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Förord 

Klassifikationsverksamheten vid Socialstyrelsen har tagit fram en lista med 

diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnoser. Listan är skapad 

dels för att underlätta för användare och dels för att man i journalsystemen 

ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som 

huvuddiagnos. Det finns ytterligare diagnoser som inte bör användas som hu-

vuddiagnos men vi har valt att i ett första steg endast publicera de som inte 

ska användas som huvuddiagnos. Listan innehåller koder på avsnitts-, kate-

gori-, subkategori- och fördjupningsnivå.  

Denna version 2.0 ersätter fr.o.m. 2023-01-01 tidigare version 1.0 

I denna version (version 2.0) har U04 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS] och U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad 

har utgått och eventuella ”spärrar” mot dessa koder som huvuddiagnos ska 

tas bort. Utöver det har ett antal kategorier och koder lagts till i listan.  

Listan kan även laddas ner i Excel-format från Socialstyrelsens webbplats. 
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Diagnoskoder som inte ska 

användas som huvuddiagnos 

Kod Titel (kodtext) 
B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar 

B90 Sena effekter av tuberkulos 

B90.0 Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet 

B90.1 Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen 

B90.2 Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder 

B90.8 Sena effekter av tuberkulos i andra organ 

B90.9 Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och ospecifice-

rad tuberkulos 

B91 Sena effekter av polio 

B91.9 Sena effekter av polio 

B92 Sena effekter av lepra 

B92.9 Sena effekter av lepra 

B94 Sena effekter av andra och ospecificerade 

infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 

B94.0 Sena effekter av trakom 

B94.1 Sena effekter av virusencefalit 

B94.2 Sena effekter av virushepatit 

B94.8 Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar 

B94.9 Sena effekter av ospecificerad infektionssjukdom eller parasit-

sjukdom 

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer 

B95 Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar 

som klassificeras i andra kapitel 

B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B95.1 Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B95.2 Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 
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Kod Titel (kodtext) 
B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra kapitel 

B95.4 Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar 

som klassificeras i andra kapitel 

B95.5 Ospecificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B95.7 Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar 

som klassificeras i andra kapitel 

B95.8 Ospecificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

B96 Vissa andra specificerade bakterier som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra kapitel 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassi-

ficeras i andra kapitel 

B96.1 Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B96.2 Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras un-

der i andra kapitel 

B96.3 Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klas-

sificeras i andra kapitel 

B96.6 Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras 

i andra kapitel 

B96.7 Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassifi-

ceras i andra kapitel 

B96.8 Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

B96.8B Acinetobacter som orsak till sjukdom som klassificeras i andra 

kapitel 

B96.8C Stenotrophomonas som orsak till sjukdom som klassificeras i 

andra kapitel 

B96.8W Annan specificerad bakterie som orsak till sjukdom som klassi-

ficeras i andra kapitel 
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Kod Titel (kodtext) 
B97 Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.0 Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.1 Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.2 Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.3 Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.4 Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

B97.5 Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra ka-

pitel 

B97.6 Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B97.7 Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i 

andra kapitel 

B97.8 Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B98 Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till 

sjukdomar som klassificeras på annan plats 

B98.0 Helicobacter pylori [H.pylori] som orsak till sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

B98.1 Vibrio vulnificu som orsak till sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

E64 Sena effekter av undernäring och andra 

näringsbristtillstånd 

E64.0 Sena effekter av protein-energiundernäring 

E64.1 Sena effekter av A-vitaminbrist 

E64.2 Sena effekter av C-vitaminbrist 

E64.3 Sena effekter av rakit 

E64.8 Sena effekter av andra specificerade näringsbristtillstånd 

E64.9 Sena effekter av ospecificerat näringsbristtillstånd 

E68 Sena effekter av övernäring 
E68.9 Sena effekter av övernäring 
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Kod Titel (kodtext) 

G09  Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala 

nervsystemet 

G09.9 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsy-

stemet 

I69 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom 

I69.0 Sena effekter av subaraknoidalblödning 

I69.1 Sena effekter av intracerebral blödning 

I69.2 Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning 

I69.3 Sena effekter av cerebral infarkt 

I69.4 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som 

blödning eller infarkt 

I69.8 Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära 

sjukdomar 

O94 Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

O94.9 Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

O97 Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker 

O97.0 Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak 

O97.1 Död av följdtillstånd efter indirekt obstetrisk orsak 

O97.9 Död av följdtillstånd efter ospecificerad obstetrisk orsak 

R57.2 Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna 

R65 Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom och sepsis enligt 

Sepsis-3 

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna 

R65.2 Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-in-

fektiöst ursprung utan organsvikt 

R65.3 Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-in-

fektiöst ursprung med organsvikt 

R65.9 Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS], ospecificerat 

T90-T98 Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av 

yttre orsaker 

T90 Sena besvär av skador på huvudet 

T90.0 Sena besvär av ytlig skada på huvudet 

T90.1 Sena besvär av sårskada på huvudet 

T90.2 Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben 
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Kod Titel (kodtext) 
T90.3 Sena besvär av skada på kranialnerver 

