onormala ögonfransar

Q84.8D

Familjär fokal facial dermal dysplasi

Q84.8W

Andra specificerade medfödda
missbildningar av täckvävnad

Q84.9

Medfödd missbildning av täckvävnad,
ospecificerad

Andra specificerade fakomatoser som
ej klassificeras på annan plats
von Hippel-Lindaus syndrom
Peutz-Jeghers syndrom
Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom
Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Hamartos UNS

Q86

Medfödda
missbildningssyndrom
orsakade av kända yttre
orsaker som ej klassificeras på
annan plats
Syndromata maleformationum
congenita e causis exogenibus notis
non alibi classificata
Utesluter:
Icke teratogena effekter av ämnen
överförda via placenta eller bröstmjölk
(P04.-)
Jodbristrelaterad hypoparatyreoidism
(E00-E02)

Medfödd anomali och deformitet UNS
av täckvävnad UNS

Q86.0

Fetalt alkoholsyndrom
Alkoholfetopati

Q86.1

Fetalt hydantoinsyndrom
Meadows syndrom

Q86.2
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Dysmorfism orsakad av warfarin

Q86.8

Q87

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom orsakade av
kända yttre orsaker

Q87.1

Aarskogs syndrom
Cockaynes syndrom
De Langes syndrom
Dubowitz syndrom
Noonans syndrom
Prader-Willis syndrom
Robinow-Silverman-Smiths syndrom
Russell-Silvers syndrom
Seckels syndrom
Smith-Lemli-Opitzs syndrom
Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom som
engagerar multipla
organsystem
Alia syndromata maleformationum
congenita specificata, systemata
organorum multiplicia afficientia

Q87.0

Medfödda missbildningssyndrom som
främst påverkar ansiktets utseende
Akrocefalopolysyndaktyli
Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Cyklopi
Goldenhars syndrom
Kryptoftalmussyndrom
Möbius syndrom
Orofaciodigitalt syndrom
Robins syndrom

Q87.0A

Akrocefalopolysyndaktyli

Q87.0B

Akrocefalosyndaktyli [Apert]

Q87.0C

Cyklopi

Q87.0D

Goldenhars syndrom

Q87.0E

Robins syndrom

Q87.0G

Orofacialdigitalt syndrom I

Q87.0J

Dyscephalia mandibulo-oculofacialis

Q87.0K

Familjär mandibuloakral dysplasi

Q87.0L

Tricho-dento-osseous syndrome (TDO-I,
TDO-II, TDO-III)

Q87.0M

Tricho-odonto-onychial dysplasia

Q87.0N

Oculo-dento-digital dysplasia

Q87.0W

Andra medfödda missbildningssyndrom som
främst påverkar ansiktets utseende

Medfödda missbildningssyndrom som
främst är förenade med kortväxthet

Q87.1A

Aarskogs syndrom

Q87.1B

Cockaynes syndrom

Q87.1C

de Langes syndrom

Q87.1D

Dubowitz syndrom

Q87.1E

Noonans syndrom

Q87.1F

Prader-Willis syndrom

Q87.1G

Russell-Silvers syndrom

Q87.1J

Seckels syndrom

Q87.1K

Sjögren-Larssons syndrom

Q87.1W

Andra medfödda missbildningssyndrom som
främst är förenade med kortväxthet

Q87.2

Medfödda missbildningssyndrom som
främst engagerar extremiteter
Holt-Orams syndrom
Klippel-Trénaunay-Webers syndrom
Nail patella syndrome
Rubinstein-Taybis syndrom
Sirenomelisyndrom
Syndrom innebärande trombocytopeni
med avsaknad av radius [TAR]
VATER-syndrom

Q87.2B

Klippel-Trénaunay-Webers syndrom

Q87.2C

Nail patella syndrome

Q87.2D

Rubinstein-Taybis syndrom

Q87.2W

Andra medfödda missbildningssyndrom som
främst engagerar extremiteter

Q87.3

Medfödda missbildningssyndrom som
omfattar tidig överdriven tillväxt
Beckwith-Wiedemanns syndrom
Sotos syndrom
Weavers syndrom

Q87.4

541

Marfans syndrom

Q87.5

Q87.8

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom med andra
skelettförändringar

Q89.3

Dextrokardi med situs inversus
Heterotaxisyndrom
Kartageners syndrom
Situs inversus eller situs transversus:
• abdominell
• torakal
Spegelvändning av förmaken med situs
inversus
Transposition av viscera:
• abdominell
• torakal
Utesluter:
Dextrokardi UNS (Q24.0)
Levokardi (Q24.1)

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom som ej
klassificeras på annan plats
Alports syndrom
Laurence-Moon-Biedls syndrom
Zellwegers syndrom

Q87.8A

Alports syndrom

Q87.8B

Laurence-Moon-Biedls syndrom

Q87.8C

Ushers syndrom

Q87.8D

Zellwegers syndrom

Q87.8W

Andra specificerade medfödda
missbildningssyndrom som ej klassificeras
på annan plats

Q89

Andra medfödda
missbildningar som ej
klassificeras på annan plats

Q89.4

Q89.7

Q89.1

Medfödda missbildningar av binjure
Utesluter:
Medfödd binjurebarkshyperplasi (E25.0)

Q89.2

Medfödda missbildningar av andra
endokrina körtlar
Kvarstående ductus thyreoglossus
Medfödd missbildning av
paratyreoideakörtel eller tyreoidea
Tyreoglossuscysta

Multipla medfödda missbildningar
som ej klassificeras på annan plats
Multipla medfödda anomalier och
deformiteter UNS
Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som
engagerar multipla organsystem (Q87.-)

Medfödda missbildningar av mjälten
Aspleni (medfödd)
Splenomegali (medfödd)
Utesluter:
Förmaksisomerism med aspleni eller
polyspleni (Q20.6)

Siamesiska tvillingar
Dicefal
Kraniopag
Pygopag
Torakopag

Aliae maleformationes congenitae
non alibi classificatae
Q89.0

Situs inversus

Q89.8A

Autosomalt dominant missbildning som ej
klassificeras på annan plats

Q89.8B

Autosomalt recessiv missbildning som ej
klassificeras på annan plats

Q89.8C

Könsbunden recessiv missbildning som ej
klassificeras på annan plats

Q89.8D

Medfödd cysta som ej klassificeras på annan
plats

Q89.8E

Centrofacial lentiginos

Q89.8F

Kutan lentiginos med förmaksmyxom

Q89.8G

Multiple lentigines syndrome

Q89.8W

Andra specificerade medfödda
missbildningar

Q89.8

Andra specificerade medfödda
missbildningar

Q89.9

Medfödd missbildning, ospecificerad
Medfödd anomali UNS
Medfödd deformitet UNS
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KROMOSOMAVVIKELSER SOM EJ
KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS
(Q90-Q99)
Anomaliae chromosomales non alibi
classificatae
Q90

Q92.0

Trisomi för hel kromosom, meiotisk
nondisjunction

Q92.1

Trisomi för hel kromosom, mosaicism
(mitotisk nondisjunction)

Q92.2

Stor partiell trisomi
Hel arm eller mer duplicerad

Downs syndrom
Syndroma Down

Q92.3

Liten partiell trisomi
Mindre än hel arm duplicerad

Q90.0

Trisomi 21, meiotisk nondisjunction

Q90.1

Trisomi 21, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)

Q92.4

Duplikationer som endast ses i
prometafaskromosomer

Q90.2

Trisomi 21, translokation

Q92.5

Duplikationer vid andra komplexa
rearrangemang

Q90.9

Downs syndrom, ospecificerat
Q92.6

Extra markörkromosomer

Q92.7

Triploidi och polyploidi

Q92.8

Andra specificerade trisomier och
partiella trisomier av autosomer

Q92.9

Trisomi och partiell trisomi av
autosomer, ospecificerade

Q93

Autosomala monosomier och
deletioner som ej klassificeras
på annan plats

Trisomi 21, UNS

Q91

Edwards syndrom och Pataus
syndrom
Syndroma Edward et syndroma
Patau

Q91.0

Trisomi 18, meiotisk nondisjunction

Q91.1

Trisomi 18, mosaicism (mitotisk
nondisjunction)

Q91.2

Trisomi 18, translokation

Q91.3

Trisomi 18, ospecificerad

Q91.4

Trisomi 13, meiotisk nondisjunction

Q91.5

Trisomi 13, mosaicism (mitotic
nondisjunction)

Q91.6

Trisomi 13, translokation

Q91.7

Trisomi 13, ospecificerad

Q92

Andra autosomala trisomier
och partiella trisomier som ej
klassificeras på annan plats

Monosomiae et deletiones
autosomales non alibi classificatae

Aliae trisomiae et trisomiae partiales
autosomales non alibi classificatae
Innefattar:
Obalanserade translokationer och
insertioner
Utesluter:
Trisomier av kromosomerna 13, 18, 21
(Q90-Q91)
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Q93.0

Monosomi för hel kromosom,
meiotisk nondisjunction

Q93.1

Monosomi för hel kromosom,
mosaicism (mitotisk nondisjunction)

Q93.2

Kromosom ersatt av ringkromosom
eller dicentrisk kromosom

Q93.3

Deletion av korta armen av
kromosom 4
Wolff-Hirschorns syndrom

Q93.4

Deletion av korta armen av
kromosom 5
Cri-du-chat-syndrom

Q93.5

Andra deletioner av del av kromosom
Angelmans syndrom

Q93.6
Q93.7

Q96.3

Mosaicism, 45,X/46,XX eller XY

Q96.4

Mosaicism, 45,X/andra cellinjer med
avvikande könskromosom

Q96.8

Andra varianter av Turners syndrom

Q96.9

Turners syndrom, ospecificerat

Q97
Balanserade rearrangemang
och kromosom-markörer som
ej klassificeras på annan plats

Andra könskromosomavvikelser, kvinnlig fenotyp,
som ej klassificeras på annan
plats

Translocationes et insertiones
chromosomales non alibi
classificatae

Aliae anomaliae gonosomales,
phaenotypo feminino, non alibi
classificatae

Deletioner som endast ses i
prometafaskromosomer
Deletioner med andra komplexa
rearrangemang

Q93.8

Andra deletioner i autosomer

Q93.9

Deletion i autosomer, ospecificerad

Q95

Q95.0

Balanserad translokation och
insertion hos normal individ

Utesluter:
Turners syndrom (Q96.-)

Q97.0

Karyotyp 47,XXX

Q95.1

Kromosomal inversion hos normal
individ

Q97.1

Kvinna med mer än tre Xkromosomer

Q95.2

Balanserat autosomalt
rearrangemang hos icke normal
individ

Q97.2

Mosaicism, linjer med varierande
antal X-kromosomer

Q97.3

Kvinna med 46,XY-karyotyp

Q95.3

Balanserat rearrangemang mellan
autosom och könskromosom hos icke
normal individ

Q97.8

Andra specificerade
könskromosomavvikelser och kvinnlig
fenotyp

Q95.4

Individer med markörheterokromatin

Q97.9

Könskromosomavvikelse, kvinnlig
fenotyp, ospecificerad

Q95.5

Individer med fragile site i autosom

Q95.8

Andra specificerade balanserade
rearrangemang och kromosommarkörer

Q98

Andra
könskromosomavvikelser,
manlig fenotyp, som ej
klassificeras på annan plats

Q95.9

Balanserat rearrangemang och
balanserad kromosom-markör,
ospecificerade

Q96

Turners syndrom

Aliae anomaliae gonosomales,
phaenotypo masculino, non alibi
classificatae
Q98.0

Klinefelters syndrom med karyotyp
47,XXY

Q98.1

Klinefelters syndrom hos man med
mer än två X-kromosomer

Q98.2

Klinefelters syndrom hos man med
46,XX-karyotyp

Q98.3

Annan man med 46,XX-karyotyp

Syndroma Turner
Utesluter:
Noonans syndrom (Q87.1)

Q96.0

Karyotyp 45,X

Q96.1

Karyotyp 46,X iso (Xq)

Q96.2

Karyotyp 46,X med avvikande
könskromosom, förutom iso (Xq)
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Q98.4

Klinefelters syndrom, ospecificerat

Q98.5

Karyotyp 47,XYY

Andra kromosomavvikelser
som ej klassificeras på annan
plats

Q98.6

Man med strukturellt avvikande
könskromosom

Aliae anomaliae chromosomales non
alibi classificatae

Q98.7

Man med könskromosomal mosaicism

Q99.0

Chimär 46,XX/46,XY

Q98.8

Andra specificerade
könskromosomavvikelser, manlig
fenotyp

Q99.1

Gonaddysgenesi

Q98.9

Könskromosomavvikelse, manlig
fenotyp, ospecificerad

Q99.2
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Q99

46,XX med streak gonads
46,XY med streak gonads
Pure gonadal dysgenesis

Skör X-kromosom
Fragile X syndrome

Q99.8

Andra specificerade
kromosomavvikelser

Q99.9

Kromosomavvikelse, ospecificerad

Kapitel 18
Symtom, sjukdomstecken och
onormala kliniska fynd och
laboratoriefynd som ej
klassificeras på annan plats
(R00-R99)
Symptomata, signa morbi et inventa
abnormalia in clinica sive laboratorio non alibi
classificata
Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken, onormala resultat av kliniska eller andra
undersökningar samt ofullständigt definierade tillstånd för vilka ingen diagnos, som kan
klassificeras på annan plats, finns registrerad
Sjukdomstecken och symtom som entydigt pekar mot en bestämd diagnos återfinns i andra kapitel i
klassifikationen. I allmänhet innefattar kategorierna i detta kapitel sådana mindre väl definierade
tillstånd och symtom, vilka med ungefär lika stor sannolikhet pekar mot två eller flera sjukdomar
eller två eller flera organsystem och där ännu tillräckligt underlag saknas för en slutlig diagnos.
Praktiskt taget alla kategorier i detta kapitel kan betecknas som ”utan närmare specifikation”
(UNS), ”av okänd etiologi” eller ”av övergående natur”.
Den alfabetiska förteckningen bör användas för uppgift om vilka symtom och sjukdomstecken som
skall hänföras till detta kapitel och vilka som skall föras till andra kapitel. De restkategorier som
betecknas .8 är avsedda för andra relevanta symtom som inte kan hänföras till annat nummer i
klassifikationen.
Tillstånden och sjukdomstecknen eller symtomen som ingår i kategorierna R00-R99 består av:
• fall som inte kan ges en mer specificerad diagnos även sedan alla fakta av betydelse för
fallet har klarlagts
• sjukdomstecken eller symtom som fanns när fallet första gången blev aktuellt, men som
visade sig vara övergående och vars orsak inte kunde klarläggas
• preliminära diagnoser hos patient, som inte återkommit för vidare undersökning eller vård
• fall som remitterats till annan instans för undersökning eller behandling innan diagnosen
fastställts
• fall där en mer exakt diagnos av en eller annan orsak inte kunde erhållas
• vissa symtom som i sig själva innebär betydande vårdproblem och som man därför vill
registrera som tillägg till en annan mer specificerad diagnos.
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Utesluter:
Onormala fynd vid hälsoundersökning av den blivande modern (O28.-)
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen
R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden
R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga,
känsloläge och beteende
R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten
R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken
R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos
R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos
R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan
diagnos
R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning, utan diagnos
R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död
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SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN CIRKULATIONSORGANEN OCH
ANDNINGSORGANEN (R00-R09)
Symptomata et signa morbi organorum
circulationis et respirationis
R00

R01.2

Dova hjärttoner
Prekordialt gnidningsljud

R02

Utesluter:
Gangrän vid:
• ateroskleros (I70.2)
• diabetes mellitus (E10-E14 med
gemensam fjärdeposition .5)
• andra perifera kärlsjukdomar (I73.-)
Gangrän med specificerade
lokalisationer
Gasgangrän (A48.0)
Pyoderma gangraenosum (L88)

Utesluter:
Hjärtdysrytmi hos nyfödd (P29.1)
Specificerade arytmier (I47-I49)

Takykardi, ospecificerad
Snabb hjärtrytm UNS
Takykardi:
• sinoaurikulär UNS
• sinustakykardi UNS

R00.1

R02.9A

Dermatitis gangraenosa infantum

Bradykardi, ospecificerad

R02.9B

Gangränös cellulit

Bradykardi:
• sinoatrial
• sinusbradykardi
• vagal
Långsam hjärtrytm UNS

R02.9X

Gangrän som ej klassificeras på annan plats

R03

Onormalt fynd vid
blodtrycksmätning utan
diagnos

Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst
(kapitel 20)

R00.2

Mensura pressionis sanguineae
abnormalis sine diagnosi
R03.0

Hjärtklappning
Palpitationer
Störande upplevelse av hjärtslag

R00.3

Gangrän som ej klassificeras
på annan plats
Gangraena non alibi classificata

Onormal hjärtrytm
Arrhythmia cordis

R00.0

Andra hjärtljud

Elektrisk hjärtaktivitet utan puls som
ej klassificeras på annan plats

Högt blodtryck som tillfälligt
undersökningsfynd

R03.1

Utesluter
Hjärtstillestånd (I46.-)

R00.8

Andra och ospecificerade onormala
hjärtslag

R01

Blåsljud och andra hjärtljud
Murmura cordis et alii soni cardiaci
Utesluter:
Om de uppträder under den perinatala
perioden (P29.8)

Förhöjt blodtryck utan
hypertonidiagnos

Lågt blodtryck som ospecifikt
undersökningsfynd
Utesluter:
Hypotoni (I95.-)
Hypotonisyndrom hos blivande moder
(O26.5)
Neurogen ortostatisk hypotension
(G23.8)

R04

Blödning från luftvägarna
Haemorrhagia tractus respiratorii

R04.0

Epistaxis
Näsblödning

R01.0

Benigna och oskyldiga hjärtbiljud
R04.1

Funktionella hjärtblåsljud

R01.1

Utesluter:
Hemoptys (R04.2)

Hjärtblåsljud, ospecificerat
Blåsljud UNS
Systoliskt blåsljud UNS

Blödning från svalget

R04.2

Hemoptys
Blodblandad upphostning
Blodhosta
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R04.8

Blödning från andra lokalisationer i
luftvägarna
Lungblödning UNS
Utesluter:
Lungblödning under den perinatala
perioden (P26.-)

R04.9

R05

R06.6

Utesluter:
Psykogen hicka (F45.3)

R06.7

Nysningar

R06.8

Andra och ospecificerade
andningsrubbningar

Blödning från luftvägarna,
ospecificerad

Apné UNS
Frivilliga andningsuppehåll
Kvävningskänsla
Suckande andning
Utesluter:
Apné hos nyfödd (P28.4)
Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
Sömnapnésyndrom (G47.3)

Hosta
Tussis
Utesluter:
Hosta med blödning (R04.2)
Psykogen hosta (F45.3)

R06

Onormal andning

R07

Anomaliae respiratoriae

Utesluter:
Dysfagi (R13)
Epidemisk myalgi (B33.0)
Halsont (akut) UNS (J02.9)
Halssmärtor (M54.2)
Mastodyni (N64.4)
Tietzes syndrom (M94.0)
Torakal rotsmärta (M54.1)

Respiratorisk distress hos nyfödd
(P22.-)
Respiratorisk insufficiens (J96.-)

Respiratory distress syndrome hos
vuxen (J80)
Dyspné
Andnöd
Ortopné
Platypné
Utesluter:
Övergående takypné hos nyfödd (P22.1)

R06.1

Väsande andning
Periodisk andning
Biots andning
Cheyne-Stokes andning

R06.4

R07.1

Bröstsmärtor vid andning

R07.2

Prekordiala smärtor

R07.3

Andra bröstsmärtor

R07.4

Bröstsmärtor, ospecificerade

R09

Andra symtom och
sjukdomstecken från
cirkulations- och
andningsorganen
Alia symptomata et signa morbi
organorum circulationis et
respirationis

Hyperventilation
Utesluter:
Psykogen hyperventilation (F45.3)

R06.5

Strupsmärtor

Smärtor i främre bröstväggen UNS

''Pip i bröstet''

R06.3

R07.0

Stridor
Utesluter:
Laryngismus stridulus (J38.5)
Medfödd laryngeal stridor (P28.8)

R06.2

Smärtor i luftstrupe och
bröstkorg
Dolores tracheae et thoracis

Utesluter:
Andningsstillestånd (R09.2)
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)

R06.0

Hicka

Munandning och snarkning
Utesluter:
Muntorrhet UNS (R68.2)
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Utesluter:
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)

Respiratorisk distress hos nyfödd
(P22.-)
Respiratorisk insufficiens (J96.-)
Respiratory distress syndrome hos vuxen
(J80)

R09.0

Asfyxi
Utesluter:
Asfyxi orsakad av:
• främmande kropp (T17.-)
• kolmonoxid (T58)
Asfyxi under förlossningen (P21.-)
Intrauterin asfyxi (P20.-)
Traumatisk asfyxi (T71)

R09.1

Pleurasmärtor
Torr pleurit
Utesluter:
Epidemisk myalgi (B33.0)
Pleurit med utgjutning (J90)

R09.2

Andningsstillestånd

R09.3

Onormal upphostning
Onormal mängd, färg och lukt av sputum
Rikligt sputum
Utesluter:
Blodblandat sputum (R04.2)

R09.8

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN MATSMÄLTNINGSORGANEN
OCH BUKEN (R10-R19)
Symptomata et signa morbi tractus
digestorii et abdominis
Utesluter:
Blödning från mag-tarmkanalen (K92.0-K92.2)
Blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd (P54.0P54.3)
Medfödd pylorospasm och pylorospasm hos spädbarn
(Q40.0)
Pylorospasm (K31.3)
Symtom hänförbara till könsorganen:
• kvinnliga (N94.-)
• manliga (N48-N50)
Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
(R30-R39)
Tarmobstruktion (K56.-)
Tarmobstruktion hos nyfödd (P76.-)

R10

Dolores abdominis et pelvis

Andra specificerade symtom och
sjukdomstecken från cirkulationsoch andningsorganen
Artärbrus
Gnidningsljud
Onormalt perkussionsljud
Rassel på lungorna
Svag puls
Tympanism

Smärtor från buk och bäcken
Utesluter:
Flatulens och besläktade tillstånd (R14)
Njurkolik (N23)
Ryggvärk (M54.-)

R10.0

Akut buk
Svåra buksmärtor (generaliserade)
(lokaliserade) (förenade med spänd
bukvägg, s.k. défense)

R10.1

Smärtor i övre delen av buken
Dyspepsi UNS
Smärtor i epigastriet
Utesluter:
Funktionell dyspepsi (K30)

R10.2

Smärtor i bäcken och bäckenbotten

R10.3

Smärtor i andra delar av bukens
nedre del

R10.4

Andra och ospecificerade smärtor i
buken
Buksmärtor UNS
Bukömhet
Kolik UNS
Navelkolik
Spädbarnskolik
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R10.4A

Spädbarnskolik

R10.4X

Buksmärtor UNS

R11

Illamående och kräkningar

R16.2

Nausea et vomitus
Utesluter:
Hematemes (K92.0)
Hematemes hos nyfödd (P54.0)
Kräkningar:
• efter kirurgiskt ingrepp på magsäck
eller tarm (K91.0)
• hos nyfödd (P92.0)
• ihållande under graviditet (O21.-)
• psykogena (F50.5)
R11.9A

Illamående

R11.9B

Kräkningar

R12

Halsbränna

Hepatomegali med splenomegali som
ej klassificeras på annan plats
Hepatosplenomegali UNS

R17

Hyperbilirubinemi, med eller
utan gulsot, som ej
klassificeras på annan plats
Icterus non specificatus
Ikterus UNS
Utesluter:
Gulsot hos nyfödd (P55, P57, P58, P59)

R17.0

Hyperbilirubinemi med uppgift om
gulsot, som ej klassificeras på annan
plats
Gulsot UNS

Pyrosis
R17.9

Utesluter:
Dyspepsi UNS (R10.1)
Funktionell dyspepsi (K30)

Hyperbilirubinemi utan uppgift om
gulsot, som ej klassificeras på annan
plats
Hyperbilirubinemi UNS

R13

Sväljningssvårigheter
R18

Dysphagia

R14

Vätska i bukhålan

Flatulens och besläktade
tillstånd
Flatulentia et conditiones cognatae

R19

Rapning
Smärtor av gasspänning
Väderspänning
Utesluter:
Psykogen aerofagi (F45.3)

R15

Utesluter:
Akut buk (R10.0)

Fecesinkontinens
Utesluter:
Enkopres av icke organiskt ursprung
(F98.1)

Förstorad lever och förstorad
mjälte som ej klassificeras på
annan plats
Hepatomegalia et splenomegalia
non alibi classificatae

R16.0

Hepatomegali som ej klassificeras på
annan plats
Hepatomegali UNS

R16.1

Andra symtom och
sjukdomstecken från
matsmältningsorganen och
buken
Alia symptomata tractus digestorii et
abdominis

Incontinentia faecalis

R16

Ascites (vätska i buken)
Ascites

Splenomegali som ej klassificeras på
annan plats
Splenomegali UNS
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R19.0

Svullnad, knöl och resistens i buken
och bäckenet
Diffus eller generaliserad svullnad eller
resistens i:
• buken UNS
• bäckenet UNS
• naveln
Utesluter:
Ascites (R18)
Flatulens (R14)

R19.1

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN HUDEN OCH UNDERHUDEN
(R20-R23)
Symptomata et signa morbi cutis et telae
subcutaneae

Onormala tarmljud
Avsaknad av tarmljud
”Buller och körningar”
Ökade tarmljud på grund av
hyperperistaltik

R19.2

Synlig peristaltik
Hyperperistaltik

R19.3

R19.4

R20

Perturbationes sensus cutanei

Spänd bukvägg
Utesluter:
Défense med svåra buksmärtor (R10.0)

Utesluter:
Dissociativ anestesi och känselförlust
(F44.6)
Psykogena hudsymtom (F45.8)

Förändrade avföringsvanor
R20.0

Utesluter:
Funktionell diarré (K59.1)
Obstipation (K59.0)

Hypestesi
Nedsatt känsel

Förändrade fekalier
Ockult blod i avföringen
Onormal färg på avföringen
Slem i avföringen
Voluminös avföring
Utesluter:
Melena (K92.1)
Melena hos nyfödd (P54.1)

R20.2

Parestesi
Domningar
Myrkrypningar
Utesluter:
Akroparestesi (I73.8)

R20.3
R19.6

Anestesi
Känsellöshet

R20.1
R19.5

Störningar i hudkänseln

Défense

Hyperestesi
Förstärkt känselupplevelse

Dålig andedräkt
Halitos

R19.8

Andra specificerade symtom och
sjukdomstecken från
matsmältningsorganen och buken

R19.8A

Bukkompartmentsyndrom

R19.8W

Annat specificerat symtom från
matsmältningsorganen och buken
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R20.8

Andra och ospecificerade rubbningar
av hudkänseln

R21

Ospecificerade hudutslag
Exanthema et aliae eruptiones cutis
non specificatae
Rash

R22

Lokaliserad svullnad, knöl och
resistens i huden och underhudsvävnaden

R23.1C

Idiopatisk livedo reticularis med
systemengagemang

R23.1D

Naevus anemicus

Intumescentia localizata, tumor et
nodus cutis et telae subcutaneae,
loco indicato

R23.1W

Annan och ospecificerad blekhet

R23.2

Rodnad

Innefattar:
Subkutana knutor (lokaliserade) (ytliga)
Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Knöl eller resistens i:
• bröstkörtel (N63)
• buk eller bäcken (R19.0)
Lokaliserad fettansamling (E65)
Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik (R90-R93)
Svullnad i:
• buk eller bäcken (R19.0)
• led (M25.4)
Ödem (R60.-)

Flushing
Uttalad (blossande) rodnad
Utesluter:
Erytem UNS (L53.9)
Kvinnliga klimakteriska symtom (N95.1)

R23.3

Spontana punktformiga blödningar
Ekkymoser
Petekier
Utesluter:
Ekkymoser hos foster och nyfödd
(P54.5)
Purpura (D69.-)

R23.3A

Ekkymoser

Lokaliserad svullnad eller knöl i
huvudregionen

R23.3B

Petekier

R23.3C

Achenbachs syndrom

Lokaliserad svullnad eller knöl i
halsregionen

R23.3D

Purpura traumatica pedis

R23.3E

Pigmented palmar petechiae

R22.2

Lokaliserad svullnad eller knöl på
bålen

R23.3W

Andra och ospecificerade spontana
punktformiga blödningar

R22.3

Lokaliserad svullnad eller knöl i övre
extremitet

R23.4

Förändringar i hudstrukturen

R22.4

Lokaliserad svullnad eller knöl i
nedre extremitet

R22.7

Lokaliserad svullnad eller knöl med
multipla lokalisationer

R23.4A

Deskvamation av huden

R23.4B

Induration av huden

Lokaliserad svullnad eller knöl,
ospecificerad

R23.4C

Keratolysis exfoliativa

R23.4D

Ragad i hud

R23.4W

Andra och ospecificerade förändringar i
hudstrukturen

R23.8

Andra och ospecificerade
hudförändringar

R23.8A

Cutis marmorata

R23.8B

Blåsa (hud)

R23.8C

Papel UNS

R23.8D

Seborré UNS

R22.0
R22.1

R22.9

R23

Andra förändringar i huden

Deskvamation av huden
Fjällande hud
Induration av huden
Utesluter:
Epidermal förtjockning UNS (L85.9)

Aliae alterationes cutis
R23.0

Cyanos
Utesluter:
Akrocyanos (I73.8)
Cyanosattacker hos nyfödd (P28.2)

R23.1

Blekhet
Livedo (reticularis)(racemosa)

R23.1A

Livedo reticularis

R23.8E

Hudrynkor

R23.1B

Idiopatisk livedo reticularis

R23.8W

Andra och ospecificerade hudförändringar

553

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN NERVSYSTEMET OCH
MUSKULOSKELETALA SYSTEMET
(R25-R29)
Symptomata et signa morbi systematis
nervosi et musculosceletalis

R26.3

R26.8

Andra och ospecificerade
gångrubbningar och
rörelserubbningar

R25

R27

Annan koordinationsrubbning

R25.0
R25.1

Abnorma ofrivilliga rörelser

Alia perturbatio coordinationis

Utesluter:
Basalgangliesjukdomar och
rörelserubbningar (G20-G26)
Rörelsestereotypier (F98.4)
Tics (F95.-)

Utesluter:
Ataktisk gång (R26.0)
Hereditär ataxi (G11.-)
Vertigo UNS (R42)

R27.0

Ataxi, ospecificerad

R27.8

Annan och ospecificerad
koordinationsrubbning

R29

Andra symtom och
sjukdomstecken från
nervsystemet och
muskuloskeletala systemet

Abnorma huvudrörelser
Tremor, ospecificerad

Alia symptomata systematis nervosi
et musculosceletalis

Kramp och spasm
Utesluter:
Infantil spasm (G40.4)
Karpopedalspasm (R29.0)

R25.3

Stolbunden
Sängbunden

Motus abnormales involuntarii

Utesluter:
Intentionstremor (G25.2)
Korea UNS (G25.5)
Tremor:
• essentiell (G25.0)
• hysterisk (F44.4)

R25.2

Rörelserubbningar

R29.0

Tetani
Karpopedalspasm
Utesluter:
Tetani:
• efter tyreoidektomi (E89.2)
• hos nyfödd (P71.3)
• hysterisk (F44.5)
• paratyreoid (E20.9)
• paratyreopriv (E89.2)

Fascikulationer
Ryckningar UNS

R25.8

Andra och ospecificerade abnorma
ofrivilliga rörelser

R26

Gångrubbningar och
rörelserubbningar

R29.1

Meningism

Dysbasiae et dyspraxiae

R29.2

Onormala reflexer

Utesluter:
Ataxi:
• hereditär (G11.-)
• syfilitisk (A52.1)
• UNS (R27.0)
Immobilitetssyndrom (paraplegiskt)
(M62.3)

R26.0

Ataktisk gång

R26.1

Paralytisk gång

R29.3

Onormal kroppshållning

R29.4

Knäppande höft
Utesluter:
Medfödd höftdeformitet (Q65.-)

Spastisk gång

R26.2

Utesluter:
Onormal pupillreflex (H57.0)
Onormalt stark svalgreflex (J39.2)
Vasovagal reaktion eller synkope (R55)

Gångsvårigheter som ej klassificeras
på annan plats
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R29.6

Fallbenägenhet, som ej klassificeras
på annan plats
Tendens att falla på grund av hög ålder
eller andra oklara hälsoproblem
Utesluter:
Fall med aktuell skada (skadekod från
kapitel 19 jämte orsakskod W00-W19)
Fall pga. sjukdomar som klassificeras på
annan plats
Gångsvårigheter (R26.2)
Svimning och kollaps (R55)
Yrsel och svindel (R42)

R29.8

Andra och ospecificerade symtom och
sjukdomstecken från nervsystemet
och muskuloskeletala systemet

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
FRÅN URINORGANEN (R30-R39)
Symptomata et signa morbi systematis
urinarii
R30

Smärta vid vattenkastning
Mictio dolorosa
Utesluter:
Smärta vid vattenkastning av psykogen
karaktär (F45.3)

R30.0

Dysuri (smärtsam miktion)
Stranguri (långsam och smärtsam
miktion)

R30.1

Tenesmer i urinblåsan
”Urgency”

R30.9

Smärta vid vattenkastning,
ospecificerad
Smärtsam urinering UNS

R31

Ospecificerad hematuri (blod i
urinen)
Haematuria non specificata
Utesluter:
Återkommande eller bestående hematuri
(N02.-)

R32

Ospecificerad urininkontinens
Incontinentia urinaria non specificata
Enures UNS
Utesluter:
Enures av icke organisk orsak (F98.0)
Stressinkontinens och annan specificerad
inkontinens (N39.3-N39.4)

R33

Urinretention (urinstämma)
Retentio urinae

R34

Anuri och oliguri (ingen urin
eller liten urinmängd)
Anuria et oliguria
Utesluter:
Anuri och oliguri som komplikation till:
• abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.4)
• graviditet, förlossning och under
barnsängstiden (O26.8, O90.4)

R34.9A
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Anuri

R34.9B

Oliguri

R35

Polyuri (stor mängd urin)
Polyuria
”Frequency”
Nykturi
Pollakisuri
Utesluter:
Polyuri av psykogen orsak (F45.3)

R35.9A

Polyuri

R35.9B

Nykturi

R35.9C

Pollakisuri

R36

Flytning från uretra (urinröret)

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
AVSEENDE INTELLEKTUELLA
FUNKTIONER, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, KÄNSLOLÄGE OCH
BETEENDE (R40-R46)
Symptomata et signa morbi ad
cognitionem, perceptionem, statum
emotionalem et activitatem socialem
pertinentia
Utesluter:
Sådana symtom som ingår som en del i mönstret för
psykisk sjukdom (F00-F99)

R40

Somnolentia, stupor et coma

Fluor urethrae

Utesluter:
Koma:
• diabetiskt (E10-E14 med fjärde
positionen .0)
• hepatiskt (K72.-)
• hos nyfödd (P91.5)
• hypoglykemiskt (icke diabetiskt)
(E15)
• uremiskt (N19)

Flytning från penis
Uretrorré

R39

Andra symtom och
sjukdomstecken från
urinorganen
Alia symptomata systematis urinarii

R39.0

Urinläckage ut i vävnaderna

R39.1

Andra miktionssvårigheter

Somnolens, stupor och koma

R40.0

Somnolens
Sänkt vakenhetsgrad

Delad urinstråle
Igångsättningssvårigheter vid miktion
Svag urinstråle

R39.2

Prerenal uremi

R39.8

Andra och ospecificerade symtom och
sjukdomstecken från urinorganen

R40.1

Stupor
Kraftigt sänkt vakenhetsgrad
Utesluter:
Stupor:
• depressiv (F31-F33)
• dissociativ (F44.2)
• kataton (F20.2)
• manisk (F30.2)

R40.2

Koma, ospecificerat
Medvetslöshet UNS

R41

Andra symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning
Alia symptomata et signa morbi ad
cognitionem et perceptionem
pertinentia
Utesluter:
Dissociativa syndrom (F44.-)
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Konfusion UNS
Utesluter:
Psykogen konfusion (F44.8)

Andra symtom och
sjukdomstecken avseende
förnimmelser och
varseblivning

R41.1

Anterograd amnesi

Alia symptomata et signa morbi ad
perceptiones generales pertinentia

R41.2

Retrograd amnesi

Utesluter:
Störningar i hudkänseln (R20:-)

R41.3

Annan amnesi

R41.0

Desorientering, ospecificerad

Amnesi UNS
Utesluter:
Amnesisyndrom:
• organiskt (F04)
• orsakade av bruk av psykoaktiva
substanser (F10-F19 med
fjärdepositionen .6)
Transitorisk global amnesi (G45.4)

R41.8

Andra och ospecificerade symtom och
sjukdomstecken som engagerar
uppfattningsförmåga och
varseblivning

R41.8A

Lindrig kognitiv störning, subjektiv

R41.8W

Andra och ospecificerade symtom och
sjukdomstecken som engagerar
uppfattningsförmåga och varseblivning

R44

R44.0

Hörselhallucinationer

R44.1

Synhallucinationer

R44.2

Andra hallucinationer

R44.3

Hallucinationer, ospecificerade

R44.8

Andra och ospecificerade symtom och
sjukdomstecken avseende
förnimmelse och varseblivning

R45

Symtom och sjukdomstecken
som avser känsloläget
Symptomata et signa morbi ad
statum emotionalem pertinentia

R45.0

Nervositet
Nervös spänning

R42

R43

Yrsel och svindel
Vertigo

R45.1

Rastlöshet och upphetsning

Vertigo UNS
Utesluter:
Sjukdomar i örats balansapparat (H81.-)

R45.2

Olycklighetskänsla

R45.3

Apati och förlust av självtillit

Rubbningar av lukt och smak

R45.4

Irritabilitet och vrede

R45.5

Fientlig attityd

R45.6

Fysisk våldstendens

R45.7

Tillstånd med känslomässig chock och
stress, ospecificerat

R45.8

Andra symtom och sjukdomstecken
avseende känsloläget

Dysfunctiones olfactus et gustus
R43.0

Anosmi
Avsaknad av luktsinne

R43.1

Parosmi

Bekymmer UNS

Förändrad luktförnimmelse

R43.2

Parageusi
Förändrad smakförnimmelse

R43.8

Andra och ospecificerade rubbningar
av lukt och smak
Rubbning av både lukt och smak
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Självmordstankar (självmordstendenser)
Utesluter:
Symtom och självmordstecken som utgör
del av en psykisk sjukdom (F00-F99)

R46

Symtom och sjukdomstecken
avseende utseende och
uppträdande
Symptomata et signa morbi ad
habitum personalem et socialem
pertinentia

R46.0

Mycket låg nivå på den personliga
hygienen

R46.1

Bisarrt utseende

R46.2

Märkligt och oförklarligt
uppträdande

R46.3

Hyperaktivitet

R46.4

Slöhet, bristfällig medverkan och
svagt engagemang

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN
AVSEENDE TALET OCH RÖSTEN
(R47-R49)
Symptomata et signa morbi ad dictionem
et vocem pertinentia
R47

Perturbationes dictionis non alibi
classificatae
Utesluter:
Autism (F84.0-F84.1)
Skenande tal (F98.6)
Specifika störningar i tal- och
språkutvecklingen (F80.-)
Stamning (F98.5)

R47.0

Utesluter:
Stupor (R40.1)

R46.5
R46.6
R46.7
R46.8

Talstörningar som ej
klassificeras på annan plats

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

Misstänksamhet och påfallande
undflyende beteende

R47.0A

Dysfasi och afasi

R47.0B

Pragmatisk språkstörning

Överdrivna bekymmer inför
(förväntade) stressituationer

R47.0C

Annan specificerad språkstörning

R47.0D

Ospecificerad språkstörning

Mångordighet och omständlighet som
döljer kontaktorsaken

R47.1

Dysartri och anartri

R47.1A

Dysartri

Andra symtom och sjukdomstecken
avseende utseende och uppträdande

R47.1B

Dysartrofoni

R47.1W

Annan specificerad dysartri/dysartrofoni

R47.1X

Dysartri/dysartrofoni, ospecificerad

R47.8

Andra och ospecificerade
talstörningar

R47.8A

Artikulationssvårigheter av anatomisk orsak

R47.8B

Velofarynxinsufficiens UNS

R47.8C

Kompensatoriskt artikulationssätt

R47.8D

Dysprosodi

R47.8W

Annan specificerad talstörning

R47.8X

Talstörning, ospecificerad

Innefattar:
Självförsummelse UNS
Utesluter:
Otillräckligt intag av föda och vatten (på
grund av självförsummelse) (R63.6)
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R48

Dyslexi (lässvårigheter) och
andra symboldysfunktioner
som ej klassificeras på annan
plats

R49.8

R49.8A

Fonasteni

Dyslexia et aliae dysfunctiones ad
symbola pertinentes non alibi
classificatae

R49.8B

Målbrottsstörning

R49.8C

Avvikande röstläge

Utesluter:
Specifika utvecklingsstörningar av
inlärningsfärdigheter (F81.-)

R49.8D

Sångröststörning

R49.8E

Fickbandsfonation

R49.8F

Rösttremor

R48.0

Dyslexi och alexi

R49.8W

Andra specificerade röstrubbningar

R48.1

Agnosi

R49.8X

Röstrubbning, ospecificerad

R48.2

Apraxi

R48.2A

Oral apraxi

R48.2B

Verbal apraxi

R48.8

Andra och ospecificerade
symboldysfunktioner
Agrafi
Akalkuli

R49

Röststörningar
Dysfunctiones vocis
Utesluter:
Psykogena röststörningar (F44.4)

R49.0

Dysfoni
Heshet

R49.0A

Funktionell barnheshet

R49.0B

Funktionell dysfoni

R49.0C

Habituell dysfoni

R49.0D

Åldersbetingad heshet

R49.0W

Annan specificerad dysfoni

R49.0X

Dysfoni, ospecificerad

R49.1

Afoni
Förlust av rösten

R49.2

Hypernasalitet och hyponasalitet

R49.2A

Öppen nasalitet

R49.2B

Blandad nasalitet

R49.2C

Sluten nasalitet

R49.2D

Gutturalitet

R49.2W

Annan specificerad klangstörning

R49.2X

Klangstörning, ospecificerad
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Andra och ospecificerade
röststörningar
Förändringar av rösten UNS

ALLMÄNNA SYMTOM OCH
SJUKDOMSTECKEN (R50-R69)
Symptomata et signa morbis generalia
R50

R52

Dolores non alibi classificati
Innefattar:
Smärta eller värk som ej hänförs till
något enstaka organ eller någon enstaka
kroppsregion
Utesluter:
Fibromyalgi (M79.7)
Huvudvärk (R51)
Njurkolik (N23)
Personlighetsförändring vid kroniskt
smärtsyndrom (F62.8)
Psykogen smärta (F45.4)
Smärta eller värk i:
• bröstet (R07.1-R07.4)
• bröstkörtel (N64.4)
• buken (R10.-)
• bäcken och bäckenbotten (R10.2)
• extremitet (M79.6)
• kotpelaren (M54.-)
• led (M25.5)
• lumbalregionen (M54.5)
• ryggen (M54.9)
• skuldra (M25.5)
• svalget (R07.0)
• tungan (K14.6)
• tänder (K08.8)
• öga (H57.1)
• öra (H92.0)

Feber av annan och okänd
orsak
Febris causae aliae et ignotae
Utesluter:
Feber av okänd orsak:
• efter förlossning (O86.4)
• hos nyfödd (P81.9)
• under värkarbete (O75.2)

R50.2

Läkemedelsutlöst feber
Tilläggskod kan användas för att ange
orsakande läkemedel (kapitel 20)

R50.8

Annan specificerad feber
Bestående feber
Feber med frossbrytningar
Feber med frysningar
Utesluter:
Malign hypertermi orsakad av anestesi
(T88.3)

R50.9

Feber, ospecificerad
Hyperpyrexi UNS
Pyrexi UNS

R51

Huvudvärk
Cephalalgia
Ansiktssmärta UNS
Utesluter:
Atypisk ansiktssmärta (G50.1)
Migrän och andra huvudvärkssyndrom
(G43-G44)
Trigeminusneuralgi (G50.0)

Smärta och värk som ej
klassificeras på annan plats

R52.0

Akut smärta

R52.1

Kronisk behandlingsresistent smärta

R52.2

Annan kronisk smärta eller värk

R52.2A

Långvarig smärta, nociceptiv

R52.2B

Långvarig smärta, neuropatisk

R52.2C

Långvarig smärta utan känd orsak

R52.9

Smärta eller värk, ospecificerad
Generaliserad smärta UNS
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R53

Sjukdomskänsla och trötthet

R56

Aegritudo et lassitudo
Allmän fysisk konditionsnedsättning
Asteni UNS
Letargi
Malaise
Svaghet:
• kronisk
• UNS
Trötthet
Utesluter:
Svaghet:
• hos nyfödd (P96.9)
• medfödd (P96.9)
• senil (R54)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion
(G93.3)
Utmattning och trötthet orsakad av:
• graviditet (O26.8)
• hetta och stark värme (T67.-)
• höggradig ansträngning (T73.3)
• neurasteni (F48.0)
• senil asteni (R54)
• yttre påverkan (T73.2)

R54

Convulsiones non alibi classificatae
Utesluter:
Kramper och anfall:
• dissociativa (F44.5)
• hos nyfödd (P90)
• vid epilepsi (G40-G41)

R56.0

Feberkramper

R56.8

Andra och ospecificerade kramper
Krampanfall UNS

R56.8A

Affektkramper

R56.8X

Krampanfall, ospecificerade

R57

Chock som ej klassificeras på
annan plats
Conquassatio non alibi classificata
Utesluter:
Anafylaktisk chock (orsakad av):
• ogynnsam effekt av födoämnen
(T78.0)
• serum (T80.5)
• UNS (T78.2)
Chock i samband med anestesi (T88.2)
Chock på grund av blixt (T75.0)
Chock som komplikation till abort,
extrauteringraviditet och mola (O00O07, O08.3)
Elektrisk chock (T75.4)
Obstetrisk chock (O75.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykisk chock (F43.0)
Traumatisk chock (T79.4)
Toxic shock syndrome (A48.3)

Senilitet
Senilitas
Senil asteni
Senil svaghet
Ålderdom och begynnande ålderdom
utan att psykos nämns
Utesluter:
Senil psykos (F03)

R55

Svimning och kollaps
Syncope et collapsus
Blackout
Svimning
Synkope
Utesluter:
Adams-Stokes-attack (I45.9)
Chock som komplikation till eller efter:
• abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.3)
• värkarbete och förlossning (O75.1)
Chock UNS (R57.9)
Kardiogen chock (R57.0)
Medvetslöshet UNS (R40.2)
Neurocirkulatorisk asteni (F45.3)
Neurogen ortostatisk hypotoni (G23.8)
Ortostatisk hypotoni (I95.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykogen synkope (F48.8)
Sinus caroticus-synkope (G90.0)
Värmesynkope (T67.1)

561

Kramper som ej klassificeras
på annan plats

R57.0

Kardiogen chock

R57.1

Hypovolemisk chock

R57.2

Septisk chock enligt Sepsis-3kriterierna
Anmärkning:
Denna kod skall inte användas som
primärkod (huvuddiagnos) utan endast
som tilläggskod (bidiagnos) till den
infektion som utlöser en septisk chock

R57.8

Annan chock
Endotoxinchock UNS

R57.9

Chock, ospecificerad
Sviktande perifer cirkulation UNS

R58

Blödning som ej klassificeras
på annan plats
Haemorrhagia non alibi classificata

R60.0

Lokaliserat ödem

R60.0A

Ansiktsödem UNS

R60.0B

Lipödem

R60.0C

Underbensödem UNS

R60.0D

Secretans syndrom

R60.0X

Lokaliserat ödem, ospecificerat

R60.1

Generaliserat ödem

R60.9

Ödem, ospecificerat

Blödning UNS

R59

Vätskeretention UNS

Lymfkörtelförstoring
Noduli lymphatici amplificati
Innefattar:
Svullna körtlar
Utesluter:
Lymfadenit:
• akut (L04.-)
• i mesenteriet (akut) (kronisk)
(I88.0)
• kronisk (I88.1)
• UNS (I88.9)

R61

Hyperhidros (överdriven
svettning)
Hyperhidrosis

R61.0

Lokaliserad hyperhidros

R61.0A

Axillär hyperhidros

R61.0B

Hyperhidros händer och fötter

R61.0X

Lokaliserad hyperhidros, ospecificerad

R59.0

Lokaliserad lymfkörtelförstoring

R61.1

Generaliserad hyperhidros

R59.1

Generell lymfkörtelförstoring

R61.9

Hyperhidros, ospecificerad

Lymfadenopati UNS
Utesluter:
HIV-infektion med generaliserad
lymfadenopati (B23.1)

R59.9

R60

Nattsvett
Överdriven svettning

R62

Lymfkörtelförstoring, ospecificerad

Absentia evolutionis physiologicae
normalis exspectatae

Ödem som ej klassificeras på
annan plats

Utesluter:
Försenad pubertet (E30.0)

Oedema non alibi classificatum
Utesluter:
Angioneurotiskt ödem (T78.3)
Ascites (R18)
Graviditetsödem (O12.0)
Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Hjärnödem (G93.6)
Hjärnödem orsakat av förlossningsskada
(P11.0)
Hydrops fetalis UNS (P83.2)
Hydrotorax (J94.8)
Larynxödem (J38.4)
Lungödem (J81)
Ödem hos nyfödd (P83.3)
Ödem i nasofarynx (J39.2)
Ödem vid undernäring (E40-E46)
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Utebliven förväntad normal
kroppslig utveckling

R62.0

Försenat uppnående av förväntat
kroppsligt utvecklingsstadium
Sen att gå
Sen att tala

R62.8

Annan utebliven förväntad normal
kroppslig utveckling

R63.4

Onormal viktförlust

Failure to thrive (hos barn) UNS
Fysisk retardation
Infantilism UNS
Tillväxthämning
Tillväxtrubbning
Utebliven viktökning
Utesluter:
Failure to thrive hos vuxen (R64)
Fysisk retardation (utvecklingsförsening)
orsakad av undernäring (E45)
HIV-infektion med extrem avmagring
(B22.2)

R63.5

Onormal viktökning

R62.8A

Failure to thrive (hos barn)

R62.8B

Infantilism UNS

R62.8W

Annan ospecificerad tillväxtrubbning

R62.9

Utebliven förväntad normal kroppslig
utveckling, ospecificerad

R63

Symtom och sjukdomstecken
som har samband med födooch vätskeintag

Utesluter:
Adipositas (E66.-)
Överdriven viktökning under
graviditeten (O26.0)

R63.6

Otillräckligt intag av föda och vatten (på
grund av självförsummelse)
Utesluter:
Självförsummelse UNS (R46.8)
Svält orsakad av anorexi (R63.0)
Svält orsakad av brist på föda (X53)
Törst orsakad av brist på vatten (X54)

R63.8

Andra symtom och sjukdomstecken
som har samband med födo- och
vätskeintag

R64

Utmärgling
Cachexia
Failure to thrive hos vuxen
Utesluter:
HIV-infektion med extrem avmagring
(B22.2)
Malign kakexi (C80.-)
Nutritionell marasm (E41)

Symptomata et signa morbi ad
consumptionem cibi et liquoris
pertinentia
Utesluter:
Bulimi UNS (F50.2)
Undernäring (E40-E46)
Ätstörning av icke organisk orsak (F50.-)

R63.0

R65

Anorexi

Anmärkning:
Denna kategori skall aldrig användas
som primärkod. Kategorin är avsedd som
tilläggskod vid multipelkodning för att
identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod
från annat kapitel skall anges som
primärkod för att ange orsak eller
underliggande sjukdom

Polydipsi
Sjukligt stegrad törst

R63.2

Polyfagi
Hyperalimentation UNS
Sjukligt stegrad hunger

R63.3

R65.1

Dåliga matvanor
Ätproblem UNS
Utesluter:
Matvägran hos spädbarn och barn
(F98.2)
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92.-)
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Systemiskt inflammatoriskt
svarssyndrom och sepsis enligt Sepsis-3
Syndroma responsoria inflammatoria
systemica

Aptitlöshet
Utesluter:
Anorexia nervosa (F50.0)
Aptitlöshet av icke organisk orsak
(F50.8)

R63.1

Otillräckligt intag av föda och vatten

Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna
Anmärkning:
Ökning med minst 2 SOFA-poäng
(Sequential Organ Failure Assessment
score)
Svår sepsis enligt SIRS-kriterierna med
organsvikt
Utesluter
Septisk chock (R57.2)

R65.2

Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung utan organsvikt

R65.3

Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung med organsvikt

R65.9

Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS], ospecificerat

R68

Andra allmänna symtom och
sjukdomstecken
Alia symptomata et signa morbi
generalia

R68.0

Hypotermi som ej är förenad med låg
temperatur i omgivningen
Utesluter:
Hypotermi:
• hos nyfödd (P80.-)
• vid anestesi (T88.5)
• vid låg temperatur i omgivningen
(T68)
• UNS (accidentell) (T68)

R68.1

Ospecifika symtom typiska för
spädbarnsåret
Irritabelt spädbarn
Skrikigt spädbarn
Utesluter:
Besvär vid tandframbrottet (K00.7)
Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd
(P91.3)
Spädbarnskolik (R10.4)

R68.2

Muntorrhet, ospecificerad
Utesluter:
Hyposekretion i spottkörtlar (K11.7)
Muntorrhet orsakad av dehydrering
(E86)
Muntorrhet vid siccasyndromet
[Sjögrens syndrom] (M35.0)

R68.3

Klubbfingrar
Urglasnaglar
Utesluter:
Medfödd klubbnagel (Q84.6)
Medfött klubbfinger (Q68.1)

R68.8

Andra specificerade generella symtom
och sjukdomstecken
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R69

Okända och ospecificerade
orsaker till sjuklighet
Causae morborum ignotae sive non
specificatae
Sjukdom UNS
Sjukdom utan diagnos som icke är
specificerad till lokalisation eller
organsystem

