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Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (J80-J84) 
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Kapitel 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) 

Ledsjukdomar (M00-M25) 

 Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03) 

 Inflammatoriska polyartriter (M05-M14) 

 Artros (M15-M19) 

 Andra ledsjukdomar (M20-M25) 
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 Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94) 

Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99) 

Kapitel 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) 

Glomerulussjukdomar (N00-N08) 

Tubulo-interstitiella njursjukdomar (N10-N16) 

Njursvikt (N17-N19) 

Sten i urinvägarna (N20-N23) 

Andra sjukdomar i njure och urinledare (N25-N29) 

Andra sjukdomar i urinorganen (N30-N39) 

Sjukdomar i de manliga könsorganen (N40-N51) 

Sjukdomar i bröstkörtel (N60-N64) 

Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (N70-N77) 

Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (N80-N98) 

Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen (N99-N99) 

Kapitel 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) 

Graviditet som avslutas med abort (O00-O08) 

Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16) 

Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29) 

Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade för-

lossningsproblem (O30-O49) 

Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75) 

Förlossning (O80-O84) 

Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92) 

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras på annan plats (O94-O99) 

Kapitel 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkar-

bete och förlossning (P00-P04) 

Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt (P05-P08) 

Förlossningsskador (P10-P15) 

Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden (P20-P29) 

Infektioner specifika för den perinatala perioden (P35-P39) 

Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50-P61) 
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(P70-P74) 
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Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd (P80-P83) 

Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden (P90-P96) 
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Kapitel 7 

Sjukdomar i ögat och närliggande 
organ (H00-H59) 
Morbi oculi et adnexorum 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på 

annan plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

H00-H06  Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla 

H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan 

H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen 

H25-H28 Sjukdomar i linsen 

H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan 

H40-H42 Glaukom  

H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben 

H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna 

H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats 

ackommodation och refraktion 

H53-H54 Synstörningar och blindhet 

H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

H03* Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H06* Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H13* Förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H19* Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

H28* Katarakt och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H32*  Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

H36*  Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H42*  Glaukom vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H45*  Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H48*  Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 
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H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
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SJUKDOMAR I ÖGONLOCK, 
TÅRAPPARAT OCH ÖGONHÅLA  
(H00-H06)  

Morbi palpebrae, systematis lacrimalis et 
orbitae 

H00 Hordeolum (vagel) och 
chalazion 

Hordeolum et chalazion 

H00.0 Hordeolum och andra djupa 

inflammationer i ögonlock 
Vagel 

Ögonlocksabscess 

Ögonlocksfurunkel 

H00.1 Chalazion 

H01 Andra 
ögonlocksinflammationer 

Alii morbi palpebrae inflammatorii 

H01.0 Blefarit 

Utesluter: 

Blefarokonjunktivit (H10.5) 

H01.1 Icke infektiösa dermatoser på 

ögonlock 
Allergisk dermatit på ögonlock 

Diskoid lupus erythematosus på 

ögonlock 

Eksematös dermatit på ögonlock 

Kontaktdermatit på ögonlock 

Xeroderma på ögonlock 

H01.8 Annan specificerad inflammation i 

ögonlock 

Utesluter: 

Trakom (A71.-) 

H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad 

H02 Andra ögonlockssjukdomar 

Alii morbi palpebrae 

Utesluter: 

Medfödda ögonlocksmissbildningar 

(Q10.0-Q10.3) 

H02.0 Entropion och trikiasis 

H02.1 Ektropion 

H02.2 Lagoftalmus 

H02.3 Blefarochalasis 

H02.4 Ögonlocksptos 

H02.5 Andra störningar av 

ögonlocksfunktionen 
Ankyloblefaron 

Blefarofimos 

Ögonlocksretraktion 

Utesluter: 

Blefarospasm (G24.5) 

Tics: 

• av organisk orsak (G25.6) 

• Psykogena (F95.-) 

• UNS (F95.9) 

H02.6 Xantelasm på ögonlock 

H02.7 Andra degenerativa förändringar av 

ögonlock och det periokulära området 
Kalkinfarkt i Meiboms körtel 

Kloasma på ögonlock 

Madaros på ögonlock 

Vitiligo på ögonlock 

H02.8 Andra specificerade förändringar av 

ögonlock 
Hypertrikos på ögonlock 

Kvarvarande främmande kropp i 

ögonlock 

H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad 

H03* Förändringar i ögonlock vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi palpebrae in morbis alibi 
classificatis 

H03.0* Parasitinfestation av ögonlock vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Parasitinfestation i ögonlock vid: 

• leishmanios (B55.-†) 

• loiasis (B74.3†) 

• onchocerciasis (B73†) 

• phthiriasis (B85.3†) 

• ögonlocksdermatit orsakad av 

Demodex-arter (B88.0†) 
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H03.1* Ögonlocksförändring vid andra 

infektionssjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Ögonlocksförändring vid: 

• infektion med herpes simplex-virus 

(B00.5†) 

• lepra (A30.-†) 

• molluscum contagiosum (B08.1†) 

• tuberkulos (A18.4†) 

• yaws (A66.-†) 

• zoster (B02.3†) 

H03.8* Ögonlocksförändring vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Ögonlocksförändring vid impetigo 

(L01.0†) 

H04 Sjukdomar i tårapparaten 

Morbi systematis lacrimalis 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar av 

tårapparaten (Q10.4-Q10.6) 

H04.0 Tårkörtelinflammation 

(dakryoadenit) 
Kronisk förstoring av tårkörteln 

H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar 
Dakryops 

”Torra ögon”-syndromet 

Tårkörtelatrofi 

Tårkörtelcysta 

Utesluter: 

Keratoconjunctivitis sicca (H19.3*, 

M35.0†) 

H04.2 Tårflöde (epifora) 

H04.3 Akut och ospecificerad inflammation i 

tårvägarna 
Akut, subakut eller ospecificerad: 

• dakryocystit 

• dakryopericystit 

• lakrimal kanalikulit 

Utesluter: 

Neonatal dakryocystit (P39.1) 

H04.4 Kronisk inflammation i tårvägarna 
Kronisk dakryocystit 

Kronisk lakrimal kanalikulit 

Kroniskt lakrimalt mukocele 

H04.5 Stenos och insufficiens i tårvägarna 
Dakryolit 

Eversion av punctum lacrimale 

Stenos i tårvägarna lokaliserad till: 

• ductus nasolacrimalis 

• kanalikeln 

• saccus lacrimalis 

H04.6 Andra förändringar i tårvägarna 
Tårvägsfistel 

H04.8 Andra specificerade sjukdomar i 

tårapparaten 

H04.9 Sjukdom i tårapparaten, 

ospecificerad 

H05 Sjukdomar i ögonhålan 

Morbi orbitae 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar i orbita 

(Q10.7) 

H05.0 Akut inflammation i ögonhålan 
Orbital: 

• abscess 

• cellulit 

• osteomyelit 

• periostit 

• tenonit 

H05.1 Kronisk inflammation i ögonhålan 
Granulom i orbita 

H05.2 Tillstånd med exoftalmus 
Blödning i orbita 

Förändring av ögonglobens läge  

(lateralt) UNS 

Ödem i orbita 

H05.3 Förändring i ögonhålans form 
Atrofi i orbita 

Exostos i orbita 

H05.4 Enoftalmus 

H05.5 Kvarvarande (gammal) främmande 

kropp efter penetrerande skada i 

ögonhålan 
Retrobulbär främmande kropp 

H05.8 Andra specificerade sjukdomar i 

ögonhålan 
Cysta i orbita 

H05.9 Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad 
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H06* Förändringar i tårapparaten 
och ögonhålan vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi systematis lacrimalis et orbitae 
in morbis alibi classificatis 