T90.4 Sena besvär av skada på öga och orbita 

T90.5 Sena besvär av intrakraniell skada 

T90.8 Sena besvär av andra specificerade skador på huvudet 

T90.9 Sena besvär av ospecificerad skada på huvudet 

T91 Sena besvär av skada på hals och bål 

T91.0 Sena besvär av ytlig skada och sårskada på halsen och bålen 

T91.1 Sena besvär av fraktur på ryggraden 

T91.2 Sena besvär av annan fraktur på bröstkorgen och bäckenet 

T91.3 Sena besvär av skada på ryggmärgen 

T91.4 Sena besvär av skada på bröstkorgens organ 

T91.5 Sena besvär av skada på bukorgan och bäckenorgan 

T91.8 Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen 

T91.8A 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 Sena besvär av skador på övre extremitet 

T92.0 Sena besvär av sårskada på övre extremitet 

T92.1 Sena besvär av fraktur på arm 

T92.2 Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå 

T92.3 Sena besvär av luxation och distorsion av övre extremitet 

T92.4 Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet 

T92.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet 

T92.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på övre 

extremitet 

T92.8  Sena besvär av andra specificerade skador på övre extremitet 

T92.9 Sena besvär av ospecificerad skada på övre extremitet 

T93 Sena besvär av skador på nedre extremitet 

T93.0 Sena besvär av sårskada på nedre extremitet 

T93.1 Sena besvär av fraktur på lårben 

T93.2 Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet 

T93.3 Sena besvär av luxation och distorsion av nedre extremitet 

T93.4 Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet 

T93.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre extremitet  
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T93.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre 

extremitet 

T93.8 Sena besvär av andra specificerade skador på nedre extremitet 

T93.9 Sena besvär av ospecificerad skada på nedre extremitet 

T94 Sena besvär av skador som engagerar flera och 

ospecificerade kroppsregioner 

T94.0 Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner 

T94.1 Sena besvär av skador på ospecificerad kroppsregion 

T95 Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador 

T95.0 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på huvud 

och hals 

T95.1 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på bålen 

T95.2 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre 

extremitet 

T95.3 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på nedre 

extremitet 

T95.4 Sena besvär av brännskada och frätskada som kan klassificeras 

endast med hänsyn till engagerad hudyta 

T95.8 Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och 

köldskada 

T95.9 Sena besvär av ospecificerad brännskada, frätskada och köld-

skada 

T96 Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel 

och biologiska substanser 

T96.9 Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och 

biologiska substanser 

T97 Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i 

huvudsak icke medicinsk användning 

T97.9 Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak 

icke-medicinsk användning 

T98 Sena besvär av andra och ospecificerade effekter av yttre 

orsaker 

T98.0 Sena besvär av främmande kropp som kommit in genom natur-

lig kroppsöppning 

T98.1 Sena besvär av andra och ospecificerade yttre orsaker 

T98.2 Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av skada genom 

yttre våld 
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Kod Titel (kodtext) 
T98.3 Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och me-

dicinsk vård som ej klassificeras på annan plats 

V01-X59 Olycksfall 

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 

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 

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 

Z37 Förlossningsutfall 

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 

Z37.1B Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd 22–27 veckor 

Z37.1C Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd > 28 veckor 

Z37.2 Levande födda tvillingar 

Z37.3 Tvillingar, en levande född, en dödfödd 

Z37.4 Tvillingar, båda dödfödda 

Z37.5 Annan flerbörd, alla barn levande födda 

Z37.6 Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda 

Z37.7 Annan flerbörd, alla barn dödfödda 
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Z37.9 Förlossningsutfall, ospecificerat 

Z51.5 Palliativ vård 

Z53 Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade 

åtgärder som ej genomförts 

Z53.0 Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation 

Z53.1 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl 

eller grupptryck 

Z53.2 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra 

och ospecificerade skäl 

Z53.8 Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl 

Z53.9 Åtgärd ej genomförd, ospecificerat skäl 

U07.0 Hälsotillstånd relaterat till bruk av elektroniska cigaretter 

(Vaping related disorder) 

U09  Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat 

U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska 

läkemedel 

U82 Resistens mot betalaktamantibiotika 

U82.0 Resistens mot penicillin 

U82.1 Resistens mot meticillin 

U82.2 Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spektrum 

(ESBL) 

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 

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 
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Kod Titel (kodtext) 
U83.9 Resistens mot ospecificerat antibiotikum 

U84 Resistens mot andra antimikrobiella läkemedel 

U84.0 Resistens mot antiparasitära läkemedel 

U84.1 Resistens mot antimykotiska läkemedel 

U84.2 Resistens mot antivirala läkemedel 

U84.3 Resistens mot läkemedel mot tuberkulos 

U84.7 Resistens mot två eller flera antimikrobiella läkemedel 

U84.8 Resistens mot andra specificerade antimikrobiella läkemedel 

U84.9 Resistens mot ospecificerade antimikrobiella läkemedel 

U85 Resistens mot antineoplastiska läkemedel 

U85.9 Resistens mot antineoplastiska läkemedel 

U97 Tilläggskoder för allvarlighetsgrad 

U97.1 Mild/lindrig 

U97.2 Måttlig/moderat  

U97.3 Svår/allvarlig 

U98 Tilläggskoder för hjärtinfarkt 

U98.1 Hjärtinfarkt, typ 1 

U98.2 Hjärtinfarkt, typ 2 

U98.3 Hjärtinfarkt, typ 3 

U98.4A Hjärtinfarkt, typ 4a 

U98.4B Hjärtinfarkt, typ 4b 

U98.5 Hjärtinfarkt, typ 5 
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