ONORMALA FYND VID
BLODUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS
(R70-R79)
Inventa abnormalia in examine sanguinis,
sine diagnosi
Utesluter:
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster
och nyfödd (P50-P61)
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på
annan plats
Onormala fynd vid:
• hälsokontroll av blivande moder (O28.-)
• undersökning av blodlipider (E78.-)
• undersökning av koagulationen (D65-D68)
• undersökning av trombocyter (D69)
• undersökning av vita blodkroppar som
klassificeras på annan plats (D70-D72)

R70

R73

Hyperglychaemia
Utesluter:
Diabetes mellitus (E10-E14)
Diabetes under graviditet, förlossning
och barnsängstid (O24.-)
Förhöjd glukoshalt i blod hos nyfödd
(P70.0-P70.2)
Hypoinsulinemi efter kirurgiska ingrepp
(E89.1)

R73.0

Onormalt glukostoleranstest
Kemisk diabetes
Latent diabetes
Nedsatt glukostolerans
Prediabetes

R73.0A

Glukostolerans, nedsatt (IGT)

R73.0B

Diabetes, latent (prediabetes)

Förhöjd sänkningsreaktion och
onormal plasmaviskositet

R73.0X

Onormalt glukostoleranstest UNS

Sedimentatio erythrocytorum elevata
et viscositas plasmatis abnormalis

R73.9

Hyperglykemi, ospecificerad

R74

Onormala nivåer av
serumenzymer

R70.0

Förhöjd sänkningsreaktion

R70.1

Onormal plasmaviskositet

R71

Onormala röda blodkroppar

Quantitas abnormalis enzymarum
seri sanguinis
R74.0

Förhöjning av transaminaser och
mjölksyredehydrogenaser (LDH)

R74.8

Onormal nivå av andra specificerade
serumenzymer

Abnormalitas erythrocytorum
Anisocytos
Onormala röda blodkroppar:
• morfologi UNS
• volym UNS
Poikilocytos
Utesluter:
Anemier (D50-D64)
Polycytemi:
• benign (familjär) (D75.0)
• hos nyfödd (P61.1)
• sekundär (D75.1)
• UNS (D75.1)
Polycythaemia vera (D45)

R72

Förhöjd glukoshalt i blodet

Onormala vita blodkroppar
som ej klassificeras på annan
plats
Abnormalitas leucocytorum, non alibi
classificata
Onormal fördelning av vita blodkroppar
UNS
Utesluter:
Leukocytos UNS (D72.8)
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Onormal nivå av:
• alkaliska fosfataser
• amylas
• lipas (triacylglycerollipas)
• sura fosfataser

R74.9

Onormal nivå av ospecificerat
serumenzym

R75

Positiv HIV-serologi utan säker
infektion med humant
immunbristvirus [HIV]

R77

Aliae abnormalitates proteinorum
plasmatis

Evidentia laboratorialis viri HIV
Ej giltigt bevisande HIV-test hos
spädbarn
Utesluter:
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
(O98.7)

R76

R76.0

R77.0

Onormalt albumin

R77.1

Onormalt globulin
Hyperglobulinemi UNS

Onormalt alfa-fetoprotein

Andra onormala
immunologiska fynd i serum

R77.8

Andra specificerade onormala
plasmaproteinfynd

Alia inventa immunalia abnormalia in
sero

R77.9

Onormalt plasmaproteinfynd,
ospecificerat

R78

Fynd av droger och andra
substanser som normalt ej
finns i blodet

Förhöjd antikroppstiter

R76.1

Onormal reaktion på tuberkulintest

R76.1A

Tuberkulintest negativt

R76.1B

Tuberkulintest positivt

R76.1C

Tuberkulintest starkt positivt

R76.1D

Hudtest avseende andra mykobakterier,
positivt

R76.1E

Hudtest avseende andra mykobakterier,
negativt

Medicamenta et aliae substantiae in
sanguine, ibi normaliter non inventae
Utesluter:
Psykiska rubbningar och
beteendestörningar orsakade av bruk av
psykoaktiva substanser (F10-F19)

R78.0

Falskt positivt serologiskt test för
syfilis
Falskt positiv Wassermanreaktion

R76.8

Utesluter:
Rubbningar i plasmaproteinomsättningen
(E88.0)

R77.2

Utesluter:
Immunisering under graviditet (O36.0O36.1)
Immunisering som drabbar foster och
nyfödd (P55.-)

R76.2

Andra onormala
plasmaproteinfynd

Andra specificerade onormala
immunologiska fynd i serum

Alkohol i blodet
Tilläggskod (Y90.-) kan användas för att
närmare ange alkoholnivån

R78.1

Opioider i blodet

R78.2

Kokain i blodet

R78.3

Hallucinogener i blodet

R78.4

Andra potentiellt tillvänjande droger i
blodet

R78.5

Psykotropa droger i blodet

R78.6

Steroider i blodet

R78.7

Onormal nivå av tungmetaller i
blodet

Förhöjd nivå av immunglobuliner UNS

R76.9

Onormalt immunologiskt fynd i
serum, ospecificerat
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R78.8

Fynd av andra specificerade
substanser i blodet
Onormal nivå av litium i blodet

R78.9

R79

Fynd av ospecificerad substans som
normalt ej finns i blodet

Annan onormal blodkemi
Alia inventa abnormalia ad chemiam
sanguinis pertinentia
Utesluter:
Asymtomatisk hyperurikemi (E79.0)
Hyperglykemi UNS (R73.9)
Hypoglykemi hos nyfödd (P70.3-P70.4)
Hypoglykemi UNS (E16.2)
Onormal vätske-, elektrolyt- och syrabas-balans (E86-E87)
Specifika fynd som anger rubbning av:
• aminosyreomsättningen (E70-E72)
• kolhydratomsättningen (E73-E74)
• lipidomsättningen (E75.-)

R79.0

Utesluter:
Onormala fynd vid hälsokontroll av blivande moder
(O28.-)
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på
annan plats
Specifika fynd som anger onormala förhållanden
beträffande:
• aminosyreomsättningen (E70-E72)
• kolhydratomsättningen (E73-E74)

R80

Albuminuri UNS
Bence-Jones proteinuri
Proteinuri UNS
Utesluter:
Isolerad proteinuri med specificerad
morfologisk skada (N06.-)
Kvarstående proteinuri (N39.1)
Ortostatisk proteinuri (N39.2)
Proteinuri under graviditet (O12.1)

R81

Glukosuri (socker i urinen)
Glucosuria
Utesluter:
Renal glukosuri (E74.8)

R82

Annan specificerad onormal blodkemi

Andra onormala fynd vid
urinundersökning
Alia inventa abnormalia in examine
urinae

Onormal blodgasnivå

R79.9

Isolerad proteinuri (äggvita i
urinen)
Proteinuria isolata

Onormal nivå av mineraler i blod
Onormal blodnivå av:
• järn
• kobolt
• koppar
• magnesium
• mineral som ej klassificeras på
annan plats
• zink
Utesluter:
Hypomagnesemi hos nyfödd (P71.2)
Mineralbrist av nutritionell orsak
(E58-E61)
Onormal nivå av litium (R78.8)
Rubbning i mineralomsättningen (E83.-)

R79.8

ONORMALA FYND VID
URINUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS
(R80-R82)
Inventa abnormalia in examine urinae sine
diagnosi

Utesluter:
Hematuri (R31)

Onormal blodkemi, ospecificerad
R82.0

Kyluri
Utesluter:
Kyluri orsakad av filariainfektion (B74.-)
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R82.1

Myoglobinuri

R82.2

Biliuri

R82.3

Hemoglobinuri
Utesluter:
Hemoglobinuri:
• nattlig paroxysmal [MarchiafavaMicheli] (D59.5)
• orsakad av hemolys av yttre orsaker
som ej klassificeras på annan plats
(D59.6)

R82.4

Acetonuri
Ketonuri

R82.5

Förhöjd nivå i urinen av droger,
läkemedel och biologiska substanser
Förhöjd nivå i urinen av:
• indolättiksyra
• katekolaminer
• steroider
• 17-ketosteroider

R82.6

Onormal nivå i urinen av substanser
som huvudsakligen ej används i
medicinskt syfte
Onormal nivå i urinen av tungmetaller

R82.7

Onormala fynd i urinen vid
mikrobiologisk undersökning
Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
Positiva odlingsfynd

R82.8

Onormala fynd i urinen vid cytologisk
och histologisk undersökning
Onormala fynd vid s.k.
sköljvätskecytologi från urinvägar

ONORMALA FYND VID
UNDERSÖKNING AV ANDRA
KROPPSVÄTSKOR, SUBSTANSER OCH
VÄVNADER, UTAN DIAGNOS (R83-R89)
Inventa abnormalia in examine
aliorum liquorum, substantiarum et
telarum, sine diagnosi
Utesluter:
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på
annan plats
Onormala fynd vid:
• blodundersökning utan diagnos (R70-R79)
• hälsokontroll av den blivande modern före
förlossningen (O28.-)
• urinundersökning utan diagnos (R80-R82)
Följande fjärdepositioner används för kategorierna
R83-R89:
.0 Onormal nivå av enzymer
.1 Onormal nivå av hormoner
.2 Onormal nivå av andra droger, läkemedel och
biologiska substanser
.3 Onormal nivå av främst icke-medicinska
substanser
.4 Onormala immunologiska fynd
.5 Onormala mikrobiologiska fynd
Positiva odlingsresultat
.6 Onormala cytologiska fynd
Onormalt Papanicolaou-utstryk
.7 Onormala histologiska fynd
.8 Andra onormala fynd
Onormala kromosomfynd
.9 Ospecificerat onormalt fynd

R83
R82.9

Andra och ospecificerade onormala
fynd i urinen
Celler och cylindrar i urinen
Kristalluri
Melanuri

Onormala fynd i
cerebrospinalvätskan (vätskan
i ryggmärgskanalen)
Inventa abnormalia in liquore
cerebrospinali
(För uppdelning på fjärdepositioner se
ovan)
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R84

Onormala fynd i prov från
andningsorganen och från
bröstkorgen

R87

Inventa abnormalia in organis
genitalibus feminae

Inventa abnormalia in speciminibus
de systemate respiratorio et thorace

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Onormala fynd i sekretion och utstryk
från:
• cervix uteri
• vagina
• vulva
Utesluter:
Carcinoma in situ (D05-D07.3)
Dysplasi i:
• cervix (N87.-)
• vagina (N89.0-N89.3)
• vulva (N90.0-N90.3)

Bronksköljvätska
Nässekret
Pleuravätska
Sputum
Svalgprov
Utesluter:
Blodfärgat sputum (R04.2)

R85

Onormala fynd i prov från
matsmältningsorganen och
bukhålan
Inventa abnormalia in speciminibus
de systemate digestorio et abdomine
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)
Onormala fynd i:
• peritonealvätska
• saliv
Utesluter:
Onormala fynd i avföringen (R19.5)

R86

Onormala fynd i prov från de
manliga könsorganen
Inventa abnormalia in organis
genitalibus viri
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)
Onormala sädesceller
Onormala fynd i:
• prostatasekret
• sädesvätska
Utesluter:
Azoospermi (N46)
Oligospermi (N46)
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Onormala fynd i prov från de
kvinnliga könsorganen

R89

Onormala fynd i prov från
andra organ, organsystem och
vävnader
Inventa abnormalia in speciminibus
de aliis organis et telis
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)
Onormala fynd i:
• flytning från bröstvårta
• synovialvätska
• sårsekret

ONORMALA FYND VID RADIOLOGISK
DIAGNOSTIK OCH VID
FUNKTIONSUNDERSÖKNING UTAN
DIAGNOS (R90-R94)
Inventa abnormalia in descriptione
graphica diagnostica et in studiis functionis
sine diagnosi
Innefattar:
Ospecifika onormala fynd vid radiologisk
diagnostik genom:
• datoriserad axial tomografi [CAT scan]
• magnetisk resonansavbildning [MRI] [NMR]
• positron emissionstomografi [PET scan]
• röntgenundersökning
• termografi
• ultraljud [sonogram]
Utesluter:
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på
annan plats
Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande
modern (O28.-)

R90

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende centrala
nervsystemet
Inventa abnormalia in imagine
diagnostica systematis nervosi
centralis

R90.0

Intrakraniell expansiv process

R90.8

Andra specificerade onormala fynd
vid radiologisk diagnostik avseende
centrala nervsystemet
Onormalt ekoencefalogram
White matter disease UNS

R91

R93

Inventa abnormalia in imagine
diagnostica aliarum structurarum
corporis
R93.0

R93.1

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende
bröstkörtel
Inventa abnormalia in imagine
diagnostica mammae
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Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende hjärtat och
koronarcirkulationen
Onormalt ekokardiogram UNS
Onormal hjärtskugga

R93.1A

Hjärtröntgen, förstorat hjärta

R93.1B

Ultraljudsundersökning av hjärta, onormalt
fynd

R93.1W

Annat onormalt fynd vid radiologisk
undersökning av hjärtat och
koronarcirkulationen

R93.2

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende lever och
gallgångar
Gallblåsan ej utfylld

R93.3

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra delar av
matsmältningsorganen

R93.4

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende urinorganen
Icke utfylld njure, uretär och urinblåsa
Utesluter:
Hypertrofi av njure (N28.8)

R93.5

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra delar av
buken inklusive retroperitoneum

R93.6

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende extremiteter

Lunginfiltrat UNS

R92

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende skallen och
huvudet som ej klassificeras på annan
plats
Utesluter:
Intrakraniell expansiv process (R90.0)

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende lunga
Inventa abnormalia in imagine
diagnostica pulmonis

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra
kroppsstrukturer

Utesluter:
Onormala fynd i hud och subkutan
vävnad (R93.8)

R93.7

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra delar av
det muskuloskeletala systemet
Utesluter:
Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende skallen (R93.0)

R94.3C

Vektorkardiogram ej normalt

R94.3W

Annat onormalt fynd vid kardiovaskulär
undersökning

R94.4

Onormala resultat av undersökningar
av njurfunktionen
Onormalt njurfunktionsprov

R93.8

Onormala fynd vid radiologisk
diagnostik avseende andra
specificerade strukturer i kroppen
Förskjutning av mediastinum
Onormala radiologiska fynd i hud och
subkutan vävnad

R94

Onormala resultat av
funktionsundersökningar

R94.5

Onormala resultat av undersökningar
av leverfunktionen

R94.6

Onormala resultat av undersökningar
av tyreoideafunktionen

R94.7

Onormala resultat av undersökningar
av andra endokrina funktioner
Utesluter:
Onormalt glukostoleransprov (R73.0)

Inventa abnormalia studiorum
functionum
Innefattar:
Onormala resultat av:
• isotopundersökning
• skintigrafi

R94.0

R94.8

Onormala resultat av
funktionsundersökningar av centrala
nervsystemet
Onormalt elektroencefalogram [EEG]

R94.1

Onormala resultat av
funktionsundersökningar av perifera
nervsystemet och speciella
sinnesorgan
Onormalt:
• elektromyogram [EMG]
• elektrookulogram [EOG]
• elektroretinogram [ERG]
Onormal:
• respons på nervstimulering
• visual evoked potential [VEP]

R94.2

Onormala resultat av
lungfunktionsundersökningar
Reducerad ventilationskapacitet
Reducerad vitalkapacitet

R94.3

Onormala resultat av undersökningar
av kardiovaskulära funktioner
Onormala resultat av undersökningar av
elektrofysiologiska intrakardiella
funktioner
Onormalt elektrokardiogram [EKG]
Onormalt fonokardiogram
Onormalt vektorkardiogram

R94.3A

Elektrokardiogram (EKG) ej normalt

R94.3B

Fonokardiogram (FKG) ej normalt
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Onormala resultat av
funktionsundersökningar av andra
organ och organsystem
Onormalt basalmetabolismprov
Onormalt blåsfunktionsprov

R94.8A

Basalmetabolismprov (BMB) ej normalt

R94.8B

Blåsfunktionsprov ej normalt

R94.8X

Annan ej specificerad
funktionsundersökning med icke normalt
resultat

OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH
OKÄNDA ORSAKER TILL DÖD
(R95-R99)
Causae male definitae et ignotae mortis
Utesluter:
Fosterdöd av ospecificerad orsak (P95)
Obstetrisk död av okänd orsak (O95)

R95

Plötslig spädbarnsdöd
Innefattar:
Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död
under ett års ålder
Utesluter:
Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död
från och med ett års ålder (R96.0)

R95.0

Plötslig spädbarnsdöd med uppgift
om obduktion

R95.9

Plötslig spädbarnsdöd utan uppgift
om obduktion
Plötslig spädbarnsdöd, ospecificerad

Annan plötslig död av okänd
orsak
Alia mors subita causae ignotae
Utesluter:
Plötslig hjärtdöd (formulerat på detta
sätt) (I46.1)
Plötslig spädbarnsdöd (R95)

R96.0

Ögonblicklig död
Plötslig oförklarad (spädbarns-) död från
och med ett års ålder
Utesluter:
Plötslig död av känd orsak (A00.0Q99.9, U04.9,V01.0-Y89.9)

R96.1

Död inom 24 timmar efter
symtomdebut som ej kan förklaras på
annat sätt
Död som ej varit våldsam eller
ögonblicklig och för vilken ingen orsak
kunnat fastställas
Död utan tecken på sjukdom

R98

Andra ofullständigt definierade
och ospecificerade orsaker till
död
Aliae causae mortis, male definitae
et non specificatae
Död UNS
Okänd orsak till död

Syndroma mortis subitae infantis

R96

R99

Obevittnad död
Mors sine teste eveniens
Död där kroppen av den avlidne
upptäckts och ingen orsak kunnat
fastställas
Funnen död
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Kapitel 19
Skador, förgiftningar och vissa
andra följder av yttre orsaker
(S00-T98)
Injuriae, intoxicationes et aliae sequelae e
causis externis
Utesluter:
Förlossningsskada på foster och nyfödd (P10-P15)
Förlossningsskada på moder (O70-O71)
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
S00-S09 Skador på huvudet
S10-S19 Skador på halsen
S20-S29 Skador i bröstregionen
S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
S40-S49 Skador på skuldra och överarm
S50-S59 Skador på armbåge och underarm
S60-S69 Skador på handled och hand
S70-S79 Skador på höft och lår
S80-S89 Skador på knä och underben
S90-S99 Skador på fotled och fot
T00-T07 Skador som engagerar flera kroppsregioner
T08-T14 Skador på ospecificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion
T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
T20-T32 Brännskador och frätskador
T20-T25 Brännskador och frätskador på yttre kroppsytan med specificerad lokalisation
T26-T28 Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ
T29-T32 Brännskador och frätskador på multipla och ospecificerade kroppsregioner
T33-T35 Köldskada
T36-T50 Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
T51-T65 Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning
T66-T78 Andra och ospecificerade effekter av yttre orsaker
T79
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld
T80-T88 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras på annan
plats
T90-T98 Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker
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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 ospecificerade kroppsregioner
samt förgiftning och vissa andra följder av yttre orsaker.
Där multipla lokalisationer av skador specificeras i rubrikerna betecknar ”jämte” ett engagemang av
båda lokalisationerna och ”och” ett engagemang av endera eller båda lokalisationerna.
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.
Avsnitten i såväl S-serien som i T00-T14 och T90-T98 innehåller skador på treställig nivå efter typ
av skada enligt följande:
Ytliga skador innefattar:
Blåsor (ej brännblåsor)
Insektsbett (ej giftigt)
Kontusion inklusive blåmärke
Skada av ytlig främmande kropp (flisa) utan större öppet sår
Skrubbsår
Sårskada (öppet sår) innefattar:
Bett av djur
Skärsår
Sticksår:
· med (penetrerande) främmande kropp
· UNS
Sår i huden (laceration)
Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:
Sluten fraktur:
· enkel fraktur
· epifysavlossning
· fissur
· greenstickfraktur
· inkilad fraktur
· komminut fraktur
· kompressionsfraktur
· lineär fraktur
· spiralfraktur
· traktionsfraktur
Fraktur med felställning

574

Öppen fraktur:
· fraktur med främmande kropp
· fraktur med sårskada
· fraktur åstadkommen av projektil
· infekterad fraktur
· komplicerad fraktur
Utesluter:
· felläkning av fraktur (M84.0)
· patologisk fraktur (M84.4)
· patologisk fraktur med osteoporos (M80.-)
· stressfraktur (M84.3)
· utebliven frakturläkning (pseudartros) (M84.1)
Luxation och distorsion (brosk, leder och ligament) innefattar:
Avslitning
Laceration
Stukning
Traumatisk:
· hemartros
· ruptur
· subluxation
Vrickning
Skada på nerver och ryggmärg innefattar:
Komplett eller inkomplett skada på ryggmärgen
Brott på kontinuiteten mellan nerver och ryggmärg
Traumatisk:
· delning av nerv
· förlamning (övergående)
· hematomyeli
· paraplegi
· tetraplegi
Skada på blodkärl innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Traumatisk (arteriovenös) fistel
Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm
Traumatiskt arteriellt hematom
Traumatisk ruptur
Skada på muskel, fascia och sena innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Sträckning
Traumatisk ruptur
Klämskada
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Traumatisk amputation
Skada på inre organ innefattar:
Explosionsskada
Klämskada
Krosskada
Laceration
Sprängskada
Stötskada
Traumatisk avslitning
Traumatisk punktion (stickskada)
Traumatisk ruptur
Traumatiskt hematom
Andra och ospecificerade skador
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SKADOR PÅ HUVUDET (S00-S09)
Injuriae capitis

S00.5

Ytlig skada på läpp och i
munhåla

Innefattar:
Skador på:
• ansiktet
• gommen
• hårbotten
• käkledsregionen
• munhålan
• området omkring ögat
• tandköttet
• tungan
• tänder
• underkäken
• öga
• öra
• överkäken
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Effekt av främmande kropp i:
• larynx (T17.3)
• munnen (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)

S00.7

Multipla ytliga skador på
huvudet

S00.8

Ytlig skada på andra
specificerade delar av huvudet

S00.9

Ytlig skada på huvudet med
ospecificerad lokalisation

S01

Sårskada på huvudet
Vulnus apertum capitis

S00

S00.0
S00.1

Ytlig skada på huvudet
Injuria superficialis capitis

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

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

S01.3

Sårskada på örat

S01.4

Sårskada på kinden och tinningkäkregionen

Ytlig skada i hårbotten

S01.5

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

Kontusion på ögonlock och
området omkring ögat
Blått öga
Utesluter:
Kontusion på ögonglob och
orbitavävnader (S05.1)

S00.2

Utesluter:
Dekapitation (S18)
Skada på öga och ögonhåla (S05.-)
Traumatisk amputation av del av
huvudet (S08.-)

Andra ytliga skador på ögonlock
och i området omkring ögat
Utesluter:
Ytlig skada på konjunktiva och
kornea (S05.0)

S00.3

Ytlig skada på näsan

S00.4

Ytlig skada på örat
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S01.7

Multipla sårskador på huvudet

S01.8

Sårskada på andra specificerade
delar av huvudet

S01.9

Sårskada på huvudet med
ospecificerad lokalisation

S02

Skallfraktur och fraktur på
ansiktsben
Fractura cranii et ossium
faciei
Anmärkning:
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position 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 skall klassificeras
som sluten
0 sluten
1 öppen

S02.0

S02.8

Alveolarutskott
Gommen
Orbita UNS
Utesluter:
Orbitalgolvet (S02.3)
Orbitaltaket (S02.1)

S02.9

Fraktur på skalle och ansiktsben
med ospecificerad lokalisation

S03

Luxation och distorsion i
huvudets leder och
ligament
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
capitis

S03.0

Luxation i käkled

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)

Diskdisplacering i käkled
Luxation av underkäken
Luxation av
temporomandibularisled
Utesluter:
Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6)

S02.2

Fraktur på näsbenen

S02.3

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

S02.4

S03.1

Luxation av näsans septumbrosk

S03.2

Tandluxation

S03.3

Luxation av andra och
ospecificerade delar av huvudet

S03.4

Distorsion i käkled
Temporomandibularisled
Temporomandibularisligament

Fraktur på överkäkens ben

S03.5

Distorsion av leder och ligament i
andra och ospecificerade delar av
huvudet

S04

Skada på kranialnerver
Injuria nervi cranialis

S04.0

Skada på synnerven och
synbanorna

Le Fort-fraktur
Os zygomaticum
Överkäke

S02.5

Fraktur på andra specificerade
skallben och ansiktsben

Tandfraktur
Avbruten tand

S02.6

Fraktur på underkäken

S02.7

Multipla frakturer som
engagerar skallens och ansiktets
ben
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Chiasma opticum
Syncentrum i hjärnbarken

S04.1

Skada på nervus oculomotorius

S04.2

Skada på nervus trochlearis

S04.3

Skada på nervus trigeminus

S04.4

Skada på nervus abducens

S04.5

Skada på nervus facialis

S04.6

Skada på nervus statoacusticus

S05.3

Laceration av öga utan prolaps
eller förlust av intraokulär
vävnad
Laceration av öga UNS

S05.4
Hörselnerv
Nervus vestibulocochlearis

S04.7

Skada på nervus accessorius

S04.8

Skada på andra specificerade
kranialnerver

Utesluter:
Kvarvarande (gammal) främmande
kropp som följd av penetrerande
skada i orbita (H05.5)

S05.5

Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus olfactorius
Nervus vagus

S04.9

S05

S05.0

S05.6

Skada på ögat och
ögonhålan
Injuria oculi et orbitae

S05.7

Traumatiskt hyphema
Utesluter:
Blått öga UNS (S00.1)
Kontusion på ögonlock och i
området omkring ögat (S00.1)

S05.2

Laceration av öga och ruptur
med prolaps eller förlust av
intraokulär vävnad
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Bortslitning av ögat
Traumatisk enukleation

S05.8

Andra skador på ögat och
orbitan
Skada på tårkanalen

S05.9

Skada på ögat och orbitan,
ospecificerad

S06

Intrakraniell skada
Injuria intracranialis
Anmärkning:
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position när det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel klassifikation för
att ange intrakraniell skada och
öppet sår:
0 utan öppet intrakraniellt sår
1 med öppet intrakraniellt sår

Skada på konjunktiva och
avskrapning på kornea utan
uppgift om främmande kropp

Kontusion på ögonglob och
orbitalvävnader

Penetrerande sår på ögongloben
utan främmande kropp
Penetrerat öga UNS

Utesluter:
Främmande kropp i
konjunktivalsäcken (T15.1)
Främmande kropp i kornea (T15.0)

S05.1

Penetrerande sår i ögongloben
med främmande kropp
Utesluter:
Kvarvarande gammal intraokulär
främmande kropp (H44.6-H44.7)

Skada på ospecificerad
kranialnerv

Utesluter:
Fraktur av orbitalbenen (S02.1,
S02.3, S02.8)
Skada på nervus oculomotorius
(S04.1)
Skada på nervus opticus (S04.0)
Sårskada på ögonlock och i området
kring ögat (S01.1)
Ytlig skada på ögonlock (S00.1S00.2)

Penetrerande skada i orbita med
eller utan främmande kropp

S06.0

Hjärnskakning
Commotio cerebri

S06.1

Traumatiskt cerebralt ödem

S06.2

Diffus hjärnskada
Cerebral kontusion UNS
Cerebral laceration UNS

S06.3

Fokal hjärnskada
Fokal cerebral kontusion
Fokal cerebral laceration
Fokal traumatisk intracerebral
blödning
Multifokal hjärnskada

S06.4

S08.8

Traumatisk amputation av andra
specificerade delar av huvudet

S08.9

Traumatisk amputation av
ospecificerad del av huvudet
Utesluter:
Dekapitation (S18)

Epidural blödning
Extradural blödning (traumatisk)

S06.5

S09

Andra och ospecificerade
skador på huvudet
Aliae injuriae capitis non
definita

S09.0

Skada på huvudets blodkärl som
ej klassificeras på annan plats

Traumatisk subdural blödning
Innefattar
Subdural blödning UNS

S06.6

Traumatisk subaraknoidal
blödning

S06.7

Intrakraniell skada med
långvarigt koma

S06.8

Andra specificerade
intrakraniella skador

Utesluter:
Skada på cerebrala blodkärl (S06.-)
Skada på precerebrala blodkärl
(S15.-)

S09.1

Skada på muskel och sena i
huvudet

S09.2

Traumatisk ruptur av trumhinna

Traumatisk hjärnskada UNS
Utesluter:
Huvudskada UNS (S09.9)

S09.7

Multipla huvudskador

S07

Klämskada på huvudet
Compressio capitis

S09.8

Andra specificerade
huvudskador

S07.0

Klämskada i ansiktet

S09.9

Huvudskada, ospecificerad

S07.1

Klämskada på skallen

S07.8

Klämskada på andra
specificerade delar av huvudet

S07.9

Klämskada på huvudet med
ospecificerad lokalisation

S08

Traumatisk amputation av
del av huvudet
Amputatio traumatica partis
capitis

S08.0

Avslitning av hårbotten

S08.1

Traumatisk amputation av öra

Traumatisk cerebellär blödning
Traumatisk intrakraniell blödning
UNS

S06.9

Intrakraniell skada, ospecificerad

Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S00S09.2

Ansiktsskada UNS
Nässkada UNS
Öronskada UNS
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SKADOR PÅ HALSEN (S10-S19)
Injuriae colli
Innefattar:
Skador på:
• nacken
• supraklavikularregionen
• svalget
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Effekter av främmande kropp i:
• esofagus (T18.1)
• larynx (T17.3)
• svalget (T17.2)
• trakea (T17.4)
Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skada på bålen UNS (T09.-)
Skada på ryggmärgen UNS (T09.3)

S10

Ytlig skada på halsen
Injuria superficialis colli

S10.0

Kontusion på halsens främre del

S11.2

Utesluter:
Esofagus UNS (S27.8)

S11.7

Multipla sårskador på halsen

S11.8

Sårskada på andra specificerade
delar av halsen

S11.9

Sårskada på halsen med
ospecificerad lokalisation

S12

Fraktur på halskotpelaren
och halsens ben
Fractura ossium colli
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och öppet sår. En fraktur som
varken är angiven som sluten eller
öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Innefattar:
Halskotbåge
Halskotkropp
Utskott på halskota

Halsdelen av esofagus
Larynx
Svalget
Trakea

S10.1

Andra och ospecificerade ytliga
skador på halsens främre del

S12.0

S10.7

Multipla ytliga skador på halsen

S12.1

S10.8

Ytlig skada på andra delar av
halsen

S10.9

Ytlig skada på halsen med
ospecificerad lokalisation

S11

Sårskada på halsen
Vulnus apertum colli
Utesluter:
Dekapitation (S18)

S11.0

Sårskada som engagerar
tyreoidea
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Fraktur på andra halskotan
Axis
Epistropheus

S12.2

Fraktur på annan specificerad
halskota
Utesluter:
Multipla frakturer på halskotpelaren
(S12.7)

S12.7

Multipla frakturer på
halskotpelaren

S12.8

Fraktur på andra specificerade
delar av halsens ben
Hyoidbenet
Larynx
Trakea
Tyreoideabrosket

Cervikala delen av trakea
Trakea UNS

S11.1

Fraktur på första halskotan
Atlas

Sårskada som engagerar larynx
och trakea

Utesluter:
Torakala delen av trakea (S27.5)

Sårskada som engagerar svalg
och cervikala delen av esofagus

S12.9

Fraktur på halskotpelaren och
halsens ben med ospecificerad
lokalisation
Fraktur på halskota UNS
Fraktur på halskotpelaren UNS

S13

Luxation och distorsion av
leder och ligament i hals
och halskotpelare
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
regionis cervicalis
Utesluter:
Ruptur eller förskjutning (icke
traumatisk) av cervikal
intervertebraldisk (M50.-)

S13.0
S13.1
S13.2

S13.3
S13.4

S14.0

Stötskada och ödem i
cervikaldelen av ryggmärgen

S14.1

Andra och ospecificerade skador
på cervikaldelen av ryggmärgen
Skada på cervikaldelen av
ryggmärgen UNS

S14.2

Skada på nervrot i
halskotpelaren

S14.3

Skada på brakialplexus

S14.4

Skada på perifera nerverna i
halsregionen

Halskotpelaren UNS

S14.5

Skada på cervikala sympatiska
nerver

Luxation av andra och
ospecificerade delar av
halskotpelaren

S14.6

Skada på andra och
ospecificerade nerver i
halsregionen

S15

Skada på blodkärl i
halsregionen
Injuria vasorum regionis
cervicalis

S15.0

Skada på karotisartär

Traumatisk ruptur av cervikal
intervertebraldisk
Luxation av halskotkropp

Multipla luxationer i
halskotpelaren
Distorsion i halskotpelaren
Atlantoaxialleden
Atlantooccipitalleden
Atlas-densleden
Främre longitudinella ligamentet
Innefattar:
Whiplash-skada WAD I-III
Utesluter:
Sena besvär av whiplash-skada
(T91.8)

Arteria carotis (interna) (externa)
(communis)

S15.1

Skada på vertebralartär

S13.4A

Whiplash-skada, WAD I

S15.2

Skada på vena jugularis externa

S13.4B

Whiplash-skada, WAD II

S15.3

Skada på vena jugularis interna

S13.4C

Whiplash-skada, WAD III

S13.4W

Andra distorsioner i halskotpelaren än
whiplash-skada

S15.7

Skada på multipla blodkärl i
halsregionen

S13.5

Distorsion i tyreoidearegionen

S15.8

Skada på andra specificerade
blodkärl i halsregionen

S15.9

Skada på ospecificerat blodkärl i
halsregionen

S16

Skada på muskel och sena i
halsregionen
Injuria musculi et tendinis
regionis cervicalis

Krikoarytenoidled och -ligament
Krikotyreoidled och -ligament
Tyreoideabrosket

S13.6

S14

Distorsion i leder och ligament i
andra och ospecificerade delar av
halsen och halskotpelaren

Skada på nerver och på
ryggmärgen i halsregionen
Injuria nervorum et medullae
spinalis regionis cervicalis
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S17

Klämskada på halsen
Compressio colli

SKADOR I BRÖSTREGIONEN
(S20-S29)
Injuriae thoracis

S17.0

Klämskada på larynx och trakea

S17.8

Klämskada på andra
specificerade delar av halsen

S17.9

Klämskada på halsen med
ospecificerad lokalisation

S18

Traumatisk amputation på
halsnivå
Amputatio traumatica regionis
cervicalis

Innefattar:
Skador på:
• bröstkorg
• bröstkorgsvägg
• bröstkörtel
• interskapularområdet
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Effekter av främmande kropp i :
• bronk (T17.5)
• esofagus (T18.1)
• lunga (T17.8)
• trakea (T17.4)
Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador i axill, klavikel, skapularregion, skuldra
(S40-S49)
Skador på bålen UNS (T09.-)
Skador på ryggmärgen UNS (T09.3)

Dekapitation

S19

Andra och ospecificerade
skador i halsregionen
Aliae injuriae non specificatae
regionis cervicalis

S19.7

Multipla halsskador

S20

Ytlig skada i bröstregionen
Injuria superficialis thoracis

S20.0

Kontusion i bröstkörtel

S20.1

Andra och ospecificerade ytliga
skador i bröstkörtel

S20.2

Kontusion på bröstkorgen

S20.3

Andra ytliga skador på
bröstkorgens främre vägg

S20.4

Andra ytliga skador på
bröstkorgens bakre vägg

S20.7

Multipla ytliga skador i
bröstregionen

S20.8

Ytlig skada på andra och
ospecificerade delar av
bröstregionen

Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S10-S18

S19.8
S19.9

Andra specificerade skador på
halsen
Skada på halsen, ospecificerad

Toraxväggen UNS

S21

Sårskada på bröstregionen
Vulnus apertum thoracis
Utesluter:
Traumatisk:
• hemotorax (S27.1)
• pneumohemotorax (S27.2)
• pneumotorax (S27.0)
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S21.0

Sårskada i bröstkörtel

S22.5

Instabil bröstkorg orsakad av
trauma

S21.1

Sårskada i bröstkorgens främre
vägg

S22.8

Fraktur på andra specificerade
ben i bröstkorgen

Sårskada i bröstkorgens bakre
vägg

S22.9

Fraktur på ben i bröstregionen
med ospecificerad lokalisation

S23

Luxation och distorsion av
bröstkorgens leder och
ligament
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
thoracis

S21.2
S21.7

Multipla sårskador i
bröstkorgsväggen

S21.8

Sårskada i andra specificerade
delar av bröstregionen

S21.9

Sårskada i bröstregion med
ospecificerad lokalisation
Toraxväggen UNS

S22

Fraktur på revben,
bröstbenet och
bröstkotpelaren
Fractura costae, sterni et
columnae vertebralis
thoracalis
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position då det inte
är möjligt eller önskvärt att använda
multipla koder för att ange fraktur och
öppet sår. En fraktur som varken anges
som sluten eller öppen skall
klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Innefattar:
Bröstkota:
• kotbåge
• kotkropp
• utskott
Utesluter:
Fraktur på nyckelben (S42.0)
Fraktur på skulderblad (S42.1)

S22.0

Fraktur på bröstkota

Utesluter:
Luxation och distorsion i
sternoklavikularleden (S43.2,
S43.6)
Ruptur eller förskjutning (icke
traumatisk) av torakal
intervertebraldisk (M51.-)

S23.0

Traumatisk ruptur av torakal
intervertebraldisk

S23.1

Luxation av bröstkota
Bröstkotpelaren UNS

S23.2

Luxation i andra och
ospecificerade delar av
bröstkorgen

S23.3

Distorsion i bröstkotpelaren

S23.4

Distorsion i revben och sternum

S23.5

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av
bröstkorgen

S24

Skada på nerver och
ryggmärg i bröstregionen
Injuria nervorum et medullae
spinalis regionis thoracalis

Fraktur på bröstkotpelaren UNS

S22.1

Multipla frakturer på
bröstkotpelaren

Utesluter:
Skada på brakialplexus (S14.3)

S22.2

Fraktur på sternum

S22.3

Fraktur på revben

S22.4

Multipla frakturer på revben
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S24.0

Stötskada och ödem i torakala
delen på ryggmärgen

S24.1

Andra och ospecificerade skador
på torakala delen av ryggmärgen

S26

S24.2

Skada på nervrot i
torakalkotpelaren

S24.3

Skada på perifera nerver i
bröstregionen

S24.4

Skada på torakala sympatiska
nerver
Esofagusplexus
Ganglion stellatum
Kardialplexus
Pulmonalplexus
Torakalt sympatiskt ganglion

S24.5
S24.6

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position när det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan
Innefattar:
Kontusion, laceration, punktion och
traumatisk ruptur av hjärtat

S26.0

Skada på andra specificerade
nerver i bröstregionen

Skada på hjärtat med
hemoperikardium

S26.8

Skada på ospecificerad nerv i
bröstregionen

Andra specificerade skador på
hjärtat

S26.9

Skada på hjärtat, ospecificerad

S27

Skada på andra och
ospecificerade organ i
brösthålan
Injuria aliorum organorum
intrathoracalium et non
specificatorium

S25

Skada på blodkärl i
bröstkorgen
Injuria vasorum thoracis

S25.0

Skada på bröstaorta
Aorta UNS

S25.1

Skada på arteria anonyma eller
arteria subclavia

S25.2

Skada på vena cava superior

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position när det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan
Utesluter:
Skada på cervikala delen av
esofagus (S10)
Skada på cervikala delen av trakea
(S10-S19)

Vena cava UNS

S25.3

Skada på vena anonyma eller
vena subclavia

S25.4

Skada på lungkärl

S25.5

Skada på interkostalkärl

S25.7

Skada på multipla blodkärl i
bröstkorgen

S25.8

Skada på andra specificerade
blodkärl i bröstkorgen
Mammarartär eller mammarven
Vena azygos

S25.9

Skada på hjärtat
Injuria cordis

Skada på ospecificerat blodkärl i
bröstkorgen
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S27.0

Traumatisk pneumotorax

S27.1

Traumatisk hemotorax

S27.2

Traumatisk hemopneumotorax

S27.3

Andra skador på lunga

S27.4

Skada på bronk

S27.5

Skada på torakala delen av
trakea

S27.6

Skada på pleuran

S27.7

Multipla skador på intratorakala
organ

S27.8

Skada på andra specificerade
intratorakala organ
Diafragma
Esofagus torakala del
Ductus thoracicus
Tymus

S27.9

Skada på ospecificerat
intratorakalt organ

S28

Klämskada på bröstkorgen
och traumatisk amputation
av del av bröstkorgen
Compressio thoracis et
amputatio traumatica partis
thoracis

S28.0

Krossad bröstkorg
Utesluter:
Instabil bröstkorg orsakad av
trauma (S22.5)

S28.1

Traumatisk amputation av del av
torax
Utesluter:
Avskuren torax (T05.8)

S29

Andra och ospecificerade
skador på bröstkorgen
Aliae injuriae thoracis non
specificatae

S29.0

Skada på muskel och sena på
bröstkorgsnivå

S29.7

Multipla skador i bröstkorgen
Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S20S29.0

S29.8

Andra specificerade skador i
bröstkorgen

S29.9

Ospecificerad skada i
bröstkorgen

SKADOR I BUKEN, NEDRE DELEN
AV RYGGEN, LÄNDKOTPELAREN
OCH BÄCKENET (S30-S39)
Injuriae abdominis, dorsi inferioris,
columnae vertebralis lumbalis et pelvis
Innefattar:
Anus
Bukväggen
Flanken
Ljumske
Sätet
Yttre könsorgan
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Effekter av främmande kropp i:
• anus och rektum (T18.5)
• magsäck, tunntarm och tjocktarm
(T18.2-T18.4)
• urin- och könsorgan (T19.-)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Köldskada (T33-T35)
Skador på :
• bålen UNS (T09.-)
• ryggmärgen UNS (T09.3)
• rygg UNS (T09.-)

S30

Ytlig skada på buken, nedre
delen av ryggen och
bäckenet
Injuria superficialis
abdominis, dorsi et pelvis
Utesluter:
Ytlig skada på höften (S70.-)

S30.0

Kontusion på nedre delen av
ryggen och bäckenet
Sätet

S30.1

Kontusion på bukväggen
Flank
Ljumske

S30.2

Kontusion på yttre könsorganen
Blygdläppar (stora) (små)
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vagina
Vulva
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S30.7

Multipla ytliga skador på buken,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

S30.8

Andra specificerade ytliga skador
på buken, nedre delen av ryggen
och bäckenet

S30.9

Ytlig skada på buken, nedre
delen av ryggen och bäckenet
med ospecificerad lokalisation

S31

Sårskada på buken, nedre
delen av ryggen och
bäckenet
Vulnus apertum abdominis,
dorsi inferioris et pelvis
Utesluter:
Sårskada på höften (S71.0)
Traumatisk amputation av del av
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet (S38.2-S38.3)

S31.0

Sårskada på nedre delen av
ryggen och bäckenet
Sätet

S31.1

Sårskada på bukväggen
Flank
Ljumske

S31.2

Sårskada på penis

S31.3

Sårskada på skrotum och
testiklar

S31.4

Sårskada på vagina och vulva

S31.5

Sårskada på andra och
ospecificerade yttre könsorgan
Utesluter:
Traumatisk amputation av yttre
könsorgan (S38.2)

S31.7

Multipla sårskador på buken,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

S31.8

Sårskada på andra och
ospecificerade delar av buken
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S32

Fraktur på ländkotpelaren
och bäckenet
Fractura columnae vertebralis
lumbalis et pelvis
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och öppet sår. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Innefattar:
Lumbosakral:
• kotbåge
• kotkropp
• utskott
Utesluter:
Höftfraktur UNS (S72.0)

S32.0

Fraktur på ländkota
Fraktur på ländkotpelaren

S32.1

Fraktur på sakrum

S32.2

Fraktur på koccyx

S32.3

Fraktur på os ilium

S32.4

Fraktur på acetabulum

S32.5

Fraktur på os pubis

S32.7

Multipla frakturer på
ländkotpelaren och bäckenet

S32.8

Fraktur på andra och
ospecificerade delar av
ländkotpelaren och bäckenet
Fraktur på bäckenet UNS
Fraktur på lumbosakralkotpelaren
UNS
Fraktur på os ischii

S33

Luxation och distorsion i
leder och ligament i
lumbalkotpelaren och
bäckenet
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
columnae vertebralis lumbalis
et pelvis
Utesluter:
Luxation, distorsion i höftled och
höftligament (S73.-)
Ruptur eller (icke traumatisk)
luxation av intervertebraldisk i
lumbalregionen (M51.-)
Skada vid förlossningen på
bäckenets leder och ligament
(O71.6)

S34.1

Annan skada på ryggmärgens
lumbaldel

S34.2

Skada på nervrot i lumbal- och
sakralkotpelaren

S34.3

Skada på cauda equina

S34.4

Skada på lumbosakralplexus

S34.5

Skada på sympatiska nerver i
lumbal- och sakralregionen samt
bäckenet
Ganglion eller plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (inferior)
(superior)
Nervus splanchnicus

S33.0

Traumatisk ruptur av
intervertebraldisk i
lumbalregionen

S34.6

Skada på perifera nerver i bålen,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

S33.1

Luxation av ländkota

S34.8

Skada på andra och
ospecificerade nerver på buknivå,
bäckennivå och nedre delen av
ryggen

S35

Skada på blodkärl på
buknivå, bäckennivå och
nedre delen av ryggen
Injuria vasorum regionis
abdominis, dorsi inferioris et
pelvis

S35.0

Skada på bukaorta

Luxation i ländkotpelaren UNS

S33.2

Luxation i sakroiliakaleden och
leden mellan sakrum och koccyx

S33.3

Luxation i andra och
ospecificerade delar av
ländkotpelaren och bäckenet

S33.4

Traumatisk ruptur av symfysen

S33.5

Distorsion i ländkotpelaren

S33.6

Distorsion i sakroiliakaleden

S33.7

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av
ländkotpelaren och bäckenet

S34

S34.0

Skada på nerver och
lumbala delen av
ryggmärgen på buknivå,
bäckennivå och nedre
delen av ryggen
Injuria nervorum et medullae
spinalis lumbalis regionis
abdominis, dorsi i inferioris et
pelvis
Stötskada och ödem i
ryggmärgens lumbaldel
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Utesluter:
Aorta UNS (S25.0)

S35.1

Skada på vena cava inferior
Vena hepatica
Utesluter:
Vena cava UNS (S25.2)

S35.2

Skada på arteria coeliaca eller
arteria mesenterica
Arteria gastrica
Arteria gastroduodenalis
Arteria hepatica
Arteria lienalis
Arteria mesenterica (inferior)
(superior)

S35.3

Skada på vena porta eller vena
lienalis

S36.8

Vena mesenterica (inferior)
(superior)

S35.4

Skada på njurkärl

Peritoneum
Retroperitoneum

S36.9

Skada på ospecificerat organ i
buken

S37

Skada på urin- och
bäckenorganen
Injuria organorum urinaria et
pelvis

Njurartär eller njurven

S35.5

Skada på iliakakärl
Arteria eller vena hypogastrica
Arteria eller vena iliaca
Arteria eller vena uterina

S35.7

S35.8

Skada på multipla blodkärl på
buknivå, bäckennivå och nedre
delen av ryggen

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning
0 utan öppet sår in i bäckenhålan
1 med öppet sår in i bäckenhålan
Utesluter:
Peritoneum och retroperitoneum
(S36.8)

Skada på andra blodkärl på
buknivå, bäckennivå och nedre
delen av ryggen
Arteria eller vena ovarialis

S35.9

S36

Skada på ospecificerat blodkärl
på buknivå, bäckennivå och
nedre delen av ryggen

Skada på organ i bukhålan
Injuria organorum
intraabdominalium
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in till bukhålan
1 med öppet sår in till bukhålan

Skada på andra specificerade
organ i buken

S37.0

Skada på njure

S37.1

Skada på uretär

S37.2

Skada på urinblåsan

S37.3

Skada på uretra

S37.4

Skada på äggstock

S37.5

Skada på äggledare

S37.6

Skada på livmodern

S36.0

Skada på mjälten

S37.7

Skada på multipla bäckenorgan

S36.1

Skada på levern eller gallblåsan

S37.8

Skada på andra specificerade
bäckenorgan

Gallgång

S36.2

Skada på bukspottkörteln

S36.3

Skada på magsäcken

S36.4

Skada på tunntarmen

S36.5

Skada på tjocktarmen

S36.6

Skada på rektum

S36.7

Skada på multipla organ i buken

Binjurar
Prostata
Sädesblåsor
Sädesledare (vas deferens)
Utesluter:
Sårskada på andra och
ospecificerade yttre könsorgan
(S31.5)

S37.9
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Skada på ospecificerat
bäckenorgan

S38

Klämskador och traumatisk
amputation av del av
buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
Compressio et amputatio
traumatica partis abdominis,
dorsi inferioris, lumbalis et
pelvis

S38.0

Klämskada på yttre könsorganen

S38.1

Klämskada på andra och
ospecificerade delar av buken,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

S38.2

Traumatisk amputation av yttre
könsorgan
Labia (majora) (minora)
Penis
Skrotum
Testikel
Vulva

S38.3

Traumatisk avskärning av andra
och ospecificerade delar av
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Utesluter:
Avskuren buk (T05.8)

S39

Andra och ospecificerade
skador på buken, nedre
delen av ryggen och
bäckenet
Aliae injuriae abdominis, dorsi
inferioris et pelvis

S39.0

Skada på muskel och sena i
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet

S39.6

Samtidig skada på organ i buken
och bäckenet

S39.7

Andra multipla skador på buken,
nedre delen av ryggen och
bäckenet
Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S30S39.6
Utesluter:
Skador under S36.- med samtidiga
skador under S37.- (S39.6)
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S39.8

Andra specificerade skador på
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet

S39.9

Ospecificerad skada på buken,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

SKADOR PÅ SKULDRA OCH
ÖVERARM (S40-S49)
Injuriae scapulae et brachii
Innefattar:
Skador på axill och skulderregion
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av skuldra och
överarm (T00-T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på:
• arm med ospecificerad nivå (T10-T11)
• armbåge (S50-S59)

S40

Ytlig skada på skuldra och
överarm
Injuria superficialis scapulae
et brachii

S40.0

Kontusion på skuldra och
överarm

S40.7

Multipla ytliga skador på skuldra
och överarm

S40.8

Andra specificerade ytliga skador
på skuldra och överarm

S40.9

Ospecificerad ytlig skada på
skuldra och överarm

S41

Sårskada på skuldra och
överarm
Vulnus apertum scapulae et
brachii

S42

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

S42.0

Nyckelbensfraktur

S42.1

Skulderbladsfraktur

S42.2

Fraktur på övre delen av
humerus
Collum anatomicum
Collum chirurgicum
Tuberositas major
Övre epifysen

S42.3

Utesluter:
Traumatisk amputation av skuldra
och överarm (S48.-)

S41.0

Sårskada på skuldra

S41.1

Sårskada på överarm

S41.7

Multipla sårskador på skuldra
och överarm

S41.8

Sårskada på andra och
ospecificerade delar av
skuldergördeln
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Fraktur på skuldra och
överarm
Fractura scapulae et brachii

Fraktur på humerusskaftet
Humerus UNS
Överarm UNS

S42.4

Fraktur på nedre delen av
humerus
Distala änden av humerus
Laterala kondylen (ulnara
kondylen)
Mediala kondylen (radiala
kondylen)
Nedre epifysen
Suprakondylärt
Utesluter:
Fraktur på armbåge UNS (S52.0)

S42.7

Multipla frakturer på nyckelben,
skulderblad och humerus

S42.8

Fraktur på andra specificerade
delar av skulderblad och överarm

S42.9

Fraktur på skuldergördel med
ospecificerad lokalisation
Fraktur på skuldra UNS

S43

S43.0

Luxation och distorsion i
skuldergördelns leder och
ligament
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
regionis scapularis

S44.2

Utesluter:
Radialisnerv UNS (S54.2)

S44.3

Skada på nervus axillaris

S44.4

Skada på nervus
musculocutaneus

S44.5

Skada på sensorisk hudnerv på
skulder- och överarmsnivå

S44.7

Skada på multipla nerver på
skulder- och överarmsnivå

S44.8

Skada på andra specificerade
nerver på skulder- och
överarmsnivå

S44.9

Skada på ospecificerad nerv på
skulder- och överarmsnivå

S45

Skada på blodkärl på
skulder- och överarmsnivå
Injuria vasorum regionis
scapulae et brachii

Luxation i skulderled
Glenohumeralled

S43.1
S43.2

Luxation i akromioklavikularled
Luxation i sternoklavikularled

S43.3

Luxation i annan och
ospecificerad del av
skuldergördeln
Luxation i skuldergördeln UNS

S43.4

Distorsion i skulderled
Korakohumeralligament
Rotationskapsel
Rotator cuff
Skada på labrum i skulderleden

S43.5

Distorsion i
akromioklavikularled
Akromioklavikularligament

S43.6

Distorsion i sternoklavikularled

S43.7

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av
skuldergördeln

Skada på nervus radialis på
överarmsnivå

Utesluter:
Arteria subclavia (S25.1)
Vena subclavia (S25.3)

S45.0

Skada på arteria axillaris

S45.1

Skada på arteria brachialis

S45.2

Skada på vena axillaris eller vena
brachialis

S45.3

Skada på ytlig ven på skulderoch överarmsnivå

S45.7

Skada på multipla blodkärl på
skulder- och överarmsnivå

S45.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på skulder- och
överarmsnivå

S45.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på skulder- och överarmsnivå

Distorsion i skuldergördeln UNS

S44

Skada på nerver på
skulder- och överarmsnivå
Injuria nervorum regionis
scapulae et brachii
Utesluter:
Skada på brakialplexus (S14.3)

S44.0

Skada på nervus ulnaris på
överarmsnivå
Utesluter:
Ulnarisnerv UNS (S54.0)

S44.1

Skada på nervus medianus på
överarmsnivå
Utesluter:
Medianusnerv UNS (S54.1)
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S46

Skada på muskel och sena
på skulder- och
överarmsnivå
Injuria musculorum et
tendinum regionis scapulae et
brachii