H06.0* Förändringar i tårapparaten vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

H06.1* Parasitinfestation i ögonhålan vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Echinokockinfektion i orbita (B67.-†) 

Myiasis i orbita (B87.2†) 

H06.2* Dystyreoid exoftalmus (E05.-†) 

H06.3* Andra förändringar i ögonhålan vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

SJUKDOMAR I BINDEHINNAN  
(H10-H13)  

Morbi conjunctivae 

H10 Bindehinneinflammation 

Conjunctivitis 

Utesluter: 

Keratokonjunktivit (H16.2) 

H10.0 Mukopurulent konjunktivit 

H10.1 Akut atopisk konjunktivit 

H10.1A Akut atopisk konjunktivit orsakad av 

lövträdspollen 

H10.1B Akut atopisk konjunktivit orsakad av 

gräspollen 

H10.1C Akut atopisk konjunktivit orsakad av 

compositae-pollen  

H10.1D Akut atopisk konjunktivit orsakad av pollen 

UNS 

H10.1E Akut atopisk konjunktivit orsakad av 

djurepitel 

H10.1W Akut atopisk konjunktivit orsakad av annat 

allergen  

H10.1X Konjunktivit, allergisk UNS 

H10.2 Andra akuta konjunktiviter 

Utesluter: 

Trakom (A71.-) 

H10.3 Akut konjunktivit, ospecificerad 

Utesluter: 

Ophthalmia neonatorum UNS (P39.1) 

H10.4 Kronisk konjunktivit 

H10.5 Blefarokonjunktivit 

H10.8 Andra specificerade konjunktiviter 

H10.9 Konjunktivit, ospecificerad 

  



 

255 
 

H11 Andra sjukdomar i bindehinnan 

Alii morbi conjunctivae 

Utesluter: 

Keratokonjunktivit (H16.2) 

H11.0 Pterygium 

Utesluter: 

Pseudopterygium (H11.8) 

H11.1 Bindehinnedegenerationer och 

bindehinneinlagringar 
Konjunktival: 

• argyros 

• konkretion 

• pigmentering 

• xeros UNS 

H11.2 Ärr i bindehinnan 
Symblefaron 

H11.3 Blödning i bindehinnan 
Subkonjunktival blödning (hyposfagma) 

H11.4 Andra kärlförändringar och cystor i 

bindehinnan 
Konjunktival hyperemi 

Konjunktivalt aneurysm 

Konjunktivalt ödem 

H11.8 Andra specificerade sjukdomar i 

bindehinnan 
Pseudopterygium 

H11.9 Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad 

H13* Förändringar i bindehinnan vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi conjunctivae in morbis alibi 
classificatis 

H13.0* Filariainfektion i bindehinnan 

(B74.-†) 

H13.1* Konjunktivit vid infektionssjukdomar 

och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Konjunktivit (orsakad av): 

• Acanthamoeba (B60.1†) 

• adenoviral follikulär (akut) (B30.1†) 

• difterisk (A36.8†) 

• gonokock (A54.3†) 

• hemorragisk (akut) (epidemisk) 

(B30.3†) 

• herpes simplex-virus (B00.5†) 

• klamydia (A74.0†) 

• meningokock (A39.8†) 

• Newcastle (B30.8†) 

• zoster (B02.3†) 

H13.2* Konjunktivit vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

H13.3* Okulär pemfigoid (L12.-†) 

H13.8* Andra förändringar i bindehinnan vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
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SJUKDOMAR I SENHINNAN, 
HORNHINNAN, REGNBÅGSHINNAN 
OCH CILIARKROPPEN (H15-H22)  

Morbi sclerae, corneae, iridis et corporis 
ciliaris 

H15 Sjukdomar i senhinnan 

Morbi sclerae 

H15.0 Sklerit 

H15.0A Främre sklerit 

H15.0B Bakre sklerit 

H15.0X Ospecificerad lokalisation av sklerit 

H15.1 Episklerit 

H15.8 Andra specificerade sjukdomar i 

senhinnan 
Ekvatoriellt stafylom 

Skleral ektasi 

Utesluter: 

Degenerativ myopi (H44.2) 

Tenonit (H05.0) 

H15.9 Sjukdom i senhinnan, ospecificerad 

H16 Hornhinneinflammation 

Keratitis 

H16.0 Sår på hornhinnan 
Kornealsår: 

• centralt 

• marginalt 

• med hypopyon 

• perforerande 

• ringformigt 

• UNS 

Moorens ulcus 

H16.1 Annan ytlig keratit utan konjunktivit 
Fotokeratit 

Keratit: 

• areolär 

• filamentär 

• nummulär 

• stellat 

• striat 

• ytligt punktuell 

Snöblindhet 

H16.2 Keratokonjunktivit 
Keratokonjunktivit: 

• av flyktentyp 

• ''exposure'' 

• neurotrofisk 

• UNS 

Ophthalmia nodosa 

Ytlig keratit med konjunktivit 

H16.3 Interstitiell och djup keratit 

H16.4 Kärlinväxning i hornhinnan 
”Ghost vessels” 

Pannus 

H16.8 Andra specificerade keratiter 

Utesluter: 

Trakom (A71.-) 

H16.9 Keratit, ospecificerad 

H17 Ärr och grumlingar i 
hornhinnan 

Cicatrices et opacitates corneales 

H17.0 Adherent leukom 

H17.1 Annan central kornealgrumling 

H17.8 Andra specificerade korneala ärr och 

grumlingar 

H17.9 Korneala ärr och grumlingar, 

ospecificerade 

H18 Andra sjukdomar i hornhinnan 

Alii morbi corneae 

H18.0 Pigmenteringar och inlagringar i 

hornhinnan 
Hematokornea 

Kayser-Fleischerring 

Krukenberg-spole 

Stählis linje 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst 

(kapitel 20) 

H18.1 Bullös keratopati 

Utesluter: 

Keratopati (bullös afaki) efter 

kataraktkirurgi (H59.0) 

H18.2 Andra korneala ödem 
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H18.3 Förändringar i 

hornhinnemembranerna 
Bristning av Descemets membran 

Veck på Descemets membran 

H18.4 Degeneration i hornhinnan 
Arcus senilis 

Bandformig keratopati 

Utesluter: 

Moorens ulcus (H16.0) 

H18.5 Ärftlig kornealdystrofi 
Dystrofi: 

• epitelial 

• granulär 

• lattice 

• makulär 

Fuchs endoteliala dystrofi 

H18.5A Epitelial dystrofi av kornea 

H18.5B Dystrofi i Bowmans membran 

H18.5C Stromal dystrofi av kornea 

H18.5D Endotelial dystrofi av kornea 

H18.5X Ospecificerad dystrofi av kornea 

H18.6 Keratokonus 

H18.7 Andra förändringar av hornhinnans 

form 
Descemetocele 

Korneal ektasi 

Kornealt stafylom 

Utesluter: 

Medfödda hornhinnemissbildningar 

(Q13.3-Q13.4) 

H18.8 Andra specificerade 

hornhinneförändringar 
Anestesi av kornea 

Hypestesi av kornea 

Recidiverande erosion 

H18.9 Hornhinneförändring, ospecificerad 

H19* Förändringar i senhinnan och 
hornhinnan vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi sclerae et corneae in morbis 
alibi classificatis 

H19.0* Sklerit och episklerit vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Sklerit vid zoster (B02.3†) 

Syfilitisk episklerit (A52.7†) 

Tuberkulös episklerit (A18.5†) 

H19.1* Keratit och keratokonjunktivit 

orsakad av herpes simplex-virus 

(B00.5†) 
Keratitis dendritica 

Keratitis disciformis 

H19.1A* Keratitis dendritica herpetica (B00.5†) 