S48.0

Traumatisk amputation vid
skulderled

S48.1

Traumatisk amputation på nivå
mellan skulderled och armbåge

S48.9

Traumatisk amputation av
skuldra och överarm på
ospecificerad nivå

S49

Andra och ospecificerade
skador på skuldra och
överarm
Aliae injuriae non specificatae
scapulae et brachii

S49.7

Multipla skador på skuldra och
överarm

Utesluter:
Skada på muskel och sena på eller
under armbåge (S56.-)

S46.0

Skada på muskel och sena i
rotationskapsel (rotatorkuff) i
skulderled

S46.1

Skada på muskel och sena
tillhörande biceps långa huvud

S46.2

Skada på muskel och sena i
andra delar av biceps

S46.3
S46.7

Skada på muskel och sena
tillhörande triceps
Skada på multipla muskler och
senor på skulder- och
överarmsnivå

S46.8

Skada på andra specificerade
muskler och senor på skulderoch överarmsnivå

S46.9

Skada på ospecificerad muskel
och sena på skulder- och
överarmsnivå

S47

Klämskada på skuldra och
överarm
Compressio scapulae et
brachii
Utesluter:
Klämskada på armbåge (S57.0)

S48

Traumatisk amputation av
skuldra och överarm
Amputatio traumatica
scapulae et brachii
Utesluter:
Amputation av arm på
ospecificerad nivå (T11.6)
Amputation på armbågsnivå
(S58.0)
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Skador som kan klassificeras under
mer än en av kategorierna S40-S48

S49.8

Andra specificerade skador på
skuldra och överarm

S49.9

Ospecificerad skada på skuldra
och överarm

SKADOR PÅ ARMBÅGE OCH
UNDERARM (S50-S59)
Injuriae cubiti et antebrachii

S52

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Fraktur på handleds- och handnivå
(S62.-)

Utesluter:
Dubbelsidigt engagemang av armbåge och
underarm (T00-T07)
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på arm på ospecificerad nivå (T10-T11)
Skador på handled och hand (S60-S69)

S50

Ytlig skada på underarm
Injuria superficialis
antebrachii

S52.0

Kontusion på armbåge

S50.1

Kontusion på andra och
ospecificerade delar av underarm

S50.7

Multipla ytliga skador på
underarm

S52.1

S50.8
S50.9

Andra specificerade ytliga skador
på underarm

S51

Sårskada på underarm
Vulnus antebrachii
Utesluter:
Sårskada på handled och hand
(S61.-)
Traumatisk amputation av
underarm (S58.-)

S51.0

Sårskada på armbåge

S51.7

Multipla sårskador på underarm

S51.8

Sårskada på andra delar av
underarm

S51.9

Sårskada på underarm med
ospecificerad lokalisation
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Fraktur på övre delen av radius
Proximala delen av radius
Radiushalsen
Radiushuvudet

S52.2

Fraktur på ulnaskaftet

S52.3

Fraktur på radiusskaftet

S52.4

Fraktur på skaften av både ulna
och radius

S52.5

Fraktur på nedre delen av radius

Ospecificerad ytlig skada på
underarm
Ytlig skada på armbåge UNS

Fraktur på övre delen av ulna
Armbåge UNS
Monteggiafraktur-luxation
Olekranon
Processus coronoideus ulnae
Proximala delen av ulna

Utesluter:
Ytlig skada på handled och hand
(S60.-)

S50.0

Fraktur på underarm
Fractura antebrachii

Colles fraktur
Smiths fraktur

S52.6

Fraktur på nedre delen av både
ulna och radius

S52.7

Multipla frakturer på underarm
Utesluter:
Fraktur på både ulna och radius:
• nedre delen (S52.6)
• skaften (S52.4)

S52.8

Fraktur på andra delar av
underarm
Caput ulnae
Nedre delen av ulna

S52.9

Fraktur på underarm med
ospecificerad lokalisation

S53

S53.0

Luxation och distorsion i
armbågens leder och
ligament
Luxatio et distorsio articuli et
ligamentorum cubiti

S55.0

Skada på arteria ulnaris på
underarmsnivå

S55.1

Skada på arteria radialis på
underarmsnivå

Ospecificerad luxation i armbåge
Ulnohumeralleden
Utesluter:
Luxation av enbart radiushuvudet
(S53.0)

Skada på blodkärl på
underarmsnivå
Injuria vasorum regionis
antebrachii
Utesluter:
Skada på blodkärl på handleds- och
handnivå (S65.-)
Skada på brakialkärl (S45.1-S45.2)

Luxation av radiushuvudet
Radiohumeralleden
Utesluter:
Monteggiafraktur-luxation (S52.0)

S53.1

S55

S55.2

Skada på ven på underarmsnivå

S53.2

Traumatisk ruptur av radiala
kollateralligamentet

S55.7

Skada på multipla blodkärl på
underarmsnivå

S53.3

Traumatisk ruptur av ulnara
kollateralligamentet

S55.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på underarmsnivå

S55.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på underarmsnivå

S56

Skada på muskel och sena
på underarmsnivå
Injuria musculi et tendinis
regionis antebrachii

S53.4

Distorsion i armbåge

S54

Skada på nerver på
underarmsnivå
Injuria nervorum regionis
antebrachii
Utesluter:
Skada på nerver på handleds- och
handnivå (S64.-)

S54.0

Nervus ulnaris UNS

S54.1

Skada på nervus medianus på
underarmsnivå
Nervus medianus UNS

S54.2

Utesluter:
Skada på muskel och sena vid eller
nedanför handled (S66.-)

Skada på nervus ulnaris på
underarmsnivå
S56.0

Skada på tummens böjmuskel
och dess sena på underarmsnivå

S56.1

Skada på övriga fingrars
böjmuskel och dess sena på
underarmsnivå

S56.2

Skada på annan böjmuskel och
dess sena på underarmsnivå

S56.3

Skada på tummens sträck- eller
abduktormuskler och deras senor
på underarmsnivå

S56.4

Skada på övriga fingrars
sträckmuskel och dess sena på
underarmsnivå

S56.5

Skada på annan sträckmuskel
och dess sena på underarmsnivå

Skada på nervus radialis på
underarmsnivå
Nervus radialis UNS

S54.3

Skada på sensorisk hudnerv på
underarmsnivå

S54.7

Skada på multipla nerver på
underarmsnivå

S54.8

Skada på andra specificerade
nerver på underarmsnivå

S54.9

Skada på ospecificerad nerv på
underarmsnivå
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S56.7

Skada på multipla muskler och
senor på underarmsnivå

S56.8

Skada på andra och
ospecificerade muskler och senor
på underarmsnivå

S57

Klämskada på underarm
Compressio antebrachii
Utesluter:
Klämskada på handled och hand
(S67.-)

S57.0

Klämskada på armbåge

S57.8

Klämskada på andra delar av
underarm

S57.9

Klämskada på underarm med
ospecificerad lokalisation

S58

S58.0
S58.1
S58.9

S59

SKADOR PÅ HANDLED OCH HAND
(S60-S69)
Injuriae carpi et manus
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av handled och hand
(T00-T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på arm på ospecificerad nivå (T10-T11)

S60

Ytlig skada på handled och
hand
Injuria superficialis carpi et
manus

S60.0

Kontusion på finger (fingrar)
utan skada på nagel
Kontusion på finger (fingrar) UNS
Utesluter:
Kontusion med engagemang av
nagel (matrix) (S60.1)

Traumatisk amputation av
underarm
Amputatio traumatica
antebrachii

S60.1

Utesluter:
Traumatisk amputation av handled
och hand (S68.-)

Kontusion på finger (fingrar)
med skada på nagel

S60.2

Kontusion på andra delar av
handled och hand

Traumatisk amputation på
armbågsnivå

S60.7

Multipla ytliga skador på
handled och hand

Traumatisk amputation mellan
armbåge och handled

S60.8

Andra specificerade ytliga skador
på handled och hand

S60.9

Ytlig skada på handled och hand,
ospecificerad

S61

Sårskada på handled och
hand
Vulnus carpi et manus

Traumatisk amputation av
underarm med ospecificerad
lokalisation

Andra och ospecificerade
skador på underarm
Aliae injuriae antebrachii non
specificatae

Utesluter:
Traumatisk amputation av handled
och hand (S68.-)

Utesluter:
Andra och ospecificerade skador på
handled och hand (S69.-)

S59.7

Multipla skador på underarm
Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S50-S58

S59.8

Andra specificerade skador på
underarm

S59.9

Ospecificerad skada på
underarm
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S61.0

Sårskada på finger (fingrar) utan
skada på nagel
Sårskada på finger (fingrar) UNS
Utesluter:
Sårskada med engagemang av nagel
(matrix) (S61.1)

S61.1

Sårskada på finger (fingrar) med
skada på nagel

S61.7

Multipla sårskador på handled
och hand

S61.8

Sårskada på andra specificerade
delar av handled och hand

S61.9

S62

Sårskada på handled och hand
med ospecificerad lokalisation

Fraktur på handled och
hand
Fractura carpi et manus
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Fraktur på distala delar av ulna och
radius (S52.-)

S63

Luxation och distorsion i
leder och ligament på
handleds- och handnivå
Luxatio et distorsio
articulorum et ligamentorum
regionis carpi et manus

S63.0

Luxation i handled

S63.1

Luxation i finger eller tumme
Interfalangealled
Metakarpofalangealled

S63.2

Multipla luxationer i fingrar

S63.3

Traumatisk ruptur av ligament i
handled och hand

S63.4

Traumatisk ruptur av ligament i
finger vid metakarpofalangealled
(leder) och interfalangealled
(leder)

S63.5

Distorsion i handled
Interkarpalleder
Radiokarpalleden

S63.6
S62.0

Fraktur på os scaphoideum (i
hand)

S62.1

Fraktur på andra karpalben

S62.2

Fraktur på första
metakarpalbenet
Bennetts fraktur

S62.3

Fraktur på annat metakarpalben

S62.4

Multipla frakturer på
metakarpalben

S62.5

Fraktur på tumme

S62.6

Fraktur på annat finger

S62.7

Multipla frakturer på fingrar

S62.8

Fraktur på andra och
ospecificerade delar av handled
och hand
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Distorsion i finger (fingrar) eller
tumme
Interfalangealled i hand
Metakarpofalangealled

S63.7

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av hand

S64

Skada på nerver på
handleds- och handnivå
Injuria nervorum regionis
carpi et manus

S64.0

Skada på nervus ulnaris på
handleds- och handnivå

S64.1

Skada på nervus medianus på
handleds- och handnivå

S64.2

Skada på nervus radialis på
handleds- och handnivå

S64.3

Skada på nerv till tumme

S64.4

Skada på nerv till annat finger

S64.7

Skada på multipla nerver på
handleds- och handnivå

S64.8

Skada på andra specificerade
nerver på handleds- och
handnivå

S66.4

Skada på tummens korta muskel
och dess sena på handleds- och
handnivå

S64.9

Skada på ospecificerad nerv på
handleds- och handnivå

S66.5

Skada på korta muskler och
deras senor till andra fingrar i
handen

S65

Skada på blodkärl på
handleds- och handnivå
Injuria vasorum regionis carpi
et manus

S66.6

Skada på multipla böjmuskler
och deras senor på handleds- och
handnivå

S66.7

Skada på multipla sträckmuskler
och deras senor på handleds- och
handnivå

S66.8

Skada på andra specificerade
muskler och senor på handledsoch handnivå

S66.9

Skada på ospecificerad muskel
och sena på handleds- och
handnivå

S67

Klämskada på handled och
hand
Compressio carpi et manus

S67.0

Klämskada på tumme och annat
finger (fingrar)

S67.8

Klämskada på andra och
ospecificerade delar av handled
och hand

S68

Traumatisk amputation av
handled och hand
Amputatio traumatica carpi et
manus

S68.0

Traumatisk amputation av
tumme (komplett) (partiell)

S68.1

Skada på böjmuskel och dess
sena till övriga fingrar på
handleds- och handnivå

Traumatisk amputation av annat
enstaka finger (komplett)
(partiell)

S68.2

Skada på tummens sträckmuskel
och dess sena på handleds- och
handnivå

Traumatisk amputation av två
eller fler fingrar (komplett)
(partiell)

S68.3

Kombinerad traumatisk
amputation av delar av finger
eller fingrar jämte andra delar av
hand och handled

S65.0

Skada på arteria ulnaris på
handleds- och handnivå

S65.1

Skada på arteria radialis på
handleds- och handnivå

S65.2

Skada på ytliga palmarbågen

S65.3

Skada på djupa palmarbågen

S65.4

Skada på tummens blodkärl

S65.5

Skada på blodkärl i annat finger

S65.7

Skada på multipla blodkärl på
handleds- och handnivå

S65.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på handleds- och
handnivå

S65.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på handleds- och handnivå

S66

Skada på muskel och sena
på handleds- och handnivå
Injuria musculi et tendinis
regionis carpi et manus

S66.0

Skada på tummens långa
böjmuskel och dess sena på
handleds- och handnivå

S66.1

S66.2

S66.3

Skada på sträckmuskel och dess
sena till andra fingrar på
handleds- och handnivå
598

S68.4

Traumatisk amputation av hand
på handledsnivå

S68.8

Traumatisk amputation av andra
specificerade delar av handled
och hand

S68.9

Traumatisk amputation av
handled och hand på
ospecificerad nivå

S69

Andra och ospecificerade
skador på handled och
hand
Aliae injuriae carpi et manus
non specificatae

S69.7

S69.9

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av höft och lår
(T00-T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på nedre extremitet på ospecificerad
nivå (T12-T13)

S70

Ytlig skada på höft och lår
Injuria superficialis coxae et
femoris

S70.0

Kontusion på höft

S70.1

Kontusion på lår

S70.7

Andra specificerade skador på
handled och hand

Multipla ytliga skador på höft
och lår

S70.8

Ospecificerad skada på handled
och hand

Andra specificerade ytliga skador
på höft och lår

S70.9

Ospecificerad ytlig skada på höft
och lår

S71

Sårskada på höft och lår
Vulnus apertum coxae et
femoris

Multipla skador på handled och
hand
Skador som kan klassificeras under
mer än en av kategorierna S60-S68

S69.8

SKADOR PÅ HÖFT OCH LÅR
(S70-S79)
Injuriae coxae et femoris

Utesluter:
Traumatisk amputation av höft och
lår (S78.-)
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S71.0

Sårskada på höft

S71.1

Sårskada på lår

S71.7

Multipla sårskador på höft och
lår

S71.8

Sårskada på andra och
ospecificerade delar av
bäckengördeln

S72

S72.0

Fraktur på lårben
Fractura femoris

S74.2

Skada på sensorisk hudnerv på
höft- och lårnivå

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

S74.7

Skada på multipla nerver på
höft- och lårnivå

S74.8

Skada på andra specificerade
nerver på höft- och lårnivå

S74.9

Skada på ospecificerad nerv på
höft- och lårnivå

S75

Skada på blodkärl på höftoch lårnivå
Injuria vasorum regionis
coxae et femoris

Kollumfraktur
Höftfraktur UNS

S72.1

Pertrokantär fraktur
Intertrokantär fraktur
Trokantär fraktur

Utesluter:
Arteria poplitea (S85.0)

S72.2

Subtrokantär fraktur

S72.3

Fraktur på femurskaftet

S72.4

Fraktur på nedre delen av femur

S72.7

Multipla femurfrakturer

S72.8

Frakturer på andra specificerade
delar av femur

S72.9

Fraktur på ospecificerad del av
femur

S73

Luxation och distorsion i
höftled och höftligament
Luxatio et distorsio articuli et
ligamentorum coxae

S73.0

Luxation i höft

S73.1

Distorsion i höft

S74

Skada på nerver på höftoch lårnivå
Injuria nervorum regionis
coxae et femoris

S74.0

S74.1

Skada på nervus ischiadicus på
höft- och lårnivå
Skada på nervus femoralis på
höft- och lårnivå
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S75.0

Skada på arteria femoralis

S75.1

Skada på vena femoralis på höftoch lårnivå

S75.2

Skada på vena saphena magna på
höft- och lårnivå
Utesluter:
Vena saphena magna UNS (S85.3)

S75.7

Skada på multipla blodkärl på
höft- och lårnivå

S75.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på höft- och lårnivå

S75.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på höft- och lårnivå

S76

Skada på muskel och sena
på höft- och lårnivå
Injuria musculi et tendinis
regionis coxae et femoris

S76.0

Skada på muskel och sena i
höften

S76.1

Skada på quadricepsmuskel och
dess sena
Patellarligament(-sena)

S76.2

Skada på lårets adduktormuskel
och dess sena på låret

S76.3

Skada på muskel och sena i bakre
muskelgruppen på lårnivå

S76.4

Skada på andra och
ospecificerade muskler och senor
på lårnivå

S76.7

Skada på multipla muskler och
senor på höft- och lårnivå

S77

Klämskador på höft och lår
Compressio coxae et femoris

S77.0

Klämskada på höft

S77.1

Klämskada på lår

S77.2

Klämskada på höft jämte
klämskada på lår

S78

Traumatisk amputation av
höft och lår
Amputatio traumatica coxae
et femoris

S78.0

Traumatisk amputation vid
höftleden

S78.1

Traumatisk amputation mellan
höft och knä

S78.9

Traumatisk amputation av höft
och lår på ospecificerad nivå

S79.7

S79.9

Ytlig skada på underben
Injuria superficialis cruris
Utesluter:
Ytlig skada på fotled och fot (S90.-)

S80.0

Kontusion på knä

S80.1

Kontusion på andra och
ospecificerade delar av underben

S80.7

Multipla ytliga skador på
underben

S80.8

Andra specificerade ytliga skador
på underben

S80.9

Ospecificerad ytlig skada på
underben

S81

Sårskada på underben
Vulnus apertum cruris
Utesluter:
Sårskada på fotled och fot (S91.-)
Traumatisk amputation av underben
(S88.-)

Andra och ospecificerade
skador på höft och lår
Aliae injuriae coxae et
femoris

S81.0

Sårskada på knä

Multipla skador på höft och lår

S81.7

Multipla sårskador på underben

S81.8

Sårskada på andra specificerade
delar av underben

S81.9

Sårskada på underben med
ospecificerad lokalisation

Skador som kan klassificeras under
mer än en av kategorierna S70-S78

S79.8

Innefattar:
Fraktur på malleol och fotled
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av knä och underben
(T00-T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på fotled och fot med undantag för
fraktur på fot och malleol (S90-S99)
Skador på nedre extremitet på ospecificerad
nivå (T12-T13)

S80

Utesluter:
Traumatisk amputation av nedre
extremitet på ospecificerad nivå
(T13.6)

S79

SKADOR PÅ KNÄ OCH UNDERBEN
(S80-S89)
Injuriae genus et cruris

Andra specificerade skador på
höft och lår
Ospecificerad skada på höft och
lår
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S82

Fraktur på underben
inklusive fotled
Fractura cruris, tarso incluso
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Innefattar:
Malleol
Utesluter:
Fraktur på fot med undantag för
fotled (S92.-)

S82.0

Fraktur på patella

S82.1

Fraktur på övre delen av tibia
Fraktur på tibiahuvud, tibias
proximala del, tibiakondyler och
tuberositas tibiae med eller utan
angivande av fraktur på fibula

S82.2

S82.8

Bimalleolarfraktur
Fraktur på fotled UNS
Trimalleolarfraktur

S82.9

Underbensfraktur med
ospecificerad lokalisation

S83

Luxation och distorsion i
knäets leder och ligament
Luxatio et distorsio articuli et
ligamentorum genus
Utesluter:
Luxation i knä:
• gammal (M24.3)
• patologisk (M24.3)
• recidiverande (M24.4)
Sjukliga förändringar i:
• knäled (M23.-)
• patella (M22.0-M22.3)

S83.0

Luxation av patella
Utesluter:
Recidiverande patellaluxation
(M22.0)

Fraktur på tibiaskaftet
Med eller utan angivande av fraktur
på fibula

Frakturer på andra specificerade
delar av underben

S83.1

Luxation i knäled
Tibiofibularleden

S82.3

Fraktur på nedre delen av tibia
Med eller utan angivande av fraktur
på fibula
Utesluter:
Mediala malleolen (S82.5)

S82.4

S83.2

Bucket-handle-ruptur:
• laterala menisken
• mediala menisken
• UNS
Utesluter:
Gammal bucket-handle-ruptur
(M23.2)

Fraktur på fibula enbart
Utesluter:
Laterala malleolen (S82.6)

S82.5

S83.2L

Lateral traumatisk meniskruptur i
knäled

S83.2M

Medial traumatisk meniskruptur i
knäled

S83.2X

Traumatisk meniskruptur UNS i knäled

S83.3

Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell

Multipla underbensfrakturer

S83.3L

Lateral broskskada i knäled

Utesluter:
Frakturer på både tibia och fibula:
• nedre delen (S82.3)
• skaftet (S82.2)
• övre delen (S82.1)

S83.3M

Medial broskskada i knäled

S83.3Q

Patellär broskskada i knäled

S83.4

Distorsion engagerande knäets
(mediala) (laterala)
kollateralligament

Fraktur på mediala malleolen
Tibia engagerande fotled och
malleol

S82.6

Fraktur på laterala malleolen
Fibula engagerande fotled och
malleol

S82.7

Meniskruptur, aktuell
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S83.4L

Lateral kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled

S83.4M

Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled

S83.4X

Kollateralligamentdistorsion/ruptur i
knäled UNS

S83.5

Distorsion engagerande knäets
(främre) (bakre) korsband

S85

Skada på blodkärl på
underbensnivå
Injuria vasorum regionis
cruris
Utesluter:
Skada på blodkärl på fotleds- och
fotnivå (S95.-)

S85.0

Skada på arteria poplitea

S85.1

Skada på arteria tibialis
(anterior) (posterior)

Korsbandsruptur
S83.5R

Främre korsbandsdistorsion/ruptur

S83.5S

Bakre korsbandsdistorsion/ruptur

S83.5X

Korsbandsdistorsion/ruptur UNS

S85.2

Skada på arteria fibularis

S83.6

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av knä

S85.3

Skada på vena saphena magna på
underbensnivå

Övre tibiofibularled och dess
ligament
Utesluter:
Distorsion av patellarligament
(S76.1)

S83.7

Skada på multipla strukturer i
knä
Skada på (laterala) (mediala)
menisken i kombination med skada
på (kollateral) (korsbands) ligament

S84

Skada på nerver på
underbensnivå
Injuria nervorum regionis
cruris
Utesluter:
Skada på nerver på fotledsnivå och
fotnivå (S94.-)

S84.0

Skada på nervus tibialis på
underbensnivå

S84.1

Skada på nervus peroneus på
underbensnivå

S84.2

Skada på sensorisk hudnerv på
underbensnivå

S84.7

Skada på multipla nerver på
underbensnivå

S84.8

Skada på andra specificerade
nerver på underbensnivå

S84.9

Skada på ospecificerad nerv på
underbensnivå
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Vena saphena magna UNS

S85.4

Skada på vena saphena parva på
underbensnivå

S85.5

Skada på vena poplitea

S85.7

Skada på multipla blodkärl på
underbensnivå

S85.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på underbensnivå

S85.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på underbensnivå

S86

Skada på muskel och sena
på underbensnivå
Injuria musculi et tendinis
regionis cruris
Utesluter:
Skada på muskel och sena vid eller
nedanför fotled (S96.-)
Skada på patellarligament(-sena)
(S76.1)

S86.0

Skada på akillessena

S86.1

Skada på annan muskel
(muskler) och sena (senor) i
underbenets bakre muskelgrupp

S86.2

Skada på muskel (muskler) och
sena (senor) i underbenets främre
muskelgrupp

S86.3

Skada på muskel (muskler) och
sena (senor) i underbenets
peroneusmuskelgrupp

S86.7

Skada på multipla muskler och
senor på underbensnivå

S86.8

Skada på andra specificerade
muskler och senor på
underbensnivå

S86.9

Skada på ospecificerad muskel
och sena på underbensnivå

S87

Klämskada på underben
Compressio cruris
Utesluter:
Klämskada på fotled och fot (S97.-)

S87.0

Klämskada på knä

S87.8

Klämskada på andra och
ospecificerade delar av underben

S88

Traumatisk amputation av
underben
Amputatio traumatica cruris
Utesluter:
Traumatisk amputation av:
• fotled och fot (S98.-)
• nedre extremitet på
ospecificerad nivå (T13.6)

S88.0

Traumatisk amputation på
knänivå

S88.1

Traumatisk amputation mellan
knä och fotled

S88.9

Traumatisk amputation av
underben på ospecificerad nivå

S89

Andra och ospecificerade
skador på underben
Aliae injuriae cruris non
specificatae
Utesluter:
Andra och ospecificerade skador på
fotled och fot (S99.-)

S89.7

Multipla skador på underben
Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S80-S88
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S89.8

Andra specificerade skador på
underben

S89.9

Ospecificerad skada på underben

SKADOR PÅ FOTLED OCH FOT
(S90-S99)
Injuriae tarsi et pedis
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Dubbelsidigt engagemang av fotled och fot
(T00-T07)
Fraktur på fotled och fot (S82.-)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33-T35)
Skador på nedre extremitet på ospecificerad
nivå (T12-T13)

S90

Ytlig skada på fotled och
fot
Injuria superficialis tarsi et
pedis

S90.0

Kontusion på fotled

S90.1

Kontusion på tå (tår) utan skada
på nagel

S91.3

Sårskada på andra delar av fot
Sårskada på fot UNS

S91.7

Multipla sårskador på fotled och
fot

S92

Fraktur på fot med
undantag för fotled
Fractura pedis, tarso excepto
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Fotled (S82.-)
Malleol (S82.-)

S92.0

Fraktur på kalkaneus

S92.1

Fraktur på talus

S92.2

Fraktur på andra tarsalben

S92.3

Fraktur på metatarsalben

S92.4

Fraktur på stortå

S92.5

Fraktur på annan tå

S92.7

Multipla frakturer på fot

S92.9

Ospecificerad fraktur på fot

S93

Luxation och distorsion i
leder och ligament på
fotleds- och fotnivå
Luxatio et distorsio articuli et
ligamentorum regionis tarsi et
pedis

S93.0

Luxation i fotleden

S93.1

Luxation i tå (tår)

S93.2

Ruptur av ligament i fotled och
fot

Kontusion på tå (tår) UNS

S90.2

Kontusion på tå (tår) med skada
på nagel

S90.3

Kontusion på andra och
ospecificerade delar av fot

S90.7

Multipla ytliga skador på fotled
och fot

S90.8

Andra specificerade ytliga skador
på fotled och fot

S90.9

Ospecificerad ytlig skada på
fotled och fot

S91

Sårskada på fotled och fot
Vulnus apertum tarsi et pedis
Utesluter:
Traumatisk amputation av fotled
och fot (S98.-)

S91.0

Sårskada på fotled

S91.1

Sårskada på tå (tår) utan skada
på nagel
Sårskada på tå (tår) UNS

S91.2

Sårskada på tå (tår) med skada
på nagel
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S93.3

Luxation i andra och
ospecificerade delar av fot
Os naviculare (i fot)
Tarsalled (tarsalleder)
Tarsometatarsalled
(tarsometatarsalleder)

S93.4

S95.2

Skada på vena dorsalis pedis

S95.7

Skada på multipla blodkärl på
fotleds- och fotnivå

S95.8

Skada på andra specificerade
blodkärl på fotleds- och fotnivå

S95.9

Skada på ospecificerat blodkärl
på fotleds- och fotnivå

S96

Skada på muskel och sena
på fotleds- och fotnivå
Injuria musculi et tendinis
regionis tarsi et pedis

Distorsion i fotled
Utesluter:
Skada på akillessena (S86.0)

S93.5

Distorsion i tå (tår)

S93.6

Distorsion i andra och
ospecificerade delar av fot

S94

Skada på nerver på fotledsoch fotnivå
Injuria nervorum regionis tarsi
et pedis

Utesluter:
Skada på akillessena (S86.0)

S96.0

Skada på lång tåböjmuskel och
dess sena på fotleds- och fotnivå

S96.1

Skada på lång tåsträckmuskel
och dess sena på fotleds- och
fotnivå

S94.0

Skada på nervus plantaris
lateralis

S94.1

Skada på nervus plantaris
medialis

S96.2

Skada på nervus peroneus
profundus på fotleds- och fotnivå

Skada på inre muskel och dess
sena på fotleds- och fotnivå

S96.7

Skada på sensorisk hudnerv på
fotleds- och fotnivå

Skada på multipla muskler och
senor på fotleds- och fotnivå

S96.8

Skada på andra specificerade
muskler och senor på fotleds- och
fotnivå

S96.9

Skada på ospecificerad muskel
och sena på fotleds- och fotnivå

S97

Klämskada på fotled och
fot
Compressio regionis tarsi et
pedis

S94.2
S94.3
S94.7

Skada på multipla nerver på
fotleds- och fotnivå

S94.8

Skada på andra specificerade
nerver på fotleds- och fotnivå

S94.9

Skada på ospecificerad nerv på
fotleds- och fotnivå

S95

Skada på blodkärl på
fotleds- och fotnivå
Injuria vasorum regionis tarsi
et pedis

S97.0

Klämskada på fotled

S97.1

Klämskada på tå (tår)

Utesluter:
Arteria och vena tibialis posterior
(S85.-)

S97.8

Klämskada på andra
specificerade delar av fotled eller
fot

S95.0

Skada på arteria dorsalis pedis

S95.1

Skada på arteria plantaris pedis
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Klämskada på fot UNS

S98

Traumatisk amputation av
fotled och fot
Amputatio traumatica tarsi et
pedis

S98.0

Traumatisk amputation av fot på
fotledsnivå

S98.1

Traumatisk amputation av en tå

S98.2

Traumatisk amputation av två
eller flera tår

S98.3

Traumatisk amputation av andra
specificerade delar av fot
Kombinerad traumatisk amputation
av tå (tår) jämte andra delar av fot

S98.4

Traumatisk amputation av fot på
ospecificerad nivå

S99

Andra och ospecificerade
skador på fotled och fot
Aliae injuriae non specificatae
tarsi et pedis

S99.7

SKADOR SOM ENGAGERAR FLERA
KROPPSREGIONER (T00-T07)
Injuriae multiplicium regionum corporis
Innefattar:
Dubbelsidigt engagemang av extremiteter i
samma kroppsregion
Skador uppdelade efter skadetyp som engagerar
två eller flera kroppsregioner som kan
klassificeras under S00-S99
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Kylskada (T33-T35)
Multipla skador som engagerar endast en
kroppsregion - se S-sektionen
Solbränna (L55.-)

T00

Ytliga skador som
engagerar flera
kroppsregioner
Injuriae superficiales
multiplicium regionum
corporis

T00.0

Ytliga skador som engagerar
huvudet jämte halsen
Ytliga skador med lokalisationer
som kan klassificeras under S00.och S10.Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T00.8)

Multipla skador på fotled och fot
Skador som kan klassificeras på
mer än en av kategorierna S90-S98

S99.8

Andra specificerade skador på
fotled och fot

S99.9

Ospecificerad skada på fotled och
fot

T00.1

Ytliga skador som engagerar
bröstkorgen jämte buken, nedre
delen av ryggen och bäckenet
Ytliga skador med lokalisationer
som kan klassificeras under S20.-,
S30.- och T09.0
Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T00.8)

T00.2

Ytliga skador som engagerar
flera regioner av övre
extremitet(er)
Ytliga skador med lokalisationer
som kan klassificeras under S40.-,
S50.-, S60.- och T11.0
Utesluter:
Med engagemang av
• bröstkorgen, buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet (T00.8)
• nedre extremitet (T00.6)

607

T00.3

Ytliga skador som engagerar
flera regioner av nedre
extremitet(er)
Ytliga skador med lokalisationer
som kan klassificeras under S70.-,
S80.-S90.- och T13.0
Utesluter:
Med engagemang av
bröstkorgen, buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T00.8)
övre extremitet (T00.6)

T00.6

T00.8

Ytliga skador som engagerar
andra kombinationer av
kroppsregioner

T00.9

Multipla ytliga skador,
ospecificerade
Multipla skrubbsår, blåsor (ej
brännblåsor), kontusioner,
hematom, icke giftiga insektsbett
UNS

T01.0

Sårskador som engagerar
bröstkorgen jämte buken, nedre
delen av ryggen och bäckenet
Sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S21.-, S31.och T09.1
Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T01.8)

T01.2

Ytliga skador som engagerar
flera regioner av övre
extremitet(er) jämte nedre
extremitet(er)
Ytliga skador med lokalisationer
som kan klassificeras under T00.2
och T00.3
Utesluter:
Med engagemang av bröstkorgen
jämte buken, nedre delen av ryggen
och bäckenet (T00.8)

T01

T01.1

Sårskador som engagerar flera
regioner av övre extremitet(er)
Sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S41.-, S51.-,
S61.- och T11.1
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet (T01.8)
• nedre extremitet(er) (T01.6)

T01.3

Sårskador som engagerar flera
regioner av nedre extremitet(er)
Sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S71.-, S81.-,
S91.- och T13.1
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet (T01.8)
• övre extremitet(er) (T01.6)

T01.6

Sårskador som engagerar flera
regioner av övre extremitet(er)
jämte nedre extremitet(er)
Öppna sårskador med lokalisationer
som kan klassificeras under T01.2
och T01.3
Utesluter:
Med engagemang av bröstkorgen,
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet (T01.8)

Sårskador som engagerar
flera kroppsregioner
Vulnera multiplicium
regionum corporis
Utesluter:
Traumatiska amputationer som
engagerar
flera kroppsregioner (T05.-)

T01.8

Sårskador som engagerar andra
kombinationer av kroppsregioner

Sårskador som engagerar
huvudet jämte halsen

T01.9

Multipla sårskador,
ospecificerade

Sårskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S01.- och
S11.Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T01.8)
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Multipla sticksår, skärsår, rivsår
och bett av djur UNS

T02

Frakturer som engagerar
flera kroppsregioner
Fracturae multiplicium
regionum corporis
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

T02.0

T02.4

Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S42.-, S52.-,
S62.- och T10 specificerade som
dubbelsidiga
Utesluter:
När kombinerade med frakturer på:
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T02.7)
• nedre extremitet(er) (T02.6)

T02.5

Frakturer som engagerar
huvudet jämte halsen

T02.2

Frakturer som engagerar
bröstkorgen jämte nedre delen av
ryggen och bäckenet

Utesluter:
När kombinerade med frakturer på:
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T02.7)
• övre extremitet(er) (T02.6)

Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S22.-, S32.och T08
Utesluter:
När kombinerade med frakturer på:
• andra kroppsregioner (T02.8)
• extremitet(er) (T02.7)

T02.6

Frakturer som engagerar flera
regioner i en övre extremitet

T02.7

Frakturer som engagerar
bröstkorgen jämte nedre delen av
ryggen och bäckenet jämte
extremitet(er)

T02.8

Frakturer som engagerar andra
kombinationer av kroppsregioner

T02.9

Multipla frakturer,
ospecificerade

T03

Luxationer och distorsioner
som engagerar flera
kroppsregioner

Utesluter:
När kombinerade med frakturer på:
• annan övre extremitet (T02.4)
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T02.7)
• nedre extremitet(er) (T02.6)

Frakturer som engagerar flera
regioner i en nedre extremitet
Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S72.-, S82.-,
S92.- och T12 i en nedre extremitet
Utesluter:
När kombinerade med frakturer på:
• annan nedre extremitet (T02.5)
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T02.7)
• övre extremitet(er) (T02.6)
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Frakturer som engagerar flera
regioner i övre extremitet(er)
jämte nedre extremitet(er)
Utesluter:
När kombinerade med frakturer i
bröstkorgen, nedre delen av ryggen
och bäckenet (T02.7)

Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S42.-, S52.-,
S62.- och T10 i en övre extremitet

T02.3

Frakturer som engagerar flera
regioner i båda nedre
extremiteterna
Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S72.-, S82.-,
S92.-, och T12 specificerade som
dubbelsidiga

Frakturer med lokalisationer som
kan klassificeras under S02.- och
S12.Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T02.8)

T02.1

Frakturer som engagerar flera
regioner i båda övre
extremiteterna

Luxationes et distorsiones
multiplicium regionum
corporis

T03.0

Luxationer och distorsioner som
engagerar huvudet jämte halsen
Luxationer och distorsioner med
lokalisationer som kan klassificeras
under S03.- och S13.Utesluter:
När kombinerade med luxationer
och distorsioner i andra
kroppsregion(er) (T03.8)

T03.1

Luxationer och distorsioner som
engagerar bröstkorgen jämte
nedre delen av ryggen och
bäckenet

T03.8

Luxationer och distorsioner som
engagerar andra kombinationer
av kroppsregioner

T03.9

Multipla luxationer och
distorsioner, ospecificerade

T04

Klämskador som engagerar
flera kroppsregioner
Compressiones multiplicium
regionum corporis

T04.0

Klämskador som engagerar
huvudet jämte halsen

Luxationer och distorsioner med
lokalisationer som kan klassificeras
under S23.-, S33.- och T09.2
Utesluter:
När kombinerade med luxationer
och distorsioner i andra
kroppsregion(er) (T03.8)

Klämskador med lokalisationer som
klassificeras under S07.- och S17.Utesluter:
Med engagemang av andra
kroppsregioner (T04.8)

T04.1
T03.2

Luxationer och distorsioner som
engagerar flera regioner av övre
extremitet(er)
Luxationer och distorsioner med
lokalisationer som kan klassificeras
under S43.-, S53.-, S63 och T11.2
Utesluter:
När dessa kombineras med
luxationer och distorsioner i:
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T03.8)
• nedre extremitet(er) (T03.4)

T03.3

T03.4

Klämskador med lokalisationer som
kan klassificeras under S28.- och
S38.Klämskador på bålen UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• extremiteter (T04.7)
• andra kroppsregioner (T04.8)

T04.2

Luxationer och distorsioner som
engagerar flera regioner av övre
extremitet(er) jämte nedre
extremitet(er)
Utesluter:
När kombinerade med luxationer
och distorsioner i bröstkorg, nedre
delen av ryggen och bäckenet
(T03.8)
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Klämskador som engagerar flera
regioner av övre extremitet(er)
Klämskador med lokalisationer som
klassificeras under S47.-, S57.- och
S67.Klämskador på övre extremitet
UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet (T04.7)
• nedre extremitet(er) (T04.4)

Luxationer och distorsioner som
engagerar flera regioner av nedre
extremitet(er)
Luxationer och distorsioner med
lokalisationer som kan klassificeras
under S73.-, S83.-, S93.- och T13.2
Utesluter:
När kombinerade med luxationer
och distorsioner i:
• bröstkorgen, nedre delen av
ryggen och bäckenet (T03.8)
• övre extremiteterna (T03.4)

Klämskador som engagerar
bröstkorgen jämte buken, nedre
delen av ryggen och bäckenet

T04.3

Klämskador som engagerar flera
regioner av nedre extremitet(er)
Klämskador med lokalisationer som
klassificeras under S77.-,S87.- och
S97.Klämskador på nedre extremitet
UNS
Utesluter:
Med engagemang av:
• bröstkorgen, buken, nedre delen
av ryggen och bäckenet (T04.7)
• övre extremitet(er) (T04.4)

T04.4

Klämskador som engagerar flera
regioner av övre extremitet(er)
jämte nedre extremitet(er)
Utesluter:
Med engagemang av bröstkorgen,
buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet (T04.7)

T04.7

Klämskador på bröstkorgen
jämte buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet jämte
extremitet(er)

T04.8

Klämskador som engagerar
andra kombinationer av
kroppsregioner

T04.9

T05

Multipla klämskador,
ospecificerade

Traumatiska amputationer
som engagerar flera
kroppsregioner
Amputatio traumatica
multiplicium regionum
corporis
Innefattar:
Bortslitning som engagerar flera
kroppsregioner
Utesluter:
Dekapitation (S18)
Sårskador som engagerar multipla
kroppsregioner (T01.-)
Traumatisk amputation av:
• arm UNS (T11.6)
• ben UNS (T13.6)
• bålen UNS (T09.6)

T05.0

Traumatisk amputation av båda
händerna

T05.1

Traumatisk amputation av ena
handen och andra armen (oavsett
nivå på den amputerade armen,
frånsett handen)

T05.2

Traumatisk amputation av båda
armarna (oavsett nivå)

T05.3

Traumatisk amputation av båda
fötterna
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T05.4

Traumatisk amputation av ena
foten och andra benet (oavsett
nivå på det amputerade benet,
frånsett foten)

T05.5

Traumatisk amputation av båda
benen (oavsett nivå)

T05.6

Traumatisk amputation av övre
och nedre extremiteter oavsett
kombination (och nivå)

T05.8

Traumatiska amputationer som
engagerar andra kombinationer
av kroppsregioner
Avskiljande av :
• bröstkorgen
• buken

T05.9

Multipla traumatiska
amputationer, ospecificerade

T06

Andra skador som
engagerar flera
kroppsregioner som ej
klassificeras på annan plats
Aliae injuriae multiplicium
regionum corporis, non alibi
classificatae

T06.0

Skador på hjärna och
kranialnerver jämte skador på
nerver och ryggmärg på halsnivå
Skador som kan klassificeras under
S04.- och S06.- samtidigt med
skador som kan klassificeras under
S14.-

T06.1

Skador på nerver och ryggmärg
som engagerar flera andra
kroppsregioner

T06.2

Skador på nerver som engagerar
flera kroppsregioner
Multipla skador på nerver UNS
Utesluter:
Med engagemang av ryggmärgen
(T06.0-T06.1)

T06.3

Skador på blodkärl som
engagerar flera kroppsregioner

T06.4

Skador på muskler och senor som
engagerar flera kroppsregioner

T06.5

Skador på bröstkorgens organ
jämte skador på buk- och
bäckenorgan

T06.8

Andra specificerade skador som
engagerar flera kroppsregioner

T07

Ospecificerade multipla
skador
Injuriae multiplices non
specificatae
Utesluter:
Skada UNS (T14.9)

SKADOR PÅ OSPECIFICERAD DEL
AV BÅLEN, EXTREMITET ELLER
ANNAN KROPPSREGION (T08-T14)
Injuriae partis non specificatae trunci,
extremitatum sive aliae regionis
corporis
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20-T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Kylskada (T33-T35)
Skador som engagerar multipla kroppsregioner
(T00-T07)

T08

Fraktur på ryggraden på
ospecificerad nivå
Fractura columnae
vertebralis, regione non
indicata
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Multipla frakturer på ryggraden,
nivå ospecificerad (T02.1)

T09

Andra skador på ryggraden
och bålen på ospecificerad
nivå
Aliae injuriae columnae
vertebralis et trunci, regione
non indicata
Utesluter:
Avskiljande av bålen (T05.8)
Klämskador på bålen UNS (T04.1)
Multipla skador på bålen (T00-T06)
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T09.0

Ytlig skada på bålen, nivå
ospecificerad

T09.1

Sårskada på bålen, nivå
ospecificerad

T09.2

Luxation och distorsion av
ospecificerad led och
ospecificerat ligament i bålen

T09.3

Skada på ryggmärgen, nivå
ospecificerad

T11.0

Ytlig skada på övre extremitet,
nivå ospecificerad

T09.4

Skada på ospecificerad nerv,
nervrot och nervplexus i bålen

T11.1

Sårskada på övre extremitet, nivå
ospecificerad

T09.5

Skada på ospecificerad muskel
och sena i bålen

T11.2

T09.6

Traumatisk amputation av bålen,
nivå ospecificerad

Luxation och distorsion av
ospecificerad led och
ospecificerat ligament i övre
extremitet, nivå ospecificerad

T11.3
T09.8

Andra specificerade skador på
bålen, nivå ospecificerad

Skada på ospecificerad nerv i
övre extremitet, nivå
ospecificerad

T09.9

Ospecificerad skada på bålen,
nivå ospecificerad

T11.4

Skada på ospecificerat blodkärl i
övre extremitet, nivå
ospecificerad

T10

Fraktur på övre extremitet
på ospecificerad nivå
Fractura extremitatis
superioris, regione non
indicata

T11.5

Skada på ospecificerad muskel
och sena i övre extremitet, nivå
ospecificerad

T11.6

Traumatisk amputation av övre
extremitet, nivå ospecificerad

Armfraktur UNS
Bruten arm UNS
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Multipla frakturer på arm, nivå
ospecificerad (T02.-)

T11

Andra skador på övre
extremitet på ospecificerad
nivå
Aliae injuriae extremitatis
superioris, regione non
indicata
Utesluter:
Fraktur på övre extremitet, nivå
ospecificerad (T10)
Klämskada på övre extremitet UNS
(T04.2)
Skador som engagerar flera
kroppsregioner (T00-T06)
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Traumatisk amputation av arm
UNS

T11.8

Annan specificerad skada på övre
extremitet, nivå ospecificerad

T11.9

Ospecificerad skada på övre
extremitet, nivå ospecificerad
Skada på arm UNS

T12

Fraktur på nedre extremitet
på ospecificerad nivå
Fractura extremitatis inferioris
regione non indicata
Brutet ben UNS
Fraktur på nedre extremitet UNS
Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Multipla frakturer på benet, nivå
ospecificerad (T02.-)

T13

Andra skador på nedre extremitet på ospecificerad
nivå
Aliae injuriae extremitatis
inferioris, regione non
indicata
Utesluter:
Fraktur på nedre extremitet UNS,
nivå ospecificerad (T12)
Klämskada på nedre extremitet
UNS (T04.3)
Skador som engagerar multipla
kroppsregioner (T00-T06)

T13.0

Ytlig skada på nedre extremitet,
nivå ospecificerad

T13.1

Sårskada på nedre extremitet,
nivå ospecificerad

T13.2

Luxation och distorsion i
ospecificerad led och
ospecificerat ligament i nedre
extremitet, nivå ospecificerad

T13.3

Skada på ospecificerad nerv i
nedre extremitet, nivå
ospecificerad

T13.4

Skada på ospecificerat blodkärl i
nedre extremitet, nivå
ospecificerad

T13.5

Skada på ospecificerad muskel
och sena i nedre extremitet, nivå
ospecificerad

T13.6

T14

Utesluter:
Skador som engagerar flera
kroppsregioner (T00-T07)

T14.0

T14.0A

Hematom, ospecificerat

T14.0B

Skrubbsår, ospecificerat

T14.0C

Exkoriation

T14.0D

Icke giftigt insektsbett, ospecificerat

T14.0E

Blåsbildning, ospecificerad (ej
brännskada)

T14.0X

Ospecificerad ytlig skada på
ospecificerad kroppsregion

T14.1

Sårskada på ospecificerad
kroppsregion
Bett av djur UNS
Skärsår UNS
Sticksår med penetrerande
främmande kropp UNS
Sår i huden UNS
Öppen sårskada UNS
Utesluter:
Multipla sårskador UNS (T01.9)
Multipla traumatiska amputationer
UNS (T05.9)
Traumatisk amputation UNS
(T14.7)

Traumatisk amputation av benet
UNS

Andra specificerade skador på
nedre extremitet, nivå
ospecificerad

T13.9

Ospecificerad skada på nedre
extremitet, nivå ospecificerad
Skada på benet UNS
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Ytlig skada på ospecificerad
kroppsregion
Blåmärke UNS
Blåsbildning (ej av brännskada)
UNS
Hematom UNS
Icke giftigt insektsbett UNS
Kontusion UNS
Skada av ytlig främmande kropp
utan större sårskada UNS
Skrubbsår UNS
Ytlig skada UNS
Utesluter:
Multipla ytliga skador UNS (T00.9)

Traumatisk amputation av nedre
extremitet, nivå ospecificerad

T13.8

Skada på ospecificerad
kroppsregion
Injuria partis corporis non
specificatae

T14.1A

Bett av djur, ospecificerat

T14.1B

Öppen sårskada, ospecificerad

T14.1X

Ospecificerad sårskada på
ospecificerad kroppsregion

T14.2

T14.3

Fraktur i ospecificerad
kroppsregion

T14.7

Luxation och distorsion i
ospecificerad kroppsregion

T14.8

Andra skador på ospecificerad
kroppsregion

T14.9

Skada, ospecificerad

Skada på nerv(er) i ospecificerad
kroppsregion
Skada på nerv UNS
Traumatisk delning av nerv,
hematomyeli och (övergående)
förlamning UNS
Utesluter:
Multipla skador på nerver UNS
(T06.2)

T14.5

Skada på muskler och senor i
ospecificerad kroppsregion

Följande underuppdelning kan
användas i en femte position där det
inte är möjligt eller önskvärt att
använda multipel kodning för att ange
fraktur och sårskada. En fraktur som
varken anges som sluten eller öppen
skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Fraktur:
• dislocerad UNS
• sluten UNS
• öppen UNS
• UNS
Utesluter:
Multipla frakturer UNS (T02.9)

Traumatisk hemartros, subluxation,
distorsion, ruptur, vrickning,
avslitning, stukning av led och
ledkapsel eller ligament UNS
Utesluter:
Multipel luxation och distorsion
UNS (T03.9)

T14.4

T14.6

Skada på blodkärl i ospecificerad
kroppsregion
Skada, avskärning, sönderslitning,
traumatisk ruptur av blodkärl UNS
Traumatiskt (arteriovenöst)
aneurysm eller fistel i blodkärl UNS
Traumatiskt arteriellt hematom
UNS
Utesluter:
Multipla skador på blodkärl UNS
(T06.3)
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Skada, avskärning, sönderslitning,
sträckning och traumatisk ruptur av
muskler UNS och senor UNS
Utesluter:
Multipla skador på muskler och
senor UNS (T06.4)

Klämskada och traumatisk
amputation i ospecificerad
kroppsregion
Klämskada UNS
Traumatisk amputation UNS
Utesluter:
Multipla klämskador UNS (T04.9)
Multipla traumatiska amputationer
UNS (T05.9)

Utesluter:
Multipla skador UNS (T07)

EFFEKTER AV FRÄMMANDE
KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM
NATURLIG ÖPPNING (T15-T19)
Corpus alienum per orificium naturale
ingressum
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

T15

Främmande kropp i ögats
yttre delar
Corpus alienum oculi
exterioris
Utesluter:
Främmande kropp i penetrerande
sår i orbita och ögonglob (S05.4S05.5)
Kvarliggande (gammal) främmande
kropp i orbita och ögonglob (H05.5,
H44.6-H44.7)
Kvarliggande främmande kropp i
ögonlock (H02.8)

T15.0
T15.1
T15.8

T16

Främmande kropp i
andningsvägarna
Corpus alienum tractus
respiratorii
Innefattar:
Asfyxi orsakad av främmande
kropp
Inhalation av vätska eller uppkräkt
maginnehåll
Tilltäppning genom:
• föda (uppkräkt)
• slem

T17.0

Främmande kropp i bihåla

T17.1

Främmande kropp i näsborre
Näsa UNS

T17.2

Främmande kropp i svalget
Nasofarynx
Svalg UNS

T17.3

Främmande kropp i larynx

T17.4

Främmande kropp i trakea

T17.5

Främmande kropp i bronk

T17.8

Främmande kropp i andra och
multipla delar av
andningsvägarna

Främmande kropp i kornea

Bronkioler
Lunga

Främmande kropp i
konjunktivalsäcken

T17.9

Främmande kropp i
andningsvägarna med
ospecificerad lokalisation

T18

Främmande kropp i
matsmältningskanalen
Corpus alienum tractus
digestorii

Främmande kropp i andra och
multipla delar av ögats yttre
strukturer
Främmande kropp i punctum
lacrimale

T15.9

T17

Främmande kropp i ögats yttre
delar med ospecificerad
lokalisation

Främmande kropp i örat
Corpus alienum auris
Hörselgången

616

Utesluter:
I svalget (T17.2)

T18.0

Främmande kropp i munhålan

T18.1

Främmande kropp i esofagus

T18.2

Främmande kropp i magsäcken

T18.3

Främmande kropp i tunntarmen

T18.4

Främmande kropp i tjocktarmen

T18.5

Främmande kropp i anus och
rektum
Främmande kropp i
rektosigmoidala övergången

T18.8

Främmande kropp i andra och
multipla delar av
matsmältningskanalen

T18.9

Främmande kropp i
matsmältningsorganen med
ospecificerad lokalisation
Matsmältningskanalen UNS
Nedsvald främmande kropp UNS

T19

Främmande kropp i
urinorganen och
könsorganen
Corpus alienum tractus
genitourinarii
Utesluter:
Mekanisk komplikation av
kontraceptivt medel (uterus)
(vagina) (T83.3)
Närvaro av kontraceptivt medel
(uterus) (vagina) (Z97.5)

T19.0

Främmande kropp i uretra

T19.1

Främmande kropp i urinblåsan

T19.2

Främmande kropp i vulva och
vagina

T19.3

Främmande kropp i uterus (alla
delar)

T19.8

Främmande kropp i andra och
multipla delar av urin- och
könsorganen

T19.9

Främmande kropp i urin- och
könsorganen, organdel
ospecificerad
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BRÄNNSKADOR OCH
FRÄTSKADOR (T20-T32)
Combustiones et corrosiones
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
Utesluter:
Erythema ab igne (L59.0)
Solbränna (L55.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och
subkutan vävnad (L55-L59)

BRÄNNSKADOR OCH
FRÄTSKADOR PÅ YTTRE
KROPPSYTA MED SPECIFICERAD
LOKALISATION
(T20-T25)
Combustiones et corrosiones
superficiei externae corporis, loco
indicato

T20.6

Frätskada av andra graden på
huvudet och halsen

T20.7

Frätskada av tredje graden på
huvudet och halsen

T21

Brännskada och frätskada
på bålen
Combustio et corrosio trunci

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]

T20

Brännskada och frätskada
på huvudet och halsen
Combustio et corrosio capitis
et cervicis
Innefattar:
Hårbotten
Läpp
Näsan
Nässeptum
Tinningregionen
Öga samtidigt med andra delar av
ansiktet, huvudet och halsen
Öra (alla delar)
Utesluter:
Brännskada och frätskada (i):
• begränsad till öga och adnexa
(T26.-)
• munhåla och farynx (T28.-)

T20.0
T20.1
T20.2
T20.3
T20.4

T20.5

Innefattar:
Anus
Blygdläppar (stora) (små)
Bröstkorgsväggen
Bröstkörtel
Bukväggen
Flank
Interskapularregionen
Ljumske
Penis
Perineum
Ryggen [alla delar]
Skrotum
Sätesregionen
Testikel
Vulva
Utesluter:
Brännskada och frätskada i:
• axill (T22.-)
• skulderregion (T22.-)

Brännskada av ospecificerad
grad på huvudet och halsen
Brännskada av första graden på
huvudet och halsen
Brännskada av andra graden på
huvudet och halsen
Brännskada av tredje graden på
huvudet och halsen
Frätskada av ospecificerad grad
på huvudet och halsen
Frätskada av första graden på
huvudet och halsen
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T21.0

Brännskada av ospecificerad
grad på bålen

T21.1

Brännskada av första graden på
bålen

T21.2

Brännskada av andra graden på
bålen

T21.3

Brännskada av tredje graden på
bålen

T21.4

Frätskada av ospecificerad grad
på bålen

T21.5

Frätskada av första graden på
bålen

T21.6

Frätskada av andra graden på
bålen

T21.7

Frätskada av tredje graden på
bålen

T22

T22.0

Brännskada och frätskada
på skuldra och övre
extremitet utom handled
och hand
Combustio et corrosio
scapulae et extremitatis
superioris, carpo et manu
exceptis

T23

Innefattar:
Arm (alla delar utom skador på
handled och hand)
Axill
Skulderregionen
Utesluter:
Brännskada och frätskada i:
• handled och hand enbart (T23.-)
• interskapularregionen (T21.-)

T23.0

Brännskada av ospecificerad
grad på handled och hand

T23.1

Brännskada av första graden på
handled och hand

T23.2

Brännskada av andra graden på
handled och hand

T23.3

Brännskada av tredje graden på
handled och hand

T23.4

Frätskada av ospecificerad grad
på handled och hand

T23.5

Frätskada av första graden på
handled och hand

T23.6

Frätskada av andra graden på
handled och hand

T23.7

Frätskada av tredje graden på
handled och hand

T24

Brännskada och frätskada
på höft och nedre
extremitet utom fotled och
fot
Combustio et corrosio coxae
et extremitatis inferioris, tarso
et pede exceptis

Brännskada av ospecificerad
grad på skuldra och övre
extremitet utom handled och
hand

T22.1

Brännskada av första graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand

T22.2

Brännskada av andra graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand

T22.3

Brännskada av tredje graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand

T22.4

Frätskada av ospecificerad grad
på skuldra och övre extremitet
utom handled och hand

T22.5

Frätskada av första graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand

T22.6

Frätskada av andra graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand

T22.7

Frätskada av tredje graden på
skuldra och övre extremitet utom
handled och hand
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Brännskada och frätskada
på handled och hand
Combustio et corrosio carpi et
manus
Innefattar:
Finger (fingernagel)
Handflata
Tumme (tumnagel)

Innefattar:
Benet (alla delar utom fotled och
fot enbart)
Utesluter:
Brännskada och frätskada på fotled
och fot enbart (T25.-)

T24.0

Brännskada av ospecificerad
grad på höft och nedre extremitet
utom fotled och fot

T24.1

Brännskada av första graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

T24.2

Brännskada av andra graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

T24.3

Brännskada av tredje graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

T24.4

Frätskada av ospecificerad grad
på höft och nedre extremitet
utom fotled och fot

T24.5

Frätskada av första graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

T24.6

Frätskada av andra graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

BRÄNNSKADOR OCH
FRÄTSKADOR BEGRÄNSADE TILL
ÖGAT OCH INRE ORGAN (T26-T28)
Combustio et corrosio oculi et
organorum internorum
T26

Brännskada och frätskada
begränsad till ögat och
närliggande organ
Combustio et corrosio oculi et
adnexorum

T26.0

Brännskada på ögonlock och
området omkring ögat

T26.1

Brännskada på kornea och
konjunktivalsäck

T24.7

Frätskada av tredje graden på
höft och nedre extremitet utom
fotled och fot

T26.2

Brännskada som resulterar i
ruptur och destruktion av
ögonglob

T25

Brännskada och frätskada
på fotled och fot
Combustio et corrosio tarsi et
pedis

T26.3

Brännskador på andra delar av
ögat och närliggande organ

T26.4

Brännskada med ospecificerad
lokalisation på ögat och
närliggande organ

T26.5

Frätskada på ögonlock och
området omkring ögat

T26.6

Frätskada på kornea och
konjunktivalsäck

T26.7

Frätskada som resulterar i
ruptur och destruktion av
ögonglob

Innefattar:
Tår

T25.0

Brännskada av ospecificerad
grad på fotled och fot

T25.1

Brännskada av första graden på
fotled och fot

T25.2

Brännskada av andra graden på
fotled och fot

T25.3

Brännskada av tredje graden på
fotled och fot

T26.8

Frätskada på andra delar av ögat
och närliggande organ

T25.4

Frätskada av ospecificerad grad
på fotled och fot

T26.9

Frätskada med ospecificerad
lokalisation på öga och
närliggande organ

T25.5

Frätskada av första graden på
fotled och fot

T27

Brännskada och frätskada i
andningsvägarna
Combustio et corrosio tractus
respiratorii

T27.0

Brännskada i larynx och trakea

T25.6

Frätskada av andra graden på
fotled och fot

T25.7

Frätskada av tredje graden på
fotled och fot
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T27.1

Brännskada som engagerar
larynx och trakea jämte lunga
Utesluter:
Blast injury syndrome (T70.8)

T27.2

Brännskada i andra delar av
andningsvägarna
Brösthålan

T27.3

Brännskada med ospecificerad
lokalisation i andningsvägarna

T27.4

Frätskada i larynx och trakea

T27.5

Frätskada som engagerar larynx
och trakea jämte lunga

T27.6

Frätskada i andra delar av
andningsvägarna

T27.7

Frätskada med ospecificerad
lokalisation i andningsvägarna

T28

Brännskada och frätskada i
andra inre organ
Combustio et corrosio aliorum
organorum internorum

T28.0

Brännskada i munnen och svalget

T28.1

Brännskada i esofagus

T28.2

Brännskada på andra delar av
matsmältningskanalen

T28.3

Brännskada på inre urin- och
könsorgan

T28.4

Brännskada på andra och
ospecificerade inre organ

T28.5

Frätskada i munnen och svalget

T28.6

Frätskada i esofagus

T28.7

Frätskada på andra delar av
matsmältningskanalen

T28.8

Frätskada på inre urin- och
könsorgan

T28.9

BRÄNNSKADOR OCH
FRÄTSKADOR PÅ MULTIPLA OCH
OSPECIFICERADE
KROPPSREGIONER (T29-T32)
Combustiones et corrosiones regionum
corporis multiplicium et non
specificatarum
T29

Brännskador och
frätskador på flera
kroppsregioner
Combustiones et corrosiones
regionum corporis
multiplicium
Innefattar:
Brännskador och frätskador som
kan klassificeras under mer än en
av kategorierna T20-T28

T29.0

Brännskador på flera
kroppsregioner av ospecificerad
grad
Multipla brännskador UNS

T29.1

Brännskador på flera
kroppsregioner utan uppgift om
skador av högre grad än första
graden

T29.2

Brännskador på flera
kroppsregioner utan uppgift om
skador av högre grad än andra
graden

T29.3

Brännskador på flera
kroppsregioner med uppgift om
minst en skada av tredje graden

T29.4

Frätskador på flera
kroppsregioner av ospecificerad
grad
Multipla frätskador UNS

Frätskador på andra och
ospecificerade inre organ

621

T29.5

Frätskador på flera
kroppsregioner utan uppgift om
skador av högre grad än första
graden

T29.6

Frätskador på flera
kroppsregioner utan uppgift om
skador av högre grad än andra
graden

T29.7

Frätskador på flera
kroppsregioner med uppgift om
minst en skada av tredje graden

T30

Brännskada och frätskada
på ospecificerad
kroppsregion
Combustio et corrosio,
regione corporis non
specificata

T31

Anmärkning:
Denna kategori skall användas som
primär kod endast när brännskadans
lokalisation ej specificerats; den
kan användas som tilläggskod till
kategorierna T20-T25 och T29 när
lokalisationen är specificerad

Utesluter:
Brännskador och frätskador med
uppgift om storlek på den
engagerade kroppsytan (T31-T32)

T30.0

T31.0

Brännskador som engagerar
mindre än 10 procent av
kroppsytan

T31.1

Brännskador som engagerar 10 19 procent av kroppsytan

T31.2

Brännskador som engagerar 20 29 procent av kroppsytan

T31.3

Brännskador som engagerar 30 39 procent av kroppsytan

T31.4

Brännskador som engagerar 40 49 procent av kroppsytan

T31.5

Brännskador som engagerar 50 59 procent av kroppsytan

T31.6

Brännskador som engagerar 60 69 procent av kroppsytan

T31.7

Brännskador som engagerar 70 79 procent av kroppsytan

Första gradens frätskada UNS

T31.8

Brännskador som engagerar 80 89 procent av kroppsytan

Frätskada av andra graden på
ospecificerad kroppsregion

T31.9

Brännskador som engagerar 90
procent eller mer av kroppsytan

Brännskada på ospecificerad
kroppsregion av ospecificerad
grad
Brännskada UNS

T30.1

Brännskada av första graden på
ospecificerad kroppsregion
Första gradens brännskada UNS

T30.2

Brännskada av andra graden på
ospecificerad kroppsregion
Andra gradens brännskada UNS

T30.3

Brännskada av tredje graden på
ospecificerad kroppsregion
Tredje gradens brännskada UNS

T30.4

Frätskada på ospecificerad
kroppsregion av ospecificerad
grad
Etsskada UNS
Frätskada UNS

T30.5

T30.6

Frätskada av första graden på
ospecificerad kroppsregion

Andra gradens frätskada UNS

T30.7

Brännskador klassificerade
med hänsyn till storleken
på den kroppsyta som engagerats
Combustio per extensionem
superficiei corporis
classificata

Frätskada av tredje graden på
ospecificerad kroppsregion
Tredje gradens frätskada UNS
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T32

Frätskador klassificerade
med hänsyn till storleken
på den kroppsyta som
engagerats
Corrosio per extensionem
superficiei corporis
classificata

KÖLDSKADA (T33-T35)
Congelationes
Utesluter:
Hypotermi (generell) och andra effekter av låg
temperatur i omgivningen (T68-T69)

T33

Anmärkning:
Denna kategori skall användas som
primär kod endast när frätskadans
lokalisation ej specificerats; den
kan användas som tilläggskod till
kategorierna T20-T25 och T29 när
lokalisationen är specificerad

T32.0

T32.1

T33.0

Ytlig köldskada på huvudet

T33.1

Ytlig köldskada på halsen

Frätskador som engagerar 10 - 19
procent av kroppsytan

T33.2

Ytlig köldskada på bröstkorgen

T33.3

Ytlig köldskada på bukväggen,
nedre delen av ryggen och
bäckenet

T33.4

Ytlig köldskada på arm

Frätskador som engagerar 20 - 29
procent av kroppsytan

T32.3

Frätskador som engagerar 30 - 39
procent av kroppsytan

T32.5

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

Frätskador som engagerar
mindre än 10 procent av
kroppsytan

T32.2

T32.4

Ytlig köldskada
Congelatio superficialis

Frätskador som engagerar 40 - 49
procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 50 - 59
procent av kroppsytan

T32.6

Frätskador som engagerar 60 - 69
procent av kroppsytan

T32.7

Frätskador som engagerar 70 - 79
procent av kroppsytan

T32.8

Frätskador som engagerar 80 - 89
procent av kroppsytan

T32.9

Frätskador som engagerar 90
procent eller mer av kroppsytan
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Utesluter:
Ytlig köldskada på enbart handled
och hand (T33.5)

T33.5

Ytlig köldskada på handled och
hand

T33.6

Ytlig köldskada på höft och lår

T33.7

Ytlig köldskada på knä och
underben
Utesluter:
Ytlig köldskada på enbart fotled
och fot (T33.8)

T33.8

Ytlig köldskada på fotled och fot

T33.9

Ytlig köldskada med andra och
ospecificerade lokalisationer
Ytlig köldskada (på):
• benet UNS
• bålen UNS
• UNS

T34

Köldskada med
vävnadsnekros
Congelatio cum necrosi

T35

Köldskada som engagerar
flera kroppsregioner och
ospecificerad köldskada
Congelatio regionum corporis
multiplicium et congelatio non
specificata

T35.0

Ytlig köldskada som engagerar
flera kroppsregioner

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

T34.0

Köldskada med vävnadsnekros
på huvudet

T34.1

Köldskada med vävnadsnekros
på halsen

T34.2

Köldskada med vävnadsnekros
på bröstkorgen

T34.3

Köldskada med vävnadsnekros
på bukväggen, nedre delen av
ryggen och bäckenet

T34.4

Köldskada med vävnadsnekros
på arm

T34.5
T34.6
T34.7

Multipla ytliga köldskador UNS

T35.1

Köldskada med vävnadsnekros
som engagerar flera
kroppsregioner
Multipla köldskador med
vävnadsnekros UNS

T35.2

Ospecificerad köldskada på
huvud och hals

T35.3

Ospecificerad köldskada på
bröstkorg, buk, nedre delen av
ryggen och bäcken
Köldskada på bålen UNS

Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros på
enbart handled och hand (T34.5)

T35.4

Ospecificerad köldskada på övre
extremitet

Köldskada med vävnadsnekros
på handled och hand

T35.5

Ospecificerad köldskada på
nedre extremitet

Köldskada ned vävnadsnekros på
höft och lår

T35.6

Ospecificerad köldskada som
engagerar flera kroppsregioner

Köldskada med vävnadsnekros
på knä och underben
Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros på
enbart fotled och fot (T34.8)

T34.8

Köldskada med vävnadsnekros
på fotled och fot

T34.9

Köldskada med vävnadsnekros
med andra och ospecificerade
lokalisationer
Köldskada med vävnadsnekros
(på):
• benet UNS
• bålen UNS
• UNS
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Multipla köldskador UNS

T35.7

Ospecificerad köldskada med
ospecificerad lokalisation
Köldskada UNS

FÖRGIFTNING AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER (T36-T50)
Innefattar:
Felaktig substans given eller intagen av misstag
Överdosering av de nämnda substanserna
Utesluter:
Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)
Läkemedelsreaktion och förgiftning hos nyfödd
(P00-P96)
Missbruk av ej beroendeframkallande medel
(F55)
Ogynnsam effekt [överkänslighet etc.] av en
adekvat substans som ordinerats och givits på
rätt sätt; sådana fall skall klassificeras utifrån
den ogynnsamma effekten såsom:
• blodsjukdom (D50-D76)
• dermatit på grund av intagen
substans (L27.-)
• gastrit orsakad av
acetylsalicylsyra (K29.-)
• kontaktdermatit (L23-L25)
• nefropati (N14.0-N14.2)
• ogynnsam effekt av läkemedel
UNS (T88.7)
Patologisk drogintoxikation (F10-F19)
Anmärkning:
Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga,
alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns
i ”FASS: Läkemedel i Sverige” som tillägg till
koden T50.9. Då drogen eller läkemedlet i fråga
specificerats med ATC-kod används enbart
koden T50.9 ur kodserien T36-T50. Koden
T50.9 anges i dessa fall före ATC-koden (ATCkoderna).. Se vidare inledningen till denna
klassifikation beträffande användningen av
ATC-koderna.

T36

Förgiftning med systemiska
antibiotika
Utesluter:
Antibiotika mot tumörsjukdom
(T45.1)
Antibiotika för lokalbehandling i:
• öra, näsa och hals (T49.6)
• öga (T49.5)
Lokalbehandling med antibiotika
som ej klassificeras på annan plats
(T49.0)

T36.0

Penicilliner

T36.1

Cefalosporiner och andra
betalaktamer

T36.2

Kloramfenikol
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T36.3

Makrolider

T36.4

Tetracykliner

T36.5

Aminoglykosider
Streptomycin

T36.6

Rifampicin

T36.7

Antimykotiska antibiotika för
systemiskt bruk

T36.8

Andra specificerade antibiotika
för systemiskt bruk

T36.9

Antibiotika för systemiskt bruk,
ospecificerade

T37

Förgiftning med andra
läkemedel för systemiskt
bruk mot
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Utesluter:
Lokalt använda medel mot
infektioner i:
• öga (T49.5)
• öra, näsa och hals (T49.6)
Lokalt använda medel mot
infektioner som ej klassificeras på
annan plats (T49.0)

T37.0

Sulfonamider

T37.1

Läkemedel mot mykobakterier
Utesluter:
Rifampicin (T36.6)
Streptomycin (T36.5)

T37.2

Antimalariamedel och läkemedel
verksamma mot andra protozoer
i blodet
Utesluter:
Hydroxykinolinderivat (T37.8)

T37.3

Andra läkemedel mot protozoer

T37.4

Maskmedel

T37.5

Virushämmande läkemedel
Utesluter:
Amantadin (T42.8)
Cytarabin (T45.1)

T37.8

Andra specificerade läkemedel
för systemiskt bruk mot
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Hydroxykinolinderivat
Utesluter:
Antimalariamedel (T37.2)

T37.9

Läkemedel för systemiskt bruk
mot infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar, ospecificerat

T38

Förgiftning med hormoner
och deras syntetiska
substitut och antagonister
som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Mineralkortikoider och deras
antagonister (T50.0)
Oxytociska läkemedel (T48.0)
Paratyreoideahormoner och deras
derivat (T50.9)

T38.0

T38.8

Hormoner från hypofysens framlob

T38.9

Andra och ospecificerade hormonantagonister

T39

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

T39.0

Salicylater

T39.1

Anilider

T39.2

Pyrazolonderivat

T39.3

Andra antiinflammatoriska och
antireumatiska läkemedel som ej
är av steroidtyp [NSAID]

T39.4

Antireumatiskt verkande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats

Glukokortikoider och syntetiska
analoger
Utesluter:
Glukokortikoider som används för
lokalbehandling (T49.-)

T38.1

Tyreoideahormoner och substitut

T38.2

Antityreoideasubstanser

T38.3

Insulin och perorala
hypoglykemiska [antidiabetiska]
läkemedel

T38.4

Perorala antikonceptionella
medel

Utesluter:
Glukokortikosteroider (T38.0)
Salicylater (T39.0)

T39.8

Andra analgetika av icke
opioidkaraktär och
febernedsättande läkemedel som
ej klassificeras på annan plats

T39.9

Analgetika av icke
opioidkaraktär, febernedsättande
och antireumatiska läkemedel,
ospecificerade

T40

Förgiftning med narkotiska
och psykodysleptiska
medel [hallucinogener]

Gestagener och
kombinationspreparat

T38.5

Andra östrogener och gestagener
Blandningar och substitut

T38.6

Gonadotropinhämmare,
antiöstrogener och
antiandrogener som ej
klassificeras på annan plats

Utesluter:
Intoxikation i betydelsen berusning
(F10-F19)

Tamoxifen

T38.7

Andra och ospecificerade
hormoner och deras syntetiska
substitut

Androgener och anabola
steroider
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T40.0

Opium

T40.1

Heroin

T40.2

T42

Andra opioider
Kodein
Morfin

T40.3
T40.4

Metadon

T40.5

Kokain

T40.6

Andra och ospecificerade
narkotiska medel

T40.7

Cannabis och dess derivat

T40.8

Lysergid [LSD]

T40.9

Andra och ospecificerade
psykodysleptika [hallucinogener]

Förgiftning med anestetika
och gaser för terapeutiskt
bruk
Utesluter:
Bensodiazepiner (T42.4)
Kokain (T40.5)
Opioider (T40.0-T40.2)

T41.0

T42.0

Hydantoinderivat

T42.1

Karbamazepin

T42.2

Succinimider och
oxazolidindioner

T42.3

Barbiturater
Utesluter:
Tiobarbiturater (T41.1)

Meskalin
Psilocin
Psilocybin

T41

Utesluter:
Intoxikation i betydelsen berusning
(F10-F19)

Andra syntetiska narkotiska
substanser
Petidin

Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel

T42.4

Bensodiazepiner

T42.5

Blandade antiepileptika som ej
klassificeras på annan plats

T42.6

Andra antiepileptika, lugnande
medel och sömnmedel
Valproinsyra
Utesluter:
Karbamazepin (T42.1)

T42.7

Antiepileptika, lugnande medel
och sömnmedel, ospecificerade
Sömnmedel UNS

Inhalationsanestetika
T42.8

Utesluter:
Syrgas (T41.5)

T41.1

Parenterala anestetika

T41.2

Andra och ospecificerade
allmänanestetika

T41.3

Lokalanestetika

T41.4

Anestetikum, ospecificerat

T41.5

Gas för terapeutiskt bruk

Läkemedel mot parkinsonism och
andra centralt verkande
hämmare av muskeltonus
Amantadin

T43

Utesluter:
Aptitreglerande medel (T50.5)
Barbiturater (T42.3)
Bensodiazepiner (T42.4)
Intoxikation i betydelsen berusning
(F10-F19)
Psykodysleptika och hallucinogener
(T40.7-T40.9)

Koldioxid
Syrgas

T43.0

627

Förgiftning med psykotropa
medel som ej klassificeras
på annan plats

Tricykliska och tetracykliska
antidepressiva läkemedel

T43.1

Monoaminoxidashämmare
[MAO-hämmare]

T43.2

Andra och ospecificerade
antidepressiva läkemedel

T43.3

Antipsykotiskt och neuroleptiskt
verkande läkemedel av
fentiazintyp

T43.4

Neuroleptika av butyrofenon- och
tioxantentyp

T43.5

Andra och ospecificerade
antipsykotiska och neuroleptiska
läkemedel
Utesluter:
Rauwolfia (T46.5)

T43.6

T44.5

Beta-adrenoreceptoragonister
[beta-adrenerga läkemedel] som
ej klassificeras på annan plats
Utesluter:
Salbutamol (T48.6)

T44.6

Alfa-receptorblockerande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Ergotaminalkaloider (T48.0)

T44.7

Beta-receptorblockerande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats

T44.8

Centralt verkande och
adrenergiskt neuronblockerande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats

Psykostimulantia med
missbruksrisk

Utesluter:
Guanetidin (T46.5)
Klonidin (T46.5)

Amfetamin
Utesluter:
Kokain (T40.5)

T43.8

Andra psykotropa medel som ej
klassificeras på annan plats

T44.9

Andra och ospecificerade
läkemedel som företrädesvis
påverkar autonoma nervsystemet

T43.9

Psykotropt medel, ospecificerat

Medel som stimulerar både alfaoch beta-adrenoreceptorer

T44

Förgiftning med läkemedel
som företrädesvis påverkar
det autonoma nervsystemet

T44.0

Acetylkolinesterashämmare
[antikolinergika]

T44.1

Andra parasympatomimetika
[kolinergika]

T44.2

T44.3

Ganglieblockerande läkemedel
som ej klassificeras på annan
plats

Förgiftning med läkemedel
med företrädesvis
systemisk och
hematologisk effekt som ej
klassificeras på annan plats

T45.0

Antiallergiska och antiemetiska
läkemedel
Utesluter:
Neuroleptika av fentiazintyp
(T43.3)

T45.1

Andra parasympatolytika
[antikolinergika och
antimuskarinika] och
spasmolytika som ej klassificeras
på annan plats
Alfa-adrenoreceptoragonister
[alfa-adrenerga läkemedel] som
ej klassificeras på annan plats
Metaraminol
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Cytostatika samt
immunosuppressiva medel
Antineoplastiska antibiotika
Cytarabin
Utesluter:
Tamoxifen (T38.6)

T45.2

Papaverin

T44.4

T45

Vitaminer som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Nikotinsyra och dess derivat
(T46.7)
Vitamin K (T45.7)

T45.3

Enzymer som ej klassificeras på
annan plats

T46.4

Läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

T45.4

Järn och järnföreningar

T46.5

T45.5

Antikoagulantia

Andra läkemedel mot hypertoni
som ej klassificeras på annan
plats

T45.6

Läkemedel som påverkar
fibrinolys

T45.7

Antagonister till antikoagulantia
samt vitamin K och övriga
koagulantia

T45.8

Andra specificerade läkemedel
med företrädesvis systemisk och
hematologisk effekt
Blod och blodprodukter
Leverpreparat och andra läkemedel
mot anemier
Plasmasubstitut
Utesluter:
Immunoglobulin (T50.9)
Järn (T45.4)

T45.9

T46

Guanetidin
Klonidin
Rauwolfia
Utesluter:
Beta-receptorblockerande
läkemedel (T44.7)
Diuretika (T50.0-T50.2)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)

T46.6

Läkemedel mot hyperlipidemi
och arterioskleros

T46.7

Perifera vasodilatatorer
Nikotinsyra och dess derivat
Utesluter:
Papaverin (T44.3)

T46.8

Medel mot varicer inkluderande
skleroserande medel

Läkemedel med företrädesvis
systemisk och hematologisk
effekt, ospecificerat

T46.9

Andra och ospecificerade
läkemedel som företrädesvis
påverkar hjärt-kärlsystemet

Förgiftning med läkemedel
som företrädesvis påverkar
hjärt-kärlsystemet

T47

Förgiftning med läkemedel
som företrädesvis påverkar
mag-tarmkanalen

T47.0

Histamin-H2receptorantagonister

T47.1

Andra antacida och läkemedel
som hämmar
magsaftssekretionen

T47.2

Tarmirriterande laxermedel

T47.3

Saliniska och osmotiska
laxermedel

T47.4

Andra laxantia

Utesluter:
Metaraminol (T44.4)

T46.0

Hjärtstimulerande glykosider och
läkemedel med liknande verkan

T46.1

Kalciumflödeshämmare
(kalciumantagonister)

T46.2

Andra antiarytmika som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Beta-adrenoreceptorantagonister
(T44.7)

T46.3

Koronarkärlsdilaterande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats
Dipyridamol
Utesluter:
Beta-receptorblockerande
läkemedel (T44.7)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)
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Tarmmotorikstimulerande
laxermedel

T47.5

Digestionsstimulerande medel

T47.6

Läkemedel mot diarréer

T49

Utesluter:
Systemiska antibiotika och andra
läkemedel mot mag-tarminfektioner
(T36-T37)

T47.7

Emetika

T47.8

Andra specificerade läkemedel
som företrädesvis påverkar magtarmkanalen

T47.9

Läkemedel som företrädesvis
påverkar mag-tarmkanalen,
ospecificerat

T48

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

T48.0

T48.1

Innefattar:
Glukokortikoider för lokal terapi

T49.0

Lokalt verkande läkemedel mot
svampinfektion och andra
infektioner och inflammationer
som ej klassificeras på annan
plats

T49.1

Medel för lokalbehandling mot
klåda

T49.2

Adstringerande och rengörande
medel för lokalbehandling

T49.3

Uppmjukande, lenande och
skyddande medel

T49.4

Keratolytika, keratoplastika och
hårbehandlingsmedel

T49.5

Läkemedel använda inom
ögonsjukvården

Uteruskontraherande läkemedel
(oxytociska läkemedel)
Utesluter:
Östrogener, progestogener och
deras antagonister (T38.4-T38.6)

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

Muskelavslappnande läkemedel

Medel mot infektioner i ögonen

T48.2

Andra och ospecificerade
läkemedel som företrädesvis
påverkar muskulaturen

T48.3

Hostdämpande läkemedel

T48.4

Expektorantia

T48.5

Läkemedel mot förkylning

T48.6

Antiastmatika som ej
klassificeras på annan plats
Salbutamol
Utesluter:
Beta-adrenoreceptoragonister
(T44.5)
Hormoner från hypofysens framlob
(T38.8)

T48.7

T49.6

Medel mot infektioner i öron, näsa
och hals

T49.7

Medel använda inom tandvården
för lokalbehandling

T49.8

Andra specificerade medel för
lokalbehandling
Spermicider

T49.9

Medel för lokalbehandling,
ospecificerat

T50

Förgiftning med diuretika
samt andra och
ospecificerade droger,
läkemedel och biologiska
substanser

T50.0

Mineralkortikoider och deras
antagonister

Andra och ospecificerade medel
som företrädesvis verkar mot
sjukdomar i andningsorganen
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Läkemedel använda inom öron-,
näsa- och halssjukvården

T50.1

Loop-diuretika

T50.2

Karbanhydrashämmare,
bensotiadiazider och andra
diuretika

T50.3

Läkemedel som påverkar
elektrolyt-, värme- och
vattenbalansen
Perorala medel för återställande av
vätskebalansen

T50.4

Läkemedel som påverkar
urinsyrametabolismen

TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER
MED I HUVUDSAK ICKE-MEDICINSK
ANVÄNDNING (T51-T65)
Utesluter:
Frätskador (T20-T32)
Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras
på annan plats (A00-R99)
Lungsjukdomar orsakade av yttre faktorer
(J60-J70)

T51

Toxisk effekt av alkohol

T51.0

Etanol
Etylalkohol
Utesluter:
Akut alkoholintoxikation eller
hangovereffekter orsakade av
alkohol (F10.0)
Berusning (F10.0)
Patologiskt rus (F10.0)

T50.5

Aptitreglerande medel

T50.6

Antidoter och chelatbildande
läkemedel som ej klassificeras på
annan plats

T50.7

Analeptika och
opioidreceptorantagonister

T51.1

T50.8

Diagnostiska medel

T51.2

T50.9

Andra och ospecificerade droger,
läkemedel och biologiska
substanser

Metanol
Metylalkohol

2-propanol
Isopropylalkohol

Immunglobulin
Lipotropa läkemedel
Paratyreoideahormoner och deras
derivat
Surgörande medel
Vacciner

T51.3

Finkelolja
Amyl-, butyl- [1-butanol] och
propyl-[1-propanol] alkohol

T51.8

Andra specificerade alkoholer

T51.9

Alkohol, ospecificerad

T52

Toxisk effekt av organiska
lösningsmedel
Utesluter:
Halogenderivat av alifatiska och
aromatiska kolväten (T53.-)

T52.0

Petroleumprodukter
Bensin
Fotogen
Petroleumeter, lacknafta, white
spirit

T52.1

Bensen
Utesluter:
Bensenhomologer (T52.2)
Nitroderivat och aminoderivat av
bensen och homologer (T65.3)

T52.2

Bensenhomologer
Toluen (metylbensen)
Xylen (dimetylbensen)
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T52.3

Glykoler

T52.4

Ketoner

T52.8

Andra specificerade organiska
lösningsmedel

T54.9

Frätande substans, ospecificerad

T52.9

Organiskt lösningsmedel,
ospecificerat

T55

Toxisk effekt av såpor och
rengöringsmedel

T53

Toxisk effekt av
halogenderivat av alifatiska
och aromatiska kolväten

T56

Toxisk effekt av metaller

T53.0

T54.3

Kaliumhydroxid
Natronlut

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
(T57.2)

Koltetraklorid
Tetraklormetan

T53.1

Kloroform
Triklormetan

T53.2

Trikloretylen

T56.0

Bly och dess föreningar

T56.1

Kvicksilver och dess föreningar

T56.2

Krom och dess föreningar

T56.3

Kadmium och dess föreningar

T56.4

Koppar och dess föreningar

T56.5

Zink och dess föreningar

T56.6

Tenn och dess föreningar

T56.7

Beryllium och dess föreningar

Andra halogenderivat av
aromatiska kolväten

T56.8

Andra specificerade metaller

Halogenderivat av alifatiska och
aromatiska kolväten,
ospecificerat

T56.9

Metall, ospecificerad

T57

Toxisk effekt av andra
oorganiska substanser

T57.0

Arsenik och dess föreningar

T57.1

Fosfor och dess föreningar

Trikloreten

T53.3

Tetrakloretylen
Perkloretylen
Tetrakloreten

T53.4

Diklormetan
Metylenklorid

T53.5

Klorfluorkarboner
Freoner

T53.6
T53.7
T53.9

T54

Frätande alkalier och alkalieliknande substanser

Andra halogenderivat av
alifatiska kolväten

Toxisk effekt av frätande
substanser

T54.0

Fenol och fenolhomologer

T54.1

Andra frätande organiska
substanser

T54.2

Frätande syror och syraliknande
substanser
Saltsyra
Svavelsyra
632

Tallium

Utesluter:
Insekticider av typen organiskt
fosfat (T60.0)

T57.2

Mangan och dess föreningar

T57.3

Cyanväte

T57.8

Andra specificerade oorganiska
substanser

T57.9

Oorganisk substans,
ospecificerad

T58

Toxisk effekt av
kolmonoxid

Herbicider och fungicider

T60.4

Rodenticider
Utesluter:
Stryknin och dess salter (T65.1)

Innefattar:
Kolmonoxid av alla slag

T59

T60.3

T60.8

Andra specificerade pesticider

T60.9

Pesticid, ospecificerad

T61

Toxisk effekt av giftiga
substanser i fisk och
skaldjur

Toxisk effekt av andra
gaser, rök och ångor

Utesluter:
Allergisk reaktion mot födoämnen
såsom:
• anafylaktisk chock orsakad av
ogynnsam födoämnesreaktion
(T78.0)
• dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenterit, icke infektiös
(K52.-)
Matförgiftning, bakteriell
(A05.-)
Toxisk effekt av föroreningar i
födoämnen såsom:
• aflatoxin och andra mykotoxiner
(T64)
• cyanider (T65.0)
• cyanväte (T57.3)
• kvicksilver (T56.1)

Innefattar:
Drivgaser för aerosoler
Utesluter:
Klorfluorkarboner (freoner) (T53.5)

T59.0

Kväveoxider

T59.1

Svaveldioxid

T59.2

Formaldehyd

T59.3

Tårgas

T59.4

Klorgas

T59.5

Fluorgas och fluorväte

T59.6

Svavelväte

T59.7

Koldioxid

T59.8

Andra specificerade gaser, rök
och ångor

T61.0

Fiskförgiftning orsakad av
ciguatera

T61.1

Fiskförgiftning orsakad av
scombroid
Histaminliknande syndrom

T59.9

Gaser, rök och ångor,
ospecificerade

T61.2

Annan fisk- och
skaldjursförgiftning

T60

Toxisk effekt av pesticider

T61.8

Toxisk effekt av andra
specificerade fiskar och skaldjur

T61.9

Toxisk effekt av ospecificerade
fiskar och skaldjur

Innefattar:
Medel för konservering av trä

T60.0

Organiska fosfater och
karbamater använda som
insekticider

T60.1

Halogenerade insekticider
Utesluter:
Klorerade kolväten (T53.-)

T60.2

Andra och ospecificerade
insekticider
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T62

Toxisk effekt av andra
giftiga substanser i
födoämnen
Utesluter:
Allergisk reaktion mot födoämnen
såsom:
• anafylaktisk chock orsakad
av ogynnsam
födoämnesreaktion (T78.0)
• dermatit (L23.6, L25.4,
L27.2)
• gastroenterit, icke infektiös
(K52.-)
Matförgiftning, bakteriell (A05.-)
Toxisk effekt av föroreningar i
födoämnen såsom:
• aflatoxin och andra
mykotoxiner (T64)
• cyanider (T65.0)
• cyanväte (T57.3)
• kvicksilver (T56.1)

T63.5

Toxisk effekt av kontakt med fisk
Utesluter:
Förgiftning genom förtäring av fisk
(T61.0-T61.2)

T63.6

Toxisk effekt av kontakt med
andra marina djur
Manet, havsanemon, skaldjur,
sjöstjärna
Utesluter:
Förgiftning efter förtäring av
skaldjur (T61.2)

T63.8

Toxisk effekt av kontakt med
andra giftiga djur
Gift från groddjur

T63.9

Toxisk effekt av kontakt med
ospecificerat giftigt djur

T64

Toxisk effekt av aflatoxin
och andra
mykotoxinföroreningar i
föda

T62.0

Toxisk effekt av förtärd svamp

T62.1

Toxisk effekt av förtärda bär

T62.2

Toxisk effekt av andra förtärda
växter eller växtdelar

T65

Toxisk effekt av andra och
ospecificerade substanser

Toxisk effekt vid förtäring av
andra specificerade giftiga
substanser

T65.0

Toxisk effekt av cyanider

T62.8

T62.9

Utesluter:
Cyanväte (T57.3)

Toxisk effekt av förtärd giftig
substans, ospecificerad

T65.1

Toxisk effekt av stryknin och dess
salter

T63

Toxisk effekt av kontakt
med giftiga djur

T65.2

Toxisk effekt av tobak och
nikotin

T63.0

Toxisk effekt av ormgift

T65.3

T63.1

Toxisk effekt av gift från andra
reptiler

Toxisk effekt av nitroderivat och
aminoderivat av bensen och
homologer
Anilin [bensenamin]
Nitrobensen
Trinitrotoluol

Ödlegift

T63.2

Toxisk effekt av skorpiongift

T63.3

Toxisk effekt av gift från spindel

T65.4

Toxisk effekt av koldisulfid
Kolsvavla

T63.4

Toxisk effekt av gift från andra
artropoder
Giftigt insektsbett eller -stick

T63.4A

Getingstick, bistick

T63.4W

Bett av andra giftiga leddjur

T63.4X

Insektsbett, giftigt, UNS
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T65.5

Toxisk effekt av nitroglycerin och
andra kvävehaltiga syror och
estrar

T65.6

Toxisk effekt av färger och
färgmedel som ej klassificeras på
annan plats

ANDRA OCH OSPECIFICERADE
EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER
(T66-T78)

T65.8

Toxisk effekt av andra
specificerade substanser

T66

Styren (vinylbensen)

T65.9

Ospecificerade effekter av
strålning
Strålningssjuka

Toxisk effekt av ospecificerad
substans

Utesluter:
Specifika skadliga effekter av
strålning såsom:
• brännskador (T20-T31)
• leukemi (C91-C95)
• solbränna (L55.-)
• strålningsgastroenterit och -kolit
(K52.0)
• strålningspneumonit (J70.0)
• strålningsrelaterade sjukdomar i
hud och underhud (L55-L59)

Förgiftning UNS

T67

Effekter av värme och ljus
Utesluter:
Brännskador (T20-T31)
Erythema ab igne [dermatitis ab
igne] (L59.0)
Malign hypertermi som följd av
anestesi (T88.3)
Sjukdomar i svettkörtlarna orsakade
av värme (L74-L75)
Solbränna (L55.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i
hud och underhud (L55-L59)

T67.0

Värmeslag och solsting
Apoplexi orsakad av värme
Pyrexi orsakad av värme

T67.1

Svimning till följd av värme
Värmekollaps

T67.2

Kramper orsakade av värme

T67.3

Värmeutmattning, anhidrotisk
Värmeutmattning orsakad av
vattenförlust
Utesluter:
Värmeutmattning orsakad av
saltförlust (T67.4)

T67.4

Värmeutmattning orsakad av
saltförlust
Värmeutmattning orsakad av
saltförlust (och vattenförlust)

T67.5

Värmeutmattning, ospecificerad
Värmeutmattning UNS
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T67.6

Värmetrötthet, övergående

T67.7

Värmeödem

T67.8

Andra specificerade effekter av
värme och ljus

T67.9

Effekt av värme och ljus,
ospecificerad

T68

Hypotermi
Accidentell hypotermi
Utesluter:
Hypotermi hos nyfödd (P80.-)
Hypotermi orsakad av anestesi
(T88.5)
Hypotermi som ej är orsakad av låg
temperatur i omgivningen (R68.0)
Köldskada (T33-T35)

T69

Andra effekter av nedsatt
temperatur

T70.2

Anoxi orsakad av hög höjd
Barotrauma UNS
Hypobaropati
Mountain sickness
Utesluter:
Polycytemi orsakad av vistelse på
hög höjd (D75.1)

T70.3

Immersion hand and foot

T69.1

Frostknöl

T69.8

Andra specificerade effekter av
nedsatt temperatur

T69.9

Ospecificerad effekt av nedsatt
temperatur

T70

Effekter av lufttryck och
vattentryck

T70.0

Otitiskt barotrauma

T70.4

T70.8

Andra specificerade effekter av
lufttryck och vattentryck
Blast injury syndrome

T70.9

Ospecificerad effekt av lufttryck
och vattentryck

T71

Kvävning
Kvävning (genom strypning)
Systemisk syrebrist orsakad av:
• lågt syreinnehåll i omgivande
luft
• mekaniskt hinder för andningen
Utesluter:
Akut andningssviktsyndrom hos
vuxen (J80)
Anoxi orsakad av hög höjd (T70.2)
Asfyxi av:
• inhalation av föda eller
främmande kropp (T17.-)
• kolmonoxid (T58)
• andra gaser, rök och ångor
(T59.-)
Respiratorisk distress hos
nyfödd (P22.-)

T73

Effekter av annan bristsituation

T73.0

Effekter av hunger

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

Effekter av vätskor under högt
tryck
Traumatic jet injection inom
industrin

Aerootitis media
Effekter av förändring i omgivande
atmosfäriskt tryck eller vattentryck
på öronen

T70.1

Kassunsjuka
Compressed air disease
Dykarsjuka

Utesluter:
Köldskada (T33-T35)

T69.0

Andra och ospecificerade effekter
av hög höjd

Brist på föda
Svält

T73.1

Effekter av törst
Brist på vatten

636

T73.2
T73.3

Utmattning orsakad av utsatt
läge

T75.2

Pneumatic hammer syndrome
Traumatiskt vasospastiskt syndrom
Vibrationsskada
Yrsel orsakad av infraljud

Utmattning orsakad av mycket
stark ansträngning
Överansträngning

T75.3

Andra specificerade effekter av
bristsituation

T73.9

Ospecificerad effekt av
bristsituation

T75.4

Misshandelssyndrom

T75.8

Effekt av försummelse och
vanvård

T74.1

Fysisk misshandel
Barnmisshandelssyndrom UNS
Battered child syndrome UNS
Kvinnomisshandel UNS
Misshandel av partner UNS

T74.2

Sexuellt övergrepp

T74.3

Psykisk misshandel

T74.8

Andra misshandelssyndrom
Blandade former av misshandel

T74.9

Misshandelssyndrom,
ospecificerat
Effekter av barnmisshandel UNS
Effekter av misshandel av vuxen
UNS

T75

Effekter av andra yttre
orsaker
Utesluter:
Brännskador (elektriska) (T20-T31)
Ogynnsamma effekter som ej
klassificeras på annan plats (T78.-)

T75.0

Effekter av blixtnedslag
Chock av blixtnedslag
Träffad av blixten UNS

T75.1

Drunkning och
drunkningstillbud
Simmarkramp

637

Effekter av elektrisk ström
Chock av elektrisk ström

Tilläggskod kan användas för att ange
aktuell skada

T74.0

Rörelsesjuka
Luftsjuka
Sjösjuka
Åksjuka

T73.8

T74

Effekter av vibration

Andra specificerade effekter av
andra yttre orsaker
Effekter av onormala
gravitationskrafter
Effekter av viktlöshet
Utesluter:
Ospecificerade effekter av yttre
orsaker (T76)

T76

Ospecificerade effekter av
yttre orsaker
Anmärkning:
Denna kategori används inom
dödsorsakskodning för att ange
ospecificerade effekter av yttre
orsaker där den yttre orsaken inte
indikerar typen av skada
Innefattar
Ospecificerade effekter av:
• övergrepp med ospecificerad
metod
• avsiktlig självdestruktiv handling (självmord) med ospecificerad
metod
Utesluter
• effekter av andra yttre orsaker
(T75.-)
• ogynnsam effekt som ej
klassificeras på annan plats
(T78.-)
• skada, ospecificerad (T14.9)
• toxisk effekt av ospecificerad
substans (T65.9)

T78

Ogynnsamma effekter som
ej klassificeras på annan
plats
Anmärkning:
Denna kategori skall användas för
kodning av underliggande
dödsorsak eller som primärkod för
att identifiera effekter som ej
klassificeras på annan plats 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 på annan plats
Utesluter:
Komplikationer till kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras på annan plats (T80T88)

T78.0

T78.1

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
(T88.7)
Specificerade typer av allergisk
reaktion såsom:
• allergisk gastroenterit och kolit
(K52.2)
• dermatit (L23-L25, L27.-)
• hösnuva (J30.1)

Anafylaktisk chock orsakad av
ogynnsam reaktion mot
födoämne

T78.8

Andra specificerade ogynnsamma
effekter som ej klassificeras på
annan plats

Andra ogynnsamma reaktioner
mot födoämne som ej
klassificeras på annan plats

T78.9

Ogynnsam effekt, ospecificerad

Utesluter:
Dermatit orsakad av födoämnen
(L27.2)
Dermatit orsakad av födoämne i
kontakt med huden (L23.6, L24.6,
L25.4)
Matförgiftning orsakad av bakterier
(A05.-)

T78.2

T78.3

Anafylaktisk chock, ospecificerad
Allergisk chock UNS
Anafylaktisk reaktion UNS
Anafylaxi UNS
Utesluter:
Anafylaktisk chock orsakad av:
ogynnsam effekt av adekvat
läkemedel eller medicinsk substans
som ordinerats och givits på rätt sätt
(T88.6)
ogynnsam födoämnesreaktion
(T78.0)
serum (T80.5)

T78.2A

Allergisk chock

T78.2B

Anafylaxi UNS

T78.2X

Anafylaktisk chock, ospecificerad
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Utesluter:
Ogynnsam effekt av kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård UNS
(T88.9)
Ospecificerade effekter av yttre
orsaker (T76)

VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER
TILL SKADA GENOM YTTRE VÅLD
(T79)
T79

T79.4

Chock (omedelbar) (fördröjd) efter
skada
Utesluter:
Chock:
• anafylaktisk:
• orsakad av ogynnsam
reaktion på födoämnen
(T78.0)
• orsakad av adekvat
läkemedel som ordinerats
och givits på rätt sätt (T88.6)
• orsakad av serum (T80.5)
• UNS (T78.2)
• av blixt (T75.0)
• elektrisk (T75.4)
• i samband med anestesi (T88.2)
• icke traumatisk som ej
klassificeras på annan plats
(R57.-)
• obstetrisk (O75.1)
• postoperativ (T81.1)
• som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller mola
(O00-O07, O08.3)

Vissa tidiga komplikationer
till skada genom yttre våld
som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Akut andningssviktsyndrom hos
vuxen (J80)
Komplikationer till kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras på annan plats (T80T88)
Komplikationer under eller efter
medicinska ingrepp (T80-T88)
Respiratorisk distress hos nyfödd
(P22.-)

T79.0

Luftemboli (traumatisk)
Utesluter:
Luftemboli som komplikation vid:
• abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.2)
• graviditet, förlossning och under
barnsängstiden (O88.0)

T79.1

T79.2
T79.3

T79.5

Utesluter:
Fettemboli som komplikation vid:
• abort, extrauteringraviditet eller
mola (O00-O07, O08.2)
• graviditet, förlossning och under
barnsängstiden (O08.8)

T79.6

Traumatisk sekundär och
återkommande blödning

T79.7

Traumatisk ischemi i muskel
Kompartmentsyndrom
Traumatisk rabdomyolys
Volkmanns ischemiska kontraktur
Utesluter:
Tibialis anterior-syndrom (M76.8)

Traumatiskt subkutant emfysem
Utesluter:
Emfysem (subkutant) orsakat av
medicinskt ingrepp (T81.8)

Posttraumatisk sårinfektion som
ej klassificeras på annan plats
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Traumatisk anuri
Crush syndrome
Krosskadesyndrom
Njursvikt efter svåra krosskador

Fettemboli (traumatisk)

Tilläggskod (B95-B98) kan
användas för att ange den infektiösa
organismen

Traumatisk chock

T79.8

Andra specificerade tidiga
komplikationer till trauma

T79.9

Ospecificerad tidig komplikation
till trauma

KOMPLIKATIONER TILL
KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH
MEDICINSK VÅRD SOM EJ
KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS
(T80-T88)

T80.0

Luftemboli som följd av infusion,
transfusion och injektion i
behandlingssyfte

T80.1

Komplikation i blodkärlen som
följd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte

Anmärkning:
Kod för yttre orsak (kapitel 20) kan användas
som tilläggskod för att ange instrument som
varit involverat och andra omständigheter kring
fallet
Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att
ange den infektiösa organismen
Utesluter:
Brännskador och frätskador av lokalt applicerat
ämne samt strålning (T20-T32)
Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel
och kemiska substanser (T36-T65)
Komplikationer till kirurgiska ingrepp under
graviditet, förlossning och under barnsängstid
(O00-O99)
Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska
substanser (A00-R99, T78.-)
Specificerade komplikationer som klassificeras
på annan plats såsom:
• blind loop syndrome efter kirurgiskt
ingrepp (K91.2)
• bristande funktion hos kolostomi (K91.4)
• funktionella hjärtrubbningar orsakade av
hjärtkirurgiskt ingrepp (I97.0-I97.1)
• lymfödem efter bröstoperation (I97.2)
• läckage av cerebrospinalvätska efter
spinalpunktion (G97.0)
• tillstånd efter laminektomi som ej
klassificeras på annan plats (M96.1)
• tillstånd efter magsäckskirurgi (K91.1)
• vätske- och elektrolytobalans (E86-E87)
Varje kontakt med medicinsk vård för
postoperativa tillstånd utan komplikationer
såsom vid:
• artificiell öppning (Z93.-)
• inpassning och justering av protes
(Z44.-)
• slutning av yttre stomi (Z43.-)

T80

Komplikationer efter
infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte
Innefattar:
Perfusion
Utesluter:
Avstötning av benmärgstransplantat
(T86.0)
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Flebit, tromboemboli och
tromboflebit som följd av infusion,
transfusion och injektion
Utesluter:
De uppräknade tillstånden när
specificerade som:
• orsakade av proteser, implantat
och transplantat (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.8)
• efter ingrepp (T81.7)

T80.2

Infektioner som följd av infusion,
transfusion och injektion i
behandlingssyfte
Infektion och sepsis som följd av
infusion, transfusion och injektion
Utesluter:
De uppräknade tillstånden när de är
specificerade som:
• orsakade av proteser, implantat
och transplantat (T82.6-T82.7,
T83.5-T83.6, T84.5-T84.7,
T85.7)
• efter ingrepp (T81.4)
Hepatit efter transfusion (B16-B19)
Tilläggskod (R57.2) kan användas
för att ange septisk chock

T80.3

AB0-inkompatibilitetsreaktion
Reaktion på
blodgruppsinkompatibilitet vid
infusion eller transfusion
Transfusion med inkompatibelt
blod

T80.4

Rh-inkompatibilitetsreaktion
Reaktion beroende på Rh-faktorer
vid infusion eller transfusion

T80.5

Anafylaktisk chock orsakad av
serum
Utesluter:
Chock
• allergisk UNS (T78.2)
• anafylaktisk typ, orsakad av
ogynnsam effekt av adekvat
läkemedel eller medicinsk
substans som ordinerats och
givits på rätt sätt (T88.6)
• anafylaktisk UNS (T78.2)

T80.6

Andra serumreaktioner

T81.1

Intoxikation av serum
Serumsjuka
Serumurtikaria
Serumutslag
Utesluter:
Serumhepatit (B16-B19)

T80.8

Andra specificerade
komplikationer som följd av
infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte

T80.9

Ospecificerad komplikation som
följd av infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte

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 (T88.6)
• anafylaktisk, orsakad av serum
(T80.5)
• anafylaktisk UNS (T78.2)
• anestetisk (T88.2)
• elektrisk (T75.4)
• obstetrisk (O75.1)
• efter abort, extrauteringraviditet
eller mola (O00-O07, O08.3)
• traumatisk (T79.4)

Transfusionsreaktion UNS

T81

Komplikationer till
kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Funktionssvikt och avstötning av
transplanterade organ och vävnader
(T86)
Komplikation som följd av
infusion, transfusion eller injektion
i behandlingssyfte (T80.-)
Komplikation som följd av
vaccination (T88.0-T88.1)
Ogynnsam effekt av läkemedel och
medicinska substanser UNS (T88.7)
Specificerade komplikationer som
klassificeras på annan plats, såsom:
• dermatit orsakad av läkemedel
och medicinska substanser
(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0L27.1)
• förgiftning och toxiska effekter
av läkemedel och kemiska
substanser (T36-T65)
• komplikation av proteser,
implantat och transplantat (T82T85)

T81.0

Blödning och hematom som
komplikation till kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej
klassificeras på annan plats
Blödning oavsett lokalisation som
följd av ett ingrepp
Utesluter:
Blödning orsakad av proteser,
implantat och transplantat (T82.8,
T83.8, T84.8, T85.8)
Hematom i obstetriskt sår (O90.2)
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Chock under eller som följd av
kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej klassificeras på
annan plats

Tilläggskod (R57.2) kan användas för
att ange septisk chock

T81.2

Accidentell punktion eller skada
under kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej klassificeras på
annan plats
Accidentell perforation av blodkärl,
nerv eller organ under ingrepp med
kateter, endoskop, instrument eller
sond
Utesluter:
Perforation, punktion eller skada
orsakad av instrument eller
implantat som avsiktligt lämnats i
operationssåret (T82-T85)
Skada av instrument under
förlossning (O70-O71)
Specificerade komplikationer som
klassificeras på annan plats såsom
lacerationssyndrom i breda
ligamentet [Allen-Masters] (N83.8)

T81.3

Ruptur av operationssår som ej
klassificeras på annan plats
Glipa i operationssår
Ruptur av operationssår
Utesluter:
Ruptur av operationssår efter
kejsarsnitt (O90.0)
Ruptur av obstetriskt sår i perineum
(O90.1)

T81.4

Infektion efter kirurgiska och
medicinska ingrepp som ej
klassificeras på annan plats

T81.7

Infektion i stygn (suturkanal)
Intraabdominal eller subfrenisk
abscess efter ingrepp
Sårabscess och sepsis efter ingrepp
Utesluter:
Infektion beroende på:
• infusion, transfusion och
injektion i behandlingssyfte
(T80.2)
• proteser, implantat och
transplantat (T82.6-T82.7,
T83.5-T83.6, T84.5-T84.7,
T85.7)
Postoperativ sårinfektion efter
obstetriskt ingrepp (O86.0)

Luftemboli som följd av kirurgiska
och medicinska ingrepp som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Emboli:
• orsakad av proteser, implantat
och transplantat (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.8)
• som följd av infusion,
transfusion och injektion i
behandlingssyfte (T80.0)
• som komplikation till abort,
extrauteringraviditet eller mola
(O08.2, O00-O07)
• som komplikation till graviditet,
förlossning och under
barnsängstiden (O88.-)
• traumatisk (T79.0)