H19.1B* Keratitis disciformis herpetica (B00.5†) 

H19.1X* Ospecifik keratit eller keratokonjunktivit av 

herpesvirus (B00.5†) 

H19.2* Keratit och keratokonjunktivit vid 

andra infektions- eller 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Epidemisk keratokonjunktivit (B30.0†) 

Keratit och keratokonjunktivit vid: 

• acanthamoebiasis (B60.1†) 

• mässling (B05.8†) 

• syfilis (A50.3†) 

• tuberkulos (A18.5†) 

• zoster (B02.3†) 

H19.3* Keratit och keratokonjunktivit vid 

andra sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Keratoconjunctivitis sicca (M35.0†) 

H19.8* Andra förändringar i senhinnan och 

hornhinnan vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Keratokonus vid Downs syndrom   

(Q90.-†) 

H20 Inflammation i regnbågshinnan 
och ciliarkroppen 

Iridocyclitis 

H20.0 Akut och subakut iridocyklit 
Akut, recidiverande eller subakut: 

• främre uveit 

• cyklit 

• irit 

Hypopyon 

H20.1 Kronisk iridocyklit 

H20.2 Linsinducerad iridocyklit 

H20.8 Annan specificerad iridocyklit 

H20.9 Iridocyklit, ospecificerad 
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H21 Andra förändringar i 
regnbågshinnan och 
ciliarkroppen 

Alii morbi iridis et corporis ciliaris 

Utesluter: 

Sympatisk uveit (H44.1) 

H21.0 Hyphema 

Utesluter: 

Traumatiskt hyphema (S05.1) 

H21.1 Andra vaskulära förändringar i iris 

och ciliarkroppen 
Irisrubeos 

Kärlnybildning i iris eller ciliarkroppen 

H21.2 Degeneration av iris och 

ciliarkroppen 
Degeneration av pupillkanten 

Iridoschis 

Irisatrofi (essentiell) (progressiv) 

Miotisk pupillcysta 

Pigmentdegeneration i iris 

”Translucency of iris” 

H21.3 Cysta i iris, ciliarkroppen och främre 

kammaren 
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre 

kammaren: 

• exsudativ 

• implantation 

• parasitorsakad 

• UNS 

Utesluter: 

Miotisk pupillcysta (H21.2) 

H21.4 Pupillmembraner 
Iris bombé 

Pupillocklusion 

Pupillseklusion 

H21.5 Andra sammanväxningar och 

bristningar av iris och ciliarkroppen 
Goniosyneki 

Iridodialys 

Irissynekier (främre)(bakre) 

Recession av kammarvinkeln 

Utesluter: 

Korektopi (Q13.2) 

H21.8 Andra specificerade förändringar i 

iris och ciliarkroppen 

H21.9 Förändring i iris och ciliarkroppen, 

ospecificerad 

H22* Förändringar i regnbågshinnan 
och ciliarkroppen vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi iridis et corporis ciliaris in 
morbis alibi classificatis 

H22.0* Iridocyklit vid infektions- och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Iridocyklit vid: 

• gonokockinfektion (A54.3†) 

• infektion med herpes simplex-virus 

(B00.5†) 

• onchocerciasis (B73†) 

• syfilis (sekundär) (A51.4†) 

• tuberkulos (A18.5†) 

• zoster (B02.3†) 

H22.1* Iridocyklit vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Iridocyklit vid: 

• ankyloserande spondylit (M45†) 

• Behçets sjukdom (M35.2†) 

• sarkoidos (D86.8†) 

H22.8* Andra förändringar i iris och 

ciliarkroppen vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I LINSEN (H25-H28)  

Morbi lentis 

H25 Katarakt (grå starr) vid högre 
ålder 

Cataracta senilis 

Utesluter: 

Kapsulärt glaukom med 

pseudoexfoliationer på linsen (H40.1) 

H25.0 Senil incipient katarakt 
Cataracta senilis: 

• coronaria 

• corticalis 

• punctata 

Subkapsulär polär senil katarakt (främre) 

(bakre) 

”Vattenspalter” 

H25.1 Senil nukleär katarakt 
Cataracta brunescens 

Nukleär linsskleros 

H25.2 Senil katarakt av Morgagni-typ 
Senil hypermatur katarakt 

H25.8 Andra specificerade typer av senil 

katarakt 
Kombinerade former av senil katarakt 

H25.9 Senil katarakt, ospecificerad 

H26 Andra former av katarakt (grå 
starr) 

Aliae species cataractae 

Utesluter: 

Kongenital katarakt (Q12.0) 

H26.0 Infantil, juvenil och presenil katarakt 

H26.1 Traumatisk katarakt 

Tilläggskod kan användas för att ange yttre 

orsak (kapitel 20) 

H26.2 Katarakt efter andra ögonsjukdomar 
Cataracta complicata 

Glaukomatösa fläckar (subkapsulärt) 

Katarakt vid kronisk iridocyklit 

Katarakt sekundär till andra 

ögonförändringar 

H26.3 Katarakt orsakad av läkemedel 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

H26.4 Efterstarr 
Sekundär katarakt 

Soemmerrings ring 

H26.8 Andra specificerade former av 

katarakt 

H26.9 Katarakt, ospecificerad 

H27 Andra linsförändringar 

Alii morbi lentis 

Utesluter: 

Medfödda linsmissbildningar (Q12.-) 

Mekaniska komplikationer orsakade av 

intraokulär lins (T85.2) 

Pseudofaki (Z96.1) 

H27.0 Afaki 

H27.1 Linsdislokation 

H27.8 Andra specificerade linsförändringar 

H27.9 Linsförändring, ospecificerad 

H28* Katarakt (grå starr) och andra 
linsförändringar vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Cataracta et alii morbi lentis in 
morbis alibi classificatis 

H28.0* Diabetisk katarakt (E10-E14† med 

gemensam fjärdeposition .3) 

H28.1* Katarakt vid andra endokrina 

sjukdomar, nutritionsrubbningar och 

metaboliska sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Katarakt vid hypoparatyreoidism    

(E20.-†) 

Katarakt vid malnutrition och 

dehydrering (E40-E46†) 

H28.2* Katarakt vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Myotonisk katarakt (G71.1†) 

H28.8* Andra linsförändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
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SJUKDOMAR I ÅDERHINNAN OCH 
NÄTHINNAN (H30-H36)  

Morbi chorioideae et retinae 

H30 Inflammation i åderhinnan och 
näthinnan 

Inflammatio chorioretinalis 

H30.0 Fokal korioretinal inflammation 
Fokal: 

• korioretinit 

• korioidit 

• retinit 

• retinokorioidit 

H30.1 Disseminerad korioretinal 

inflammation 
Disseminerad: 

• korioretinit 

• korioidit 

• retinit 

• retinokorioidit 

Utesluter: 

Exsudativ retinopati (H35.0) 

H30.2 Bakre cyklit 
”Pars planit” 

H30.8 Andra specificerade korioretinala 

inflammationer 
Haradas sjukdom 

H30.9 Korioretinal inflammation, 

ospecificerad 
Korioretinit UNS 

Korioidit UNS 

Retinit UNS 

Retinokorioidit UNS 

H31 Andra förändringar i 
åderhinnan 

Alii morbi chorioideae 

H31.0 Korioretinala ärr 
Postinflammatoriska och posttraumatiska 

ärr i bakre polen (makula) 

”Solretinopati” 

H31.1 Korioidal degeneration 
Korioidal: 

• atrofi 

• skleros 

Utesluter: 

Angioid streaks (H35.3) 

H31.2 Hereditär korioidal dystrofi 
Gyrat atrofi av korioidea 

Korioidal dystrofi: 

• central areolär 

• generaliserad 

• peripapillär 

Korioideremi 

Utesluter: 

Ornitinemi (E72.4) 

H31.2A Regional dystrofi av korioidea 

H31.2B Diffus dystrofi av korioidea 

H31.2C Generell vaskulär dystrofi av korioidea 

H31.2X Ospecificerad dystrofi av korioidea 

H31.3 Korioidal blödning och ruptur 
Korioidal blödning: 

• expulsiv 

• UNS 

H31.4 Korioidalavlossning 

H31.8 Andra specificerade förändringar i 

korioidea 
Korioidal neovaskularisering  

H31.9 Sjukdom i korioidea, ospecificerad 

H32* Förändringar i både 
åderhinnan och näthinnan vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi chorioretinales in morbis alibi 
classificatis 

H32.0* Korioretinal inflammation vid 

infektions- och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Korioretinit (vid): 

• syfilitisk, sen (A52.7†) 

• tuberkulös (A18.5†) 

• toxocariasis (B83.0†) 

• toxoplamos (B58.0†) 

H32.8* Andra korioretinala förändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Korioretinit vid Behçets sjukdom 

(M35.2†)  
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H33 Näthinneavlossning och 
näthinnehål 

Amotio (ablatio) retinae et ruptura 
retinae 

Utesluter: 

Pigmentepitelavlossning (H35.7) 

H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål 
Regmatogen retinalavlossning 

H33.0A Partiell retinalavlossning med ett runt eller 

ovalt hål 

H33.0B Partiell retinalavlossning med flera runda 

eller ovala hål 

H33.0C Partiell retinalavlossning med ett 

hästskoformat hål 

H33.0D Partiell retinalavlossning med flera 

hästskoformade hål 

H33.0E Partiell retinalavlossning med oradialys 

H33.0F Partiell retinalavlossning med ekvatoriell 

bristning 

H33.0G Partiell retinalavlossning med flera hål av 

olika typ 

H33.0H Subtotal eller total retinalavlossning med hål 

H33.0X Ospecificerad retinalavlossning med hål 

H33.1 Retinoschis och retinala cystor 
Cysta vid ora serrata 

Retinal parasitcysta UNS 

Retinal pseudocysta 

Utesluter: 

Kongenital retinoschis (Q14.1) 

Mikrocystoid retinal degeneration 

(H35.4) 

H33.2 Serös retinalavlossning 
Retinalavlossning: 

• utan retinalhål 

• UNS 

Utesluter: 

Central serös korioretinopati (H35.7) 

H33.3 Retinala hål utan avlossning 
Hål i näthinnan UNS 

Hästskoformat hål 

Operkulum 

Retinal ruptur UNS 

Runt hål 

Utesluter: 

Korioretinala ärr efter operation av 

retinalavlossning (H59.8) 

Perifer retinal degeneration utan hål 

(H35.4) 

H33.3A Runda eller ovala retinalhål, enstaka eller 

multipla 

H33.3B Hästskoformade retinalhål, enstaka eller 

multipla 

H33.3C Oradialys 

H33.3D Ekvatoriell bristning 

H33.3W Annat retinalhål eller flera hål av olika typ 

H33.3X Ospecificerat retinalhål 

H33.4 Retinal traktionsavlossning 
Proliferativ vitreoretinopati med 

retinalavlossning 

H33.5 Andra former av retinalavlossning 

H34 Ocklusion av retinala blodkärl 

Occlusio vascularis retinae 

Utesluter: 

Amaurosis fugax (G45.3) 

Jättecellsarterit (M31.5-M31.6) 

H34.0 Transitorisk retinalartärocklusion 

H34.1 Retinal centralartärocklusion 

H34.2 Andra retinalartärocklusioner 
Hollenhorsts plaque 

Retinal: 

• artärgrensocklusion 

• mikroembolism 

• partiell artärocklusion 

H34.8 Andra specificerade retinala 

vaskulära ocklusioner 
Retinalvensocklusion: 

• central 

• incipient 

• i vengren 

• partiell 

H34.8A Centralocklusion av retinalven 

H34.8B Grenocklusion av retinalven 

H34.8C Incipient retinalvensocklusion 

H34.8X Ospecificerad form av retinalvensocklusion 

H34.9 Retinal vaskulär ocklusion, 

ospecificerad 
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H35 Andra sjukliga förändringar i 
näthinnan 

Alii morbi retinae 

H35.0 Bakgrundsretinopati och retinala 

vaskulära förändringar 
Bakgrundsretinopati UNS 

Coats sjukdom 

Exsudativ retinopati 

Förändringar i retinalkärlens utseende 

Hypertensiv retinopati 

Retinala: 

• mikroaneurysm 

• neovaskulariseringar 

• perivaskuliter 

• varicer 

• kärlinskidningar 

• vaskuliter 

Retinopati UNS 

H35.1 Prematuritetsretinopati 
Retrolental fibroplasi 

H35.1A Prematuritetsretinopati: demarkationslinje 

mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad 

retina 

H35.1B Prematuritetsretinopati: lätt upphöjd vall 

(ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i 

centrum 

H35.1C Prematuritetsretinopati: ridge med slingriga 

och vidgade kärl i centrum 

H35.1D Prematuritetsretinopati: ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej 

vidgade eller slingriga kärl i centrum 

H35.1E Prematuritetsretinopati: ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar 

samt vidgade och slingriga kärl i centrum 

H35.1F Prematuritetsretinopati: subtotal 

retinalavlossning 

H35.1G Prematuritetsretinopati: total 

retinalavlossning, retrolental fibroplasi 

H35.1L Prematuritetsretinopati (ROP), grad 1–2 

H35.1M Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3–5, ej 

behandlad 

H35.1N Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3–5, 

behandlad 

H35.1X Prematuritetsretinopati, ospecificerad form 

H35.2 Annan proliferativ retinopati 
Proliferativ vitreoretinopati 

Utesluter: 

Proliferativ vitreoretinopati med 

retinalavlossning (H33.4) 

H35.3 Degeneration i bakre polen (makula) 
Angioid streaks 

Drusen (degenerativa) i makula 

Kuhnt-Junius degeneration 

Makulacysta 

Makulahål 

Macula puckering (makulaveckning) 

Åldersrelaterad (senil) 

makuladegeneration (atrofisk) 

(exsudativ) 

Toxisk makulopati 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst 

(kapitel 20) 

H35.3A Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), 

torr (atrofisk) form 

H35.3B Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), 

våt (exsudativ) form 

Innefattar: 

Förekomst av korioidal neovaskularisering 

(CNV) 

Resttillstånd efter våt AMD (Junius-Kuhnt) 

H35.3C Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), 

ospecificerad 

H35.3D Angioid streaks (of macula) 

H35.3E Vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT) 

H35.3F Epiretinalt membran (puckering of macula) 

H35.3G Makulahål och makulapseudohål 

H35.3H Cystiskt makulaödem (CME) 

H35.3J Toxisk makulopati 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20 eller 

ATC-kod) 

H35.3W Annan degeneration i bakre polen 

H35.3X Degeneration i bakre polen, ospecificerad 

H35.4 Perifer retinal degeneration 
Retinal degeneration: 

• gatstensliknande 

• lattice 

• mikrocystoid 

• palissad 

• retikulär 

• UNS 

Utesluter: 

Degeneration med retinalhål (H33.3) 

  



 

263 
 

H35.5 Hereditär retinaldystrofi 
Dystrofi: 