Tilläggskod kan användas för att ange
andra manifestationer av infektion
såsom sepsis eller abscess

T81.5

Främmande kropp oavsiktligt
lämnad i kroppskavitet eller
operationssår efter kirurgiska
och medicinska ingrepp
Adhesion, obstruktion eller
perforation orsakad av främmande
kropp som oavsiktligt lämnats i
operationssår eller kroppskavitet
vid ingrepp
Utesluter:
Obstruktion eller perforation
orsakad av proteser, implantat och
transplantat som avsiktligt lämnats i
kroppen (T82.0-T82.5, T83.0T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6

T81.8

Andra specificerade
komplikationer till kirurgiska
och medicinska ingrepp som ej
klassificeras på annan plats
Bestående postoperativ fistel
Emfysem (subkutant) efter ingrepp
Komplikation till inhalationsterapi
Utesluter:
Hypotermi efter anestesi (T88.5)
Malign hypertermi orsakad av
anestesi (T88.3)

T81.8A

Insufficiens av tarmanastomos

T81.8W

Annan specificerad komplikation
till kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej klassificeras på
annan plats

T81.9

Ospecificerad komplikation till
ingrepp

T82

Komplikationer orsakade
av kardiella och vaskulära
proteser, implantat och
transplantat

Akut reaktion på främmande
substans som oavsiktligt
kvarlämnats under ingrepp
Aseptisk peritonit
Kemisk peritonit

Kärlkomplikationer som följd av
kirurgiska och medicinska
ingrepp som ej klassificeras på
annan plats

Utesluter:
Sviktande funktion och avstötning
av transplanterade organ och
vävnader (T86.-)
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T82.0

Mekanisk komplikation i
hjärtklaffprotes

T82.5

Mekaniskt brott, förskjutning,
felläge, läckage, mekanisk
obstruktion, perforation, protrusion
orsakad av hjärtklaffprotes

T82.1

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• arteriovenös fistel eller shunt
som skapats vid kirurgiskt
ingrepp
• ballonginstrument
• infusionskateter
• konstgjort hjärta
• paraplyinstrument
Utesluter:
Mekanisk komplikation av kateter
för epidural och subdural infusion
(T85.6)

Mekanisk komplikation av
elektroniskt instrument för
behandling av hjärtsjukdom
Tillstånd under T82.0 orsakade av:
• elektroder
• pulsgenerator (batteri)

T82.2

T82.3

Mekanisk komplikation av andra
instrument och implantat i hjärta
och kärl

Mekanisk komplikation orsakad
av koronar bypass-operation och
hjärtklafftransplantat
Tillstånd under T82.0 orsakade av
koronar bypass-operation och
hjärtklafftransplantat

T82.6

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av
hjärtklaffprotes

Mekanisk komplikation i andra
kärltransplantat

T82.7

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av andra
instrument, implantat och
transplantat i hjärta och kärl

T82.8

Andra specificerade
komplikationer av proteser,
implantat och transplantat i
hjärta och kärl

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• aortatransplantat, transplantat i
aortabifurkationen
• artärtransplantat, i karotis- eller
femoralisartär eller bypasstransplantat
T82.3A

Graftmigration som komplikation i
andra kärltransplantat

T82.3B

Stentfraktur som komplikation i andra
kärltransplantat

T82.3W

Annan specificerad mekanisk
komplikation i andra kärltransplantat

T82.3X

T82.4

Blödning, emboli, fibros, smärta,
stenos, trombos orsakad av
proteser, implantat och transplantat
i hjärta och kärl
T82.8A

Blödning som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

Ospecificerad mekanisk komplikation i
andra kärltransplantat

T82.8B

Mekanisk komplikation i
blodkärl av dialyskateter

Emboli som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

T82.8C

Distal embolisering som komplikation
av protes, implantat och transplantat i
hjärta och kärl

T82.8D

Trombos som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

T82.8E

Ocklusion som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

T82.8F

Stenos i graft eller nativt kärl som
komplikation av protes, implantat och
transplantat i hjärta och kärl, med
ischemiska symtom

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av dialyskateter i blodkärl
Utesluter:
Mekanisk komplikation av
intraperitoneal dialyskateter (T85.6)

Innefattar:
Restenos med ischemiska symtom
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T82.8G

Stenos i graft eller nativt kärl som
komplikation av protes, implantat och
transplantat i hjärta och kärl, utan
ischemiska symtom

T83.1

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• elektroniskt
stimulatorinstrument i
urinorganen
• sfinkterimplantat i urinorganen
• stent (kvarliggande inre kateter i
urinorganen)

Innefattar:
Restenos utan ischemiska symtom

T82.8H

Pseudoaneurysm som komplikation av
protes, implantat och transplantat i
hjärta och kärl

T82.8J

AV-fistel som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

T82.8K

Aortoenterisk fistel som komplikation
av protes, implantat och transplantat i
hjärta och kärl

T82.8L

Endoläckage som komplikation av
protes, implantat och transplantat i
hjärta och kärl

T82.8M

Kärlruptur som komplikation av protes,
implantat och transplantat i hjärta och
kärl

T82.8W

Annan specificerad komplikation av
protes, implantat och transplantat i
hjärta och kärl

T82.9

Ospecificerad komplikation av
protes, implantat och
transplantat i hjärta och kärl

T83.2

T83.3

T83.0

T83.4

Mekanisk komplikation av andra
proteser, implantat eller
transplantat i genitalorganen
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av (implanterad)
penisprotes eller testisprotes

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av protes,
implantat och transplantat i
urinorganen
Urinvägsinfektion orsakad av
kvarkateter

T83.6

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av protes,
implantat och transplantat i
genitalorganen
Infektion i genitalorganen orsakad
av kvarkateter

Mekanisk komplikation av
kvarkateter
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• cystostomikateter
• kvarkateter i uretra

Mekanisk komplikation av
intrauterint inlägg
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av intrauterint inlägg

Komplikationer av proteser,
implantat och transplantat i
urinorganen och
könsorganen
Utesluter:
Sviktande funktion och avstötning
av transplanterade organ och
vävnader (T86.-)

Mekanisk komplikation av
transplantat i urinorganen
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av transplantat i
urinorganen

T83.5

T83

Mekanisk komplikation av andra
instrument och implantat i
urinorganen

T83.8

Andra specificerade
komplikationer av proteser,
implantat och transplantat i
urogenitalorganen
Tillstånd uppräknade under T82.8
orsakade av proteser, implantat och
transplantat i urogenitalorganen

T83.9
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Ospecificerad komplikation av
protes, implantat och
transplantat i urogenitalorganen

T84

Komplikationer av inre
ortopediska proteser,
implantat och transplantat
Utesluter:
Bristande funktion och avstötning
av transplanterade organ och
vävnader (T86.0)
Fraktur efter insättning av
ortopediskt implantat, ledprotes
eller benplatta (M96.6)

T84.0

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av ledprotes

T84.0B

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i axelled

T84.0C

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i armbåge

T84.0D

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i handled/hand

T84.0F

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i höftled

T84.0G

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i knäled

T84.0H

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes i fotled/fot

T84.0X

Mekanisk komplikation av inre
ledprotes med annan eller ospecificerad
lokalisation

T84.1

T84.1B

T84.2

Mekanisk komplikation av
instrument för inre fixation av
andra skelettben
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av instrument för inre
fixation av andra skelettben

T84.2A

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben i
halsryggen

T84.2E

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben i
bäckenet

T84.2J

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben i
torakalryggen

T84.2K

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben i
ländryggen

T84.2X

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av andra skelettben
med ospecificerad lokalisation

T84.3

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i skelettben
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• bentransplantat
• elektronisk benstimulator

T84.3A

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
halsryggen

T84.3B

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av instrument för inre
fixation av extremitetsben

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
axelled/överarm

T84.3C

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i axelled/överarm

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
armbåge/underarm

T84.3D

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
handled/hand

T84.3E

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
bäckenet

T84.3F

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
höftled/lår

T84.3G

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
knäled/underben

T84.3H

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
fotled/fot

Mekanisk komplikation av
instrument för inre fixation av
extremitetsben

T84.1C

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i armbåge/underarm

T84.1D

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i handled/hand

T84.1F

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i höftled/lår

T84.1G

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i knäled/underben

T84.1H

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation i fotled/fot

T84.1X

Mekanisk komplikation av instrument
för inre fixation av extremitetsben med
annan eller ospecificerad lokalisation
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T84.3J

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
torakalryggen

T84.6C

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
armbåge/underarm

T84.3K

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
ländryggen

T84.6D

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
handled/hand

T84.3X

Mekanisk komplikation av andra
instrument, implantat och transplantat i
skelettben med ospecificerad
lokalisation

T84.6E

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
bäckenet

T84.6F

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
höftled/lår

T84.6G

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
knäled/underben

T84.6H

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
fotled/fot

T84.6J

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i
axelled/överarm

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
torakalryggen

T84.6K

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i
armbåge/underarm

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
ländryggen

T84.6X

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument
med ospecificerad lokalisation

T84.7

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

T84.7A

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

T84.7B

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
axelled/överarm

T84.7C

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
armbåge/underarm

T84.7D

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
handled/hand

T84.7E

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

T84.4

Mekanisk komplikation av andra
inre ortopediska instrument,
implantat och transplantat
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av muskel- och
sentransplantat

T84.5

T84.5B

T84.5C

T84.5D

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av inre
ledprotes

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i
handled/hand

T84.5F

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i höftled/lår

T84.5G

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i
knäled/underben

T84.5H

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes i fotled/fot

T84.5X

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre ledprotes med annan
eller ospecificerad lokalisation

T84.6

Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av inre
fixationsinstrument oavsett
lokalisation

T84.6A

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
halsryggen

T84.6B

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av inre fixationsinstrument i
axelled/överarm
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T84.7F

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
höftled/lår

T84.7G

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
knäled/underben

T84.7H

T84.7J

T84.7K

T84.7X

T84.8

Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
fotled/fot
Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
torakalryggen
Infektion och inflammatorisk reaktion
orsakad av andra inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat i
ländryggen

T84.8H

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i fotled/fot

T84.8J

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i torakalryggen

T84.8K

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i ländryggen

T84.8X

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat med ospecificerad
lokalisation

T84.9

Ospecificerad komplikation av
inre ortopedisk protes, implantat
och transplantat

T85

Komplikationer av andra
inre proteser, implantat och
transplantat

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

Andra specificerade
komplikationer av inre
ortopediska proteser, implantat
och transplantat

Utesluter:
Sviktande funktion och avstötning
av transplanterade organ och
vävnader (T86.-)

T85.0

Tillstånd uppräknade under T82.8
orsakade av inre ortopediska
proteser, implantat och transplantat
T84.8A

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i halsryggen

T84.8B

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i axelled/överarm

T84.8C

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i armbåge/underarm

T84.8D

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i handled/hand

T84.8E

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i bäckenet

T84.8F

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i höftled/lår

T84.8G

Annan specificerad komplikation av
inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i knäled/underben
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Mekanisk komplikation av
intrakraniell (kommunicerande)
shunt mellan hjärnventriklarna
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av intrakraniell shunt
mellan hjärnventriklarna

T85.1

Mekanisk komplikation av
implanterad elektronisk
stimulator i nervsystemet
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av elektronisk
neurostimulator (elektrod) i:
• hjärnan
• perifer nerv
• ryggmärgen

T85.2

Mekanisk komplikation av
intraokulär lins
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av intraokulär lins

T85.3

Mekanisk komplikation av andra
proteser, implantat och
transplantat i öga
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• hornhinnetransplantat
• orbitaprotes
• ögonprotes

T85.4

Mekanisk komplikation av
bröstprotes och implantat

T86

Funktionssvikt och
avstötning av
transplanterade organ och
vävnader

T86.0

Avstötning av
benmärgstransplantat

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av bröstprotes och
implantat

T85.5

Mekanisk komplikation av
proteser, implantat och
transplantat i mag-tarmkanalen
Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• antirefluxinstrument i esofagus
• gallgångsprotes

T85.6

T85.7

T85.8

T86.0A

Funktionssvikt och avstötning av
transplanterade organ och vävnader,
avstötning av benmärgstransplantat

T86.0B

Funktionssvikt och avstötning av
transplanterade organ och vävnader,
graft-versus-host-sjukdom

Tillstånd uppräknade under T82.0
orsakade av:
• icke absorberbart kirurgiskt
material UNS
• kateter för epidural och subdural
infusion
• kateter för intraperitoneal dialys
• permanentsuturer
Utesluter:
Mekanisk komplikation av
permanentsutur använd vid
reparation av skelett (T84.1-T84.2)

T86.1

Funktionssvikt och avstötning av
njurtransplantat

T86.1A

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, akut cellmedierad
avstötning

T86.1B

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, akut vaskulär
avstötning

T86.1C

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, akut icke
biopsiverifierad avstötning

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

T86.1D

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, kronisk rejektion,
biopsiverifierad

T86.1E

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, kronisk rejektion, icke
biopsiverifierad

T86.1F

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, återkomst av
grundsjukdom i transplantat

T86.1W

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, annan specificerad
orsak

T86.1X

Funktionssvikt eller avstötning av
njurtransplantat, ospecificerad orsak

T86.2

Funktionssvikt och avstötning av
hjärttransplantat

Mekanisk komplikation av andra
specificerade inre proteser,
implantat och transplantat

Andra specificerade
komplikationer av inre proteser,
implantat och transplantat som ej
klassificeras på annan plats
Tillstånd uppräknade under T82.8
orsakade av inre proteser, implantat
och transplantat som ej klassificeras
på annan plats

T85.9

Graft-versus-host reaction eller
disease [GVHD]

Ospecificerad komplikation av
inre protesinstrument, implantat
och transplantat
Komplikation av inre protes,
implantat och transplantat UNS

Utesluter:
Komplikation av:
• hjärt-lungtransplantat (T86.3)
• mekaniskt hjärtunderstöd
(T82.5)
T86.2A
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Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, akut cellmedierad
avstötning

T86.2B

Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, akut vaskulär
avstötning

T86.2C

Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, akut icke
biopsiverifierad avstötning

T86.2D

Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, objektivt verifierad
koronarskleros

T86.2W

Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, annan specificerad
orsak

T86.2X

Funktionssvikt eller avstötning av
hjärttransplantat, ospecificerad orsak

T86.3

Funktionssvikt och avstötning av
hjärt-lungtransplantat

T86.3A

Funktionssvikt eller avstötning av
lungtransplantat, akut biopsiverifierad
avstötning

T86.3B

T86.4X

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, ospecificerad orsak

T86.8

Funktionssvikt och avstötning av
andra specificerade
transplanterade organ eller
vävnader
Funktionssvikt eller avstötning av:
• benvävnad
• hud (allograft) (autograft)
• lunga
• pankreas
• tarm

T86.8A

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, akut
avstötning av vaskulariserat
bukspottkörteltransplantat

T86.8B

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, kronisk
avstötning av vaskulariserat
bukspottkörteltransplantat

Funktionssvikt eller avstötning av
lungtransplantat, akut icke
biopsiverifierad avstötning

T86.8C

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, akut
avstötning av öcellstransplantat

T86.3C

Funktionssvikt eller avstötning av
lungtransplantat, obstruktiv bronkiolit

T86.8D

T86.3W

Funktionssvikt eller avstötning av
lungtransplantat, annan specificerad
orsak

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, kronisk
avstötning av öcellstransplantat

T86.8E

Funktionssvikt eller avstötning av
lungtransplantat, ospecificerad orsak

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, annan
specificerad orsak

T86.8F

Funktionssvikt och avstötning av
levertransplantat

Funktionssvikt eller avstötning av
bukspottkörteltransplantat, annan
ospecificerad orsak

T86.8W

Funktionssvikt eller avstötning av
andra specificerade organ eller
vävnader

T86.9

Funktionssvikt och avstötning av
ospecificerat organ eller
ospecificerad vävnad

T87

Komplikationer specifika
för replantation
(återfastsättning) och
amputation

T87.0

Komplikationer vid replantation
av del av övre extremitet

T87.1

Komplikationer vid replantation
av del av nedre extremitet

T87.2

Komplikationer vid annan
replantation av del av kroppen

T86.3X

T86.4
T86.4A

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, akut biopsiverifierad
avstötning

T86.4B

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, icke akut
biopsiverifierad avstötning

T86.4C

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, vanishing bile duct
syndrome

T86.4D

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, kronisk icke
biopsiverifierad avstötning

T86.4E

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, återkomst av
grundsjukdom i transplantat

T86.4W

Funktionssvikt eller avstötning av
levertransplantat, annan specificerad
orsak

649

T87.3

Neurom i amputationsstump

T87.3B

Neurom i amputationsstump,
axelled/överarm

T87.3C

Neurom i amputationsstump,
armbåge/underarm

T87.3D

Neurom i amputationsstump,
handled/hand

T87.6B

T87.3F

Neurom i amputationsstump,
höftled/lårben

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, axelled/överarm

T87.6C

T87.3G

Neurom i amputationsstump,
knäled/underben

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, armbåge/underarm

T87.6D

T87.3H

Neurom i amputationsstump, fotled/fot

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, handled/hand

T87.3X

Neurom i amputationsstump,
ospecificerad lokalisation

T87.6F

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, höftled/lårben

T87.6G

T87.4

Infektion i amputationsstump

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, knäled/underben

T87.4B

Infektion i amputationsstump,
axelled/överarm

T87.6H

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, fotled/fot

T87.4C

Infektion i amputationsstump,
armbåge/underarm

T87.6X

Ödem och andra komplikationer i
amputationsstump, ospecificerad
lokalisation

T87.4D

Infektion i amputationsstump,
handled/hand

T87.4F

Infektion i amputationsstump,
höftled/lårben

T88

T87.4G

Infektion i amputationsstump,
knäled/underben

Andra komplikationer och
ogynnsamma effekter av
kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård som ej
klassificeras på annan plats

T87.4H

Infektion i amputationsstump,
fotled/fot

T87.4X

Infektion i amputationsstump,
ospecificerad lokalisation

T87.5

Nekros i amputationsstump

T87.5B

Nekros i amputationsstump,
axelled/överarm

T87.5C

Nekros i amputationsstump,
armbåge/underarm

T87.5D

Nekros i amputationsstump,
handled/hand

T87.5F

Nekros i amputationsstump,
höftled/lårben

T87.5G

Nekros i amputationsstump,
knäled/underben

T87.5H

Nekros i amputationsstump, fotled/fot

T87.5X

Nekros i amputationsstump,
ospecificerad lokalisation
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T87.6

Andra och ospecificerade
komplikationer i
amputationsstump
Hematom, kontraktur och ödem i
amputationsstump
Utesluter:
Fantomsyndrom (G54.6-G54.7)

Utesluter:
Accidentell punktion eller
laceration under ingrepp (T81.2)
Komplikationer som följd av
infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte (T80.-)
Komplikationer som följd av
kirurgiska och medicinska ingrepp
som ej klassificeras på annan plats
(T81.-)
Specificerade komplikationer som
klassificeras på annan plats såsom:
komplikation till:
• anestesi under barnsängstid
(O89.-)
• anestesi vid graviditet (O29.-)
• anestesi vid värkarbete och
förlossning (O74.-)
• dermatit orsakad av läkemedel
och droger (L23.3, L24.4,
L25.1, L27.0-L27.1)
• förgiftning och toxiska effekter
av droger, läkemedel och
kemiska substanser (T36-T65)
• instrument, implantat och
transplantat (T82-T85)
• obstetriska ingrepp (O75.4)

T88.0

Infektion som följd av
vaccination

T88.7

T88.1

Andra komplikationer som följd
av vaccination som ej
klassificeras på annan plats

Läkemedelsreaktion UNS
Läkemedelsöverkänslighet UNS
Ogynnsam effekt, allergisk
reaktion, överkänslighet och
idiosynkrasi av korrekt ordinerad
och adekvat administrerad
medicinsk substans
Utesluter:
Specificerade ogynnsamma effekter
av droger och läkemedel som bör
kodas under lämpligt nummer inom
området (A00-R99, T80.0-T88.6,
T88.8)

Utslag som följd av vaccination
Utesluter:
Anafylaktisk chock orsakad av
serum (T80.5)
Andra serumreaktioner (T80.6)
Artrit efter vaccination (M02.2)
Encefalit efter vaccination (G04.0)

T88.2

Chock orsakad av anestesi
Chock orsakad av anestesi med
korrekt substans som administrerats
adekvat
Utesluter:
Komplikationer av anestesi:
• under barnsängstid (O89.-)
• vid graviditet (O29.-)
• vid värkarbete och förlossning
(O74.-)
• överdos eller felaktigt preparat
(T36-T50)
Postoperativ chock UNS (T81.1)

T88.3

Malign hypertermi orsakad av
anestesi

T88.4

Misslyckad eller försvårad
intubation

T88.5

Andra komplikationer till
anestesi
Hypotermi som följd av anestesi

T88.6

Anafylaktisk chock orsakad av
adekvat läkemedel eller
medicinsk substans som
ordinerats och givits på rätt sätt
Utesluter:
Anafylaktisk chock orsakad av
serum (T80.5)
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Ospecificerad ogynnsam effekt av
droger och läkemedel

T88.7A

Läkemedelsreaktion pga. allergi,
idiosynkrasi

T88.7X

Läkemedelsreaktion UNS

T88.8

Andra specificerade
komplikationer till kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård som
ej klassificeras på annan plats

T88.9

Komplikationer till kirurgiska
åtgärder och medicinsk vård,
ospecificerade
Utesluter:
Ogynnsam effekt UNS (T78.9)

SENA BESVÄR AV SKADOR,
FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA
FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER
(T90-T98)
Anmärkning:
T90-T98 skall användas för tillstånd under S00S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär
vilka själva klassificeras på annan plats. 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-T98 skall inte användas för kronisk
förgiftning och skadlig exponering, Sådana
tillstånd kodas under aktuell förgiftning och
skadlig exponering.

T90

Sena besvär av skador på
huvudet

T90.0

Sena besvär av ytlig skada på
huvudet

T90.9

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under (S09.9)

T91

Sena besvär av skada på
hals och bål

T91.0

Sena besvär av ytlig skada och
sårskada på halsen och bålen
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S10-S11, S20S21, S30-S31.- och T09.0-T09.1

T91.1

Sena besvär av sårskada på
huvudet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S01.-

T90.2

T91.2

T90.3

T91.3

T91.4

Sena besvär av skada på
kranialnerver

Sena besvär av skada på öga och
orbita
T91.8
Sena besvär av intrakraniell
skada
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S06.-

Sena besvär av andra
specificerade skador på halsen
och bålen
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S13.-, S14.2S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23., S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-,
S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och
T09.4-T09.8
Innefattar:
Sena besvär av whiplash-skada

Sena besvär av andra
specificerade skador på huvudet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S03.-, S07.-,
S08.- och S09.0-S09.8

T91.8A
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Sena besvär av skada på
bukorgan och bäckenorgan
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S36-S37

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S05.-

T90.8

Sena besvär av skada på
bröstkorgens organ
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S26-S27

T91.5

T90.5

Sena besvär av skada på
ryggmärgen
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S14.0-S14.1,
S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 och
T09.3

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S04.-

T90.4

Sena besvär av annan fraktur på
bröstkorgen och bäckenet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S22.2-S22.9,
S32.1-S32.5, och S32.8

Sena besvär av skallfraktur och
fraktur på ansiktsben
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S02.-

Sena besvär av fraktur på
ryggraden
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S12.-, S22.0S22.1, S32.0, S32.7 och T08

Sena besvär av skador som kan
klassificeras under S00.-

T90.1

Sena besvär av ospecificerad
skada på huvudet

Sena besvär av whiplash-skada

T91.8W

Sena besvär av andra specificerade
skador på halsen och bålen

T91.9

Sena besvär av ospecificerad
skada på halsen och bålen

T92.8

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S40.-, S45.-,
S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8,
T11.0, T11.4 och T11.8

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S19.9, S29.9,
S39.9 och T09.9

T92
T92.0

Sena besvär av skador på
övre extremitet

T92.1

T92.9

Sena besvär av fraktur på arm

T93

Sena besvär av skador på
nedre extremitet

T93.0

Sena besvär av sårskada på nedre
extremitet

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S42.-, S52.- och
T10

T92.2

Sena besvär av fraktur på
handleds- och handnivå

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S71.-, S81.-,
S91.- och T13.1

T93.1

Sena besvär av luxation och
distorsion av övre extremitet

T93.2

Sena besvär av skada på nerv i
övre extremitet

T93.3

Sena besvär av skada på muskel
och sena i övre extremitet

T93.4

Sena besvär av klämskada och
traumatisk amputation på övre
extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S47-S48, S57S58, S67-S68 och T11.6
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Sena besvär av skada på nerv i
nedre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S74.-, S84.-,
S94.- och T13.3

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S46.-, S56.-,
S66.- och T11.5

T92.6

Sena besvär av luxation och
distorsion av nedre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S73.-, S83.-,
S93.- och T13.2

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S44.-, S54.-,
S64.- och T11.3

T92.5

Sena besvär av andra frakturer
på nedre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S82.-, S92.- och
T12

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S43.-, S53.-,
S63.- och T11.2

T92.4

Sena besvär av fraktur på lårben
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S72.-

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S62.-

T92.3

Sena besvär av ospecificerad
skada på övre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S49.9, S59.9,
S69.9 och T11.9

Sena besvär av sårskada på övre
extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S41.-, S51.-,
S61.- och T11.1

Sena besvär av andra
specificerade skador på övre
extremitet

T93.5

Sena besvär av skada på muskel
och sena i nedre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S76.-, S86.-,
S96.- och T13.5

T93.6

Sena besvär av klämskada och
traumatisk amputation på nedre
extremitet

T95.2

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S77-S78, S87S88, S97-S98 och T13.6

T93.8

Sena besvär av andra
specificerade skador på nedre
extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S70.-, S75.-,
S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8
och T13.0, T13.4 och T13.8

T93.9

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T22-T23, T33.4T33.5, T34.4-T34.5 och T35.4

T95.3

T95.4

Sena besvär av ospecificerad
skada på nedre extremitet

Sena besvär av skador som
engagerar flera och
ospecificerade
kroppsregioner
Sena besvär av skador som
engagerar multipla
kroppsregioner

Sena besvär av skador på
ospecificerad kroppsregion
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T14.-

T95

Sena besvär av
brännskador, frätskador
och köldskador

T95.0

Sena besvär av brännskada,
frätskada och köldskada på
huvud och hals

T95.9

Sena besvär av brännskada,
frätskada och köldskada på bålen
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T21.-, T33.2T33.3, T34.2-T34.3 och T35.3
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Sena besvär av ospecificerad
brännskada, frätskada och
köldskada
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T30.-, T33.9,
T34.9 och T35.7

T96

Sena besvär av förgiftning
orsakad av droger,
läkemedel och biologiska
substanser
Sena besvär av förgiftning som kan
klassificeras under T36-T50

T97

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T20.-, T33.0T33.1, T34.0-T34.1 och T35.2

T95.1

Sena besvär av annan
specificerad brännskada,
frätskada och köldskada
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T26-T29 och
T35.0-T35.1 och T35.6

Sena besvär av skador som kan
klassificeras under T00-T07

T94.1

Sena besvär av brännskada och
frätskada som kan klassificeras
endast med hänsyn till engagerad
hudyta
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T31-T32

T95.8

T94.0

Sena besvär av brännskada,
frätskada och köldskada på
nedre extremitet
Sena besvär av skada som kan
klassificeras under T24-T25, T33.6T33.8, T34.6-T34.8 och T35.5

Sena besvär av skada som kan
klassificeras under S79.9, S89.9,
S99.9 och T13.9

T94

Sena besvär av brännskada,
frätskada och köldskada på övre
extremitet

Sena besvär av toxiska
effekter av substanser med
i huvudsak icke medicinsk
användning
Sena besvär av toxiska effekter som
kan klassificeras under T51-T65

T98

Sena besvär av andra och
ospecificerade effekter av
yttre orsaker

T98.0

Sena besvär av främmande
kropp som kommit in genom
naturlig kroppsöppning
Sena besvär av effekter som kan
klassificeras under T15-T19

T98.1

Sena besvär av andra och ospecificerade yttre orsaker
Sena besvär av effekter som kan
klassificeras under T66-T78

T98.2

Sena besvär av vissa tidiga
komplikationer av skada genom
yttre våld
Sena effekter av komplikationer
som kan klassificeras under T79.-

T98.3

Sena besvär av komplikationer
till kirurgiska åtgärder och
medicinsk vård som ej
klassificeras på annan plats
Sena besvär av komplikationer som
kan klassificeras under T80-T88
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Kapitel 20
Yttre orsaker till sjukdom och
död (V01-Y98)
Anmärkning:

Inledande text med bl a definitioner och kodningsinstruktioner har förkortats i jämförelse
med den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10).
Detta kapitel, som i tidigare revisioner av WHO:s klassifikation av sjukdomar och
dödsorsaker (ICD) utgjorde en tilläggsklassifikation (s.k. E-koder), medger klassificering
av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada,
förgiftning och andra ogynnsamma effekter. Kodnummer från detta kapitel används som
tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i klassifikationen som visar tillståndets natur.
Därvid gäller att kodnummer från kapitel 19, Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker, alltid bör åtföljas av en kod från kapitel 20. När det gäller andra tillstånd,
klassificerade i kapitel 1-18, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel 20
användas som tilläggsinformation.
Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
återfinns i avsnittet Y85-Y89
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
V01-X59 Olycksfall
V01-V99 Transportolyckor
V01-V09 Fotgängare skadad i transportolycka
V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka
V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i
transportolycka
V30-V39 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i
transportolycka
V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i
transportolycka
V50-V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i
transportolycka
V60-V69 §Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i
transportolycka
V70-V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80-V89 Andra transportolyckor på land
V90-V94 Transportolyckor på vatten
V95-V97 Transportolyckor i luften och rymden
V98-V99 Andra och ospecificerade transportolyckor
W00-X59 Andra yttre orsaker till olycksfallsskada
W00-W19 Fallolyckor
W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
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W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom
olyckshändelse
W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem
lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X09 Exponering för rök och öppen eld
X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X39 Exponering för naturkrafter
X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen
genom olyckshändelse
X50-X57 Överansträngning och umbäranden
X58-X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och
ospecificerade faktorer
X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y09 Övergrepp av annan person
Y10-Y34 Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Y40-Y59
Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som
orsak till ogynnsam effekt
Y60-Y69
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk
vård
Y70-Y82
Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och
terapeutiskt bruk
Y83-Y84
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal
reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till
missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död,
vilka klassificeras på annan plats
PLATSKOD
Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas tillsammans med kategorierna W00-Y34 (med
undantag för Y06.- och Y07.-), för att ange platsen för den yttre orsakens inverkan, där denna
uppgift är relevant.

.0 Bostad och bostadsområde
Innefattar:
Bostad och bostadslägenhet som icke kan räknas som institution
Garage och carport i anslutning till bostad
Gård runt bostad
Hustomt
Infartsväg till privatbostad
Swimmingpool i anslutning till bostad
Trädgård i anslutning till bostad
Uppställningsplats för husvagn med boendemöjlighet
Uthus
Utesluter:
Bostad inom institution (.1)
Bostad under uppförande, ännu ej tagen i bruk (.6)
Övergiven eller utrymd bostad (.8)
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.1 Institutionellt boende
Innefattar:
Barnhem
Flyktingförläggning
Fängelse
Institutionellt gruppboende
Militärförläggning
Servicehus för äldre
Sjukhem
.2 Skola, annan institution och offentlig lokal
Innefattar:
Förskoleinstitution med lekplats
Institution för högre utbildning
Offentlig lokal som samlingssal, ungdomsgård, kyrka, klubblokal, danslokal,
bibliotek, biograf, teater, post, försäkringskassa
Sjukhus
Skola med skolgård
Utesluter:
Idrotts- och sportanläggning (.3)
Institutionellt boende (.1)
Lokal under uppförande (.6)
.3 Idrotts- och sportanläggning
Innefattar:
Alpin anläggning
Fotbollsplan
Golfbana
Gym
Gymnastiksal
Idrottsplats
Ishall, skridskobana
Ishockeyrink, bandyplan
Motionsspår
Motorsportanläggning
Ridhus, ridskola
Simhall, badanläggning
Sporthall
Tennisbana
Utesluter:
Privat swimmingpool eller tennisbana (.0)
Sommarland (.8)
.4 Gata och väg
Innefattar:
Trottoar
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.5 Butiks-, handels- eller serviceområde
Innefattar:
Bank, butik, shoppingcenter
Bensinstation
Buss- och järnvägsstation
Flygplats
Kafé, hotell, restaurang
Kontorsbyggnad
Parkeringshus
Torgstånd
Utesluter:
Garage i anslutning till privatbostad (.0)
.6 Industriområde, byggarbetsplats
Innefattar:
Byggnad under uppförande
Fabriksbyggnad och fabriksområde
Gruva, stenbrott, grustag
Kraftstation
Skeppsvarv
Tunnelbygge
Verkstad
.7 Lantbruksområde
Innefattar:
Byggnader tillhörande lantbruk
Odlade markområden
Utesluter:
Bostadshus på lantbruk (.0)
.8 Andra specificerade platser
Innefattar:
Allmänt område UNS
Banvall
Campingplats UNS
Djurpark
Hamn UNS
Kulle, berg
Militärövningsområde
Nöjespark, sommarland
Parkeringsområde
Skogsområde, parkområde
Strandområde, sjö, damm, älv, kanal, sumpmark
Ödetomt och övergiven byggnad
.9 Plats, ospecificerad
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AKTIVITETSKOD
Följande kod kan i tillämpliga fall användas för i femtepositionsuppdelning av
kategorierna V01-Y34 för att ange aktiviteten hos den skadade personen vid tiden för den
yttre orsakens inverkan.
0 Idrott, sport, motion
Fysisk träning och tävling, såsom bandy, fallskärmshoppning, fotboll, friidrott, golf,
gymnastik, gångsport, ishockey, joggning, ridning, simning, skidåkning,
skridskoåkning, slalom, tennis, vattenskidåkning
1 Lek och annan fritidsverksamhet
Deltagande i föreningsliv
Hobbyaktiviteter
Fritidsaktiviteter med underhållningsmoment såsom biobesök, deltagande
danstillställning, fest
Utesluter:
Sportaktiviteter (0)
2 Förvärvsarbete
Arbete mot betalning
Transport till och från arbetet
Uppdrag som utföres mot arvode
3 Annan sysselsättning
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vård av barn eller närstående
Ordnad lek och aktivitet på barndaghem och förskola
Plikter och göromål som normalt ej ger ekonomisk ersättning
Trädgårdsarbete och underhåll av hemmet
Skolarbete, egen utbildning
Underhållsarbete i hemmet
4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
8 Andra specificerade aktiviteter
9 Aktivitet, ospecificerad
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OLYCKSFALL (V01-X59)

Transportolyckor (V01-V99)
Anmärkning:
Denna del av klassifikationen är uppdelad i tolv
avsnitt. De som hänförs till landtransportolyckor
(V01-V89) återspeglar olycksoffrets
transportsätt och vidareuppdelas så att
skadeoffrets motpart eller själva händelsen
karakteriseras. Kodnumrets två första positioner
anger därvid det fordon som skadeoffret använt,
eftersom detta måste anses vara den mest
betydelsefulla faktorn ur preventionssynpunkt.
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X81-X83)
Olyckor som drabbar personer sysselsatta med
underhåll eller reparation av fordon eller
transportmedel som ej är i rörelse, utom
personer skadade av annat fordon i rörelse
(W00-X59)
Olyckor som omfattar fordon utan att dessa har
samband med riskerna med transportsättet som
sådant (t.ex. skador från slagsmål ombord på
fartyg, transportfordon involverat i
naturkatastrof, finger krossat vid stängning av
bildörr) (W00-X59)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad
av annan person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt
(Y31-Y33)

Definitioner

sparkstötting, rullskidor, rullskridskor,
skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja
och kugghjul.
Dessutom innefattas person som byter hjul på
fordon och justerar motor på fordon.
Cyklist är varje person som färdas på cykel (tvåeller trehjulig) eller barncykel som har kedja
och kugghjul. Hit räknas även passagerare i
barnsits och liknande.
Motorcyklist är förare av eller passagerare på
motorcykel eller i sidvagn. Som motorcykel
räknas även moped och skoter.
Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp
till tio platser. Minibuss räknas som personbil.
Släpvagn eller husvagn som tas på släp
betraktas som del av personbilen.
Lätt lastbil är motorfordon primärt avsett för
varutransport med vikt under 3,5 ton. Även
skåpbil och pick-up räknas hit.
Tung lastbil är motorfordon för lasttransport
med vikt 3,5 ton eller mer.
Till tåg räknas även tunnelbanetåg och spårvagn
på egen banvall. Hit förs också dressin och
andra fordon avsedda att framföras på
järnvägsräls.
Spårvagn som framförs i gatutrafik räknas i
detta sammanhang till icke motordrivet fordon.

Transportolycka (V01-V99) är varje
olyckshändelse med fordon som primärt eller
vid tiden för olyckan är avsett för att föra
personer eller varor från en plats till en annan.

Industrifordon är motorfordon primärt avsedda
för användning inom industrilokal, industrieller transportområde, t ex järnvägsstation,
båtterminal, flygplats.

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

Jordbruksfordon är motorfordon primärt
avsedda för användning inom jordbruk såsom
traktor och skördetröska.

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

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

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

Vattenfarkost är varje färdmedel på vatten för
transport av passagerare eller varor; även
svävare räknas hit.
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Specialfordon är motorfordon speciellt
konstruerade för byggnads- och
anläggningsarbete såsom grävmaskin, bulldozer,
väghyvel och vägvält..

Regler för klassificering och kodning av
transportolyckor

V04 Fotgängare skadad i kollision
med tung lastbil eller buss

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

V05 Fotgängare skadad i kollision
med tåg

a) trafikolycka när olyckan hänförs till någon av
kategorierna V10-V82 och V87.
b) olycka, ej trafik, när olyckan hänförs till
någon av kategorierna V83-V86.
I dessa fall är den skadade antingen en
fotgängare eller en förare av eller passagerare i
ett fordon primärt ej avsett för användning på
allmän väg (t ex industrifordon,
jordbruksfordon, terrängfordon).
Även för andra situationer, där ofullständiga
uppgifter föreligger om olyckans karaktär, finns
i den internationella sjukdomsklassifikationen
(ICD-10) vissa regler för klassificering och
kodning, vilka dock ej återges här.

FOTGÄNGARE SKADAD I
TRANSPORTOLYCKA (V01-V09)
Utesluter:
Kollision mellan fotgängare (W51.-)
Kollision mellan fotgängare som leder till
fallolycka (W03.-)
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V09.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V01-V06 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V01-V06:
.0 Fotgängare skadad i olycka, ej trafik
.1 Fotgängare skadad i trafikolycka
.9 Fotgängare skadad i olycka,
ospecificerat
V01 Fotgängare skadad i kollision
med cykel
V02 Fotgängare skadad i kollision
med två- eller trehjuligt motorfordon
V03 Fotgängare skadad i kollision
med personbil eller lätt lastbil
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V06 Fotgängare skadad i kollision
med annat icke motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare, spårvagn

V09

Fotgängare skadad i
transportolycka
Innefattar:
Fotgängare skadad av specialfordon

V09.0

Fotgängare skadad i olycka med
motorfordon, ej trafik

V09.1

Fotgängare skadad i
ospecificerad olycka, ej trafik

V09.2

Fotgängare skadad i trafikolycka
med motorfordon

V09.3

Fotgängare skadad i
ospecificerad trafikolycka

V09.9

Fotgängare skadad i
ospecificerad transportolycka

V18 Cyklist i transportolycka, ej
kollision

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

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

V19

Cyklist skadad i
transportolycka

V19.0

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

V19.1

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

V19.2

Cyklist, ospecificerad, skadad i
kollision med motorfordon i
olycka, ej trafik
Cykelkollision UNS, ej trafik

V19.3

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V16.-)

Cyklist skadad i ospecificerad
olycka, ej trafik
Cykelolycka UNS, ej trafik
Cyklist skadad i olycka, ej trafik
UNS

V11 Cyklist skadad i kollision med
annan cykel

V19.4

Förare av cykel skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V12 Cyklist skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon

V19.5

Passagerare på cykel skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V19.6

Cyklist, ospecificerad, skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V13 Cyklist skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V14 Cyklist skadad i kollision med
tung lastbil eller buss

Cykelkollision UNS, trafikolycka

V19.8
V15 Cyklist skadad i kollision med
tåg

Cyklist, ospecificerad, skadad i
andra specificerade
transportolyckor
Fastnat i del av cykel

V16 Cyklist skadad i kollision med
annat icke motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur,
djur med ryttare och spårvagn

V17 Cyklist skadad i kollision med
fast eller stillastående föremål
663

V19.9

Cyklist, ospecificerad, skadad i
ospecificerad trafikolycka
Cykelolycka UNS

V27 Motorcyklist skadad i kollision
med fast eller stillastående föremål

MOTORCYKLIST (FÖRARE ELLER
PASSAGERARE) SKADAD I
TRANSPORTOLYCKA (V20-V29)
Innefattar:
Moped
Motorcykel med sidvagn
Skoter
Utesluter:
Trehjuligt motorfordon (V30-V39)
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V29.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V20-V28 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V20-V28:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Motorcyklist, ospecificerad, skadad i olycka,
ej trafik
.3 Person skadad vid av- och påstigning av
motorcykel
.4 Förare skadad i trafikolycka
.5 Passagerare skadad i trafikolycka
.9 Motorcyklist, ospecificerad, skadad i
trafikolycka

V28 Motorcyklist skadad i
transportolycka, ej kollision
Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med
motorcykel utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision
Omkullkörning UNS

V29

Motorcyklist skadad i
transportolycka

V29.0

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

V29.1

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

V29.2

Motorcyklist skadad i kollision
med motorfordon vid olycka, ej
trafik
Motorcykelkollision UNS, ej trafik

V29.3

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

V20 Motorcyklist skadad i kollision
med fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av
djur eller med djur med ryttare
(V26.-)
V21 Motorcyklist skadad i kollision
med cykel

V29.4

Förare skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V29.5

Passagerare skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V29.6

Motorcyklist skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V22 Motorcyklist skadad i kollision
med två- eller trehjuligt motorfordon
V23 Motorcyklist skadad i kollision
med personbil eller lätt lastbil
V24 Motorcyklist skadad i kollision
med tung lastbil eller buss
V25 Motorcyklist skadad i kollision
med tåg
V26 Motorcyklist skadad i kollision
med annat ej motordrivet fordon
Innefattar:
Kollision med åkdon draget av
djur, djur med ryttare och spårvagn
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Motorcyklist skadad i
ospecificerad olycka, ej trafik

Motorcykelkollision UNS (trafik)

V29.8

Motorcyklist skadad i andra
specificerade transportolyckor
Fastnat i del av motorcykel

V29.9

Motorcyklist skadad i
ospecificerad trafikolycka
Motorcykelolycka UNS

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

FÖRARE AV ELLER
PASSAGERARE I TREHJULIGT
MOTORFORDON SKADAD I
TRANSPORTOLYCKA (V30-V39)

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

Utesluter:
Motorcykel med sidovagn (V20-V29)
Motorfordon speciellt konstruerat för att klara
oländig terräng (V86.-)
Anmärkning:
Den internationella sjukdomsklassifikationen
(ICD-10) innehåller en mer detaljerad
uppdelning av detta avsnitt.
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistiken används endast koden V39.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V30-V38 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.

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

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

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V30-V38:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon
skadad i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ospecificerad,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- och avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon
skadad i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare i trehjuligt
motorfordon, ej specificerat, skadad i
trafikolycka
V30 Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon i kollision
med fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med ryttare (V36.-)

V31 Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon skadad i
kollision med cykel
V32 Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon skadad i
kollision med annat två- eller
trehjuligt motorfordon
V33 Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon skadad i
kollision med personbil eller lätt
lastbil
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Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med
trehjuligt motorfordon

Omkullkörning UNS
Omkullkörning utan kollision

V39

Förare av eller passagerare
i trehjuligt motorfordon
skadad i transportolycka

V39.0

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

V39.1

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

V39.2

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

V39.3

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

V39.4

Förare av trehjuligt motorfordon
skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V39.5

Passagerare i trehjuligt
motorfordon skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V39.6

Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon, ej
specificerat, skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka
Kollision med trehjuligt
motorfordon UNS (i trafik)

V39.8

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

V39.9

Förare av eller passagerare i
trehjuligt motorfordon, ej
specificerat, skadad i
ospecificerad trafikolycka
Olycka med trehjuligt motorfordon
UNS

FÖRARE AV ELLER
PASSAGERARE I PERSONBIL
SKADAD I TRANSPORTOLYCKA
(V40-V49)
Innefattar:
Minibuss
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V49.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V40-V48 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V40-V48:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i
olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i trafikolycka
V40 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V46.-)

V41 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
cykel
V42 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon
V43 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V44 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
tung lastbil eller buss
V45 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med tåg
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V46 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
annat icke motordrivet fordon

V49.6

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

Personbilskollision UNS (trafik )

V49.8
V47 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i kollision med
fast eller stillastående föremål
V48 Förare av eller passagerare i
personbil skadad i transportolycka,
ej kollision
Innefattar:
Vurpa med personbil utan kollision
eller UNS

V49

Förare av eller passagerare
i personbil skadad i
transportolycka

V49.0

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

V49.1

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

V49.2

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

V49.3

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

V49.4

Förare av personbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V49.5

Passagerare i personbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka
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Förare av eller passagerare i
personbil, ej specificerat, skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka
Förare av eller passagerare i
personbil, ej specificerat, skadad i
andra specificerade
transportolyckor
Fastnat i dörr eller annan del av
personbil

V49.9

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

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

FÖRARE AV ELLER
PASSAGERARE I LÄTT LASTBIL
SKADAD I TRANSPORTOLYCKA
(V50-V59)

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

Innefattar:
Skåpbil
Utesluter:
Tungt transportfordon (V60-V69)
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V59.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V50-V58 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att
användas för kategorierna V50-V58:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej
trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i
olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i
trafikolycka

V57 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
fast eller stillastående föremål
V58 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i transportolycka,
ej kollision
Innefattar:
Vurpa med lätt lastbil utan kollision
och UNS

V59

Förare av eller passagerare
i lätt lastbil skadad i
transportolycka

V59.0

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

V59.1

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

V59.2

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

V50 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V56.-)

Kollision UNS med lätt lastbil, ej
trafik

V59.3

V51 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
cykel
V52 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon
V53 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V54 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med
tung lastbil eller buss
V55 Förare av eller passagerare i
lätt lastbil skadad i kollision med tåg
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Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i ospecificerad
transportolycka, ej trafik
Olycka UNS med lätt lastbil, ej
trafik
Förare av eller passagerare i lätt
lastbil skadad i olycka UNS, ej
trafik

V59.4

Förare av lätt lastbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V59.5

Passagerare i lätt lastbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V59.6

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka
Kollision UNS som engagerar lätt
lastbil (trafik)

V59.8

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

V59.9

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i lätt lastbil skadad i
ospecificerad trafikolycka
Olycka med lätt lastbil UNS

FÖRARE AV ELLER
PASSAGERARE I TUNG LASTBIL
SKADAD I TRANSPORTOLYCKA
(V60-V69)
Innefattar:
Fordon med vikt över 3500 kg
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V69.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V60-V68 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V60-V68:
.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i
olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat,
skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i
trafikolycka
.9 Förare eller passagerare ej specificerat
skadad i trafikolycka
V60 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
fotgängare eller djur
Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur
eller med djur med ryttare (V66.-)

V61 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
cykel
V62 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
två- eller trehjuligt motorfordon
V63 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil
V64 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
tung lastbil eller buss
V65 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
tåg
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V66 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
annat icke motordrivet fordon

V69.6

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

V67 Förare av eller passagerare i
tung lastbil skadad i kollision med
fast eller stillastående föremål

Kollision UNS som engagerar tung
lastbil (trafik)

V69.8

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

V69

Förare av eller passagerare
i tung lastbil skadad i
transportolycka

V69.0

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

V69.1

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

V69.2

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

V69.3

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

V69.4

Förare av tung lastbil skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V69.5

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

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

V69.9

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

FÖRARE AV ELLER
PASSAGERARE I BUSS SKADAD I
TRANSPORTOLYCKA (V70-V79)

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

Utesluter:
Minibuss (V40-V49)
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i
patientstatistik används endast koden V79.-.
Texten till denna kod har därför modifierats
något. Kategorierna V70-V78 i ICD-10 har satts
med mindre stil. Syftet med detta är att
återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.