• retinal 

• tapetoretinal 

• vitreoretinal 

Retinitis pigmentosa 

Stargardts sjukdom 

H35.5A Vitreoretinal dystrofi 

H35.5B Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd 

H35.5C Pigmentepiteldystrofi 

H35.5W Annan ärftlig retinal dystrofi 

H35.5X Ärftlig retinal dystrofi, ospecificerad 

H35.6 Retinal blödning 

H35.6A Preretinal blödning 

H35.6B Intraretinal blödning 

H35.6C Subretinal blödning 

H35.6W Retinala blödningar med olika lokalisation  

H35.6X Ospecificerad retinal blödning 

H35.7 Separation av retinallagren 
Central serös korioretinopati 

Pigmentepitelavlossning 

H35.8 Andra specificerade sjukliga 

förändringar i retina 

H35.9 Sjuklig förändring i retina, 

ospecificerad 

H36* Förändringar i näthinnan vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi retinae in morbis alibi 
classificatis 

H36.0* Diabetisk retinopati (E10-E14† med 

gemensam fjärdeposition .3) 

H36.0A* Icke proliferativ diabetisk retinopati 

H36.0B* Proliferativ diabetisk retinopati 

H36.0X* Ospecificerad form av diabetisk retinopati 

H36.8* Andra retinala förändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Aterosklerotisk retinopati (I70.8†) 

Proliferativ sicklecellsretinopati (D57.-†) 

Retinal dystrofi vid lipidinlagrings-

sjukdomar (E75.-†) 

GLAUKOM (GRÖN STARR) (H40-H42)  

Glaucoma 

H40 Glaukom (grön starr) 

Glaucoma 

Utesluter: 

Absolut glaukom (H44.5) 

Kongenitalt glaukom (Q15.0) 

Traumatiskt glaukom på grund av 

förlossningsskada (P15.3) 

H40.0 Misstänkt glaukom 
Okulär hypertension 

H40.0A Okulär hypertension 

H40.0B Trång kammarvinkel 

H40.0C Misstänkt papillexkavation 

H40.0D Exfoliationssyndrom utan säker 

glaukomdiagnos 

H40.0E Pigmentspridningssyndrom utan säker 

glaukomdiagnos 

H40.0W Annan typ av misstänkt glaukom 

H40.0X Misstänkt glaukom, ospecificerat 

H40.1 Primärt glaukom med öppen 

kammarvinkel 
Primärt öppenvinkelglaukom: 

• kapsulärt (med pseudoexfoliation på 

främre linskapseln) 

• kroniskt, enkelt 

• med lågt tryck 

• pigmentärt 

H40.1A Kroniskt enkelt glaukom, öppen 

kammarvinkel 

H40.1B Pigmentglaukom, öppen kammarvinkel 

H40.1C Kapsulärt glaukom, öppen kammarvinkel 

H40.1D Glaukom med lågt ögontryck, öppen 

kammarvinkel 

H40.1W Annan specificerad form av primärt 

glaukom med öppen kammarvinkel 

H40.1X Primärt glaukom med öppen kammarvinkel 

UNS 

H40.2 Primärt glaukom med sluten 

kammarvinkel 
Primärt slutenvinkelglaukom: 

• akut 

• intermittent 

• kroniskt 
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H40.3 Glaukom sekundärt till ögontrauma 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsaken 

H40.4 Glaukom sekundärt till 

ögoninflammation 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsaken 

H40.5 Glaukom sekundärt till andra 

ögonsjukdomar 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsaken 

H40.6 Glaukom sekundärt till läkemedel 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

H40.8 Andra former av specificerat glaukom 

H40.9 Glaukom, ospecificerat 

H42* Glaukom (grön starr) vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Glaucoma in morbis alibi classificatis 

H42.0* Glaukom vid endokrina sjukdomar, 

nutritionsrubbningar och metaboliska 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Glaukom vid: 

• amyloidos (E85.-†) 

• Lowes syndrom (E72.0†) 

H42.8* Glaukom vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Glaukom vid onchocerciasis (B73†) 

SJUKDOMAR I GLASKROPPEN OCH 
ÖGONGLOBEN (H43-H45)  

Morbi corporis vitrei et bulbi oculi 

H43 Sjukliga förändringar i 
glaskroppen 

Morbi corporis vitrei 

H43.0 Glaskroppsprolaps 
Glaskroppshernia 

Utesluter: 

Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi 

(H59.0) 

H43.1 Glaskroppsblödning 

H43.2 Kristalliniska inlagringar i 

glaskroppen 

H43.3 Andra glaskroppsgrumlingar 
Glaskroppsmembraner och 

glaskroppssträngar 

H43.8 Andra specificerade förändringar i 

glaskroppen 
Glaskroppsdegeneration 

Glaskroppsavlossning 

Utesluter: 

Proliferativ vitreoretinopati med 

retinalavlossning (H33.4) 

H43.8A Glaskroppsdegeneration 

H43.8B Glaskroppsavlossning 

H43.9 Glaskroppsförändring, ospecificerad 

H44 Sjukliga förändringar i 
ögongloben 

Morbi bulbi oculi 

Innefattar: 

Förändringar som engagerar multipla 

strukturer i ögat 

H44.0 Purulent endoftalmit 
Glaskroppsabscess 

Panoftalmit 

H44.1 Andra endoftalmiter 
Parasitär endoftalmit UNS 

Sympatisk: 

• oftalmi 

• uveit 

H44.2 Degenerativ myopi 
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H44.3 Andra degenerativa förändringar i 

ögongloben 
Chalcosis 

Sideros i ögat 

H44.4 Hypotoni av ögat 

H44.5 Degenerationstillstånd i ögongloben 
Absolut glaukom 

Atrofi av ögongloben 

Phthisis bulbi 

H44.6 Kvarvarande (gammal) magnetisk 

främmande kropp i ögongloben 
Kvarvarande (gammal) magnetisk 

främmande kropp i: 

• bakre bulbväggen 

• ciliarkroppen 

• främre kammaren 

• glaskroppen 

• iris 

• linsen 

H44.7 Kvarvarande (gammal) icke 

magnetisk främmande kropp i 

ögongloben 
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk 

främmande kropp i: 

• bakre bulbväggen 

• ciliarkroppen 

• främre kammaren 

• glaskroppen 

• iris 

• linsen 

H44.8 Andra specificerade förändringar i 

ögongloben 
Hemoftalmus 

Luxation av ögongloben 

H44.9 Förändring i ögongloben, 

ospecificerad 

H45* Förändringar i glaskroppen 
och ögongloben vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in 
morbis alibi classificatis 

H45.0* Glaskroppsblödning vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

H45.1* Endoftalmit vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Endoftalmit vid: 

• cysticerkos (B69.1†) 

• onchocerciasis (B73†) 

• toxocariasis (B83.0†) 

H45.8* Andra förändringar i glaskroppen 

och ögongloben vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I SYNNERVEN OCH 
SYNBANORNA (H46-H48)  

Morbi nervi optici et tractus optici 

H46 Synnervsinflammation 

Neuritis optica 
Optikusneuropati 

Papillit 

Retrobulbärneurit UNS 

Utesluter: 

Ischemisk optikusneuropati (H47.0) 

Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0) 

 

H47 Andra förändringar i synnerven 
eller synbanorna 

Alii morbi nervi optici et tractus optici 

H47.0 Optikusförändringar som ej 

klassificeras på annan plats 
Blödning i optikusskidan 

(Foster-)Kennedys syndrom  

Ischemisk optikusneuropati 

Kompression av synnerven 

H47.1 Papillödem, ospecificerat 

H47.2 Optikusatrofi 
Temporal blekhet av synnervspapillen 

H47.3 Andra förändringar av 

synnervspapillen 
Drusen på papillen 

Pseudopapillödem 

H47.4 Förändringar i synnervskorsningen 
Chiasmaförändring 

H47.5 Förändringar i de övriga synbanorna 
Förändringar i tractus opticus, corpus 

geniculatum laterale och radiatio optica 

H47.6 Förändringar i synbarken 

H47.7 Förändring i synbanorna, 

ospecificerad 

H48* Förändringar i synnerven och 
synbanorna vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi nervi optici et tractus optici in 
morbis alibi classificatis 

H48.0* Optikusatrofi vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Optikusatrofi vid sen syfilis (A52.1†) 

H48.0A* Postinflammatorisk optikusatrofi 

H48.0B* Optikusatrofi vid intrakraniell neoplasm 

H48.0C* Optikusatrofi vid annan intrakraniell skada 

H48.0W* Optikusatrofi vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

H48.1* Retrobulbärneurit vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Retrobulbärneurit vid: 

• meningokockinfektion (A39.8†) 

• multipel skleros (G35†) 

• sen syfilis (A52.1†) 

H48.8* Andra förändringar i synnerven eller 

synbanorna vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I ÖGONMUSKLERNA, 
FÖRÄNDRINGAR I DE BINOKULÄRA 
RÖRELSERNA SAMT ÖGATS 
ACKOMMODATION OCH REFRAKTION 
(H49-H52)  

Morbi musculorum oculi, anomaliae 
motuum binocularium, accommodationis et 
refractionis oculi 

Utesluter: 

Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser 

(H55) 

H49 Paralytisk strabism 
(ögonmuskelförlamning) 

Strabismus paralyticus 

Utesluter: 

Oftalmoplegi: 

• inre (H52.5) 

• internukleär (H51.2) 

• progressiv supranukleär (G23.1) 

H49.0 Okulomotoriuspares 

H49.1 Troklearispares 

H49.2 Abducenspares 

H49.3 Total (yttre) oftalmoplegi 

H49.4 Progressiv yttre oftalmoplegi 

H49.8 Annan paralytisk strabism 
Kearns-Sayres syndrom 

Yttre oftalmoplegi UNS 

H49.9 Paralytisk strabism, ospecificerad 

H50 Annan strabism (skelning) 

Alius strabismus (non-paralyticus) 

H50.0 Konvergent konkomitant skelning 

(inåtskelning) 
Esotropi (alternerande) (monokulär), 

utom intermittent 

H50.1 Divergent konkomitant skelning 

(utåtskelning) 
Exotropi (alternerande) (monokulär), 

utom intermittent 

H50.2 Vertikal skelning 
Hypertropi 

Hypotropi 

H50.3 Intermittent heterotropi (tillfällig 

skelning) 
Intermittent: 

• esotropi (alternerande) (monokulär) 

• exotropi (alternerande) (monokulär) 

H50.3A Intermittent esotropi 

H50.3B Intermittent exotropi 

H50.3X Intermittent heterotropi UNS 

H50.4 Annan och ospecificerad heterotropi 
Cyklotropi 

Konkomitant strabism UNS 

Mikrotropi 

Monofixationssyndrom 

H50.4A Cyklotropi 

H50.4B Konkomitant strabism 

H50.4C Mikrotropi 

H50.4D Monofixationssyndrom 

H50.4X Heterotropi UNS 

H50.5 Heterofori (latent skelning) 
Alternerande hyperfori 

Esofori 

Exofori 

H50.5A Alternerande hyperfori 

H50.5B Esofori 

H50.5C Exofori 

H50.5D Cyklofori 

H50.5X Heterofori UNS 

H50.6 Mekanisk strabism 
Browns sheath syndrome 

Skelning på grund av sammanväxningar 

Traumatisk begränsning av 

ögonmusklernas funktion 

H50.8 Andra specificerade skelningar 
Duanes syndrom 

H50.9 Strabism, ospecificerad 

H51 Andra förändringar i de 
binokulära rörelserna 

Aliae anomaliae motuum 
binocularium 

H51.0 Blickförlamning 
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H51.1 Konvergensinsufficiens och 

konvergensexcess 

H51.1A Konvergensinsufficiens 

H51.1B Konvergensexcess 

H51.2 Internukleär oftalmoplegi 

H51.8 Andra specificerade förändringar i de 

binokulära rörelserna 

H51.9 Förändring i de binokulära 

rörelserna, ospecificerad 

H52 Förändringar i ögats refraktion 
och ackommodation 

Anomaliae refractionis et 
accommodationis oculi 

H52.0 Hypermetropi (översynthet) 
Hyperopi 

H52.1 Myopi (närsynthet) 

Utesluter: 

Degenerativ myopi (H44.2) 

H52.2 Astigmatism 

H52.3 Anisometropi och aniseikoni 

H52.4 Presbyopi (ålderssynthet) 

H52.5 Ackommodationsrubbningar 
Ackommodationspares 

Ackommodationsspasm 

Inre oftalmoplegi (partiell) (total) 

H52.6 Andra specificerade 

refraktionsförändringar 

H52.7 Refraktionsförändring, ospecificerad 

SYNSTÖRNINGAR OCH BLINDHET 
(H53-H54)  

Anomaliae visus et amaurosis 

H53 Synstörningar 

Anomaliae visus 

H53.0 Amblyopia ex anopsia 
Amblyopi orsakad av: 

• anisometropi 

• deprivation 

• strabism 

H53.1 Subjektiva synrubbningar 
Astenopi 

Fotofobi 

Halofenomen 

Hemeralopi (dagblindhet) 

Metamorfopsi 

Myodesopsi 

Plötslig synförlust 

Scotoma scintillans 

Utesluter: 

Synhallucinationer (R44.1) 

H53.2 Diplopi (dubbelseende) 

H53.3 Andra störningar i binokulära 

seendet 
Abnorm retinal korrespondens 

Fusion med defekt stereoskopiskt seende 

Samtidig synperception utan fusion 

Suppression av det binokulära seendet 

H53.4 Synfältsdefekter 
Förstorad blind fläck 

Generaliserad förminskning av synfältet 

Hemianopsi (heteronym) (homonym) 

Kvadrantanopsi 

Skotom: 

• Bjerrum-typ 

• bågformat 

• centralt 

• ringformat 

H53.5 Färgsinnesdefekter 
Akromatopsi (total färgblindhet) 

Deuteranomali (defekt grönseende) 

Deuteranopi (grönblindhet) 

Färgblindhet 

Förvärvad färgsinnesdefekt 

Protanomali (defekt rödseende) 

Protanopi (rödblindhet) 

Tritanomali (defekt blåseende) 

Tritanopi (blåblindhet) 

Utesluter: 

Hemeralopi (H53.1) 
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H53.6 Nattblindhet 
Nyktalopi 

Utesluter: 

Nattblindhet orsakad av vitamin A-brist 

(E50.5) 

H53.8 Andra specificerade synrubbningar 

H53.9 Synrubbning, ospecificerad 

H54 Synnedsättning inklusive 
blindhet (i ett öga eller båda 
ögonen) 

Amblyopia (amaurosi inclusa) 
monocularis sive binocularis  

Anmärkning: 

För definition av synnedsättning av olika 

grad se nedanstående tabell 

Utesluter: 

Amaurosis fugax (G45.3) 