V77 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med fast
eller stillastående föremål

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

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

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

V79

Förare av eller passagerare
i buss skadad i
transportolycka

V79.0

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

V79.1

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

V79.2

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

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

V71 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med cykel

Kollision UNS med buss, ej trafik

V79.3

V72 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med tvåeller trehjuligt motorfordon
V73 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med
personbil eller lätt lastbil

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

V79.4

Förare av buss skadad i kollision
med motorfordon i trafikolycka

V79.5

Passagerare i buss skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V79.6

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

V74 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med tung
lastbil eller buss
V75 Förare av eller passagerare i
buss skadad i kollision med tåg

Förare av eller passagerare i buss
skadad i ospecificerad transportolycka, ej trafik

Kollision med buss UNS (trafik)
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V79.8

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

V79.9

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i buss skadad i
ospecificerad trafikolycka

ANDRA TRANSPORTOLYCKOR PÅ
LAND (V80-V89)
V80

Ryttare eller person i åkdon
draget av djur skadad i
transportolycka

V80.0

Ryttare eller åkande skadad vid
fall från djur eller åkdon i
transportolycka, ej kollision

Bussolycka UNS

Omkullridning eller omkullåkning
utan kollision eller UNS

V80.1

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

V80.2

Ryttare eller åkande skadad i
kollision med cykel

V80.3

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

V80.4

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

V80.5

Ryttare eller åkande skadad i
kollision med annat specificerat
motorfordon

V80.6

Ryttare eller åkande skadad i
kollision med tåg

V80.7

Ryttare eller åkande skadad i
kollision med annat icke
motordrivet fordon
Kollision med:
djur med ryttare
spårvagn
åkdon draget av djur

V80.8

Ryttare eller åkande skadad i
kollision med fast eller
stillastående föremål

V80.9

Ryttare eller åkande i åkdon
draget av djur, skadad i andra
och ospecificerade
transportolyckor
Olycka med ryttare UNS
Olycka med åkdon draget av djur
UNS
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V81

Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka

V81.8

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

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

V81.0

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

V81.1

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i kollision med
motorfordon i trafikolycka

V81.2

V81.3

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid kollision med annat
tågsätt eller okopplad
järnvägsvagn
Tågförare eller tågpassagerare
skadad i kollision med annat
föremål
Tågkollision UNS

V81.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av tåg

V81.5

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

V81.6

V81.7

V81.9

Tågförare eller tågpassagerare
skadad vid urspårning utan
föregående kollision
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Tågförare eller tågpassagerare
skadad i ospecificerad
järnvägsolycka
Tågolycka UNS

V82

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

V82.0

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

V82.1

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad i
kollision med motorfordon i
trafikolycka

V82.2

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad vid
kollision med annan spårvagn

V82.3

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad i
kollision med annat föremål

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

Tågförare eller tågpassagerare
skadad i andra specificerade
järnvägsolyckor

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

V82.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av spårvagn

V82.5

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

V82.6

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

V82.7

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad vid
urspårning utan föregående
kollision

V82.8

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad i
andra specificerade
transportolyckor

V83.6

Passagerare i industrifordon
skadad i transportolycka, ej
trafik

V83.7

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

V83.9

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

V82.9

V84.0

Förare av jordbruksfordon
skadad i trafikolycka

V84.1

Passagerare i jordbruksfordon
skadad i trafikolycka

V84.2

Person på utsidan av
jordbruksfordon skadad i
trafikolycka

V84.3

Förare av industrifordon skadad
i trafikolycka

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

V84.4

Passagerare i industrifordon
skadad i trafikolycka

Person skadad vid på- eller
avstigning av jordbruksfordon

V84.5

Förare av jordbruksfordon
skadad i transportolycka ej trafik

V84.6

Passagerare i jordbruksfordon
skadad i transportolycka ej trafik

V84.7

Person på utsidan av
jordbruksfordon skadad i
transportolycka ej trafik

V84.9

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

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

V83.0
V83.1
V83.2

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

Spårvagnsförare eller
spårvagnspassagerare skadad i
ospecificerad trafikolycka
Spårvagnsolycka UNS

V83

V84

Person på utsidan av
industrifordon skadad i
trafikolycka

V83.3

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

V83.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av industrifordon

V83.5

Förare av industrifordon skadad
i transportolycka, ej trafik
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Olycka med jordbruksfordon UNS

V85

Förare eller passagerare i
eller på specialfordon
skadad i transportolycka

V86

Innefattar:
Person i eller på motorfordon för
byggnads- och anläggningsarbete
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid
underhållsarbete (V31.-)
Person i motordriven rullstol
(V01-V09)

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

V85.0

Förare av specialfordon skadad i
trafikolycka

V86.0

Förare av terrängfordon skadad i
trafikolycka

V85.1

Passagerare i specialfordon
skadad i trafikolycka

V86.1

Passagerare i terrängfordon
skadad i trafikolycka

V85.2

Person på utsidan av
specialfordon skadad i
trafikolycka

V86.2

Person på utsidan av
terrängfordon skadad i
trafikolycka

V85.3

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

V86.3

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

V86.4
V85.4

Person skadad vid på- eller
avstigning av specialfordon

Person skadad vid på- eller
avstigning av terrängfordon

V86.5
V85.5

Förare av specialfordon skadad i
transportolycka, ej trafik

Förare av terrängfordon skadad
vid transportolycka, ej trafik

V86.6
V85.6

Passagerare i specialfordon
skadad i transportolycka, ej
trafik

Passagerare i terrängfordon
skadad vid transportolycka, ej
trafik

V86.7

Person på utsidan av
terrängfordon skadad i
transportolycka, ej trafik

V86.9

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

V85.7

Person på utsidan av
specialfordon skadad i
transportolycka, ej trafik

V85.9

Förare eller passagerare, ej
specificerat, i eller på
specialfordon skadad i
transportolycka, ej trafik
Olycka med specialfordon UNS
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Terrängfordonolycka UNS

V87

Trafikolycka där
olyckstypen är specificerad
men där olycksoffrets
transportsätt är okänt

V88

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

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

V87.0

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

V88.0

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

V87.1

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

V88.1

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

V87.2

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

V88.2

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

V87.3

Person skadad i kollision mellan
personbil och buss (trafik)

V88.3

Person skadad i kollision mellan
personbil och buss, ej trafik

V87.4

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

V88.4

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

V87.5

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

V88.5

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

Person skadad i kollision mellan
tåg och bil (trafik)

V88.6

Person skadad i kollision mellan
tåg och personbil, ej trafik

V88.7

Person skadad i kollision mellan
andra specificerade motorfordon,
ej trafik

V88.8

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

V88.9

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

V87.6
V87.7

V87.8

V87.9

Person skadad i kollision mellan
andra specificerade motorfordon
(trafik)
Person skadad i andra
specificerade transportolyckor
med motorfordon, ej kollision
(trafik)
Person skadad i andra
specificerade transportolyckor
med ej motordrivet fordon
(trafik)
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V89

V89.0

Olycka med motorfordon
eller ej motordrivet fordon,
fordonstyp ej specificerad
Person skadad i ospecificerad
olycka med motorfordon, ej
trafik
Motorfordonsolycka UNS, ej trafik

V89.1

Person skadad i ospecificerad
olycka med ej motordrivet
fordon, ej trafik
Olycka UNS med ej motordrivet
fordon, ej trafik

V89.2

Person skadad i ospecificerad
motorfordonsolycka, trafik
Motorfordonolycka UNS
Vägtrafikolycka UNS

V89.3

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

V89.9

Person skadad i ospecificerad
fordonsolycka
Kollision UNS

TRANSPORTOLYCKOR PÅ VATTEN
(V90-V94)
Innefattar:
Olyckor med vattenfarkoster under
fritidsaktiviteter
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd
att användas för kategorierna V90-V94:
.0 Handelsfartyg
.1 Passagerarfartyg
Färja
.2 Fiskefartyg
.3 Annan motordriven vattenfarkost
Motorbåt
Svävare på öppet vatten
Vattenmoped
.4 Segelbåt
.5 Kanot eller kajak
.6 Uppblåsbar båt utan motor
.7 Vattenskidor
.8 Annan vattenfarkost utan motor
Roddbåt
Surfbräda
.9 Vattenfarkost, ospecificerad
Båt UNS

V90

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

Olycka med vattenfarkost
som leder till annan skada

V93

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

V92

Innefattar:
Bristande funktion hos atomreaktor
på fartyg
Explosion av ångpanna på
ångfartyg
Extrem hetta i:
• maskinrum
• motorutrymme
• pannrum
Fall från en nivå till en annan
ombord på fartyg
Fall i trappa eller lejdare på fartyg
Förgiftningsolycka orsakad av gaser
eller rök ombord
Klämskadad av fallande föremål
ombord på fartyg
Lokal brand ombord
Maskinolycka ombord
Skador ombord på fartyg orsakade
av:
• maskin i maskinrum
• maskin på däck
• lastningsmaskin

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

V94

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

TRANSPORTOLYCKOR I LUFTEN
OCH RYMDEN (V95-V97)
V95

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

V95.0
V95.1

V96.2

Segelflygplansolycka med skada
på ombordvarande

V96.8

Olyckor med annan ej
motordriven luftfarkost med
skada på ombordvarande

V96.9

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

V97

Helikopterolycka med skada på
ombordvarande
Olycka med ultralätt motordrivet
flygplan med skada på
ombordvarande

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

V97.0

Innefattar:
Motoriserat segelflygplan

V95.2

Olycka med annat privat flygplan
med skada på ombordvarande

V95.3

Olycka med trafikflygplan med
skada på ombordvarande

V95.4

Olycka med rymdfarkost med
skada på ombordvarande

V95.8

Andra specificerade flygolyckor
med skada på ombordvarande

V95.9

Flygplansolycka, ospecificerad,
med skada på ombordvarande

V97.1

Person skadad vid
ombordstigning på eller
avstigning från luftfarkost

V97.2

Fallskärmshoppare skadad i
samband med hopp från
luftfarkost
Utesluter:
Person som hoppar efter
luftfarkostolycka (V95-V96)

V97.3

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

V96.0

Ballongolycka med skada på
ombordvarande

V96.1

Olycka med personskada vid
drakflyg och skärmflyg
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Ombordvarande på luftfarkost
skadad vid andra specificerade
lufttransportolyckor
Fall inuti, på eller från luftfarkost i
lufttransportolycka
Utesluter:
Vid ombord- eller avstigning
(V97.1)

Lufttransportolycka UNS
Flygolycka UNS

V96

Andra specificerade
olyckor vid lufttransport

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

V97.8

Andra lufttransportolyckor, som
ej klassificeras på annan plats
Skada av maskinell utrustning i
luftfarkost
Utesluter:
Luftfarkostolycka UNS (V95.9)
Exponering för ändringar i
lufttrycket under upp- och
nedstigning (med luftfarkost)
(W94.-)

ANDRA OCH OSPECIFICERADE
TRANSPORTOLYCKOR (V98-V99)

ANDRA YTTRE ORSAKER TILL
OLYCKSFALLSSKADA (W00-X59)

Utesluter:
Fordonsolycka med ospecificerat fordon (V89.-)

FALLOLYCKOR (W00-W19)
V98

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

V99

Transportolycka,
ospecificerad

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedd att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02)
Fall:
• från brinnande byggnad (X00.-)
• från djur (V80.-)
• från transportfordon (V01-V99)
• i vatten (med drunkning och
drunkningstillbud som följd) (W65-W74)
• in i eld (X00-X04, X08-X09)
• i eller från maskin i gång (W28-W31)
• upprepade fall som ej beror på
olyckshändelse (R29.6)
Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)

W00

Fall i samma plan i
samband med is och snö
Utesluter:
Fall vid användning av skridskor
och skidor (W02.-)
Fall i och från trappa eller trappsteg
(W10.-)

W01

Fall i samma plan genom
halkning, snavning eller
snubbling
Utesluter:
Fall i samband med is eller snö
(W00.-)

W02
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Fall i samband med
användning av skridskor,
skidor, rullskridskor,
skateboard (rullbräda) eller
snowboard

W03

Annat fall i samma plan
genom kollision med eller
knuff av annan person

W13

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

Innefattar:
Fall efter kollision mellan två
fotgängare
Utesluter:
Klämd eller knuffad av folkmassa
(W52.-)
Fall i samband med is eller snö
(W00.-)

W04

Fall när man blir buren eller
får stöd av andra personer

W05

Fall från rullstol

Fall ut ur, från eller genom
byggnad eller
byggnadskonstruktion

Innefattar:
Fall i samband med användning av
rullstol

W14

Fall från träd

W06

Fall från säng

W15

Fall från stup

W07

Fall från stol

W16

Dykning eller hopp i vatten
med annan skada än
drunkning eller
drunkningstillbud

Utesluter:
Fall från toalettstol (W18.-)

W08

Fall från andra möbler

W09

Fall från lekredskap på
lekplats

W10

Fall i och från trappa och
trappsteg

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

Innefattar:
Fall i och från rulltrappa, ramp och
i samband med is eller snö på
trappa och trappsteg

W11

Fall på och från stege

W12

Fall på och från
byggnadsställning

W17

Annat fall från ett plan till
ett annat
Innefattar:
Fall från eller ned i:
• brunn
• fartygsdocka
• grop
• hål
• håla
• höstack
• mobil arbetsplattform/skylift
• schakt
• stenbrott
• tank
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W18

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

W19

Fall, ospecificerat
Innefattar:
Fall genom olyckshändelse UNS

EXPONERING FÖR ICKE LEVANDE
MEKANISKA KRAFTER (W20-W49)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X60-X84)
Av annan person avsiktligt tillfogad skada
(X85-Y09)
Kontakt eller kollision med djur eller människa
(W50-W64)

W20

Träffad av kastat eller
fallande föremål
Innefattar:
Byggnadsras utom vid brand
Fallande klippa, sten eller träd
Begravd i hålighet utan
kvävningstillbud
Utesluter:
Byggnadsras vid brand (X00.-)
Fallande eller kastat föremål vid:
• idrottsutövning (W21.-)
• maskinolycka (W24.-, W28W31)
• naturkatastrof (X34-X39)
• transportolycka (V01-V99)
Föremål som satts i rörelse av:
• explosion (W35-W40)
• skjutvapen (W32-W34)

W21

Slagit sig mot eller träffad
av sportredskap
Innefattar:
Golf-, bandyboll, puck och
hockeyklubba

W22
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Slagit sig mot eller träffad
av andra föremål

W23

Fångad av, klämd eller
pressad i eller mellan
föremål
Innefattar:
Fastnad, klämd eller pressad mellan
föremål i rörelse, mellan ett fast och
ett rörligt föremål eller i föremål, t
ex i skjutdörr, dörrkarm, mellan
packlår och golv efter att ha förlorat
greppet, i mangel
Utesluter:
Skada orsakad av:
• handverktyg utan motor
(W27.-)
• maskiner (W28-W31)
• skärande och borrande
instrument (W25-W27)
• transportfordon som används
som transportmedel (V01V99)
• utrustning för kraftöverföring
och lyftning (W24.-)
Träffad av kastat eller fallande
föremål (W20.-)

W24

W26

Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin W26
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.
Innefattar:
Dolk, kniv eller svärd
Kant av styvt papper
Konservburkslock
Utesluter:
Vassa föremål inlagrade i huden
(W45)

W27

W28

Kontakt med vasst
glasföremål
Utesluter:
Fall mot glasföremål (W00-W19)
Flygande glassplitter orsakat av
explosion eller projektil från
skjutvapen (W32-W40)
Glas inlagrad i huden (W45)
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Kontakt med motordriven
gräsklippare
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström
(W86.-)

W29
W25

Kontakt med ej motordrivet
handverktyg
Innefattar:
Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa
Utesluter:
Injektionsnål (W46.-)

Kontakt med utrustning för
kraftöverföring och lyft som
ej klassificeras på annan
plats
Innefattar:
Drivrem
Kätting till lyftkran
Lina, tåg eller rep
Talja eller block
Vinsch
Wire
Utesluter:
Transportolyckor (V01-V99)

Kontakt med andra vassa
föremål

Kontakt med annat
motordrivet handverktyg
och hushållsmaskin
Innefattar:
Borrmaskin
Elektrisk symaskin
Matberedare
Motordrivet trädgårdsverktyg
Motorsåg
Tvättmaskin
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström
(W86.-)

W30

W31

Kontakt med
jordbruksmaskin

W35

Explosion i ångpanna

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

W36

Explosion av gascylinder

Kontakt med annan och
ospecificerad maskin

Innefattar:
Luftbehållare, sprayburk, trycktank

W37

Explosion av däck, rör eller
slang (under övertryck)

W38

Explosion av andra
specificerade föremål
under övertryck

W39

Explosion av fyrverkeripjäs

W40

Explosion av andra sprängämnen

Innefattar:
Maskin UNS
Utesluter:
Exponering för elektrisk ström
(W86.-)
Olycka med redskap som
transporteras av egen kraft eller
släpas av fordon (V01-V99)

W32

Skott från pistol och
revolver

Innefattar:
Explosion:
• av ammunition
• i fabrik
• i silo
• UNS
Explosiv gas
Sprängmaterial

W41

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

W33

Skott från gevär,
hagelbössa och tyngre
skjutvapen
Innefattar:
Armégevär
Jaktgevär
Maskingevär
Utesluter:
Luftgevär (W34.-)

W34

Exponering för
högtrycksstråle
Innefattar:
Högtrycksinjektion
Vätskestråle, luftstråle

W42

Exponering för buller
Innefattar:
Högfrekvent ljud

W43

Exponering för vibrationer
Innefattar:
Infraljud

Skott från andra och
ospecificerade skjutvapen
Innefattar:
Luftgevär
Signalpistol
Skottskada UNS
Skott UNS

W44

Främmande kropp som
trängt in i eller genom öga
eller naturlig
kroppsöppning
Utesluter:
Frätande vätska (X49.-)
Inandning och nedsväljning av
främmande kropp som orsakar
andningshinder (W78-W80)
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W45

Främmande kropp som
trängt in genom huden

EXPONERING FÖR LEVANDE
MEKANISKA KRAFTER (W50-W64)

Innefattar:
Spik(tramp)
Sticka
Utesluter:
Kontakt med:
• Andra vassa föremål (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• injektionsnål (W46.-)
• vasst glasföremål (W25.-)
Träffad av föremål (W20-W22)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Giftiga bett och stick (X20-X29)

W46

Kontakt med injektionsnål

W49

Exponerad för andra och
ospecificerade icke levande
mekaniska krafter

W50

Slagen, sparkad, biten eller
riven av annan person
Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad
skada (X85-Y09)
Träffad av föremål (W20-W22)

W51

Innefattar:
Onormala gravitationskrafter (Gkrafter)

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

W52

Klämd, knuffad eller
nedtrampad av folkmassa

W53

Biten av råtta

W54

Biten eller angripen av
hund

W55

Biten eller angripen av
annat däggdjur
Innefattar:
Katt
Utesluter:
Marina däggdjur (W56.-)
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W56

Biten eller angripen av
vattendjur

W57

Bett och stick av icke giftig
insekt och andra icke
giftiga leddjur

W58

Biten eller angripen av
krokodil eller alligator

W59

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

W60

Kontakt med törnen och
taggar på växter samt
vassa blad

W64

Exponering för andra och
ospecificerade levande
mekaniska krafter

DRUNKNING OCH DRUNKNINGSTILLBUD GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (W65-W74)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå
i fjärdepositionen.
Utesluter:
Drunkning och drunkningstillbud orsakat av
naturkatastrof (X34-X39)
Olycka i samband med vattentransport (V90.-,
V92.-)
Transportolyckor (V01-V99)

W65

Drunkning och drunkningstillbud i badkar

W66

Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i
badkar

W67

Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng

W68

Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i
simbassäng

W69

Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och
vattendrag
Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som
orsak till drunkning och
drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W70

Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö
och vattendrag
Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som
orsak till drunkning och
drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W73

Annan specificerad
drunkning och annat
specificerat
drunkningstillbud
Innefattar:
Drunkning i:
• Branddamm
• Brunn
• Vattenreservoar
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W74

Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat
Innefattar:
Drunkning UNS
Fall i vatten UNS

ANNAN KVÄVNING OCH ANNAT
KVÄVNINGSTILLBUD GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (W75-W84)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

W75

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

W76

Annan strypning och
hängning genom
olyckshändelse

W77

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

W78

Inhalation av maginnehåll
Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av
andningsvägar och kvävning av
uppkräkt maginnehåll
Aspiration av kräkning UNS
Kompression av trakea med
andningshinder orsakat av
maginnehåll i esofagus
Utesluter:
Uppkräkt maginnehåll som orsakat
annan skada än asfyxi eller
andningshinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat
hinder i eller tilltäppning av
esofagus utan andningshinder
(W44.-)
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W79

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

W80

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

688

W81

Instängd eller fångad i
utrymme med låg
syrgashalt
Innefattar:
Instängd i kylskåp eller annat
lufttätt utrymme genom
olyckshändelse
Dykning med otillräcklig
lufttillgång
Utesluter:
Kvävning av plastpåse (W83.-)

W83

Annan specificerad
kvävning och annat
specificerat
kvävningstillbud
Innefattar:
Kvävning av plastpåse

W84

Kvävning och
kvävningstillbud,
ospecificerat
Innefattar:
Kvävning UNS
Syrebrist UNS

EXPONERING FÖR ELEKTRISK
STRÖM, STRÅLNING, EXTREM
LUFT-TEMPERATUR OCH EXTREMT
LUFTTRYCK I OMGIVNINGEN
(W85-W99)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Blixtnedslag (X33.-)
Exponering för:
• naturlig hetta (X30.-)
• naturlig kyla (X31.-)
• naturlig strålning UNS (X39.-)
• solljus (X32.-)
Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk
behandling (Y63.2-Y63.5)
Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak
till onormal reaktion utan anknytning till
missöde (Y84.2)

W85

W90

Innefattar:
Elektriska och magnetiska fält
Infraröd strålning
Laserstrålning
Radiofrekvensstrålning

W91

Exponering för
ospecificerad strålning

W92

Exponering för av
människa framställd extrem
hetta

W93

Exponering för av
människa framställd extrem
kyla
Innefattar:
Långvarig vistelse i frysrum
Kontakt med eller inhalation av:
• flytande luft
• flytande kväve
• flytande väte
• kolsyreis

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

W86

Exponering för annan
specificerad elektrisk ström

W87

Exponering för
ospecificerad elektrisk
ström

W94

Exponering för joniserande
strålning
Innefattar:
Radioaktiva isotoper
Röntgen

W89

W99

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

Innefattar:
Elektrisk ström UNS som orsak till
brännskador eller annan skada
Elektrisk chock UNS

W88

Exponering för annan icke
joniserande strålning

Exponering för andra och
ospecificerade, av
människa orsakade
miljöfaktorer

EXPONERING FÖR RÖK OCH
ÖPPEN ELD (X00-X09)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Innefattar:
Eld orsakad av blixtnedslag
Utesluter:
Eld sekundär till explosion (W35-W40)
Mordbrand (X97.-)
Transportolyckor (V01-V99)

X00

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

X01

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

X02

Exponering för kontrollerad
eld i byggnad och
byggnadskonstruktion
Innefattar:
Eld i eldstad, kamin, ugn
Levande ljus

X03

Exponering för kontrollerad
eld, med undantag för eld i
byggnad eller
byggnadskonstruktion
Innefattar:
Eld från utomhusgrill
Eld på lägerplats
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X04

Exponering för plötslig antändning av mycket eldfängt material eller ämne
Innefattar:
Antändning av bensin, fotogen eller
tändvätska

X05

Antändning av nattdräkter

X06

Antändning av andra
klädesplagg
Innefattar:
Antändning och smältning av
plastsmycken

X08

Exponering för annan
specificerad rök och öppen
eld

X09

Exponering för
ospecificerad rök och
öppen eld
Innefattar:
Brand UNS
Förbränning UNS
Inhalation av rök UNS

KONTAKT MED HETA FÖREMÅL
OCH HETA ÄMNEN (X10-X19)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Exponering för extrem naturlig värme (X30.-)
Exponering för öppen eld (X00-X09)

X10

Kontakt med het dryck,
föda, fett och matolja

X11

Kontakt med hett
kranvatten

Kontakt med andra heta
vätskor
Innefattar:
Vatten uppvärmt på spis
Utesluter:
Heta (flytande) metaller (X18.-)

X13

Kontakt med vattenånga
och andra heta ångor

X14

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

X15

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

X16

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

X18

Kontakt med andra heta
metallföremål
Innefattar:
Flytande metall

X19

Innefattar:
Hett vatten i badkar, balja och hink
Hett vatten ur kran och slang

X12

X17

Kontakt med andra och
ospecificerade heta föremål
och heta ämnen
Utesluter:
Föremål som normalt inte är varma,
t ex föremål som har upphettats av
brand i byggnad (X00-X09)

KONTAKT MED GIFTIGA DJUR OCH
VÄXTER (X20-X29)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Innefattar:
Giftiga bett och stick
Giftutsöndring genom tänder, klor, hår, taggar,
tentakler och andra giftförande delar på djur och
växter
Kemiska ämnen avsöndrade av djur och insekter
Utesluter:
Förtäring av giftiga djur och växter (X49.-)

X27

Kontakt med andra
specificerade giftiga djur

X28

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

X29
X20

Kontakt med giftiga ormar
och ödlor

Kontakt med giftigt djur
eller giftig växt,
ospecificerat

Utesluter:
Bett av icke giftig orm eller ödla
(W59.-)

Innefattar:
Giftigt bett UNS
Giftigt stick UNS

X21

Kontakt med giftiga
spindlar

X22

Kontakt med skorpioner

X23

Kontakt med bålgetingar,
getingar och bin

X24

Kontakt med giftiga
tusenfotingar (tropiska)

X25

Kontakt med andra giftiga
leddjur
Innefattar:
Myror och larver

X26

Kontakt med giftiga
vattendjur och vattenväxter
Innefattar:
Koraller och maneter
Sjöanemoner, sjögurkor och
sjöborrar
Utesluter:
Icke giftiga vattendjur (W56.-)
Vattenormar (X20.-)
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EXPONERING FÖR
NATURKRAFTER (X30-X39)

X36

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

X30

X31

Innefattar:
Skred av lermassor i samband med
naturkatastrof
Utesluter:
Jordbävning (X34.-)
Transportolycka genom kollision
med lavin- eller jordskredsmassa
som ej befinner sig i rörelse (V01V99)

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

X37

X32

Exponering för solljus

X33

Blixtnedslag

Cyklon
Flodvåg orsakad av oväder
Fordon spolat av vägen av oväder
Kraftigt snöfall
Monsun
Orkan
Skyfall
Snöstorm
Tornado
Tyfon

Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk
som brister eller störtar samman
och orsakar jordskred (X36.-)
Transportolycka som inträffar efter
oväder (V01-V99)
Tsunami (X39.-)

X38

•
•
•
•

•
•

Vulkanutbrott
693

orsakad av oväder (X37.-)
UNS (X39.-)

Fördämning eller byggnadsverk
som brister eller störtar samman
och orsakar jordskred (X36.-)
Tsunami (X39.-)

Anmärkning:

X35

av flod, älv, å, ström
av smältande snömassor
av vatten
som resultat av oväder

Utesluter:
Flodvåg:

Jordbävning
WHO har infört en ändring i ICD-10
vilken innebär att kategorin X34
försetts med fjärdepositionsindelning.
Av tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige och tsunami
klassificeras även fortsättningsvis under
X39.

Översvämning
Innefattar:
Högvatten (orsakat av
översvämning)
Översvämning:

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

X34

Katastrofartat oväder
Innefattar:

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

Snöskred, lavin, jordskred
och andra rörelser i
jordytan

X39

Exponering för andra och
ospecificerade naturkrafter
Innefattar:
Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej
klassificeras på annan plats
Tsunami

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH
EXPONERING FÖR SKADLIGA
ÄMNEN GENOM
OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Alkohol i kombination med substanser som
specificeras nedan kan anges genom tilläggskod
Y90-Y91.
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats
med ATC-kod eller kod från kapitel 19 (T36T50), används enbart koden X44.- av kodserien
X40-X44.
Innefattar:
Överdosering av läkemedel genom
olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget
av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra
substanser i medicinskt bruk i samband med
medicinsk och kirurgisk behandling
Självtillfogad förgiftning där uppgift om
eventuell avsikt saknas
Utesluter:
Läkemedel taget i självmordssyfte eller givet i
mordsyfte eller för att skada eller i situationer
som kan klassificeras under X60-X69, X85X90, Y10-Y19.
Rätt läkemedel korrekt administrerat och
doserat men med ogynnsam effekt (Y40-Y59)

X40

X41

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opioidkaraktär,
febernedsättande medel
och medel mot reumatism
Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa medel
som ej klassificeras på
annan plats
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X42

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
narkotiska medel och
hallucinogener som ej
klassificeras på annan plats
Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain,
LSD, meskalin, metadon, morfin
och opium

X43

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

X44

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

X45

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
alkoholer

X46

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

X47

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
kolmonoxid och andra
gaser och ångor
Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Kolmonoxid från rök och ånga på
grund av eld och lågor (X00-X09)
Metallrök och metallångor (X49.-)
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin X47
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.

X48

Oavsiktlig förgiftning med
och exponering för
pesticider
Utesluter:
Växtnäring och gödningsämnen
(X49.-)

X49

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

ÖVERANSTRÄNGNING OCH
UMBÄRANDEN (X50-X57)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad skada
(X85-Y09)
Transportolyckor (V01-V99)

X50

Överansträngning och
påfrestande eller
upprepade rörelser
Innefattar:
Lyft av tunga föremål
Maratonlöpning
Rodd

X51

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

X52

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

X53

Brist på föda
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av
andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av mat (på grund
av självförsummelse) (R63.8)
Självförsummelse UNS (R46.8)
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X54

Brist på vatten
Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:

•
•

utmattning
uttorkning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård av
andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten (på
grund av självförsummelse) (R63.8)
Självförsummelse UNS (R46.8)

X57

Umbäranden,
ospecificerade

EXPONERING GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖR ANDRA OCH
OSPECIFICERADE FAKTORER
(X58-X59)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.

X58

Exponering för andra
specificerade faktorer

X59

Exponering för
ospecificerad faktor
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin X59
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.
Innefattar:
Olycka UNS
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AVSIKTLIGT SJÄLVDESTRUKTIV
HANDLING (X60-X84)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Vid avsiktligt självtillfogad förgiftning av drog
eller läkemedel som specificerats med ATC-kod
eller kod från kapitel 19 (T36-T50), används
enbart koden X64.- av kodserien X60-X64.
Innefattar:
Avsiktligt självtillfogad förgiftning eller annan
självdestruktiv handling
Självmord (självmordsförsök)

X60

X61

X62

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

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

X65

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
alkoholer

X66

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

X67

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
kolmonoxid och andra
gaser och ångor

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa medel
som ej klassificeras på
annan plats
Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
narkotiska medel och
hallucinogener som ej
klassificeras på annan plats
Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain,
LSD, meskalin, metadon, morfin
och opium

X63

X64

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
andra läkemedel som
påverkar det autonoma
nervsystemet
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Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Kolmonoxid från rök, eld och lågor
(X76.-)
Metallrök och metallångor (X69.-)
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin X67
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.

X68

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

X69

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

X70

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom hängning,
strypning och kvävning

X71

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom dränkning

X72

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom skott från
pistol och revolver

X73

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

X74

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom skott från
annat och ospecificerat
skjutvapen

X75

Avsiktligt självdestruktiv
handling med
sprängämnen

X76

Avsiktligt självdestruktiv
handling med rök och
öppen eld
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X77

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

X78

Avsiktligt självdestruktiv
handling med skärande
eller stickande föremål

X79

Avsiktligt självdestruktiv
handling med trubbigt
föremål

X80

Avsiktlig självdestruktiv
handling genom hopp eller
fall från höjd

X81

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

X82

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

X83

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

X84

Avsiktligt självdestruktiv
handling med
ospecificerade metoder

ÖVERGREPP AV ANNAN PERSON
(X85-Y09)
Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel
20 är avsedda att användas tillsammans med
koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i
fjärdepositionen.
Innefattar:
Mord, dråp och annan misshandel
Övergrepp av annan person med avsikt att skada
eller döda
Utesluter:
Krigshandling (Y36.-)
Polisingripande (Y35.-)

X85

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

X86

X88

X90

X91

Övergrepp genom
hängning, strypning och
kvävning

X92

Övergrepp genom
dränkning

X93

Övergrepp genom skott
från pistol och revolver

X94

Övergrepp genom skott
från gevär, hagelgevär och
tyngre skjutvapen

X95

Övergrepp genom skott
från annat och
ospecificerat skjutvapen

X96

Övergrepp med
sprängämnen

Övergrepp med gaser eller
ångor
Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Kolmonoxid från rök, eld och lågor
(X97.-)
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin X88
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.
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Övergrepp med
ospecificerade kemiska
ämnen
Innefattar:
Giftmord UNS

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

Övergrepp med andra
specificerade kemiska
ämnen och skadliga
substanser
Innefattar:
Växtnäring och gödningsmedel

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

X87

X89

Utesluter:
Brandbomb (X97.-)

X97

Övergrepp med rök och
öppen eld
Innefattar:
Brandbomb
Cigaretter
Mordbrand

X98

Övergrepp med vattenånga,
andra heta ångor och heta
föremål

X99

Y00

Y01

Y02

Y03

Övergrepp med skärande
eller stickande föremål

Y06

Försummelse och vanvård

Innefattar:
Hugg med vasst föremål

Y06.0

Övergiven eller vanvårdad av
make/maka eller partner

Y06.1

Övergiven eller vanvårdad av
förälder

Y06.2

Övergiven eller vanvårdad av
bekant eller vän

Y06.8

Övergiven eller vanvårdad av
annan specificerad person

Y06.9

Övergiven eller vanvårdad av
ospecificerad person

Y07

Annan misshandel

Övergrepp med trubbigt
föremål
Övergrepp genom knuff
från höjd
Övergrepp genom att offret
placerats eller knuffats
framför föremål i rörelse

Övergrepp med motorfordon

Anmärkning:
Misshandelns natur kodas i kapitel
19 (T74.- jämte relevant
skadenummer).
Problem som har samband med
misshandel och andra negativa
upplevelser under barndomen kan
kodas i kapitel 21 (Z61.-).
Innefattar:
Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
Tortyr
Utesluter:
Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp genom våld
eller hot (Y05.-)

Innefattar:
Avsiktlig påkörning och
överkörning med motorfordon

Y04

Övergrepp genom
obeväpnat våld
Innefattar:
Slagsmål utan vapen
Utesluter:
Sexuellt övergrepp genom våld
eller hot (Y05.-)
Övergrepp genom:
• användning av vapen (X93X95, X99.-, Y00.-)
• dränkning (X92.-)
• strypning (X91.-)

Y05

Sexuellt övergrepp genom
våld eller hot
Innefattar:
Våldtäkt - försök till våldtäkt
Andra och ospecificerade sexuella
övergrepp

Y07.0

Misshandel utövad av
make/maka eller partner

Y07.1

Misshandel utövad av förälder

Y07.1A

Barnmisshandel, fysisk, utövad av
förälder

Y07.1B

Barnmisshandel, psykisk, utövad av
förälder

Y05.yA

Sexuellt övergrepp genom våld eller
hot, känd person1

Y07.1C

Barnmisshandel, sexuell, utövad av
förälder

Y05.yB

Sexuellt övergrepp genom våld eller
hot, okänd person1

Y07.1X

Barnmisshandel, ospecificerad form,
utövad av förälder

Y07.2

Misshandel utövad av bekant
eller vän

Y07.3

Misshandel utövad av myndighet

Fördjupningskod där ”y” i fjärde position
motsvarar relevant platskod
1
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Y07.8

Misshandel utövad av annan
specificerad person

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR
AVSIKT (Y10-Y34)

Y07.8A

Barnmisshandel, fysisk, utövad av
annan än förälder

Y07.8B

Barnmisshandel, psykisk, utövad av
annan än förälder

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

Y07.8C

Barnmisshandel, sexuell, utövad av
annan än förälder

Y07.8X

Barnmisshandel, ospecificerad, utövad
av annan än förälder

Y07.9

Misshandel utövad av
ospecificerad person

Y08

Övergrepp med andra
specificerade metoder

Y09

Övergrepp med
ospecificerade metoder

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig
information är otillräcklig för att avgöra om
skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den
är självtillfogad eller av annan person avsiktligt
tillfogad. Självtillfogad förgiftning där uppgift
om eventuell avsikt saknas, klassificeras dock
som förgiftningsolyckor (X40-X49).
Vid förgiftning med oklar avsikt med drog eller
läkemedel som specificerats med ATC-kod eller
kod från kapitel 19 (T36-T50), används enbart
koden Y14.- av kodserien Y10-Y14.

Y10

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

Y11

Förgiftning med och
exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa medel
som ej klassificeras på
annan plats, med oklar
avsikt

Y12

Förgiftning med och
exponering för narkotiska
medel och hallucinogener
som ej klassificeras på
annan plats, med oklar
avsikt

Innefattar:
Mord, mordförsök UNS
Dråp, dråpförsök UNS

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain,
LSD, meskalin, metadon, morfin
och opium
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Y13

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

Y19

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

Y14

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

Y20

Hängning, strypning och
kvävning, med oklar avsikt

Y21

Drunkning eller dränkning,
med oklar avsikt

Y22

Skott från pistol och
revolver, med oklar avsikt

Y23

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

Y24

Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med
oklar avsikt

Förgiftning med och
exponering för kolmonoxid
och andra gaser och ångor,
med oklar avsikt

Y25

Skadehändelse med
sprängämne, med oklar
avsikt

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Metallrök och metallångor (Y19.-)
Kolmonoxid från rök, eld och lågor,
med oklar avsikt (Y26.-)
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD10 vilken innebär att kategorin Y17
försetts med
fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna
ändring i Sverige.

Y26

Exponering för rök och
öppen eld, med oklar avsikt

Y27

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

Y28

Skadehändelse med
skärande eller stickande
föremål, med oklar avsikt

Y29

Skadehändelse med
trubbigt föremål, med oklar
avsikt

Y15

Y16

Y17

Y18

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

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

702

Y30

Fall, hopp eller knuff från
höjd, med oklar avsikt

POLISINGRIPANDE OCH
KRIGSHANDLING (Y35-Y36)

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

Y35

Y31

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

Y32

Skadehändelse med
motorfordon, med oklar
avsikt

Y33

Y34

Andra specificerade
skadehändelser, med oklar
avsikt
Ospecificerad
skadehändelse, med oklar
avsikt

Polisingripande och annat
legalt ingripande
Innefattar:
Ingripande av polis eller annan ordningsmakt, inklusive militär i
tjänst, under arrestering av eller
försök att arrestera lagbrytare,
stävja oroligheter, upprätthålla ordning samt andra legala ingripanden

Y35.0

Legalt ingripande med
skjutvapen

Y35.1

Legalt ingripande med
sprängämnen

Y35.2

Legalt ingripande med gas
Tårgas

Y35.3

Legalt ingripande med trubbigt
föremål
Slagen, träffad av:
• batong
• käpp
• trubbigt föremål

Y35.4

Legalt ingripande med skärande
eller stickande föremål
Bajonett

Y35.5

Laglig avrättning
Anmärkning:
Denna kod avser länder med
dödsstraff.

Y35.6

Legalt ingripande med andra
specificerade medel

Y35.7

Legalt ingripande med
ospecificerade medel

Y36

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

Y36.0
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Krigshandling med explosion av
marina vapen

Y36.1

Krigshandling med förstörelse av
flygplan

Y36.2

Krigshandling med andra
explosioner och skador av splitter

Y36.3

Krigshandling med brand och
brinnande ämnen

Y36.4

Krigshandling med skott och
andra former av konventionell
krigsföring

Y36.5

Krigshandling med kärnvapen

Y36.6

Krigshandling med biologiska
vapen

Y36.7

Krigshandling med kemiska
vapen och andra former av
okonventionell krigsföring

Y36.8

Krigshandling som inträffat efter
fientligheternas upphörande
Innefattar:
Explosion av bomb eller mina som
utplacerats under krig men
detonerat efter krigsslutet

Y36.9

Krigshandling, ospecificerad

KOMPLIKATIONER VID MEDICINSK
VÅRD OCH KIRURGISKA
ÅTGÄRDER (Y40-Y84)
Innefattar:
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som
orsak till onormal reaktion eller till sen
komplikation hos patient utan anknytning till
missöde vid operationstillfället eller
behandlingstillfället
Komplikationer orsakade av medicinska
instrument och medicinskt materiel
Missöden vid kirurgiska åtgärder och medicinsk
vård
Rätt läkemedel, korrekt administrerat och
doserat, men med ogynnsam effekt
Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom
olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget
av misstag (X40-X44)

LÄKEMEDEL, DROGER OCH
BIOLOGISKA SUBSTANSER I
TERAPEUTISKT BRUK SOM ORSAK
TILL OGYNNSAM EFFEKT (Y40-Y59)
Utesluter:
Tekniska missöden vid administrering av
droger, läkemedel och biologiska substanser vid
medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y60Y69)
Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats
med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av
kodserien Y40-Y57. De kategorier i ICD-10
som sålunda ej kommer till användning har satts
med mindre stil. Syftet med detta förfarande är
att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som
användningen i Sverige underlättas.
Y40 Antibiotika för systemiskt bruk
Utesluter:
Antibiotika för utvärtes bruk
(Y56.-)
Antibiotika mot
tumörsjukdomar (Y43.3)
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Y40.0

Penicilliner

Y40.1

Cefalosporiner och andra
betalaktamer

Y40.2

Kloramfenikol

Y40.3

Makrolider

Y40.4

Tetracykliner

Y40.5

Aminoglykosider

Y40.6

Rifampicin

Y40.7

Antimykotika för systemiskt
bruk

Y40.8

Andra specificerade
antibiotika för systemiskt bruk

Y40.9

Antibiotika för systemiskt
bruk, ospecificerade

Y42.1

Tyreoideahormoner och
substitut

Andra medel mot
infektioner och parasiter för
systemiskt bruk

Y42.2

Antityreoideasubstanser

Y42.3

Insulin och perorala
hypoglykemiska
[antidiabetiska] läkemedel

Y42.4

Perorala antikonceptionella
medel
Gestagener och
kombinationspreparat

Y42.5

Andra östrogener och
gestagener

Y41

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

Y41.0
Y41.1

Läkemedel mot mykobakterier

Antimalariamedel och andra
läkemedel mot protozoer i
blod

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

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

Y41.2

Y42.0

Blandningar och substitut

Y42.6

Utesluter:
Kinolinderivat (Y41.8)

Gonadotropinhämmare,
antiöstrogener, antiandrogener
som ej klassificeras på annan
plats
Tamoxifen

Y41.3

Andra läkemedel mot
protozoer

Y41.4

Maskmedel

Y41.5

Virushämmande läkemedel

Y42.7

Androgener och anabola
steroider

Y42.8

Andra och ospecificerade
hormoner och syntetiska
substitut

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

Y41.8

Andra specificerade medel
mot infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar för
systemiskt bruk

Hypofysframlobens hormoner

Y42.9

Andra och ospecificerade
hormonantagonister

Y43

Läkemedel med
företrädesvis systemisk
verkan

Kinolinderivat
Utesluter:
Antimalariamedel (Y41.2)

Y41.9

Y42

Läkemedel mot infektioner
och parasiter för systemiskt
bruk, ospecificerat
Hormoner och deras
syntetiska substitut och
antagonister som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Mineralkortikoider och
antagonister (Y54.0-Y54.1)
Oxytociska läkemedel (Y55.0)
Paratyreoideahormoner och
derivat (Y54.7)
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Utesluter:
Vitaminer som ej klassificeras
på annan plats (Y57.7)

Y43.0

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

Y43.1

Antineoplastiska
antimetaboliter
Cytarabin

Y43.2

Antineoplastiska naturmedel

Y43.3

Andra cytostatika
Antibiotika mot tumörsjukdomar
Utesluter:
Tamoxifen (Y42.6)

Y43.4

Immunsuppressiva medel

Y45.1

Salicylater

Y43.5

Surgörande och alkaliserande
substanser

Y45.2

Propionsyraderivat

Y45.3

Y43.6

Enzymer som ej klassificeras
på annan plats

Andra antiinflammatoriska
läkemedel som ej är av
steroidtyp [NSAID]

Y43.8

Andra specificerade läkemedel
med företrädesvis systemisk
verkan som ej klassificeras på
annan plats
Tungmetallantagonister

Y45.4

Antireumatika

Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan,
ospecificerat

Y45.5

Anilider

Y45.8

Andra analgetika och
febernedsättande läkemedel

Y45.9

Analgetikum,
febernedsättande och
antiinflammatoriskt medel,
ospecificerat

Y46

Läkemedel mot epilepsi och
vid parkinsonism

Y43.9

Y44

Läkemedel som
företrädesvis påverkar
blodets komponenter

Y44.0

Järnpreparat och andra medel
mot järnbristanemi

Y44.1

Vitamin B12, folsyra och
andra preparat mot
megaloblastanemi

Y44.2

Antikoagulantia

Y44.3

Antagonister till
antikoagulantia, vitamin K och
andra koagulantia

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

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

Y46.0

Succinimider

Y46.1

Oxazolidindioner

Y46.2

Hydantoinderivat

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

Y46.3

Deoxybarbiturater

Y46.4

Karbamazepin

Y44.5

Trombolytiska läkemedel

Y46.5

Valproinsyra

Y44.6

Naturligt blod,
blodkomponenter och
blodprodukter

Y46.6

Andra och ospecificerade
antiepileptika

Y46.7

Läkemedel mot parkinsonism
Amantadin

Y44.4

Antitrombotiska läkemedel
(inhibitorer av
trombocytaggregation)

Utesluter:
Immunglobulin (Y59.3)

Y44.7
Y44.9

Y45

Y45.0

Plasmaersättningsmedel
Andra och ospecificerade
substanser som påverkar
blodets komponenter
Smärtstillande och
febernedsättande
läkemedel samt
antiinflammatoriska och
antireumatiska läkemedel
Opioider och besläktade
analgetika
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Y46.8

Läkemedel mot spasticitet
Utesluter:
Bensodiazepiner (Y47.1)

Y47

Lugnande medel,
sömnmedel och läkemedel
mot oro

Y47.0

Barbiturater som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Deoxybarbiturater (Y46.3)
Tiobarbiturater (Y48.1)

Y47.1

Bensodiazepiner

Y47.2

Kloralderivat

Y47.3

Paraldehyd

Y47.4

Bromföreningar

Y47.5

Blandade sedativa och
hypnotika som ej klassificeras
på annan plats

Y49.8

Andra specificerade
psykotropa medel som ej
klassificeras på annan plats

Y49.9

Psykotropt medel,
ospecificerat

Y50

Medel som stimulerar
centrala nervsystemet, som
ej klassificeras på annan
plats

Y47.8

Andra sedativa, hypnotika och
anxiolytika

Y47.9

Sedativum, hypnotikum och
anxiolytikum, ospecificerat

Y50.0 Analeptika

Y48

Anestetika och gaser för
terapeutiskt bruk

Y50.2 Metylxantiner som ej
klassificeras på annan plats

Y48.0

Inhalationsanestetika

Y48.1

Parenterala anestetika
Tiobarbiturater

Y48.2

Andra och ospecificerade
allmänanestetika

Y48.3

Lokalanestetika

Y48.4

Anestetikum, ospecificerat

Y48.5

Gaser för terapeutiskt bruk

Y49

Psykotropa medel som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Aptitnedsättande medel (Y57.0)
Barbiturater (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Koffein (Y50.2)

Y49.0

Tricykliska och tetracykliska
antidepressiva

Y49.1

Monoaminooxidashämmare
[MAO-hämmare]

Y49.2

Andra och ospecificerade
antidepressiva läkemedel

Y49.3

Antipsykotiskt och
neuroleptiskt verkande
läkemedel av fentiazintyp

Y49.4

Neuroleptika av butyrofenonoch tioxantentyp

Y49.5

Andra antipsykotiska och
neuroleptiska läkemedel

Y49.6

Hallucinogener

Y49.7

Psykostimulantia med
missbrukspotential
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Y50.1 Opioidreceptorantagonister

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

Y50.8 Andra specificerade läkemedel
som stimulerar centrala
nervsystemet
Y50.9 Läkemedel som stimulerar
centrala nervsystemet,
ospecificerat
Y51

Medel som företrädesvis
påverkar det autonoma
nervsystemet

Y51.0

Acetylkolinesterashämmare

Y51.1

Andra parasympatomimetika
[kolinergika]

Y51.2

Ganglieblockerande medel
som ej klassificeras på annan
plats

Y51.3

Andra parasympatolytika
[antikolinergika och
antimuskarinika] och
spasmolytika som ej
klassificeras på annan plats
Papaverin

Y51.4

Alfa-adrenoreceptoragonister
[alfa-adrenerga läkemedel]
som ej klassificeras på annan
plats
Metaraminol

Y51.5

Beta-adrenoreceptoragonister
[bete-adrenerga läkemedel]
som ej klassificeras på annan
plats
Utesluter:
Salbutamol (Y55.6)

Y51.6

Alfa-receptorblockerande
läkemedel som ej klassificeras
på annan plats

Y52.5

Klonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Utesluter:
Beta-receptorblockerande
läkemedel (Y51.7)
Diuretika (Y54.0-Y54.5)
Kalciumflödeshämmare
(Y52.1)

Utesluter:
Ergotalkaloider (Y55.0)

Y51.7

Beta-receptorblockerande
läkemedel som ej klassificeras
på annan plats

Y51.8

Centralt verkande och
adrenerga neuronblockerande
medel som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Guanetidin (Y52.5)
Klonidin (Y52.5)

Y51.9

Andra och ospecificerade
medel som primärt påverkar
autonoma nervsystemet

Y52.6

Läkemedel mot hyperlipemi
och arterioskleros

Y52.7

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

Y52.8

Medel mot varicer
inkluderande skleroserande
medel

Y52.9

Andra och ospecificerade
medel som företrädesvis
påverkar hjärt-kärlsystemet

Medel som stimulerar både
alfa- och betaadrenoreceptorer

Y52

Medel som företrädesvis
påverkar hjärt-kärlsystemet
Utesluter:
Metaraminol (Y51.4)

Y52.0

Y52.1
Y52.2

Hjärtstimulerande glykosider
och medel med liknande
verkan

Y53

Medel som företrädesvis
påverkar mag-tarmkanalen

Y53.0

Kalciumflödeshämmare
(kalciumantagonister)

Histamin-H2receptorantagonister

Y53.1

Andra antacida och läkemedel
som hämmar
magsaftssekretionen

Y53.2

Tarmirriterande laxermedel

Y53.3

Saliniska och osmotiska
laxermedel

Y53.4

Andra laxativa

Andra antiarytmika som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Beta-receptorblockerande
läkemedel (Y51.7)

Y52.3

Koronarkärlsdilaterande
medel som ej klassificeras på
annan plats
Dipyridamol
Utesluter:
Betaadrenoreceptorantagonister
(Y51.7)
Kalciumflödeshämmare
(Y52.1)

Y52.4

Andra läkemedel mot
hypertoni som ej klassificeras
på annan plats

Medel som påverkar reninangiotensinsystemet
ACE-hämmare
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Tarmmotorikstimulerande
läkemedel

Y53.5
Y53.6

Digestionsstimulerande medel
Läkemedel mot diarré
Utesluter:
Antibiotika för systemiskt bruk
och andra medel mot
tarminfektioner (Y40-Y41)

Y53.7 Emetika
Y53.8

Andra specificerade läkemedel
som företrädesvis påverkar
mag-tarmkanalen

Y53.9

Läkemedel som företrädesvis
påverkar mag-tarmkanalen,
ospecificerat

Y54

Medel som företrädesvis
påverkar vattenbalansen
och mineral- och
urinsyraomsättningen

Y54.0

Mineralkortikoider

Y54.1

Mineralkortikoidantagonister
[aldosteronantagonister]

Y54.2

Karbanhydrashämmare

Y54.3

Tiazider

Y54.4

Loop-diuretika

Y54.5

Andra diuretika

Y54.6

Läkemedel för elektrolyt- och
vattenbalans samt kaloriska
medel

Y55.6

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

Y55.7

Andra och ospecificerade
medel som primärt påverkar
andningsorganen

Y56

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

Perorala medel för återställande
av vätskebalansen

Y54.7

Innefattar:
Glukokortikoider för lokalt bruk

Medel som reglerar
kalciumomsättningen
Paratyreoideahormoner och
derivat
Vitamin D

Antiastmatika som ej
klassificeras på annan plats

Y56.0

Läkemedel för
lokalbehandling mot svamp,
infektioner och
inflammationer som ej
klassificeras på annan plats

Y56.1

Läkemedel mot klåda för
lokalbehandling

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

Y56.2

Adstringerande och
rengörande medel för
lokalbehandling

Y56.3

Uppmjukande, lenande och
skyddande medel

Y55.0

Y56.4

Keratolytika, keratoplastika
och andra
hårbehandlingsmedel

Y56.5

Läkemedel använda inom
ögonsjukvården

Y56.6

Läkemedel använda inom
öron, näsa- och halssjukvården

Y56.7

Läkemedel använda inom
tandvården för
lokalbehandling

Y56.8

Andra specificerade läkemedel
för lokalbehandling

Y54.8

Medel som påverkar
urinsyraomsättningen

Y54.9

Mineralsalter som ej
klassificeras på annan plats

Uteruskontraherande
läkemedel (oxytociska
läkemedel)
Ergotalkaloider
Utesluter:
Östrogener, progestogener och
antagonister (Y42.5-Y42.6)

Y55.1

Muskelavslappnande medel
[neuromuskulärt blockerande
medel]
Utesluter:
Läkemedel mot spasticitet
(Y46.8)

Y55.2

Andra och ospecificerade
läkemedel som företrädesvis
påverkar muskulaturen

Y55.3

Hostdämpande läkemedel

Y55.4

Expektorantia

Y55.5

Läkemedel mot förkylning
709

Spermicider

Y56.9

Läkemedel för
lokalbehandling, ospecificerat

Y57

Andra och ospecificerade
läkemedel och droger

Y57.0

Aptitnedsättande medel

Y57.1

Lipotropa läkemedel

Y57.2

Antidoter och chelatbildande
medel som ej klassificeras på
annan plats

Y57.3

Medel vid alkoholavvänjning

Y57.4

Farmaceutiskt använda
substanser

Y57.5

Röntgenologiska
kontrastmedel

Y57.6

Andra diagnostiska läkemedel

Y57.7

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

Y57.8

Y57.9

Andra specificerade droger
och läkemedel

Läkemedel eller drog i
terapeutiskt bruk som orsak till
ogynnsam effekt
Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i
fråga specificerats med ATC-kod
används enbart koden Y57.9 av
kodserien
Y40-Y57

Y58

Bakterievacciner

Y58.0

BCG-vaccin

Y58.1

Tyfus- och paratyfusvaccin

Y58.2

Koleravaccin

Y58.3

Pestvaccin

Y58.4

Stelkrampsvaccin

Y58.5

Difterivaccin

Y58.6

Kikhostevaccin innefattande
kombinationer med
kikhostekomponent

Y58.6A

Komplikation av vaccin mot kikhosta,
enbart (P)
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Y58.6B

Komplikation av vaccin mot difteri,
kikhosta och stelkramp, kombinerat
(DPT)

Y58.6W

Komplikation av annat kombinerat
bakterievaccin med kikhostekomponent

Y58.8

Blandade bakterievacciner utom
kombinationer med
kikhostekomponent

Y58.9

Andra och ospecificerade
bakteriella vacciner

Y58.9A

Komplikation av vaccin mot
Haemophilus influenzae B (HIB)

Y58.9X

Komplikation av andra ospecificerade
bakteriella vacciner

Y59

Andra och ospecificerade
vacciner och biologiska
substanser

Y59.0

Virusvacciner

Y59.0A

Komplikation av vaccin mot mässling,
enbart (M)

Y59.0B

Komplikation av vaccin mot röda hund,
enbart (R)

Y59.0C

Komplikation av vaccin mot påssjuka,
enbart (P)

Y59.0D

Komplikation av vaccin mot mässling,
påssjuka och röda hund, kombinerade
(MPR)

Y59.0E

Komplikation av vaccin mot polio

Y59.0W

Komplikation av annat specificerat
virusvaccin

Y59.1

Rickettsiavacciner

Y59.2

Protozovacciner

Y59.3

Immunglobulin

Y59.8

Andra specificerade vacciner och
biologiska substanser

Y59.9

Vaccin eller biologisk substans,
ospecificerad

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
PATIENTER UNDER KIRURGISK
OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)
Utesluter:
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt
instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt
fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående
användning) (Y70-Y82).
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som
orsak till onormal reaktion utan anknytning till
missöde vid operationstillfället eller
behandlingstillfället (Y83-Y84).
Missöden med medicinsk utrustning på grund
av yttre orsaker klassificerade på annan plats
(V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y60

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

Y61.2

Under dialys eller annan
perfusion

Y61.3

Under injektion eller vaccination

Y61.4

Under endoskopisk undersökning

Y61.5

Under hjärtkateterisering

Y61.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y61.7

Under avlägsnande av kateter
eller tamponad

Y61.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Y61.9

Under ospecificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y62

Bristande sterilitet vid
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y60.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y60.1

Under infusion eller transfusion
Y62.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y60.2

Under njurdialys eller annan
perfusion

Y62.1

Under infusion eller transfusion

Y60.3

Under injektion eller vaccination

Y62.2

Under dialys eller annan
perfusion

Y60.4

Under endoskopisk undersökning
Y62.3

Under injektion eller vaccination

Y60.5

Under hjärtkateterisering
Y62.4

Under endoskopisk undersökning

Y60.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y62.5

Under hjärtkateterisering

Y60.7

Under lavemang

Y62.6

Under aspiration, punktion och
annan kateterisering

Y60.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Y62.8

Under annan kirurgisk och
medicinsk vård

Under ospecificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y62.9

Under ospecificerad kirurgisk
och medicinsk vård

Y63

Felaktig dosering vid
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y60.9

Y61

Kvarlämnat främmande
föremål i kroppen vid
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y61.0

Under kirurgiskt ingrepp

Y61.1

Under infusion eller transfusion
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Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom
olyckshändelse eller fel läkemedel
givet av misstag (X40-X44)

Y63.0

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

Y65

Annat missöde vid
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y63.1

Felaktig spädning av vätska given
som infusion

Y65.0

Inkompatibelt blod använt vid
transfusion

Y63.2

För hög stråldos vid radiologisk
behandling

Y65.1

Fel vätska vid infusion

Y63.3

Oavsiktlig exponering för
strålning av patient under
medicinsk vård

Y65.2

Bristning av sutur och ligatur
under kirurgiskt ingrepp

Y65.3

Felplacerad endotrakealtub

Y65.4

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

Y65.5

Utförande av icke adekvat
operation

Y63.4

Feldosering vid elektrokonvulsiv
terapi (ECT) eller
insulinchockbehandling

Y63.5

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

Y63.6

Försummelse att ge ordinerade
läkemedel eller biologiska
substanser

Y65.8

Andra specificerade missöden
under kirurgisk och medicinsk
behandling

Y63.8

Feldosering under annan
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y66

Kirurgisk och medicinsk
behandling ej utförd

Y63.9

För tidigt avbrytande av kirurgisk
och medicinsk behandling

Feldosering under ospecificerad
kirurgisk och medicinsk
behandling

Y69
Y64

Förorenade medicinska och
biologiska substanser

Y64.0

Förorenad medicinsk eller
biologisk substans given som
infusion eller transfusion

Y64.1

Förorenad medicinsk eller
biologisk substans använd för
injektion eller vaccination

Y64.8

Förorenad medicinsk eller
biologisk substans administrerad
på annat specificerat sätt

Y64.9

Förorenad medicinsk eller
biologisk substans administrerad
på ospecificerat sätt
Förorenad medicinsk eller biologisk
substans UNS
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Ospecificerat missöde vid
kirurgisk och medicinsk
behandling

MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT I
DIAGNOSTISKT OCH
TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)
Innefattar:
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt
instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt
fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående
användning)
Utesluter:
Missöden som inträffat med patienter under
kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras
under Y60-Y69 (Y60-Y69)
Sen komplikation efter användning av
medicinska instrument utan uppgift om kollaps
av eller funktionsoduglighet hos medicinska
instrument (Y83-Y84)
Missöden med medicinsk utrustning på grund
av yttre orsaker klassificerade på annan plats
(V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
Anmärkning:
Följande fjärdepositionsuppdelning är
avsedd att användas för kategorierna Y70Y82:
.0 Diagnostiska instrument och utrustning
för övervakning
.1 Instrument använda i icke kirurgisk
behandling och vid rehabilitering
.2 Protesimplantat och andra implantat med
tillhörande utrustning
.3 Kirurgiska instrument och kirurgisk
materiel inkluderande suturer
.8 Andra instrument och annan materiel
som ej klassificeras på annan plats

Y70

Anestesiutrustning som
orsakat missöden

Y71

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

Y72

Y73

Instrument och materiel
använda vid oto-rinolaryngologiska tillstånd och
ingrepp som orsakat
missöden
Instrument och materiel vid
gastroenterologiska och
urologiska tillstånd och
ingrepp som orsakat
missöden
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Y74

Instrument och materiel
använda i annan sjukvård
och egenvård som orsakat
missöden

Y75

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

Y76

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

Y77

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

Y78

Instrument och materiel
använda vid radiologiska
undersökningar som
orsakat missöden

Y79

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

Y80

Instrument och materiel
använda i fysikalisk
medicin som orsakat
missöden

Y81

Instrument och materiel
använda i allmänkirurgi och
plastikkirurgi som orsakat
missöden

Y82

Andra och ospecificerade
medicinska instrument och
annan och ospecificerad
materiel som orsakat
missöden

KIRURGISKA OCH ANDRA
MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM
ORSAK TILL ONORMAL REAKTION
ELLER SEN KOMPLIKATION HOS
PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL
MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET
(Y83-Y84)

Y84

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

Utesluter:
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt
instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt
fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående
användning) (Y70-Y82)
Missöden som inträffat med patienter under
kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
Missöden med medicinsk utrustning på grund
av yttre orsaker klassificerade på annan plats
(V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y84.0

Hjärtkateterisering

Y84.1

Njurdialys

Y84.2

Radiologisk åtgärd och
radioterapi

Y84.3

Chockbehandling som
terapeutisk åtgärd

Y84.4

Aspiration av vätska

Y84.5

Införande av ventrikelsond eller
duodenalsond

Y84.6

Kateterisering av urinvägar

Y84.7

Blodprovstagning

Y84.8

Andra medicinska åtgärder

Y84.9

Medicinsk åtgärd, ospecificerad

Y83

Kirurgisk operation och
andra kirurgiska ingrepp
som orsak till onormal
reaktion eller sen
komplikation hos patient
utan anknytning till
missöde vid tiden för
åtgärden

Y83.0

Kirurgiskt ingrepp med
transplantation av helt organ

Y83.1

Kirurgiskt ingrepp med
implantat av konstgjort inre
instrument eller materiel

Y83.2

Kirurgiskt ingrepp med
anastomos, bypass eller graft

Y83.3

Kirurgiskt ingrepp med
skapande av externt stoma

Y83.4

Annan rekonstruktiv kirurgi

Y83.5

Amputation av extremitet eller
extremiteter

Y83.6

Borttagande av annat organ
(helt) (delvis)

Y83.8

Andra kirurgiska ingrepp

Y83.9

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

Y88.1

Sena effekter av missöden med
patienter under kirurgisk och
medicinsk behandling

Y88.2

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

Y88.3

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

Y85-Y89 skall inte användas för kronisk
förgiftning och skadlig exponering, Sådana
tillstånd kodas under aktuell förgiftning och
skadlig exponering.