H54.0 Blindhet i båda ögonen 
Synnedsättning kategorierna 3, 4, 5  

H54.1 Svår synnedsättning i båda ögonen 
Synnedsättning kategori 2 

H54.2 Måttlig synnedsättning i båda ögonen 
Synnedsättning kategori 1 

H54.3 Lindrig eller ingen synnedsättning i 

båda ögonen 
Synnedsättning kategori 0 

H54.4 Blindhet i ett öga 
Synnedsättning kategori 3, 4, 5 i ett öga 

och kategori 0, 1, 2 eller 9 i det andra 

ögat 

H54.5 Svår synnedsättning i ett öga 
Synnedsättning kategori 2 i ett öga och 

kategori 0, 1 eller 9 i det andra ögat 

H54.6 Måttlig synnedsättning i ett öga 
Synnedsättning kategori 1 i ett öga och 

kategori 0 eller 9 i det andra ögat 

H54.9  Ospecificerad synnedsättning (i båda 

ögonen) 
 Synnedsättning kategori 9 

Synnedsättning UNS 
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Anmärkning: 

Nedanstående tabell anger en klassifikation av svårighetsgraden av synnedsättning rekommenderad i the 

Resolution of the International Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO 

Consultation on ”Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning” 

(Sept 2003). För att gradera synnedsättning med koderna H54.0 till H54.3 ska synskärpan mätas med båda 

ögonen öppna och i förekommande fall med befintlig korrektion (egna glas). För att gradera 

synnedsättningen med koderna H54.4 till H54.6 ska synskärpan mätas i ett öga och i förekommande fall 

med befintlig korrektion.  

Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10º runt centrum i det bästa ögat 

placeras i kategori 3. Vid blindhet i ett öga (H54.4) gäller graden av synfältsbortfall det blinda ögat.  

Tabell 1 Föreslagen revidering av kategorier för synnedsättning 

Synnedsättning                      Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas) 

______________________________________________________ 

 Kategori                           Mindre än                              Lika med eller bättre än 

___________________________________________________________________ 

Lindrig eller  6/18 

ingen synnedsättning  3/10 (0.3) 

0  20/70 

  

Måttlig 6/18 6/60 

Synnedsättning 3/10 (0.3) 1/10 (0.1) 

1 20/70 20/200 

  

Svår 6/60 3/60 

Synnedsättning 1/10 (0.1) 1/20 (0.05) 

2 20/200 20/400 

 

Blindhet 3/60 1/60*  

3 1/20 (0.05) 1/50 (0.02) 

20/400 5/300 (20/1200) 

__________________________________________________________________ 

Blindhet 1/60* Ljusperception 

4  1/50 (0.02)  

 5/300 (20/1200) 

__________________________________________________________________ 

Blindhet Ingen ljusperception 

5 

 

9 Obestämd eller ospecificerad     

__________________________________________________________________ 

*eller fingerräkning vid 1 m 

Anmärkning: 
Termen synnedsättning i kategorin H54 innefattar kategori 0 för lindrig eller ingen synnedsättning, kate-

gori 1 för måttlig synnedsättning, kategori 2 för svår synnedsättning, kategorierna 3, 4 och 5 för blindhet 

och kategori 9 för ospecifierad synnedsättning. Termen ”low vision” i ICD-10 (förut översatt till svenska 

med ”nedsatt syn” och ”synskada UNS”) som tidigare ingick i denna kategori, har ersatts av kategorierna 

1 och 2 för att undvika sammanblandning med dem som behöver vård för allvarligt nedsatt syn. 
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ANDRA SJUKDOMAR I ÖGAT OCH 
NÄRLIGGANDE ORGAN (H55-H59)  

Alii morbi oculi et adnexorum 

H55 Nystagmus och andra 
oregelbundna ögonrörelser 

Nystagmus et alii motus inaequales 
oculi 

Nystagmus: 

• av deprivationstyp 

• dissocierad 

• kongenital 

• latent 

• UNS 

H57 Andra sjukdomar i ögat och 
närliggande organ 

Alii morbi oculi et adnexorum 

H57.0 Rubbningar i pupillfunktionen 

H57.1 Ögonsmärtor 

H57.8 Andra specificerade sjukdomar i ögat 

och närliggande organ 

H57.9 Sjukdom i ögat och närliggande 

organ, ospecificerad 

H58* Andra förändringar i ögat och 
närliggande organ vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Alii morbi oculi et adnexorum in 
morbis alibi classificatis 

H58.0* Rubbningar i pupillfunktionen vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Argyll Robertson-pupiller vid syfilis 

(A52.1†) 

H58.1* Synrubbningar vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Nattblindhet vid A-vitaminbrist (E50.5†) 

H58.8* Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras 

på annan plats: 

• kongenital: 

• tidigt stadium (A50.0†) 

• sent stadium (A50.3†) 

• tidigt stadium (sekundär) (A51.4†) 

• sent stadium (A52.7†) 

Tyreotoxisk ögonsjukdom (E05.-†) 

H59 Förändringar i ögat och 
närliggande organ efter 
kirurgiska och medicinska 
ingrepp som ej klassificeras på 
annan plats 

Conditiones oculi et adnexorum post 
interventiones, non alibi classificatae 

Utesluter: 

Mekaniska komplikationer av: 

• andra ögonproteser, implantat och 

transplantat (T85.3) 

• intraokulär lins (T85.2) 

Pseudofaki (Z96.1) 

H59.0 Bullös keratopati vid afaki efter kata-

raktkirurgi 
Vitreous (Touch) Syndrome 

Vitreal Corneal Syndrome 

H59.8 Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 
Korioretinala ärr efter operation av 

retinalavlossning 

Postoperativ endoftalmit 

Postoperativ inflammation (infektion) av 

filtrationsblåsa 

H59.9 Förändring i ögat och närliggande 

organ efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp, ospecificerad 
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Kapitel 8 

Sjukdomar i örat och 
mastoidutskottet (H60-H95) 
Morbi auris et processus mastoidei 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på 

annan plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången 

H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet 

H80-H83 Sjukdomar i innerörat 

H90-H95 Andra öronsjukdomar 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

H62* Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H67* Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H75* Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

H82* Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

H94* Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I YTTERÖRAT OCH 
HÖRSELGÅNGEN (H60-H62)  

Morbi auris externae et meatus acustici 
externi 

H60 Extern otit (inflammation i 
ytterörat och yttre 
hörselgången) 

Otitis externa 

H60.0 Abscess i ytterörat 
Böld, furunkel och karbunkel i ytterörat 

eller yttre hörselgången 

H60.1 Cellulit i ytterörat 
Cellulit i yttre hörselgången 

H60.2 Malign extern otit 

H60.3 Andra infektiösa externa otiter 
Diffus extern otit 

Hemorragisk extern otit 

Simmaröra 

H60.4 Kolesteatom i hörselgången 

H60.5 Icke infektiös akut extern otit 
Akut extern otit 

• aktinisk 

• kemisk 

• med kontakteksem 

• reaktiv 

• UNS 

H60.8 Annan specificerad extern otit 
Kronisk extern otit UNS 

H60.9 Extern otit, ospecificerad 

H61 Andra sjukdomar i ytterörat 

Alii morbi auris externae 

H61.0 Perikondrit i ytterörat 
Chondrodermatitis nodularis helicis 

 

H61.1 Icke infektiös sjukdom i öronmusslan 
Förvärvad deformitet av ytterörat eller 

öronmusslan 

Utesluter: 

Blomkålsöra (M95.1) 

Recidiverande polykondrit (M94.1) 

H61.2 Vaxpropp 

H61.3 Förvärvad stenos i yttre hörselgången 
Kollaps av yttre hörselgången 

H61.8 Andra specificerade sjukdomar i 

ytterörat 
Exostos i yttre hörselgången 

H61.9 Sjukdom i ytteröra, ospecificerad 

H62* Förändringar i ytterörat vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi auris externae in morbis alibi 
classificatis 

H62.0* Extern otit vid bakteriesjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Extern otit vid erysipelas (A46†) 