Y85

Sena effekter av
transportolyckor

Y89

Sena effekter av andra yttre
orsaker

Y85.0

Sena effekter av
motorfordonsolycka

Y89.0

Sena effekter av legalt ingripande

Y85.9

Sena effekter av andra och
ospecificerade transportolyckor

Y89.1

Sena effekter av krigshandling

Y89.9

Sena effekter av ospecificerad
yttre orsak

Y86

Sena effekter av andra
olyckor

Y87

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

Y87.0

Sena effekter av avsiktlig
självdestruktiv handling

Y87.1

Sena effekter av övergrepp av
annan person

Y87.2

Sena effekter av skadehändelse
med oklar avsikt

Y88

Sena effekter av kirurgisk
och medicinsk behandling
som yttre orsak

Y88.0

Sena effekter av ogynnsam
inverkan av droger, läkemedel
och biologiska substanser i
terapeutiskt bruk
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BIDRAGANDE FAKTORER SOM
HAR SAMBAND MED YTTRE
ORSAKER TILL SJUKDOM OCH
DÖD, VILKA KLASSIFICERAS PÅ
ANNAN PLATS (Y90-Y98)

Y91

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

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

Y91.0

Y90

Y91.1

Y90.0

Tecken på
alkoholpåverkan, fastställd
genom mätning av blodets
alkoholhalt
Blodalkoholhalt lägre än 0,2
promille (mindre än 4 mmol/l)

Y90.1

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

Y90.2

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

Y90.3

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

Y90.4

Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99
promille (18-21 mmol/l)

Y90.5

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

Y90.6

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

Y90.7

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

Y90.8

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

Y90.9

Förekomst av alkohol i blodet,
halten ej specificerad
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Tecken på alkoholpåverkan
med kliniskt fastställd
intoxikationsgrad

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

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

Y91.2

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

Y91.3

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

Y91.9

Alkoholpåverkan, som ej
specificeras på annat sätt
Misstänkt alkoholpåverkan UNS

Y95

Vårdrelaterad infektion
Infektion till följd av sjukvårdande
åtgärd
Nosokomial infektion

Y96

Arbetsmiljö som orsak till
sjukdom

Y97

Förorening i yttre miljön
som orsak till sjukdom

Y98

Livsstil som orsak till
sjukdom

Kapitel 21
Faktorer av betydelse för
hälsotillståndet och för
kontakter med hälso- och
sjukvården
(Z00-Z99)
Anmärkning:
Detta kapitel bör ej användas för internationella jämförelser eller för kodning av
underliggande dödsorsak.
Kategorierna Z00-Z99 är i första hand avsedda för tillfällen när andra omständigheter än
sjukdom, skada eller yttre orsak som kan klassificeras under kategorierna A00-Y89
registreras som ”diagnoser” eller ”problem”. Detta kan uppstå på huvudsakligen två sätt:
a) När en person - som kan vara frisk eller sjuk - har kontakt med hälso- och sjukvården i
ett speciellt syfte såsom för att få begränsad vård eller service för ett aktuellt tillstånd, för
att donera organ eller vävnad, för att få profylaktisk åtgärd utförd eller för att diskutera ett
problem som i sig självt inte är en sjukdom eller skada.
b) När ett förhållande eller problem har betydelse för en persons hälsotillstånd men inte
kan anses vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana faktorer kan upptäckas vid
hälsoundersökningar, oavsett om personen för tillfället är sjuk eller ej, eller registreras som
tilläggsinformation om något som bör uppmärksammas när personen kommer under vård
för sjukdom eller skada.
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning
Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar
Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning
Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden
Z70-Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården i andra situationer
Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd
och förhållanden som påverkar hälsan
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KONTAKT MED HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN FÖR UNDERSÖKNING
OCH UTREDNING (Z00-Z13)
Anmärkning:
Ospecifika patologiska fynd som upptäcks vid
tidpunkten för dessa undersökningar klassificeras
under kategorierna R70-R94.
Utesluter:
Undersökningar relaterade till graviditet och
fortplantning (Z30-Z36, Z39.-)

Z00

Z00.6

Undersökning för normal jämförelse
och kontroll i kliniskt forskningsprogram

Z00.8

Andra allmänna undersökningar
Hälsoundersökning i populationsstudier

Z01

Allmän undersökning och
utredning av personer utan
besvär eller utan att diagnos
registrerats

Innefattar:
Rutinundersökning av specifika organ
och organsystem
Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl
(Z02.-)
Undersökning för misstänkta tillstånd,
som uteslutits eller avskrivits Z03.-

Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl
(Z02.-)

Z00.0

Allmän medicinsk undersökning
Hälsokontroll UNS
Periodisk undersökning (årlig) (fysisk)
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av:
• barn (Z00.1)
• definierade befolkningsgrupper
(Z10.-)

Z00.1

Rutinmässig hälsoundersökning av
barn
Undersökning av spädbarn eller andra
barns utveckling
Utesluter:
Hälsoövervakning av hittebarn eller
andra friska barn med ogynnsam social
situation (Z76.1-Z76.2)

Z00.2

Undersökning i period med snabb
tillväxt under barndomen

Z00.3

Undersökning och bedömning av
pubertetsutveckling

Z00.4

Z00.5

Z01.0

Undersökning av potentiell donator
av organ och vävnad
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Undersökning av ögon och synskärpa
Utesluter:
Ögonundersökning för körkort (Z02.4)

Z01.1

Undersökning av öron och hörsel

Z01.2

Tandundersökning

Z01.3

Undersökning av blodtryck

Z01.4

Gynekologisk undersökning (allmän)
(rutin)
Bäckenundersökning (årlig) (periodisk)
Cytologisk undersökning av
cervixutstryk
Papanicolaou-test
Utesluter:
Graviditetsundersökning eller test (Z32.-)
Rutinundersökning vid
preventivmedelsanvändning (Z30.4-Z30.5)

Z01.5

Allmän psykiatrisk undersökning som
ej klassificeras på annan plats
Utesluter:
Undersökning begärd av medikolegala
skäl (Z04.6)

Andra speciella
undersökningar och
utredningar av personer utan
besvär eller utan att diagnos
registrerats

Diagnostiska hud- och
överkänslighetstest
Allergitest
Hudtest för bakteriesjukdom och
överkänslighet

Z01.5A

Allergologisk intrakutantest (pricktest) som
besöksorsak

Z01.5B

Hudtest för bakteriesjukdom som
besöksorsak

Z01.5C

Fotopatchtest som besöksorsak

Z01.5D

Lapptest standardserie som besöksorsak

Z01.5E

Lapptest dentalserie som besöksorsak

Z01.5W

Annan lapptest som besöksorsak

Z01.5X

Diagnostiska hud- och överkänslighetstest,
ospecificerade

Z01.6

Radiologisk undersökning som ej
klassificeras på annan plats

Z02.6

Undersökning för försäkring

Z02.7

Utfärdande av vissa medicinska intyg
Dödsbevis
Friskintyg
Invaliditetsintyg
Utesluter:
Kontakt för allmän medicinsk
undersökning (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6,
Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Rutinmässig lungröntgenundersökning
Rutinmässig mammografiundersökning

Z01.7

Laboratorieundersökning

Z01.8

Andra specificerade speciella
undersökningar

Z01.9

Speciell undersökning, ospecificerad

Z02

Kontakt med hälso- och
sjukvården av administrativa
skäl

Z02.0

Undersökning för antagning vid
utbildningsinstitution

Z02.7A

Utfärdande av dödsbevis

Z02.7B

Utfärdande av friskintyg

Z02.7C

Utfärdande av dödsorsaksintyg

Z02.8

Andra undersökningar av
administrativa skäl
Undersökning för:
• adoption
• intagning på fängelse
• invandring
• medborgarrätt
• vistelse på sommarkoloni
• äktenskap
Utesluter:
Hälsoövervakning av hittebarn eller
friska spädbarn eller andra friska barn
(Z76.1-Z76.2)

Undersökning för antagning till förskola

Z02.1

Anställningsundersökning
Utesluter:
Yrkesmedicinsk undersökning (Z10.0)

Z02.2

Undersökning av administrativa skäl,
ospecificerad

Z03

Medicinsk observation och
bedömning för misstänkta
sjukdomar och tillstånd, som
uteslutits och avskrivits

Undersökning för intagning för
institutionsboende
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av intagna på
institutioner (Z10.1)
Undersökning för intagning på fängelse
(Z02.8)

Z02.3

Z02.9

Innefattar:
Personer som uppvisar en del symtom
eller tecken på ett onormalt tillstånd som
kräver genomgång, men som efter
undersökning och observation ej visar
behov av behandling eller medicinsk
vård.
Utesluter:
Person med oro för sjukdom där ingen
diagnos ställs (Z71.1)

Undersökning för rekrytering till
militärtjänstgöring
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av militär personal
(Z10.2)

Z02.4

Undersökning för körkort

Z02.4A

Undersökning för körkort

Z02.4B

Undersökning för flygcertifikat

Z02.5

Undersökning för deltagande i
idrottsaktiviteter
Utesluter:
Allmän hälsokontroll av idrottslag
(Z10.3)
Blodprov för påvisande av alkohol,
droger och läkemedel (Z04.0)
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Z03.0

Observation för misstänkt tuberkulos
som uteslutits och avskrivits

Z03.0A

Observation/utredning för misstänkt
tuberkulos som uteslutits och avskrivits

Z03.0B

Observation/utredning för misstänkt
infektion med atypiska mykobakterier som
uteslutits och avskrivits

Z03.1

Observation för misstänkt malign
tumör som uteslutits och avskrivits

Z03.8G

Observation/utredning för misstänkt annan
endokrin sjukdom som uteslutits och
avskrivits

Z03.2

Observation för misstänkta psykiska
sjukdomar och beteendestörningar
som uteslutits och avskrivits

Z03.8H

Observation/utredning för misstänkt
nutritionsrubbning som uteslutits och
avskrivits

Z03.8J

Observation/utredning för misstänkt
blodsjukdom eller immunbristtillstånd som
uteslutits och avskrivits

Z03.8K

Observation/utredning för misstänkt
misshandel som uteslutits och avskrivits

Z03.8L

Observation/utredning för misstänkt
medfödd missbildning eller
kromosomavvikelse som uteslutits och
avskrivits

Observation för asocialt beteende,
gängaktivitet, pyromani och snatteri utan
manifest psykisk sjukdom
Z03.2A

Observation för misstänkt kognitiv störning
som uteslutits och avskrivits

Z03.2W

Observation för andra misstänkta sjukdomar
och beteendestörningar som uteslutits och
avskrivits

Z03.3

Observation för misstänkt sjukdom i
nervsystemet som uteslutits och
avskrivits

Z03.8W

Observation/utredning för misstänkt annan
specificerad sjukdom som uteslutits och
avskrivits

Z03.4

Observation för misstänkt
hjärtinfarkt som uteslutits och
avskrivits

Z03.9

Z03.5

Observation för annan misstänkt
kardiovaskulär sjukdom som
uteslutits och avskrivits

Observation för ospecificerad
misstänkt sjukdom eller ospecificerat
misstänkt tillstånd som uteslutits och
avskrivits

Z04

Undersökning och observation
av andra skäl

Z03.6

Observation för misstänkt toxisk
effekt av intagen substans som
uteslutits och avskrivits
Observation för misstänkt:
• förgiftning
• ogynnsam effekt av läkemedel

Z03.8

Observation för andra misstänkta
sjukdomar och tillstånd som uteslutits
och avskrivits

Z03.8A

Observation/utredning för misstänkt
allergi/atopi som uteslutits och avskrivits

Z03.8B

Observation/utredning för misstänkt
infektionssjukdom (bakterier, virus) som
uteslutits och avskrivits

Z03.8C

Observation/utredning för misstänkt
protozo- och maskinfektion som uteslutits
och avskrivits

Z03.8D

Observation/utredning för misstänkt
urinvägssjukdom som uteslutits och
avskrivits

Z03.8E

Observation/utredning för misstänkt magtarmsjukdom som uteslutits och avskrivits

Z03.8F

Observation/utredning för misstänkt diabetes
som uteslutits och avskrivits
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Innefattar:
Undersökning av medikolegala skäl

Z04.0

Blodprov för påvisande av alkohol,
droger och läkemedel
Utesluter:
Närvaro av alkohol i blod (R78.0)
Närvaro av droger och andra substanser i
blod (R78.-)

Z04.1

Undersökning och observation efter
transportolycka
Utesluter:
Efter olycksfall i arbetet (Z04.2)

Z04.2

Undersökning och observation efter
olycksfall i arbetet

Z04.3

Undersökning och observation efter
annat olycksfall

Z04.4

Undersökning och observation efter
uppgiven våldtäkt och uppgivet
sexuellt ofredande
Undersökning av offret eller den
skyldige

Z04.5

Undersökning och observation efter
annan tillfogad skada
Undersökning av offret eller den
skyldige

Z04.6

Allmän psykiatrisk undersökning
begärd av myndighet

Z04.8

Undersökning och observation av
andra specificerade skäl

Z08.9X

Kontrollundersökning efter ospecificerad
behandling för ospecificerad malign tumör

Z09

Kontrollundersökning efter
behandling för andra tillstånd
än maligna tumörer
Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling
Utesluter:
Medicinsk övervakning efter behandling
för malign tumör (Z08.-)
Uppföljande medicinsk vård och
konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)
Övervakning av:
• preventivmedelsanvändning (Z30.4Z30.5)
• protes och hjälpmedel (Z44-Z46)

Begäran om expertutlåtande

Z04.9

Undersökning och observation av
ospecificerat skäl
Observation UNS

Z08

Kontrollundersökning efter
behandling för malign tumör
Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling
Utesluter:
Uppföljande medicinsk vård och
konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0

Z08.1

Kontrollundersökning efter kirurgi
för malign tumör

Z09.0

Kontrollundersökning efter kirurgi
för andra tillstånd

Z09.1

Kontrollundersökning efter
radioterapi för andra tillstånd
Utesluter:
Radioterapi (Z51.0)

Z09.2

Kontrollundersökning efter
radioterapi för malign tumör

Utesluter:
Underhållsbehandling med kemoterapi
(Z51.1-Z51.2)

Utesluter:
Radioterapi (Z51.0)

Z08.2

Z08.7

Z08.8
Z08.9

Kontrollundersökning efter
kemoterapi för andra tillstånd

Z09.3

Kontrollundersökning efter
psykoterapi

Utesluter:
Kemoterapi (Z51.1)

Z09.4

Kontrollundersökning efter
frakturbehandling

Kontrollundersökning efter
kombinerad behandling för malign
tumör

Z09.4A

Kontroll efter fraktur i halsregionen

Z09.4B

Kontroll efter fraktur på axel/överarm

Z09.4C

Kontroll efter fraktur på armbåge/underarm

Kontrollundersökning efter annan
behandling för malign tumör

Z09.4D

Kontroll efter fraktur på handled/hand

Z09.4E

Kontroll efter fraktur i bäckenregionen

Z09.4F

Kontroll efter fraktur på höft/lår

Z09.4G

Kontroll efter fraktur på knä/underben

Z09.4H

Kontroll efter fraktur på fotled/fot

Kontrollundersökning efter
kemoterapi för malign tumör

Kontrollundersökning efter
ospecificerad behandling för malign
tumör

Z08.9A

Kontrollundersökning efter ospecificerad
behandling för basalcellscancer

Z09.4J

Kontroll efter fraktur i torakalregionen

Z09.4K

Kontroll efter fraktur i ländregionen

Z08.9B

Kontrollundersökning efter ospecificerad
behandling för skivepitelcancer i huden

Z09.4X

Kontroll efter fraktur med ospecificerad
lokalisation

Z08.9C

Kontrollundersökning efter ospecificerad
behandling för malignt melanom i huden

Z09.7

Kontrollundersökning efter
kombinerad behandling för andra
tillstånd
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Z09.8

Kontrollundersökning efter annan
behandling för andra tillstånd

Z09.9

Kontrollundersökning efter
ospecificerad behandling för andra
tillstånd

Z10

Z10.0

Z10.1

Z11.3

Riktad hälsokontroll avseende
infektioner med huvudsakligen
sexuella smittvägar

Z11.3A

Riktad hälsokontroll avseende condyloma
acuminatum

Z11.3B

Riktad hälsokontroll avseende gonorré

Rutinmässig allmän
hälsokontroll av definierade
befolkningsgrupper

Z11.3C

Riktad hälsokontroll avseende herpes
genitalis

Z11.3D

Riktad hälsokontroll avseende syfilis

Utesluter:
Medicinsk undersökning av
administrativa skäl (Z02.-)

Z11.3E

Riktad hälsokontroll avseende urogenital
klamydiainfektion

Z11.3X

Riktad hälsokontroll avseende ospecificerad
venerisk sjukdom

Utesluter:
Anställningsundersökning (Z02.1)

Z11.4

Riktad hälsokontroll avseende
humant immunbristvirus [HIV]

Rutinmässig allmän hälsokontroll av
institutionsboende

Z11.5

Riktad hälsokontroll avseende andra
virussjukdomar

Yrkesmedicinsk undersökning

Utesluter:
Intagningsundersökning (Z02.2)

Z10.2

Rutinmässig allmän hälsokontroll av
militär personal
Utesluter:
Undersökning för rekrytering till
militärtjänstgöring (Z02.3)

Z10.3

Rutinmässig allmän hälsokontroll av
idrottslag
Utesluter:
Blodprov för påvisande av alkohol,
droger och läkemedel (Z04.0)
Undersökning för deltagande i sportsliga
aktiviteter (Z02.5)

Z10.8

Rutinmässig allmän hälsokontroll av
andra definierade befolkningsgrupper

Utesluter:
Virusinfektion i mag-tarmkanalen
(Z11.0)

Z11.6

Utesluter:
Protozoinfektion i mag-tarmkanalen
(Z11.0)

Z11.8

Riktad hälsokontroll avseende
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar

Z11.0

Riktad hälsokontroll avseende
infektionssjukdomar i magtarmkanalen

Z11.1

Riktad hälsokontroll avseende
lungtuberkulos

Z11.2

Riktad hälsokontroll avseende andra
bakteriesjukdomar
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Riktad hälsokontroll avseende andra
infektions- och parasitsjukdomar
Klamydiainfektioner,
rickettsiainfektioner, spiroketinfektioner,
mykoser

Z11.9

Riktad hälsokontroll avseende
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar, ospecificerad

Z12

Riktad hälsokontroll avseende
tumörer

Z12.0

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
magsäcken

Z12.1

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
tarmen

Z12.2

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
andningsorganen

Skolbarn
Studenter

Z11

Riktad hälsokontroll avseende andra
protozo- och maskinfektioner

Z12.3

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
bröstkörtel
Utesluter:
Rutinmässig mammografiundersökning
(Z01.6)

Z12.4

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
cervix

Z13.6

Riktad hälsokontroll avseende hjärtkärlsjukdomar

Z13.7

Riktad hälsokontroll avseende
medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelser

Z13.8

Riktad hälsokontroll avseende andra
specificerade sjukdomar

Utesluter:
Vid rutinundersökning eller som del av
allmän gynekologisk undersökning
(Z01.4)

Z12.5

Endokrina sjukdomar och
ämnesomsättningssjukdomar
Tandsjukdomar
Utesluter:
Diabetes mellitus (Z13.1)

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
prostata

Z13.8A

Z12.6

Riktad hälsokontroll avseende tumör i
urinblåsan

Riktad hälsokontroll avseende atopisk
sjukdom

Z13.8W

Riktad hälsokontroll avseende andra
specificerade tillstånd

Z12.8

Riktad hälsokontroll avseende
tumörer med andra lokalisationer

Z13.9

Riktad hälsokontroll, ospecificerad

Z12.9

Riktad hälsokontroll avseende tumör,
ospecificerad

Z13

Riktad hälsokontroll avseende
andra sjukdomar och tillstånd

Z13.0

Riktad hälsokontroll avseende
sjukdomar i blod och blodbildande
organ samt vissa rubbningar i
immunsystemet

Z13.1

Riktad hälsokontroll avseende
diabetes mellitus

Z13.2

Riktad hälsokontroll avseende
nutritionsrubbningar

Z13.3

Riktad hälsokontroll avseende
psykiska störningar och
beteenderubbningar
Alkoholism
Depression
Psykisk utvecklingsstörning

Z13.4

Riktad hälsokontroll avseende vissa
utvecklingsstörningar i barndomen
Utesluter:
Undersökning av spädbarns och andra
barns utveckling (Z00.1)

Z13.5

Riktad hälsokontroll avseende ögonoch öronsjukdomar

723

POTENTIELLA HÄLSORISKER
AVSEENDE SMITTSAMMA
SJUKDOMAR (Z20-Z29)

Z21

Z20

Kontakt med och exponering
för smittsamma sjukdomar

Z20.0

Kontakt med och exponering för
infektionssjukdomar i magtarmkanalen

Z20.1

Kontakt med och exponering för
tuberkulos

Z20.2

Kontakt med och exponering för
infektioner med huvudsakligen
sexuella smittvägar

HIV-positiv UNS
Utesluter:
HIV-sjukdom (B20-B24)
Kontakt med eller exponering för HIV
(Z20.6)
Positiv HIV-serologi utan säker HIVinfektion (R75)
Sjukdom orsakad av humant
immunbristvirus [HIV] som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängtid
(O98.7)

Z22

Z20.2A

Kontakt med och exponering för gonorré

Z20.2B

Kontakt med och exponering för klamydia
(urogenital)

Z20.2C

Kontakt med och exponering för syfilis

Z20.2X

Kontakt med och exponering för
ospecificerad venerisk sjukdom

Z20.3

Kontakt med och exponering för
rabies

Z20.4

Kontakt med och exponering för röda
hund

Z20.5

Kontakt med och exponering för
virushepatit

Z20.6

Kontakt med och exponering för
humant immunbristvirus [HIV]

Asymtomatisk infektion med
humant immunbristvirus [HIV]

Bärare av agens för
infektionssjukdom
Innefattar:
Misstänkt bärare
Anmärkning:
Tilläggskod (U82-U84) kan användas för
att ange resistens mot antimikrobiella
läkemedel

Z22.0

Bärare av Salmonella typhi

Z22.1

Bärare av andra patogena
tarmbakterier

Z22.2

Bärare av difteribaciller

Z22.3

Bärare av andra specificerade
patogena bakterier
Bärare av:
• meningokocker
• stafylokocker
• streptokocker
Anmärkning:
Tilläggskod kan användas för att ange
reistens mot antimikrobiella läkemedel
(U82-U84)

Utesluter:
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)

Kontakt med och exponering för
pedikulos, akarinos och andra
infestationer

Z22.3A

Bärare av streptokocker

Z22.3B

Bärare av meningokocker

Z22.3C

Bärare av stafylokocker

Z20.8

Kontakt med och exponering för
andra smittsamma sjukdomar

Z22.3W

Bärare av andra specificerade bakterier

Z22.4

Bärare av agens för könssjukdom

Z20.9

Kontakt med och exponering för
ospecificerad smittsam sjukdom

Z22.6

Bärare av humant T-lymfotropt virus
typ 1 [HTLV-1]

Z22.7

Latent tuberkulos

Z20.7

Utesluter
Onormal reaktion på tuberkulintest
(R76.1)
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Z22.8

Bärare av andra specificerade
patogena mikroorganismer

Z22.8B

Bärare av humant papillomvirus (HPV)
Innefattar
HPV-positivitet

Z22.9

Bärare av agens för
infektionssjukdom, ospecificerat

Z23

Kontakt för vaccination
avseende enstaka
bakteriesjukdomar

Z24.3

Vaccination avseende gula febern

Z24.4

Vaccination avseende mässling enbart

Z24.5

Vaccination avseende röda hund
enbart

Z24.6

Vaccination avseende virushepatit

Z25

Kontakt för vaccination
avseende andra enstaka
virussjukdomar
Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av
sjukdomar (Z27.-)

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av
sjukdomar (Z27.-)

Z23.0

Vaccination avseende kolera enbart

Z23.1

Vaccination avseende tyfoidparatyfoidfeber enbart

Z25.0

Vaccination avseende påssjuka enbart

Z25.1

Vaccination avseende influensa

Z25.8

Vaccination avseende andra
specificerade enstaka virussjukdomar

Z26

Kontakt för vaccination
avseende andra enstaka
infektionssjukdomar

Z23.2

Vaccination avseende tuberkulos
[BCG]

Z23.3

Vaccination avseende pest

Z23.4

Vaccination avseende tularemi

Z23.5

Vaccination avseende stelkramp
enbart

Z23.6

Vaccination avseende difteri enbart

Z26.0

Vaccination avseende leishmanios

Z23.7

Vaccination avseende kikhosta enbart

Z26.8

Z23.8

Vaccination avseende andra
specificerade enstaka
bakteriesjukdomar

Vaccination avseende andra
specificerade enstaka
infektionssjukdomar

Z26.9

Vaccination avseende ospecificerad
infektionssjukdom

Z24

Kontakt för vaccination
avseende vissa enstaka
virussjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av
sjukdomar (Z27.-)

Behov av immunisering UNS

Z27

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av
sjukdomar (Z27.-)

Kontakt för vaccination
avseende kombinationer av
infektionssjukdomar
Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)

Z24.0

Vaccination avseende polio

Z27.0

Z24.1

Vaccination avseende
artropodöverförd virusencefalit

Vaccination avseende kolera jämte
tyfoid-paratyfoidfeber

Z27.1

Vaccination avseende difteristelkramp-kikhosta i kombination

Z24.2

Vaccination avseende rabies
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Z27.1A

Vaccination mot difteri + tetanus (DT)

Z27.1B

Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis
(DPT)

Z27.2

Vaccination avseende difteristelkramp-kikhosta jämte tyfoidparatyfoidfeber

Z27.3

Vaccination avseende difteristelkramp-kikhosta jämte polio

Z27.4

Vaccination avseende mässlingpåssjuka-röda hund

Z27.8

Vaccination avseende andra
kombinationer av
infektionssjukdomar

Z27.9

Vaccination avseende ospecificerade
kombinationer av
infektionssjukdomar

Z28

Ej genomförd vaccination

Z28.0

Vaccination ej genomförd på grund
av kontraindikation

Z28.1

Vaccination ej genomförd på grund
av patientens beslut orsakat av tro
eller grupptryck

Z28.2

Vaccination ej genomförd på grund
av patientens beslut av andra och
ospecificerade skäl

Z28.8

Vaccination ej genomförd av andra
specificerade skäl

Z28.9

Vaccination ej genomförd av
ospecificerat skäl

Z29

Behov av andra förebyggande
åtgärder
Utesluter:
Hyposensibilisering mot allergener
(Z51.6)
Profylaktisk kirurgi (Z40.-)

Z29.0

Isolering
Intagning för att skydda individen mot
omgivningen eller för isolering efter
kontakt med infektionssjukdom

Z29.1

Förebyggande immunoterapi
Behandling med immunoglobulin
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Z29.2

Annan förebyggande kemoterapi
Kemoprofylax
Profylaktisk antibiotikabehandling

Z29.8

Andra specificerade profylaktiska
åtgärder

Z29.9

Profylaktisk åtgärd, ospecificerad

Z31.2A

In vitro-fertilisering med utplockning av
ägg, befruktning utanför kroppen och
återförande av befruktade äggceller

Z31.2B

In vitro-fertilisering med utplockning av
ägg, befruktning genom mikroinjektion av
spermie och återförande av befruktade
äggceller

Z31.2C

In vitro-fertilisering genom återförande av
frysta, upptinade befruktade äggceller

Z31.2X

In vitro-fertilisering, ospecificerad

P-stavar
Spiral

Z31.3

Andra åtgärder vid assisterad
befruktning

Sterilisering

Z31.4

Fertilitetsundersökning

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN I SAMBAND MED
FORTPLANTNING (Z30-Z39)
Z30

Födelsekontroll

Z30.0

Allmän preventivmedelsrådgivning
Första förskrivning av preventivmedel
Råd angående familjeplanering UNS

Z30.1

Z30.2

Insättning av preventivmedel

Kontakt för sterilisering (man eller
kvinna)

Z30.3

Insufflation av äggledare
Spermaräkning
Utesluter:
Spermaräkning efter vasektomi (Z30.8)

Postkoital antikonception
”Dagen-efter-piller”

Z30.4

Övervakning av förskrivna
preventivläkemedel
Receptförnyelse av preventivmedel
Rutinkontroll vid underhållsbehandling
med preventivläkemedel

Z30.5

Övervakning av intrauterint
preventivmedel
Kontroll, återinsättande eller borttagande
av intrauterint preventivmedel

Z30.8

Z31.5

Genetisk rådgivning

Z31.6

Allmän fertilitetsrådgivning

Z31.8

Annan fertilitetsfrämjande åtgärd

Z31.8A

Ovulationsstimulering för superovulation,
som fertilitetsfrämjande åtgärd

Z31.8B

Ovulationsstimulering vid anovulation, som
fertilitetsfrämjande åtgärd

Z31.8W

Annan specificerad fertilitetsfrämjande
åtgärd

Z31.9

Fertilitetsfrämjande åtgärd,
ospecificerad

Annan födelsekontroll
Spermaräkning efter vasektomi

Z30.9

Födelsekontroll, ospecificerad

Z31

Fertilitetsfrämjande åtgärder

Z32

Graviditetsundersökning

Utesluter:
Komplikationer förenade med assisterad
befruktning (N98.-)

Z32.0

Graviditet (ännu) ej bekräftad

Z31.0

Plastik på äggledare eller sädesledare
efter tidigare sterilisering

Graviditetstest

Z32.1

Första undersökningen vid konstaterad
graviditet

Refertilisering

Z31.1

Artificiell insemination

Z31.1A

Donatorinsemination

Z31.1B

Makeinsemination

Z31.1X

Artificiell insemination, ospecificerad

Z31.2

In vitro-fertilisering

Graviditet bekräftad

Z33

Graviditet som bifynd
Graviditet UNS

Utplockning eller implantation av ägg
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Z34

Övervakning av normal
graviditet

Z34.0

Övervakning av normal förstagraviditet

Z34.8

Övervakning av annan normal
graviditet

Z34.9

Övervakning av normal graviditet,
ospecificerad

Z35

Övervakning av
högriskgraviditet
Övervakning av graviditet med
infertilitet i anamnesen

Z35.1

Övervakning av graviditet med
missfall i anamnesen
Mola i anamnesen
Utesluter:
Habituell abortbenägenhet:
• med vård under graviditet (O26.2)
• utan aktuell graviditet (N96)

Z35.3

Övervakning av graviditet med
anamnes på bristfällig mödravård
Dold graviditet

Z35.4

Övervakning av mångföderska (hög
paritet)
Utesluter:
Mångföderska utan aktuell graviditet
(Z64.1)

Z35.5

Övervakning av äldre förstföderska

Z35.6

Övervakning av mycket ung
förstföderska

Z35.7

Övervakning av högriskgraviditet
orsakad av sociala problem

Z35.8

Övervakning av annan specificerad
högriskgraviditet

Z35.9

Övervakning av högriskgraviditet,
ospecificerad
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Prenatal undersökning avseende
kromosomavvikelser
Amniocentes
Korionvillibiopsi

Z36.1

Prenatal undersökning avseende
förhöjd alfafetoproteinnivå

Z36.2

Annan prenatal undersökning
baserad på amniocentes

Z36.3

Prenatal undersökning avseende
missbildning med användning av
ultraljud och andra fysikaliska
metoder

Z36.4

Prenatal undersökning avseende fetal
tillväxthämning med användning av
ultraljud och andra fysikaliska
metoder

Z36.5

Prenatal undersökning avseende
isoimmunisering

Z36.8

Annan specificerad prenatal
undersökning

Övervakning av graviditet med annan
störning i reproduktiv obstetrisk
anamnes
Övervakning av graviditet med anamnes
på:
• dödföddhet
• neonatal död
• tillstånd som klassificeras under
O10-O92

Undersökning av foster före
förlossningen
Utesluter:
Patologiska fynd vid prenatal screening
hos moder (O28.-)
Rutinmässig graviditetsövervakning
(Z34-Z35)

Z36.0

Z35.0

Z35.2

Z36

Undersökning avseende hemoglobinopati

Z36.9

Prenatal undersökning, ospecificerad

Z37

Förlossningsutfall
Anmärkning:
Denna kategori är avsedd för användning
som tilläggskod för att identifiera
förlossningsutfall i moderns journal

Z37.0

Enkelbörd, levande fött barn

Z37.0A

Enkelbörd, levande fött barn,
graviditetslängd  22 veckor

Z37.0B

Enkelbörd, levande fött barn,
graviditetslängd 22–27 veckor

Z37.0C

Enkelbörd, levande fött barn,
graviditetslängd > 28 veckor

Z37.1

Enkelbörd, dödfött barn

Z37.1A

Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd 
22 veckor

Z39

Vård och undersökning av
moder efter förlossningen

Z37.1B

Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd
22–27 veckor

Z39.0

Vård och undersökning omedelbart
efter förlossningen

Z37.1C

Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd >
28

Z37.2

Levande födda tvillingar

Z37.3

Tvillingar, en levande född, en
dödfödd

Z39.0A

Vård efter okomplicerad vaginal förlossning

Z39.0B

Vård efter komplicerad vaginal förlossning

Z37.4

Tvillingar, båda dödfödda

Z39.0C

Vård efter okomplicerat kejsarsnitt

Z37.5

Annan flerbörd, alla barn levande
födda

Z39.0D

Vård efter komplicerat kejsarsnitt

Z39.0W

Vård efter annan specificerad förlossning

Z39.0X

Vård efter förlossning, ospecificerad

Z37.6

Annan flerbörd, någon eller några
barn levande födda

Z39.1

Vård och undersökning av ammande
moder

Z37.7

Annan flerbörd, alla barn dödfödda

Z37.9

Förlossningsutfall, ospecificerat
Enkelbörd UNS
Flerbörd UNS

Z38

Levande födda barn efter plats
för födsel

Z38.0

Ett barn fött på sjukhus

Z38.1

Ett barn fött utanför sjukhus

Z38.2

Ett barn, ospecificerat med avseende
på plats för födsel

Z38.3

Tvilling född på sjukhus

Z38.4

Tvilling född utanför sjukhus

Z38.5

Tvilling, ospecificerad med avseende
på plats för födsel

Z38.6

Annat flerbördsbarn fött på sjukhus

Z38.7

Annat flerbördsbarn fött utanför
sjukhus

Z38.8

Annat flerbördsbarn, ospecificerat
med avseende på plats för födsel
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Vård och observation i okomplicerade
fall
Utesluter:
Vård för postpartumkomplikationer

Amningsövervakning
Utesluter:
Störningar av amning (O92.-)

Z39.2

Rutinmässig uppföljning efter
förlossning

Z39.2A

Kontroll efter förlossning utan komplikation

Z39.2B

Kontroll efter förlossning med maternell
komplikation

Z39.2C

Kontroll efter förlossning med fetal
komplikation

Z39.2D

Kontroll efter förlossning med både
maternell och fetal komplikation

Z39.2W

Kontroll efter annan specificerad förlossning

Z39.2X

Kontroll efter förlossning, ospecificerad

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN FÖR SPECIELLA
ÅTGÄRDER OCH VÅRD (Z40-Z54)

Z42

Plastikkirurgisk eftervård
Innefattar:
Operation av ärrvävnad
Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi
efter läkt skada eller operation
Utesluter:
Plastikkirurgi som behandling för aktuell
skada (kodas på relevant skada)
Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp
(Z41.1)

Anmärkning:
Kategorierna Z40-Z54 är avsedda att användas för att
ange skäl för vård. De kan användas för patienter
som redan har behandlats för någon sjukdom eller
skada men som får eftervård eller profylaktisk vård.
Kategorierna kan även avse konvalescentvård eller
vård för att vidmakthålla effekten av behandlingen,
behandling av resttillstånd och vård för att förebygga
recidiv.

Z42.0

Utesluter:
Efterkontroll för övervakning efter behandling (Z08Z09)

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar huvud och hals

Z42.1

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar bröst

Z40

Profylaktisk kirurgi

Z42.2

Z40.0

Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i
samband med maligna tumörer

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar andra delar av bålen

Z42.3

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar övre extremitet

Z42.4

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar nedre extremitet

Z42.8

Eftervård för plastikkirurgi som
omfattar annan specificerad
kroppsdel

Z42.9

Eftervård för plastikkirurgi,
ospecificerad

Z43

Tillsyn av konstgjord
kroppsöppning

Intagning för profylaktiskt avlägsnande
av organ

Z40.8

Annan profylaktisk kirurgi

Z40.9

Profylaktisk kirurgi, ospecificerad

Z41

Åtgärd i annat syfte än att
återställa hälsan

Z41.0

Hårtransplantation

Z41.1

Annat plastikkirurgiskt kosmetiskt
ingrepp
Bröstprotes
Utesluter:
Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi
efter läkt skada eller operation (Z42.-)

Z41.2

Rutinomskärelse och rituell
omskärelse

Z41.3

Håltagning i ytteröra

Z41.8

Andra åtgärder i annat syfte än att
återställa hälsan

Z41.9

Åtgärd i annat syfte än att återställa
hälsan, ospecificerad

Innefattar:
Borttagning av kateter
Införande av sond eller kateter
Omformning av stomi
Rengöring
Slutning
Utesluter:
Enbart tillstånd med konstgjord
kroppsöppning utan behov av vård
(Z93.-)
Inpassning, utprovning och justering av
proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikation vid stomi (J95.0, K91.4,
N99.5)

Z43.0

Tillsyn av trakeostomi

Z43.1

Tillsyn av gastrostomi
Insättning, borttagande och skötsel av
perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)
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Z45

Z43.2

Tillsyn av ileostomi

Z43.3

Tillsyn av kolostomi

Z43.4

Tillsyn av annan specificerad
konstgjord öppning i magtarmkanalen

Z43.5

Tillsyn av cystostomi

Z43.6

Tillsyn av andra konstgjorda
öppningar i urinvägarna

Z43.7

Tillsyn av konstgjord vagina

Z43.8

Tillsyn av andra specificerade
konstgjorda öppningar

Z43.9

Z44

Utesluter:
Bristande funktion eller annan
komplikation av hjälpmedel
Närvaro av protes och andra hjälpmedel
(Z95-Z97)

Z45.0

Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Utesluter:
Närvaro av protes (Z97.-)

Justering och skötsel av pacemaker,
defibrillator och annan kardiell
anordning
Innefattar:
Implantable cardioverter defibrillator [ICD]

Z45.1

Justering och skötsel av
infusionspump

Z45.2

Justering och skötsel av hjälpmedel
för kärltillgång
Insättning, borttagande och skötsel av:
• vaskulär injektionsport
• port-a-cath (PAC)

Tillsyn av konstgjord öppning,
ospecificerad

Inpassning och justering av
yttre protes

Justering och skötsel av
implanterat hjälpmedel

Z45.3

Justering och skötsel av implanterat
hörselhjälpmedel

Z45.8

Justering och skötsel av andra
implanterade hjälpmedel

Z44.0

Inpassning och justering av
armprotes

Z45.9

Justering och skötsel av ospecificerat
implanterat hjälpmedel

Z44.1

Inpassning och justering av benprotes

Z46

Z44.2

Inpassning och justering av
ögonprotes

Insättning, utprovning och
justering av andra hjälpmedel
Utesluter:
Bristande funktion eller annan
komplikation av hjälpmedel
Förnyelse av recept (Z76.0)
Närvaro av protes och andra hjälpmedel
(Z95-Z97)

Utesluter:
Mekanisk komplikation av ögonprotes
(T85.3)

Z44.3
Z44.8
Z44.9

Inpassning och justering av yttre
bröstprotes

Z46.0

Insättning, utprovning och justering
av glasögon och kontaktlinser

Inpassning och justering av annan
specificerad yttre protes

Z46.1

Insättning, utprovning och justering
av hörapparat

Inpassning och justering av
ospecificerad yttre protes

Z46.2

Insättning, utprovning och justering
av andra specificerade hjälpmedel
med anknytning till nervsystemet och
sinnesorganen

Z46.3

Insättning, utprovning och justering
av tandprotes
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Z46.4
Z46.5

Z46.6

Z46.7

Insättning, utprovning och justering
av ortodontiskt hjälpmedel
Anläggning, utprovning och justering
av ileostomi- och kolostomihjälpmedel
Insättning, utprovning och justering
av urinerings- och inkontinenshjälpmedel
Insättning, utprovning och justering
av ortopediskt hjälpmedel
Ortopediskt stöd- och gipsförband,
korsett, ortopediska skor

Z46.8

Z48.0

Borttagande av suturer
Byte av förband

Z48.8

Annan specificerad kirurgisk
eftervård

Z48.8A

Annan specificerad kirurgisk eftervård vid
sjukdom i cirkulationsorganen

Z48.8W

Annan specificerad kirurgisk eftervård vid
sjukdom med ospecificerad lokalisation

Z48.9

Kirurgisk eftervård, ospecificerad

Z49

Dialysvård

Insättning, utprovning och justering
av andra specificerade hjälpmedel

Innefattar:
Dialysförberedelse och (återkommande)
dialysbehandling
Utesluter:
Beroende av dialys (Z99.2)

Rullstol

Z46.9

Insättning, utprovning och justering
av ospecificerat hjälpmedel

Z47

Annan ortopedisk eftervård
Utesluter:
Kontrollundersökning efter
frakturbehandling (Z09.4)
Komplikation av inre ortopediska
hjälpmedel, implantat eller transplantat
(T84.-)

Z47.0

Eftervård med borttagande av
osteosyntesmaterial
Borttagande av spik, platta eller skruv
Utesluter:
Borttagande av yttre stödförband (Z47.8)

Z47.8

Annan specificerad ortopedisk
eftervård
Byte, borttagande eller kontroll av:
• gipsförband
• yttre fixations- eller
traktionshjälpmedel

Z47.9

Ortopedisk eftervård, ospecificerad

Z48

Annan kirurgisk eftervård
Utesluter:
Kontrollundersökning efter:
• frakturbehandling (Z09.4)
• kirurgi (Z09.0)
Insättning, utprovning och justering av
protes och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Ortopedisk eftervård (Z47.-)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning
(Z43.-)
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Tillsyn av förband och suturer

Z49.0

Förberedande vård för dialys

Z49.1

Extrakorporeal dialys
Dialys UNS
Njurdialys UNS

Z49.2

Annan dialys
Peritonealdialys

Z51

Annan medicinsk vård
Utesluter:
Efterkontroll efter behandling (Z08-Z09)

Z51.0

Radioterapeutisk behandling

Z51.1

Kemoterapeutisk behandling för
tumör

Z51.2

Annan kemoterapi
Underhållsbehandling med kemoterapi
UNS
Utesluter:
Profylaktisk kemoterapi av
immuniseringsskäl (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3

Blodtransfusion utan att diagnos
anges

Z51.4

Förberedande vård för efterföljande
behandling som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Förberedande vård för dialys (Z49.0)

Z51.5

Palliativ vård

Z53.2

Åtgärd ej genomförd på grund av
patientens beslut av andra och
ospecificerade skäl

Z51.6

Hyposensibilisering mot allergener

Z51.8

Annan specificerad medicinsk vård

Z53.8

Åtgärd ej genomförd av andra
specificerade skäl

Z53.9

Åtgärd ej genomförd, ospecificerat
skäl

Z54

Konvalescens

Z54.0

Konvalescens efter kirurgi

Innefattar:
Blodkomponenter såsom lymfocyter,
trombocyter eller stamceller

Z54.1

Konvalescens efter radioterapi

Z54.2

Konvalescens efter kemoterapi

Z52.1

Huddonator

Z54.3

Konvalescens efter psykoterapi

Z52.2

Bendonator

Z54.4

Konvalescens efter frakturbehandling

Z52.3

Benmärgsdonator

Z54.7

Konvalescens efter
kombinationsbehandling

Z52.4

Njurdonator

Z52.5

Korneadonator

Z52.6

Leverdonator

Z52.7

Hjärtdonator

Z52.8

Donator av andra specificerade organ
och vävnader

Z52.9

Donator av ospecificerat organ eller
ospecificerad vävnad

Utesluter:
Avlösnings- eller växelvård (Z75.5)

Z51.9

Medicinsk vård, ospecificerad

Z52

Donatorer av organ och
vävnader

Z52.0

Blodgivare

Konvalescens efter kombinationer av
behandlingar som klassificeras under
Z54.0-Z54.4

Donator UNS

Z53

Kontakt med hälso- och
sjukvården för specificerade
åtgärder som ej genomförts
Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)

Z53.0

Åtgärd ej genomförd på grund av
kontraindikation

Z53.1

Åtgärd ej genomförd på grund av
patientens beslut av trosskäl eller
grupptryck
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Z54.8

Konvalescens efter annan specificerad
behandling

Z54.9

Konvalescens efter ospecificerad
behandling

POTENTIELLA HÄLSORISKER
AVSEENDE SOCIOEKONOMISKA OCH
PSYKOSOCIALA FÖRHÅLLANDEN
(Z55-Z65)

Z56.5

Bristande arbetstillfredsställelse
Svåra förhållanden på arbetet
Vantrivsel med arbetet

Z56.6

Problem i samband med
utbildning, läs- och
skrivkunnighet

Annan fysisk eller psykisk
överansträngning i samband med
arbete

Z56.7

Utesluter:
Störningar i psykologisk utveckling
(F80-F89)

Andra och ospecificerade problem i
samband med arbete

Z57

Analfabetism och låg nivå på läs- och
skrivkunnighet

Yrkesmässig exponering för
riskfaktorer

Z57.0

Yrkesmässig exponering för buller

Z55.1

Ej tillgång till skolutbildning

Z57.1

Yrkesmässig exponering för strålning

Z55.2

Misslyckade prov, examina och
tentamina

Z57.2

Yrkesmässig exponering för damm

Z55.3

Underprestation i skolan

Z57.3

Yrkesmässig exponering för andra
luftföroreningar

Z55.4

Missanpassning i undervisningen och
oenighet med lärare och skolkamrater

Z57.4

Yrkesmässig exponering för giftiga
ämnen i jordbruket

Z55

Z55.0

Z55.8

Andra specificerade problem i
samband med utbildning, läs- och
skrivkunnighet

Fasta och flytande ämnen, gaser och
ångor

Z57.5

Bristfällig undervisning

Z55.9

Z56

Yrkesmässig exponering för giftiga
ämnen i andra industrier
Fasta och flytande ämnen, gaser och
ångor

Problem i samband med utbildning,
läs- och skrivkunnighet,
ospecificerade

Problem i samband med
anställning och arbetslöshet

Z57.6

Yrkesmässig exponering för extrem
temperatur

Z57.7

Yrkesmässig exponering för vibration

Z57.8

Utesluter:
Problem med bostadsförhållanden och
ekonomiska omständigheter (Z59.-)
Yrkesmässig exponering för riskfaktorer
(Z57.-)

Yrkesmässig exponering för andra
specificerade riskfaktorer

Z57.9

Yrkesmässig exponering för
ospecificerad riskfaktor

Z56.0

Ospecificerad arbetslöshet

Z58

Problem som har samband
med fysisk miljö

Z56.1

Byte av arbete

Z56.2

Hot om avsked

Z56.3

Stressande arbetsschema

Z56.4

Oenighet med chef och
arbetskamrater

Utesluter:
Yrkesmässig exponering (Z57.-)

Z58.0

Exponering för buller

Z58.1

Exponering för luftförorening
Utesluter:
Tobaksrök (Z58.7)
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Z58.2

Exponering för vattenförorening

Z58.3

Exponering för markförorening

Z58.4

Exponering för strålning

Z58.5

Exponering för annan förorening

Z58.6

Otillräcklig tillgång på dricksvatten
Utesluter:
Effekter av törst (T73.1)

Z58.7

Z59.4

Utesluter:
Effekter av hunger (T73.0)
Olämplig diet eller olämpliga matvanor
(Z72.4)
Undernäring (E40-E46)

Z59.5

Extrem fattigdom

Z59.6

Låg inkomst

Z59.7

Bristfällig socialförsäkring och
socialtjänst

Z59.8

Andra specificerade problem som har
samband med bostadsförhållanden
och ekonomiska omständigheter

Exponering för tobaksrök
Passiv rökning
Utesluter:
Missbruk av psykoaktiva droger i den
egna sjukhistorien (Z86.4)
Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av tobak
(F17.-)
Tobaksbruk (Z72.0)

Z58.8

Andra specificerade problem som har
samband med fysisk miljö

Z58.9

Problem som har samband med fysisk
miljö, ospecificerat

Z59

Problem som har samband
med bostadsförhållanden och
ekonomiska omständigheter
Utesluter:
Otillräcklig tillgång på dricksvatten
(Z58.6)

Z59.0

Hemlöshet

Z59.1

Dåliga bostadsförhållanden
Avsaknad av uppvärmning
Otillfredsställande omgivning
Tekniska defekter i hemmet som hindrar
adekvat vård
Trångboddhet
Utesluter:
Problem i samband med fysisk miljö
(Z58.-)

Z59.2

Oenighet med grannar, hyresgäster
och hyresvärd

Z59.3

Problem som har samband med
boende på institution
Utesluter:
Uppfostran på institution (Z62.2)
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Brist på adekvat föda

För tidig inlösning av lån
Isolerat boende
Problem med kreditorer

Z59.9

Problem som har samband med
bostadsförhållanden och ekonomiska
omständigheter, ospecificerade

Z60

Problem som har samband
med social miljö

Z60.0

Problem med anpassning till
övergångar i livscykeln
Anpassning till pensionering
Övergivenhet när barnen lämnar hemmet

Z60.1

Atypisk föräldrasituation
Problem som har samband med
föräldrasituationen med ensamförälder eller
annan vårdnadshavare än två
sammanlevande biologiska föräldrar

Z60.2

Ensamboende person

Z60.3

Kulturanpassningssvårigheter
Migration
Omplacering till ny miljö

Z60.4

Social uteslutning och utstötning
Uteslutning och utstötning på grund av
personliga karaktärsdrag såsom ovanligt
utseende, sjukdom eller avvikande beteende
Utesluter:
Föremål för diskriminering på grund av
ras eller religion (Z60.5)

Z60.5

Föremål för diskriminering och
förföljelse

Z61.4

Förföljelse eller diskriminering, inbillad
eller reell, på grund av tillhörighet i någon
grupp, på grund av hudfärg, religion, etniskt
ursprung osv snarare än personliga
karaktärsdrag
Utesluter:
Social uteslutning och utstötning (Z60.4)

Z60.8

Andra specificerade problem som har
samband med social miljö

Z60.9

Problem som har samband med social
miljö, ospecificerat

Z61

Problem som har samband
med negativa händelser under
barndomen

Problem som har samband med varje form
av fysisk kontakt mellan vuxen medlem av
barnets familj och barnet som har lett till
sexuell upphetsning, antingen barnet
frivilligt engagerat sig i de sexuella
handlingarna eller ej (t.ex. varje genital
kontakt, manipulation eller avsiktligt
blottning av bröst eller genitalier)

Z61.5

Förlust av kärleksfull relation under
barndomen

Z61.6

Förlust av en emotionellt närstående såsom
en förälder, ett syskon, en god vän eller ett
älskat sällskapsdjur, på grund av död,
varaktig avflyttning eller utstötning

Z61.1

Z61.2

Z61.7

Förändrat mönster i familjerelationen
under barndomen

Personlig skrämmande upplevelse under barndomen
Upplevelse som medfört hot mot barnets
framtid såsom kidnapping, livshotande
naturkatastrofer, skada med hot mot
självbild eller egen säkerhet eller att bli
vittne till allvarligt trauma mot en älskad
person

Ankomst av en ny person till familjen som
resulterar i ogynnsam förändring av barnets
relationer. Kan innefatta nytt äktenskap för
en förälder eller födsel av ett syskon

Z61.3

Problem som har samband med
uppgiven fysisk barnmisshandel
Problem som har samband med händelser
under vilka barnet tidigare blivit skadat av
någon vuxen i familjen i medicinskt
säkerställd omfattning (t.ex. frakturer,
påtagliga blåmärken) eller som innefattade
former av våld som är onormala (t.ex. slag
med hårda eller vassa föremål, av
brännskador eller fastbindning av barnet)

Avflyttning från hemmet under
barndomen
Intagning på fosterhem, sjukhus eller annan
institution orsakande psykosocial stress eller
påtvingad aktivitet borta från hemmet för en
längre period

Problem som har samband med
uppgivet sexuellt missbruk av barn av
person utom den primära
stödgruppen
Problem i samband med kontakt eller försök
till kontakt med barnets eller den andre
personens bröst eller genitalia, sexuell
blottning under intim kontakt eller försök att
klä av eller förföra barnet av en väsentligt
äldre person utanför barnets familj,
antingen på grund av denna persons
position eller status eller mot barnets vilja

Utesluter:
Aktuellt misshandelssyndrom kodas med
avseende på sin natur i kapitel 19 (T74.-)
och med avseende på uppkomst i kapitel
20 (Y06.-, Y07.-)

Z61.0

Problem som har samband med
uppgivet sexuellt missbruk av barn av
person inom den primära
stödgruppen

Händelser som resulterar i förlust av
självkänsla under barndomen

Z61.8

Andra specificerade negativa
händelser under barndomen

Händelser som resulterar i en negativ
omprövning av sig själv, såsom
misslyckande i uppgifter med stor personlig
satsning, avslöjande eller upptäckt av en
skamlig eller stigmatiserande personlig
upplevelse eller familjehändelse samt andra
förödmjukande upplevelser

Z61.9

Negativ händelse under barndomen,
ospecificerad
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Z62

Andra problem som har
samband med uppfostran

Z62.6

Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)

Z62.0

Z62.1

Överbeskydd från föräldrarnas sida
Ett uppfostringsmönster som resulterar i
barnsligt beteende och som förhindrar
utveckling till självständighet

Z62.2

Föräldrar som tvingar barnet att vara
annorlunda än den lokala normen, antingen
könsinadekvat (t.ex. klä en pojke i
flickkläder), åldersinadekvat (t.ex. att tvinga
ett barn att ta på sig ansvar över sin ålder)
eller på annat sätt olämpligt (t.ex. press på
barnet att engagera sig i oönskade eller för
svåra aktiviteter)

Bristfällig tillsyn och kontroll från
föräldrarnas sida
Avsaknad av kunskap hos föräldrarna om
vad barnet gör eller var barnet är, dålig
kontroll, avsaknad av omsorg eller avsaknad
av försök till ingripande när barnet är i
riskfyllda situationer

Z62.8

Andra specificerade problem som har
samband med uppfostran

Z62.9

Problem i samband med uppfostran,
ospecificerat

Z63

Andra problem som har
samband med den primära
stödgruppen, inkluderande
familjeförhållanden

Uppfostran på institution
Gruppuppfostran där föräldrarnas ansvar i
stor utsträckning övertagits av någon form
av institution eller terapeutisk vård över en
längre period under vilken barnet är på
sjukhus, konvalescenthem eller liknande
utan att åtminstone en förälder vistas med
barnet

Z62.3

Fientlig attityd mot barn och
benägenhet att utse barn till
syndabock

Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)
Problem som har samband med:
• negativa livstilldragelser under
barndomen (Z61.-)
• uppfostran (Z62.-)

Z63.0

Negativt och varaktigt föräldrabeteende
specifikt fokuserat på barnet som individ och
som omfattar flera olika typer av beteende
hos barnet, t.ex. i ett ständigt klander av
barnet för alla problem i familjen och att
barnet tillskrivs negativa egenskaper

Z62.4

Problem i relationer med maka, make
eller partner
Oenighet mellan partner som resulterar i
allvarlig eller utdragen förlust av kontroll,
generalisering av fientliga eller kritiska
känslor eller en bestående atmosfär av svårt
interpersonellt våld

Z63.1

Problem i relationer med föräldrar
och släktingar

Z63.2

Bristfälligt familjestöd

Z63.3

Frånvaro av familjemedlem

Z63.4

Försvinnande och dödsfall av
familjemedlem

Känslomässig försummelse av barn
Föräldrar som talar avfärdande och
okänsligt till barnen. Brist på intresse för
barnet, avsaknad av medkänsla för barnets
svårigheter och brist på beröm och
uppmuntran. Irritation över ängsligt
beteende och avsaknad av tillräcklig fysisk
tröst (innefattar avsaknad av värme)

Olämpligt föräldratryck och andra
onormala kvaliteter i uppfostran

Förmodat dödsfall av familjemedlem

Z62.5

Andra problem som har samband
med försummad uppfostran

Z63.5

Avsaknad av inlärnings- och
lekupplevelser

Brytning inom familjen

Z63.6
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Splittring av familj genom separation
och skilsmässa
Beroende släkting som behöver vård i
hemmet

Z63.7

Andra stressfyllda händelser som
drabbar familj och hushåll

Z65

Hälsoproblem inom familjen
Isolerad familj
Oro (normal) för sjuk familjemedlem
Sjuk eller störd familjemedlem

Z63.8

Z63.9

Z64

Utesluter:
Aktuell skada

Z65.0

Dom i civilmål och brottsmål utan
fängelsestraff

Bristfällig eller förvriden intrafamiljär
kommunikation
Familjeoenighet UNS
Hög emotionell nivå inom familjen

Z65.1

Fångenskap och annan inspärrning

Z65.2

Problem som har samband med
frigivning från fängelse

Problem som har samband med den
primära stödgruppen, ospecificerat

Z65.3

Problem som har samband med
andra legala förhållanden

Andra specificerade problem som har
samband med den primära
stödgruppen

Anhållande
Omhändertagande av barn
Process
Åtal

Problem som har samband
med vissa psykosociala
förhållanden
Z65.4

Z64.0

Problem som har samband med
oönskad graviditet
Utesluter:
Övervakning av högriskgraviditet
orsakad av sociala problem (Z35.7)

Z64.1

Benägenhet att söka och acceptera
fysiska, nutritionella och kemiska
interventioner kända för att vara
riskfyllda och skadliga
Utesluter:
Drogberoende

Z64.3

Benägenhet att söka och acceptera
beteendemässiga och psykologiska
interventioner kända för att vara
riskfyllda och skadliga

Z64.4

Oenighet med rådgivare
Oenighet med socialarbetare
Oenighet med övervakare
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Offer för brott och terrorism
Tortyroffer

Z65.5

Exponering för katastrof, krig och
andra fientligheter
Utesluter:
Föremål för diskriminering eller
förföljelse (Z60.5)

Problem hos mångföderska
Utesluter:
Övervakning av graviditet hos
mångföderska (Z35.4)

Z64.2

Problem som har samband
med andra psykosociala
förhållanden

Z65.8

Andra specificerade problem som har
samband med psykosociala
förhållanden

Z65.8A

Problem som har samband med flyktingskap
och asylsökande

Z65.8W

Andra specificerade problem som har
samband med psykosociala förhållanden

Z65.9

Problem som har samband med
ospecificerade psykosociala
förhållanden

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN I ANDRA SITUATIONER
(Z70-Z76)
Z70

Z70.1

Rådgivning som har samband med
sexuellt beteende och sexuell
orientering hos tredje part

Z71.1

Z70.8

Rådgivning som har samband med
kombinerad oro beträffande sexuell
inställning och orientering och
sexuellt beteende

Person med befarad sjukdom där
ingen diagnos ställs
Befarad sjukdom kan ej påvisas
Problemet var normalföreteelse
Utesluter:
Medicinsk observation och bedömning
för misstänkta sjukdomar och tillstånd
(Z03.-)

Z71.2

Person som söker för att få
undersökningsfynd förklarade

Z71.3

Dietrådgivning och kontroll
Dietrådgivning för tillstånd såsom:
• diabetes
• fetma
• födoämnesallergi och
födoämnesintolerans
• gastrit
• hyperkolesterolemi
• kolit
• UNS

Rådgivning beträffande sexuellt
beteende och sexuell orientering hos:
• barn
• maka, make
• partner

Z70.3

Person som konsulterar för annan
persons räkning
Råd eller behandling för tredje part
Utesluter:
Oro (normal) för sjuk person i familjen
(Z63.7)

Rådgivning som har samband med
patients sexuella beteende och
orientering
Patient oroad beträffande:
• frigiditet
• impotens
• promiskuitet
• sexuell orientering
• utebliven sexuell känsla

Z70.2

Z71.0

Rådgivning om inställning till
sexualiteten
Person oroad beträffande förlägenhet,
blyghet eller annan negativ känsla i
förhållande till sexualitet

Kontakt med hälso- och
sjukvården för medicinsk och
annan rådgivning som ej
klassificeras på annan plats
Utesluter:
Rådgivning för födelsekontroll och
fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)
Sexuell rådgivning (Z70.-)

Rådgivning om sexuell
orientering, sexuellt beteende
samt inställningen till
sexualiteten
Utesluter:
Rådgivning för födelsekontroll och
fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30-Z31)

Z70.0

Z71

Z71.4

Rådgivning och kontroll vid
alkoholmissbruk

Z71.5

Rådgivning och kontroll vid
drogmissbruk

Z71.6

Rådgivning vid tobaksmissbruk

Z71.7

Rådgivning vid HIV

Z71.8

Annan specificerad rådgivning

Annan sexuell rådgivning
Utbildning i sexualfrågor

Z70.9

Sexuell rådgivning, ospecificerad

Konsangvinitetsrådgivning

Z71.9

Rådgivning, ospecificerad
Medicinsk rådgivning UNS
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Z72

Problem som har samband
med livsstil

Z73

Utesluter:
Problem som har samband med:
• livssituationen (Z73.-)
• socioekonomiska och psykosociala
förhållanden (Z55-Z65)

Z72.0

Tobaksbruk

Utesluter:
Problem som har samband med
socioekonomiska och psykosociala
förhållanden (Z55-Z65)

Z73.0

Utesluter:
Tobaksberoende (F17.2)
Z72.0A

Rökning

Z72.0B

Snusning

Z72.0W

Tobaksbruk ospecificerat

Z72.1

Utbrändhet
Utesluter:
Utmattningssyndrom (F43.8)

Z73.1

Accentuering av personlighetsdrag
Typ A-beteende

Z73.2

Brist på avkoppling och fritid

Z73.3

Stress som ej klassificeras på annan
plats

Alkoholbruk
Utesluter:
Alkoholberoende (F10.2)

Z72.2

Problem som har samband
med svårigheter att kontrollera
livssituationen

Fysisk och psykisk stress UNS
Utesluter:
Stress som har samband med anställning
eller arbetslöshet (Z56.-)

Drogbruk
Utesluter:
Drogberoende (F11-F16, F19 med
fjärdeposition .2)
Missbruk av ej beroendeframkallande
medel (F55)

Z73.4

Bristfällig social förmåga som ej
klassificeras på annan plats

Z72.3

Brist på fysisk träning

Z73.5

Konflikt i sociala roller som ej
klassificeras på annan plats

Z72.4

Olämplig diet och olämpliga
matvanor

Z73.6

Aktivitetsbegränsning på grund av
funktionsnedsättning

Utesluter:
Brist på adekvat föda (Z59.4)
Malnutrition och andra
näringsbristtillstånd (E40-E64)
Störningar i ätbeteendet hos spädbarn
eller barn (F98.2-F98.3)
Ätstörningar (F50.-)

Z72.5

Sexuellt högriskbeteende

Z72.6

Spel och vadhållning
Utesluter:
Tvångsmässigt eller patologiskt
spelberoende (F63.0)

Z72.8

Utesluter:
Vårdgivarberoende (Z74.-)

Z73.8

Andra specificerade problem som har
samband med svårigheter att
kontrollera livssituationen

Z73.9

Problem som har samband med
svårigheter att kontrollera
livssituationen, ospecificerat

Z74

Problem som har samband
med beroende av vårdgivare

Andra problem som har samband
med livsstil

Utesluter:
Beroende av maskinella eller andra
hjälpmedel som ej klassificeras på annan
plats (Z99.-)

Självdestruktivt beteende

Z72.9

Problem som har samband med
livsstil, ospecificerat
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Z74.0

Hjälpbehov på grund av
rörelseinskränkning

Z74.1

Hjälpbehov för personlig vård

Z74.2

Hjälpbehov i hemmet och avsaknad
av hushållsmedlem som kan ge hjälp

Z74.3

Behov av kontinuerlig övervakning

Z74.8

Andra specificerade problem som har
samband med vårdgivarberoende

Z74.9

Problem som har samband med
vårdgivarberoende, ospecificerat

Z75

Problem som har samband
med vårdresurser och annan
hälso- och sjukvård

Z75.0

Medicinsk vård i hemmet ej
tillgänglig

Z76

Kontakt med hälso- och
sjukvården under andra
omständigheter

Z76.0

Förnyelse av recept
Förnyad förskrivning av hjälpmedel,
glasögon eller läkemedel
Utesluter:
Förnyad förskrivning av preventivmedel
(Z30.4)
Utfärdande av medicinska intyg (Z02.7)

Z76.1

Hälsoövervakning och vård av
hittebarn

Z76.2

Hälsoövervakning och vård av annat
friskt barn
Vård och övervakning av friskt barn
under sådana omständigheter som:
• ogynnsamma socioekonomiska
förhållanden i hemmet
• sjukdom hos modern
• stort antal barn hemma som hindrar
normal omsorg
• väntan på fosterhems- eller
adoptionsplacering

Utesluter:
Avsaknad av hushållsmedlem som kan
ge vård (Z74.2)

Z75.1

Person som väntar på intagning för
lämplig vård på annan plats

Z75.2

Annan väntetid för undersökning och
behandling

Z75.3

Hälso- och sjukvård ej tillgänglig
Utesluter:
Platsbrist (Z75.1)

Z75.4

Ej tillgång till andra hjälpinsatser

Z75.5

Avlösnings- och växelvård

Z76.3

Frisk person som åtföljer sjuk

Z76.4

Annan person boende på
sjukvårdsinstitution
Utesluter:
Hemlöshet (Z59.0)

Z76.5

Tillgång till sjukvård för en person som
normalt vårdas i hemmet för att ge
släktingar möjlighet till ledighet

Z75.8

Z75.9

Person som simulerar sjukdom
(medveten simulering)
Utesluter:
Münchhausens syndrom (F68.1)
Patomimi (F68.1)

Andra specificerade problem som har
samband med medicinsk vård och
annan hälsovård

Z76.8

Ospecificerat problem som har
samband med medicinsk vård och
annan hälso- och sjukvård

Kontakt med hälso- och sjukvården
under andra specificerade
omständigheter

Z76.9

Kontakt med hälso- och sjukvården
under ospecificerade omständigheter
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POTENTIELLA HÄLSORISKER I
FAMILJENS OCH PATIENTENS
SJUKHISTORIA SAMT VISSA
TILLSTÅND OCH FÖRHÅLLANDEN
SOM PÅVERKAR HÄLSAN (Z80-Z99)

Z80.7

Utesluter:
Efterkontroll (Z08-Z09)
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)
När det föreligger möjlighet att fostret kan vara
drabbat och detta är skäl till observation eller
behandling under graviditet (O35.-)
När familjeanamnes eller personlig anamnes är skäl
till speciell screening eller annan undersökning
(Z00-Z13)

Z80.8

Z80

Malign tumör i familjens
sjukhistoria

Z80.0

Malign tumör i mag-tarmkanalen i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C15-C26

Z80.1

Malign tumör i luftstrupe, luftrör och
lunga i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C33-C34

Z80.2

Malign tumör i andra andningsorgan
och intratorakala organ i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C30-C32, C37-C39

Z80.3

Malign tumör i bröstkörtel i
familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C81C90, C96.-

Z80.8A

Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i
familjeanamnesen (tillstånd som
klassificeras under C00-C14)

Z80.8B

Malign tumör i ben och ledbrosk i
familjeanamnesen (tillstånd som
klassificeras under C40-C41)

Z80.8C

Malignt melanom och andra maligna
tumörer i huden i familjeanamnesen
(tillstånd som klassificeras under C43-C44)

Z80.8D

Malign tumör i mesotelial
(kroppshåletäckande) vävnad i
familjeanamnesen (tillstånd som
klassificeras under C45-C48)

Z80.8E

Malign tumör i annan bindväv och
mjukvävnad i familjeanamnesen (tillstånd
som klassificeras under C49)

Z80.8F

Malign tumör i hjärnan och andra delar av
centrala nervsystemet i familjeanamnesen
(tillstånd som klassificeras under C70-C72)

Z80.8G

Malign tumör i tyreoidea i
familjeanamnesen (tillstånd som
klassificeras under C73)

Z80.8W

Malign tumör i andra specificerade organ
och organsystem eller med ofullständigt
angiven lokalisation i familjeanamnesen
(tillstånd som klassificeras under C69, C74C79, C97)

Z80.9

Ospecificerad malign tumör i
familjeanamnesen

Malign tumör i könsorganen i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C51-C63

Z80.5

Tillstånd som klassificeras under C80.-

Malign tumör i urinorgan i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C64-C68

Z80.6

Andra specificerade maligna tumörer
i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under C00C14, C40-C49, C69-C79, C97

Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z80.4

Malign tumör i lymfatiska,
blodbildande och besläktade
vävnader i familjeanamnesen

Z81

Psykisk störning och
beteenderubbning i familjens
sjukhistoria

Z81.0

Psykisk utvecklingsstörning i
familjeanamnesen

Leukemi i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
C91-C95

Tillstånd som klassificeras under
F70-F79

Z81.1

Alkoholmissbruk i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F10.-
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Z81.2

Tobaksmissbruk i familjeanamnesen

Z82.7

Tillstånd som klassificeras under F17.-

Z81.3

Missbruk av andra psykoaktiva
droger i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F11F16, F18-F19

Z81.4

Medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelser
i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
Q00-Q99

Z82.8

Andra funktionshinder och kroniska
sjukdomar som leder till invaliditet i
familjeanamnesen som ej klassificeras
på annan plats

Z83

Andra specificerade sjukdomar
i familjens sjukhistoria

Missbruk av andra specificerade
droger i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F55

Z81.8

Andra psykiska störningar eller
beteenderubbningar i
familjeanamnesen

Utesluter:
Kontakt med eller exponering för
smittsam sjukdom i familjen (Z20.-)

Tillstånd klassificerade på annan plats
under F00-F99

Z82

Vissa funktionshinder och
kroniska sjukdomar i familjens
sjukhistoria

Z82.0

Epilepsi och andra sjukdomar i
nervsystemet i familjeanamnesen

Z83.0

Tillstånd som klassificeras under
B20-B24, O98.7

Z83.1

Z83.2
Blindhet och synnedsättning i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under H54.-

Z82.2

Dövhet och hörselnedsättning i
familjeanamnesen

Z83.3

Cerebrovaskulär sjukdom i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under I60-I64

Ischemisk hjärtsjukdom och andra
sjukdomar i cirkulationsorganen i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
I00-I52, I65-I99

Z82.5

Astma och andra kroniska sjukdomar
i nedre luftvägarna i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under J40-J47

Z82.6

Artrit och andra sjukdomar i
muskuloskeletala systemet och
bindväven i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
M00-M99
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Diabetes i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
E10-E14, O24

Z83.4

Z82.4

Sjukdomar i blod och blodbildande
organ samt vissa rubbningar i
immunsystemet i familjeanamnesen
Tillstånd klassificerade under D50-D59

Tillstånd som klassificeras under
H90-H91

Z82.3

Andra infektions- och
parasitsjukdomar i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
A00-B19, B25-B94, B99

Tillstånd som klassificeras under
G00-G99

Z82.1

HIV-sjukdom i familjeanamnesen

Andra endokrina sjukdomar,
nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
E00-E07, E15-E90

Z83.5

Ögon- och öronsjukdomar i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
H00-H53, H55-H83, H92-H95
Utesluter:
Familjeanamnes med:
• blindhet och synnedsättning (Z82.1)
• dövhet och hörselnedsättning (Z82.2)

Z83.6

Sjukdomar i andningsorganen i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
J00-J39, J60-J99
Utesluter:
Kronisk sjukdom i nedre luftvägarna i
familjeanamnesen (Z82.5)

Z83.7

Sjukdomar i mag-tarmkanalen i
familjeanamnesen

Z85.0C

Malign tumör i tjocktarmen och
rektosigmoidala gränszonen i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C18,
C19

Z85.0D

Malign tumör i ändtarmen i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C20

Z85.0E

Malign tumör i anus och analkanalen i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C21

Z85.0F

Malign tumör i levern och intrahepatiska
gallgångarna i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C22

Z85.0G

Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i
den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C23, C24

Z85.0H

Malign tumör i pankreas i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C25

Z85.0W

Malign tumör med annan lokalisation i
matsmältningsorganen, i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C17,
del av C26)

Z85.0X

Malign tumör med ofullständigt angiven
lokalisation i matsmältningsorganen, i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C26.9

Z85.1

Malign tumör i luftstrupe, luftrör, och
lunga i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under
K00-K93

Z84
Z84.0

Andra tillstånd i familjens sjukhistoria
Sjukdomar i hud och underhud i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
L00-L99

Z84.1

Sjukdomar i njurar och urinledare i
familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
N00-N29

Z84.2

Andra sjukdomar i urin- och
könsorganen i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under
N30-N99

Z84.3

Konsangvinitet i familjeanamnesen

Z84.8

Andra specificerade tillstånd i
familjeanamnesen

Z85

Malign tumör i den egna
sjukhistorien
Utesluter:
Efterkontroll efter behandling av malign
tumör (Z08.-)
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51,
Z54.-)

Z85.0

Tillstånd som klassificeras under
C33-C34

Z85.2

Tillstånd som klassificeras under
C30-C32, C37-C39
Z85.2A

Malign tumör i näshåla och mellanöra,
näsans bihålor och struphuvud i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C30-C32

Z85.2B

Malign tumör i tymus, hjärtat, mediastinum
och lungsäcken i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C37C38

Z85.2X

Malign tumör med annan och ofullständigt
angiven lokalisation i andningsorganen och
brösthålans organ i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C39

Malign tumör i mag-tarmkanalen i
den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C15-C26

Z85.0A

Malign tumör i matstrupen i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C15

Z85.0B

Malign tumör i magsäcken i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C16

744

Malign tumör i andra andningsorgan
och intratorakala organ i den egna
sjukhistorien

Z85.3

Z85.5C

Malign tumör i uretär i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C66

Z85.5D

Malign tumör i urinblåsan i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C67

Tillstånd som klassificeras under
C51-C63

Z85.5E

Malign tumör i vulva i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C51

Malign tumör i uretra i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C68.0

Z85.5W

Malign tumör med annan lokalisation i
urinorganen, i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C68.1,
C68.8

Z85.5X

Malign tumör med ospecificerad lokalisation
i urinorganen, i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C68.9

Z85.6

Leukemi i den egna sjukhistorien

Malign tumör i bröstkörtel i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z85.4

Z85.4A

Malign tumör i könsorganen i den
egna sjukhistorien

Z85.4B

Malign tumör i vagina i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C52

Z85.4C

Malign tumör i cervix uteri i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C53

Z85.4D

Malign tumör i uterus i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C54, C55

Z85.4E

Malign tumör i ovarium i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C56

Z85.4F

Malign tumör i andra och ospecificerade
kvinnliga könsorgan i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C57

Z85.4G

Z85.4H

Z85.4J

Tillstånd som klassificeras under C91C95

Z85.7

Tillstånd som klassificeras under C81C90, C96.-

Z85.8

Malign tumör i placenta i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C58
Malign tumör i penis i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C60
Malign tumör i prostata i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C61

Z85.4K

Malign tumör i testis i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C62

Z85.4L

Malign tumör i andra och ospecificerade
manliga könsorgan i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C63

Z85.5

Malign tumör i urinorganen i den
egna sjukhistorien

Malign tumör i njure i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C64

Z85.5B

Malign tumör i njurbäcken i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C65
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Malign tumör i andra specificerade
organ och organsystem i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.8A

Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i
den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C00-C14

Z85.8B

Malign tumör i ben och ledbrosk i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C40-C41

Z85.8C

Malignt melanom och andra maligna
tumörer i huden i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C43-C44

Z85.8D

Malign tumör i mesotelial
(kroppshåletäckande) vävnad i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C45-C48

Z85.8E

Malign tumör i annan bindväv och
mjukvävnad i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C49

Tillstånd som klassificeras under
C64-C68
Z85.5A

Malign tumör i lymfoid, blodbildande
eller därmed besläktad vävnad i den
egna sjukhistorien

Z85.8F

Malign tumör i hjärnan och andra delar av
centrala nervsystemet i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
C70-C72

Z85.8G

Malign tumör i tyreoidea i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C73

Z85.8W

Malign tumör i andra specificerade organ
och organsystem eller med ofullständigt
angiven lokalisation i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C69,
C74-C79, C97

Z85.9

Malign tumör med ospecificerad
lokalisation i den egna sjukhistorien

Z86.4

Tillstånd som klassificeras under
F10-F19
Utesluter:
Aktuellt beroende (F10-F19 med
gemensam fjärdeposition .2)
Problem som har samband med bruk av:
• alkohol (Z72.1)
• drog (Z72.2)
• tobak (Z72.0)
Z86.4A

Skadligt bruk av tobak i den egna
sjukhistorien (tillstånd som klassificeras
under F17)

Z86.4W

Skadligt bruk och missbruk av psykoaktiva
droger i den egna sjukhistorien (tillstånd
som klassificeras under F10-F16, F18-F19)

Z86.5

Psykisk störning eller
beteenderubbning i den egna
sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under C80.-

Z86

Vissa andra sjukdomar i den
egna sjukhistorien
Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51,
Z54.-)

Z86.0

Tillstånd som klassificeras under
D00-D48
Utesluter:
Maligna tumörer (Z85.-)

Z86.1

Infektions- och parasitsjukdomar i
den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
A00-B89, B99

Z86.2

Tillstånd som klassificeras under
F00-F09, F20-F99

Z86.6

Andra tumörer i den egna
sjukhistorien

Sjukdomar i blod och blodbildande
organ samt vissa rubbningar i
immunsystemet i den egna
sjukhistorien

Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
G00-G99, H00-H95

Z86.6A

TIA (transitoriska ischemiska attacker) i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under G45

Z86.6B

RIND (reversibla ischemiska neurologiska
defekter) i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificerat under G45.8

Z86.6W

Andra sjukdomar i nervsystem och
sinnesorgan i den egna sjukhistorien

Z86.7

Sjukdomar i cirkulationsorganen i
den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under I00-I99
Utesluter:
Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Sena effekter av cerebrovaskulär
sjukdom (I69.-)

Tillstånd som klassificeras under
D50-D89

Z86.3

Missbruk av psykoaktiva droger i den
egna sjukhistorien

Endokrina sjukdomar,
nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar i den
egna sjukhistorien

Z86.7A

Tillstånd som klassificeras under
E00-E90

Lungemboli i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under I26

Z86.7B

Djup ventrombos i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under I80.2

Z86.7C

Cerebral insult utan bestående men i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under I60-I64

Z86.7W

Andra sjukdomar i cirkulationsorganen i den
egna sjukhistorien
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Z87

Andra sjukdomar och tillstånd i
den egna sjukhistorien

Z87.8

Tillstånd som klassificeras under
S00-T98
Utesluter:
Självdestruktivitet i den egna
sjukhistorien (Z91.5)

Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51,
Z54.-)

Z87.0

Sjukdomar i andningsorganen i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under J00-J99

Z87.1

Z88

Överkänslighet för läkemedel
och biologiska substanser i
den egna sjukhistorien

Z88.0

Överkänslighet mot penicillin i den
egna sjukhistorien

Z88.1

Överkänslighet mot andra antibiotika
i den egna sjukhistorien

Z88.2

Överkänslighet mot sulfonamider i
den egna sjukhistorien

Z88.3

Överkänslighet mot andra medel mot
infektioner i den egna sjukhistorien

Z88.4

Överkänslighet mot anestetiskt
verkande medel i den egna
sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under
N00-N99

Z88.5

Överkänslighet mot narkotiska medel
i den egna sjukhistorien

Komplikationer under graviditet,
förlossning och barnsängstid i den
egna sjukhistorien

Z88.6

Överkänslighet mot smärtstillande
medel i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under
O00-O99
Trofoblastsjukdom i den egna
sjukhistorien
Utesluter:
Habituell abort (N96)
Övervakning under aktuell graviditet hos
kvinna med högriskanamnes (Z35.-)

Z88.7

Överkänslighet mot serum och vaccin
i den egna sjukhistorien

Z88.8

Överkänslighet mot andra läkemedel
och biologiska substanser i den egna
sjukhistorien

Z88.9

Överkänslighet mot ospecificerade
läkemedel och biologiska substanser i
den egna sjukhistorien

Z89

Förvärvad avsaknad av
extremitet

Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
K00-K93

Z87.2

Sjukdomar i hud och underhud i den
egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
L00-L99

Z87.3

Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
M00-M99

Z87.4

Z87.5

Z87.6

Sjukdomar i urin- och könsorgan i
den egna sjukhistorien

Vissa perinatala tillstånd i den egna
sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
P00-P96

Z87.7

Andra specificerade tillstånd i den
egna sjukhistorien

Medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelser
i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under
Q00-Q99
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Innefattar:
Postoperativ förlust av extremitet
Posttraumatisk förlust av extremitet
Utesluter:
Förvärvade deformiteter av extremiteter
(M20-M21)
Medfödd avsaknad av extremiteter
(Q71-Q73)

Z89.0

Förvärvad avsaknad av finger
(tumme) (fingrar) ensidig

Z89.1

Förvärvad avsaknad av hand och
handled

Z89.2

Förvärvad avsaknad av övre
extremitet ovanför handleden
Arm UNS

Z89.3

Förvärvad avsaknad av båda övre
extremiteterna, alla nivåer

Z90.2

Förvärvad avsaknad av (del av) lunga

Z90.3

Förvärvad avsaknad av del av
magsäck

Z90.4

Förvärvad avsaknad av andra delar
av mag-tarmkanalen

Z90.5

Förvärvad avsaknad av njure

Z90.6

Förvärvad avsaknad av andra delar
av urinvägarna

Z90.7

Förvärvad avsaknad av könsorgan

Z90.8

Förvärvad avsaknad av andra organ

Z91

Riskfaktorer i den egna
sjukhistorien som ej
klassificeras på annan plats

Förvärvad avsaknad av fingrar, bilateralt

Z89.4

Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Tår

Z89.5
Z89.6

Förvärvad avsaknad av nedre
extremitet vid eller nedanför knänivå
Förvärvad avsaknad av nedre
extremitet ovanför knänivå

Utesluter:
Exposition för förorening och andra
problem som har samband med fysisk
miljö (Z58.-)
Missbruk av psykoaktiva droger i den
egna sjukhistorien (Z86.4)
Yrkesmässig exponering för riskfaktorer
(Z57.-)

Ben UNS

Z89.7

Förvärvad avsaknad av båda nedre
extremiteterna (alla nivåer utom tår
enbart)

Z89.8

Förvärvad avsaknad av både övre och
nedre extremiteterna, alla nivåer

Z89.9

Förvärvad avsaknad av extremitet,
ospecificerat

Z90

Förvärvad avsaknad av organ
som ej klassificeras på annan
plats
Innefattar:
Postoperativ eller posttraumatisk förlust
av kroppsdel som ej klassificeras på
annan plats
Utesluter:
Medfödd avsaknad
Postoperativ avsaknad av:
• endokrina körtlar (E89.-)
• mjälte (D73.0)

Z90.0

Förvärvad avsaknad av del av huvud
och hals
Näsa
Struphuvud
Ögon
Öron
Utesluter:
Tänder (K08.1)

Z90.1

Förvärvad avsaknad av bröstkörtel
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Z91.0

Allergi och annan överkänslighet som
inte beror på läkemedel och
biologiska substanser i den egna
sjukhistorien
Utesluter:
Överkänslighet mot läkemedel och
biologiska substanser i den egna
sjukhistorien (Z88.-)

Z91.0A

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
komjölksallergi

Z91.0B

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
äggallergi

Z91.0C

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
jordnöt- och nötallergi

Z91.0D

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
fisk- och skaldjursallergi

Z91.0E

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
andra födoämnen

Z91.0F

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
latexallergi

Z91.0G

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
tidigare anafylaktisk reaktion

Z91.0H

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
tidigare intensivvårdskrävande astma

Z91.0W

Allergi som riskfaktor i patientanamnesen,
allergi eller överkänslighet för andra ämnen

Z91.1

Dålig följsamhet till medicinsk
behandling och regim i den egna
sjukhistorien

Z91.2

Dålig personlig hygien i den egna
sjukhistorien

Z91.3

Störningar i mönstret för sömnvakenhet i den egna sjukhistorien

Z92.3

Exponering för terapeutisk strålning
Utesluter:
Exponering för strålning i den fysiska
miljön (Z58.4)
Yrkesmässig exponering för strålning
(Z57.1)

Z92.4

Utesluter:
Sömnstörningar (G47.-)

Z91.4

Psykiskt trauma i den egna
sjukhistorien som ej klassificeras på
annan plats

Z91.5

Självdestruktivitet i den egna
sjukhistorien

Z91.7

Utesluter:
Närvaro av funktionella implantat och
transplantat (Z95-Z96)
Organ eller vävnad ersatt genom
transplantation (Z94.-)
Postoperativa tillstånd (Z98.-)
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning
(Z93.-)

Rehabiliteringsåtgärder i den egna
sjukhistorien

Annat fysiskt trauma i den egna
sjukhistorien

Z92.6

Kemoterapi för tumörsjukdom i den
egna sjukhistorien

Kvinnlig könsstympning i den egna
sjukhistorien

Z92.8

Annan specificerad medicinsk
behandling i den egna sjukhistorien

Z92.9

Ospecificerad medicinsk behandling i
den egna sjukhistorien

Z93

Tillstånd med konstgjord
kroppsöppning

Kvinnlig könsstympning typ 1-4
Kvinnlig omskärelse

Z91.8

Andra specificerade riskfaktorer i den
egna sjukhistorien som ej klassificeras
på annan plats

Z92

Medicinsk behandling i den
egna sjukhistorien

Z92.0

Tidigare användning av
preventivmedel
Utesluter:
Aktuell födelsekontroll (Z30.-)
Förekomst av (intrauterint)
preventivmedel (Z97.5)

Z92.1

Z92.2

Större kirurgiskt ingrepp i den egna
sjukhistorien som ej klassificeras på
annan plats

Z92.5

Självmordsförsök

Z91.6

Strålbehandling i den egna
sjukhistorien

Utesluter:
Komplikationer i yttre stomier (K91.4,
J95.0, N99.5)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning
(Z43.-)

Z93.0

Tillstånd med trakeostomi

Z93.1

Tillstånd med gastrostomi

Långtidsanvändning (och pågående
användning) av blodförtunnande
medel i den egna sjukhistorien

Z93.2

Tillstånd med ileostomi

Z93.3

Tillstånd med kolostomi

Långtidsanvändning (och pågående
användning) av andra läkemedel i den
egna sjukhistorien

Z93.4

Tillstånd med andra konstgjorda
kroppsöppningar i mag-tarmkanalen

Z93.5

Tillstånd med cystostomi
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Z93.6

Tillstånd med andra konstgjorda
kroppsöppningar i urinvägarna

Z95

Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Z93.8

Tillstånd med andra specificerade
konstgjorda kroppsöppningar

Z93.9

Tillstånd med konstgjord
kroppsöppning, ospecificerad

Z94

Organ eller vävnad ersatt
genom transplantation
Innefattar:
Organ eller vävnad ersatt genom
heterogent eller homogent transplantat
Utesluter:
Förekomst av:
• hjärtklaff av främmande material
(Z95.3)
• kärltransplantat (Z95.-)
Komplikationer vid tillstånd med
transplanterade organ eller vävnader

Z94.0

Njurtransplanterad

Z94.1

Hjärttransplanterad
Utesluter:
Byte av hjärtklaff (Z95.2-Z95.4)

Utesluter:
Komplikationer orsakade av kardiella
och vaskulära proteser, implantat och
transplantat (T82.-)

Z95.0

Förekomst av elektronisk kardiell
anordning
Innefattar:
Implantable cardioverter defibrillator
[ICD]
Pacemaker
Utesluter:
Beroende av konstgjort hjärta (Z99.4)
Justering och skötsel (Z45.0)

Z95.1

Förekomst av aortokoronar-bypassgraft

Z95.2

Förekomst av hjärtklaffprotes av icke
biologiskt material

Z95.3

Förekomst av hjärtklaff av
främmande biologiskt material

Z95.4

Förekomst av annan typ av
hjärtklaffsersättning

Z95.5

Förekomst av angioplastiskt
koronarimplantat och koronargraft
Tillstånd efter koronarangioplastik UNS

Z94.2

Lungtransplanterad

Z94.3

Hjärt- och lungtransplanterad

Z94.4

Levertransplanterad

Z94.5

Hudtransplanterad

Z94.6

Benvävnadstransplanterad

Z94.7

Kornealtransplanterad

Z94.8

Andra specificerade
transplantationstillstånd

Z95.8

Förekomst av andra specificerade
implantat och transplantat i hjärta
och kärl
Förekomst av intravaskulär protes som ej
klassificeras på annan plats
Tillstånd efter perifer angioplastik UNS

Z95.9

Förekomst av implantat och
transplantat i hjärta och kärl,
ospecificerat

Z96

Förekomst av andra
funktionella implantat

Benmärg
Pankreas
Stamceller
Tarm

Z94.9

Förekomst av implantat och
transplantat i hjärta och kärl

Utesluter:
Insättning, utprovning och justering av
proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikationer orsakade av inre
proteser, implantat och transplantat
(T82-T85)

Transplantationstillstånd,
ospecificerat
Z96.0

Förekomst av urogenitala implantat
Innefattar:
Förekomst av kvarkateter
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Z96.1

Förekomst av intraokulär lins

Z97

Pseudofaki

Z96.2

Förekomst av proteser och
andra hjälpmedel
Utesluter:
Förekomst av hjälpmedel för dränage av
cerebrospinalvätska (Z98.2)
Insättning, utprovning och justering av
proteser och andra hjälpmedel (Z44-Z46)
Komplikationer orsakade av inre proteser,
implantat och transplantat (T82-T85)

Förekomst av otologiska och
audiologiska implantat
Benledningshörselhjälpmedel
Kokleaimplantat
Myringotomirör
Utbytta hörselben

Z96.3

Förekomst av konstgjort struphuvud

Z97.0

Förekomst av konstgjort öga

Z96.4

Förekomst av endokrina implantat

Z97.1

Förekomst av konstgjord extremitet
(komplett) (partiell)

Z97.2

Förekomst av tandprotes

Z97.3

Förekomst av glasögon och
kontaktlinser

Z97.4

Förekomst av yttre hörselhjälpmedel

Z97.5

Förekomst av intrauterint
preventivmedel

Insulinpump

Z96.5

Förekomst av tandrots- och
käkimplantat

Z96.6

Förekomst av ortopediska
ledimplantat
Fingerledsprotes
Höftledsprotes

Z96.6B

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
axelled

Z96.6C

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
armbåge

Z96.6D

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
handled/hand

Z96.6F

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
höftled

Z96.6G

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
knäled

Z96.6H

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i
fotled/fot

Z96.6X

Förekomst av ortopediskt ledimplantat med
annan eller ospecificerad lokalisation

Z96.7

Förekomst av andra benvävnads- och
senimplantat

Utesluter:
Insättning av preventivmedel (Z30.1)
Kontroll, återinsättning eller borttagande
av intrauterint preventivmedel (Z30.5)

Z97.8

Förekomst av andra specificerade
proteser och hjälpmedel

Z98

Andra postoperativa tillstånd
Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42-Z51,
Z54)
Komplikationer efter medicinska och
kirurgiska åtgärder

Z98.0

Tillstånd med tarm-bypass eller
tarmanastomos

Z98.1

Tillstånd med artrodes

Z98.2

Tillstånd med förekomst av
hjälpmedel för dränage av
cerebrospinalvätska

Z98.8

Andra specificerade postoperativa
tillstånd

Skallbensimplantat

Z96.8
Z96.9

Förekomst av andra specificerade
funktionella implantat
Förekomst av funktionellt implantat,
ospecificerat
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Z99

Beroende av maskinella och
andra hjälpmedel som ej
klassificeras på annan plats

Z99.0

Beroende av aspirationshjälpmedel

Z99.1

Beroende av respirator
Beroende av ventilator

Z99.2

Beroende av njurdialys
Närvaro av arteriovenös shunt för dialys
Utesluter:
Dialysförberedelse, dialysbehandling
(Z49.-)

Z99.3

Beroende av rullstol

Z99.4

Beroende av konstgjort hjärta

Z99.8

Beroende av annan specificerad
utrustning och andra specificerade
hjälpmedel
Hjälpmedel vid sömnapné

Z99.9

Beroende av ospecificerade
maskinella och andra hjälpmedel
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Kapitel 22
Koder för särskilda ändamål
(U00-U99)
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk
med kort varsel
U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel
U98-U99 Koder för särskilda nationella behov
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INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA
SJUKDOMAR MED OSÄKER
ETIOLOGI ELLER KODER SOM KAN
TAS I BRUK MED KORT VARSEL
(U00-U49)

U07.1

Koden används när covid-19 har
bekräftats genom laboratorietester,
oavsett hur allvarliga de kliniska
tecknen eller symtomen är
Tilläggskod kan användas för att
identifiera luginflammation eller andra
manifestationer

Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med
kort varsel
Anmärkning:
Från den 1 januari 2019 kodas infektion
med zikavirus A92.5

U04

Coronavirusinfektion 2019
Utesluter:
Coronavirus som orsak till sjukdomar
som klassificeras i andra kapitel
(B97.2)
Coronavirusinfektion, ospecificerad
lokalisation (B34.2)
Svår akut respiratorisk sjukdom
[SARS], ospecificerad (U04.9)

Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS]
Severe acute respiratory syndrome
[SARS]

U04.9

Svår akut respiratorisk sjukdom
[SARS], ospecificerad

Covid-19, virus identifierat

U07.2

Covid-19, virus ej identifierat
Koden används när covid-19
diagnostiseras kliniskt eller
epidemiologiskt men laboratorietester
är inte tillförlitliga eller tillgängliga

Anmärkning:
Som primärkod anges J12.8 och som
tilläggskod U04.9
Utesluter:
Covid-19, virus identifierat (U07.1)
Covid-19, virus ej identifierat (U07.2)

Tilläggskod kan användas för att
identifiera lunginflammation eller andra
manifestationer

Covid-19 UNS

U07

Kod som kan tas i bruk med
kort varsel

Utesluter:
Coronavirusinfektion, ospecificerad
lokalisation (B34.2)
Covid-19, virus identifierat (U07.1)
Observation för coronavirusinfektion
som uteslutits och avskrivits (Z03.8)

Anmärkning:
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.
I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U07 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 togs i bruk
september 2019, U07.1 togs i bruk 3
februari 2020 och U07.2 togs i bruk 23
mars 2020 enligt besked från WHO.

U07.0

Hälsotillstånd relaterat till bruk av
elektroniska cigaretter (Vaping related disorder)

U07.3

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U07.4

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U07.5

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U07.6

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U07
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U07.7

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U08.4

Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U07.8

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

U08.5

Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U07.9

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Covid-19 i den egna sjukhistorien

U08.6

I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U08 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U08.0-U08.8 då U08.9 togs i bruk
1 januari 2021 enligt besked från WHO.

U08.0

U08.7

U08.8

Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

U08.2

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning
Se Anmärkning under U08

U08.3

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning
Se Anmärkning under U08
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Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

U08.9

Covid-19 i den egna sjuhistorien
Anmärkning:
Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att
personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär
dödsorsakskodning.

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

U08.1

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

Anmärkning:
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U08

Anmärkning:
Se Anmärkning under U07

U08

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U09

Postinfektiöst tillstånd efter
covid-19
Anmärkning:
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.
I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U09 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U09.0-U09.8 då U09.9 togs i bruk
16 oktober 2020 enligt besked från WHO.

U09.0

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U09.9

Anmärkning:
Tilläggskod som kan användas för
beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte
användas vid pågående covid-19

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.1

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Postinfektiöst tillstånd efter covid19

U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat
med covid-19
Anmärkning:

U09.2

U09.3

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U10 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U10.0-U10.8 då U10.9 togs i bruk
16 oktober 2020 enligt besked från WHO.

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.4

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U10.0

Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.5

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U10.1

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U10.2

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U10.3

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.8

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.7

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U09.6

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U10.4

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

Anmärkning:
Se Anmärkning under U09

U10.5

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U10
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U10.6

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U11.2

Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

U10.7

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

U11.3

Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

U10.8

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Multisystemiskt inflammatoriskt
syndrom associerat med covid-19
Tillstånd tidsmässigt associerat med
covid-19:
• Cytokinstorm
• Kawasaki-liknande syndrom
• Multisystem Inflammatory Syndrome
in Children [MIS-C]
• Paediatric Inflammatory Multisystem
Syndrome [PIMS]
Utesluter:
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
[Kawasaki] (M30.3)

U11.4

U11.5

U11.6

U11.0

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

U11.1

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11
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Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

Anmärkning:

I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U11 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U11.0-U11.8 då U11.9 togs i bruk
1 februari 2021 enligt besked från WHO

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

Kontakt för vaccination avseende covid-19
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

U11.7

U11

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

Anmärkning:
Se Anmärkning under U10

U10.9

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U11.8

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U11

U11.9

Kontakt för vaccination mot covid19
Profylaktisk vaccination mot covid-19
Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Anmärkning:
Denna kod ska användas vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19.
Koden bör inte användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak

U12

Vaccin avseende covid-19 i
terapeutiskt bruk som orsak
till ogynnsam effekt

U12.7

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

Anmärkning:
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.
I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U12 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Gäller U12.0-U12.8 då U12.9 togs i bruk
1 februari 2021 enligt besked från WHO

U12.0

U12.8

U12.9

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U13

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.3

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk
för interimistisk användning vid
sjukdomar med osäker etiologi.

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

I brådskande situationer finns inte alltid
koder tillgängliga i elektroniska system.
Genom att reservera U13 kommer denna
kategori och dess subkategorier att finnas
i alla elektroniska system och kan
omgående tas i bruk efter beslut av WHO
och enligt Socialstyrelsens anvisningar.

U13.0

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.5

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.1

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.6

Kod som kan tas i bruk med
kort varsel
Anmärkning:

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.4

Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt
bruk som orsak till ogynnsam effekt
Innefattar:
Covid-19-vaccin, korrekt
administrerat och doserat i
profylaktiskt syfte, som orsak till
ogynnsam effekt
Anmärkning:
Observera att kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först
för att ange den ogynnsamma effekten. Koden U12.9 används som yttre
orsakskod (dvs. på samma sätt som en
subkategori under Y59 Andra och
ospecificerade vacciner och biologiska substanser)

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.2

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

Anmärkning:
Se Anmärkning under U12

U12.1

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.2

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13
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U13.3

U13.4

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA
OCH ANTINEOPLASTISKA
LÄKEMEDEL (U82-U85)

Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

Anmärkning:

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.5

U13.8

U82.0

Resistens mot penicillin
Resistens mot:
• Amoxicillin
• Ampicillin

U82.1

Resistens mot meticillin
Resistens mot:
Kloxacillin
Flukloxacillin
Oxacillin

•
•
•

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U82.2

Resistens på grund av
betalaktamaser med utvidgat
spektrum (ESBL)

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar

U82.2A

ESBL-A (klassisk ESBL)

U82.2B

ESBL-M (ESBL av pAmpC-typ)

U82.2C

ESBL-CARBA

U82.2W

Resistens på grund av betalaktamaser
med utvidgat spektrum (ESBL) av annan
typ

U82.8

Resistens mot andra
betalaktamantibiotika

U82.9

Resistens mot ospecificerat
betalaktamantibiotikum

U83

Resistens mot andra
antibiotika

Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.9

Resistens mot
betalaktamantibiotika
Tilläggskod (B95-B98) kan användas, för
att identifiera den infektiösa organism
som utvecklat resistens mot
betalaktamantibiotika

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.7

U82

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

U13.6

Dessa kategorier används inte som primärkoder utan
endast som tilläggskoder när man önskar att ange
resistens, okänslighet och refraktära egenskaper hos ett
tillstånd (infektion eller tumör) mot antimikrobiella och
antineoplastiska läkemedel

Kod som kan tas i bruk med kort
varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar
Anmärkning:
Se Anmärkning under U13

Tilläggskod (B95-B98) kan användas för
att identifiera den infektiösa organism
som utvecklat resistens mot andra antibiotika
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U83.0

Resistens mot vankomycin

U83.1

Resistens mot annat vankomycinrelaterat antibiotikum

U83.2

Resistens mot kinoloner

U83.7

Resistens mot två eller flera antibiotika

U83.8

Resistens mot annat specificerat,
enstaka antibiotikum

KODER FÖR SÄRSKILDA
NATIONELLA BEHOV (U98-U99)

U83.9

Resistens mot ospecificerat
antibiotikum

U98

Tilläggskoder för hjärtinfarkt
Anmärkning:

U84

Dessa koder har tillkommit för att möjliggöra klassificering enligt de nya internationella definitionerna av fem olika typer
av hjärtinfarkt (se Läkartidningen
2008;105(16):1192-3). De kan endast användas som tilläggskoder vid kodning av
morbiditet. Som primärkod anges då kod
från kategorierna I21-I22 med kod från
U98 som tilläggskod

Resistens mot andra
antimikrobiella läkemedel
Tilläggskod (B95-B98) kan användas för
att identifiera den infektiösa organism
som utvecklat resistens mot
antimikrobiella läkemedel
Utesluter:
Resistens mot antibiotika (U82-U83)

U84.0

Resistens mot antiparasitära
läkemedel

U98.1

Spontan hjärtinfarkt orsakad av en
primär kranskärlshändelse som
plackruptur

Resistens mot kinin och liknande
ämnen

U98.2
U84.1

Resistens mot antimykotiska
läkemedel

U84.2

Resistens mot antivirala läkemedel

U84.3

Resistens mot läkemedel mot
tuberkulos
Resistens mot tuberkulostatika

U84.7

U98.3

U84.9

Resistens mot ospecificerade
antimikrobiella läkemedel

U98.4A

U98.4B

Hjärtinfarkt, typ 4b
Hjärtinfarkt i samband med
stenttrombos som är dokumenterad
på angiografi eller vid obduktion

Resistens mot
antineoplastiska läkemedel
Innefattar:
Okänslighet mot antineoplastiska
läkemedel
Utesluter:
Enbart resistens mot två eller flera
antibiotika (U83.7)

Hjärtinfarkt, typ 4a
Hjärtinfarkt i samband med perkutan
kranskärlsintervention (PCI)

Läkemedelsresistens UNS

U85

Hjärtinfarkt, typ 3
Plötslig hjärtdöd. Ofta med
föregående symtom indikerande
kardiell ischemi, åtföljt av ny STelevation, nytt grenblock eller
detektion av koronar trombos på
angiografi, när döden inträffat innan
hjärtmarkörerna kunnat kontrolleras
eller hunnit stiga, eller genom
detektion av koronar trombos vid
obduktion

Utesluter:
Enbart resistens mot två eller flera
antibiotika (U83.7)

Resistens mot andra specificerade
antimikrobiella läkemedel

Hjärtinfarkt, typ 2
Hjärtinfarkt sekundär till obalans
mellan behov och tillgång på syrgas.
Detta kan t.ex. vara koronar spam,
anemi, hypertoni, hypotoni och
arytmi. Primärt icke tromboisk
etiologi

Resistens mot två eller flera
antimikrobiella läkemedel

U84.8

Hjärtinfarkt, typ 1

U98.5

Hjärtinfarkt, typ 5
Hjärtinfarkt i samband med koronar
bypass-kirurgi

U99

Diagnosinformation saknas
Anmärkning:
Kategorin U99 avser i första hand besök i
öppenvård hos annan hälso- och
sjukvårdpersonal än läkare
Kategorin kan även användas för vissa
läkarbesök i öppenvård, i första hand
akutmottagningsbesök, som leder till
inskrivning i sluten vård i direkt anslutning
till besöket

Innefattar:
Diagnos ej klassificerbar
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