H62.1* Extern otit vid virussjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Extern otit vid: 

• infektion med herpes simplex-virus 

(B00.1†) 

• zoster (B02.8†) 

H62.2* Extern otit vid mykoser 
Extern otit vid: 

• aspergillos (B44.8†) 

• candidainfektion (B37.2†) 

Otomykos UNS (B36.9†) 

H62.3* Extern otit vid andra 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 

H62.4* Extern otit vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Extern otit vid impetigo (L01.-†) 

H62.8* Andra förändringar i ytterörat vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
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SJUKDOMAR I MELLANÖRAT OCH 
MASTOIDUTSKOTTET (H65-H75)  

Morbi auris mediae et processus mastoidei 

H65 Icke varig inflammation i 
mellanörat 

Otitis media non suppurativa 

Innefattar: 

Med myringit 

Tilläggskod kan användas för att ange 

förekomst av perforerad trumhinna (H72.-) 

H65.0 Akut serös mellanöreinflammation 
Akut och subakut sekretorisk 

mellanöreinflammation  

Akut serös mediaotit 

Akut serös otitis media 

H65.1 Annan akut icke varig 

mellanöreinflammation 
Akut och subakut otitis media 

• allergisk 

• blodig 

• mukös 

• seromukös 

• icke varig UNS 

Utesluter: 

Otitiskt barotrauma (T70.0) 

Otitis media (acuta) UNS (H66.9) 

H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation 
Kronisk serös mediaotit 

Kronisk serös otitis media (SOM) 

H65.3 Kronisk mukös 

mellanöreinflammation 
”Glue ear” 

Utesluter: 

Adhesiv otit (H74.1) 

H65.4 Andra kroniska icke variga 

mellanöreinflammationer 
Kronisk otitis media 

• allergisk 

• exsudativ 

• seromukös 

• sekretorisk 

• icke varig UNS 

H65.9 Icke varig mellanöreinflammation, ej 

specificerad som akut eller kronisk 

 

H66 Varig och ospecificerad 
mellanöreinflammation 

Otitis media suppurativa et non 
specificata 

Innefattar: 

Med myringit 

Tilläggskod kan användas för att ange 

förekomst av perforerad trumhinna (H72.-) 

H66.0 Akut varig mellanöreinflammation 

(akut mediaotit) 
Akut otitis media (AOM) 

H66.1 Kronisk varig tubotympanisk 

mellanöreinflammation  
Kronisk slemhinneotit 

Kronisk varig mellanöreinflammation 

med central perforation 

H66.2 Kronisk varig attikoantral 

mellanöreinflammation 
Kronisk mellanöreinflammation med 

randstående perforation 

H66.3 Annan kronisk varig 

mellanöreinflammation 
Kronisk varig mellanöreinflammation 

UNS 

H66.4 Varig mellanöreinflammation, ej 

specificerad som akut eller kronisk 
Purulent otitis media UNS 

H66.9 Mellanöreinflammation, ej 

specificerad som varig eller icke varig  
Akut mellanöreinflammation UNS 

Kronisk mellanöreinflammation UNS 

Otitis media UNS 

H67* Mellanöreinflammation vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Otitis media in morbis alibi 
classificatis 

H67.0* Mellanöreinflammation vid 

bakteriesjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Otitis media vid : 

• scarlatina (A38†) 

• tuberkulos (A18.6†) 
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H67.1* Mellanöreinflammation vid 

virussjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Otitis media vid:  

• influensa:  

•  identifierat säsongsvirus (J10.8†)  

•  identifierat zoonotiskt eller 

pandemiskt virus (J09†)  

• virus ej identifierat (J11.8†)  

•  mässling (B05.3†)  

H67.8* Mellanöreinflammation vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

H68 Inflammation och tilltäppning 
av örontrumpeten 

Otosalpingitis et obstructio 

H68.0 Inflammation i örontrumpeten 

H68.1 Tilltäppning av örontrumpeten 
Kompression, förträngning eller stenos 

av örontrumpeten 

H69 Andra sjukdomar i 
örontrumpeten 

Alii morbi tubae auditivae 

H69.0 Öppetstående örontrumpet 
Tuba aperta 

H69.8 Andra specificerade sjukdomar i 

örontrumpeten 

H69.9 Sjukdom i örontrumpeten, 

ospecificerad 

H70 Inflammation i 
mastoidutskottet och 
besläktade sjukdomar 

Mastoiditis et morbi cognati 

H70.0 Akut mastoidit 
Abscess och empyem i processus 

mastoideus 

H70.1 Kronisk mastoidit 

H70.2 Petrosit 
Inflammation i klippbenet (akut) 

(kronisk) 

H70.8 Annan inflammation i processus 

mastoideus och besläktade sjukdomar 

H70.9 Mastoidit, ospecificerad 

H71 Mellanörekolesteatom 

Cholesteatoma auris mediae 
Cholesteatoma cavi tympani 

Utesluter: 

Kolesteatom i hörselgången (H60.4) 

Kolesteatom i operationskavitet (H95.0) 

H72 Perforation av trumhinnan 

Perforatio membranae tympani 

Innefattar: 

Perforation av trumhinnan: 

• kvarstående efter trauma 

• efter inflammation 

Utesluter: 

Traumatisk ruptur av trumhinnan (S09.2) 

H72.0 Central perforation av trumhinnan 

H72.1 Atticus-perforation av trumhinnan 
Perforation av pars flaccida 

H72.2 Annan randstående perforation av 

trumhinnan 

H72.8 Andra specificerade perforationer av 

trumhinnan 
Multipel perforation och total perforation 

av trumhinnan 

H72.9 Perforation av trumhinnan, 

ospecificerad 

H73 Andra sjukdomar i trumhinnan 

Alii morbi membranae tympani 

H73.0 Akut myringit 
Bullös myringit 

Utesluter: 

Med otitis media (H65-H66) 

H73.1 Kronisk myringit 

Utesluter: 

Med otitis media (H65-H66) 
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H73.8 Andra specificerade sjukdomar i 

trumhinnan 
Trumhinneretraktion 

H73.9 Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad 

H74 Andra sjukdomar i mellanörat 
och mastoidutskottet 

Alii morbi auris mediae et processus 
mastoidei 

H74.0 Tympanoskleros 

H74.1 Sammanväxningar i mellanörat 
Adhesiv otit 

H74.2 Kontinuitetsavbrott och luxation av 

hörselbenen 

H74.3 Andra förvärvade abnormiteter i 

hörselbenen 
Ankylos i hörselbenen 

Partiell förlust av hörselben 

H74.4 Polyp i mellanörat 

H74.8 Andra specificerade sjukdomar i 

mellanörat och mastoidutskottet 

H74.9 Sjukdom i mellanörat och 

mastoidutskottet, ospecificerad 

H75* Andra tillstånd i mellanörat och 
mastoidutskottet vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Alii conditiones auris mediae et 
processus mastoidei in morbis alibi 
classificatis 

H75.0* Mastoidit vid infektionssjukdomar 

och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Tuberkulös mastoidit (A18.0†) 

H75.8* Andra specificerade tillstånd i 

mellanörat och mastoidutskottet vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

SJUKDOMAR I INNERÖRAT (H80-H83)  

Morbi auris internae 

H80 Otoskleros 

Otosclerosis 

Innefattar: 

Otospongios 

H80.0 Otoskleros som involverar ovala 

fönstret, icke oblitererande 

H80.1 Otoskleros som involverar ovala 

fönstret, oblitererande 

H80.2 Kokleär otoskleros 

H80.8 Annan specificerad otoskleros 

H80.9 Otoskleros, ospecificerad 

H81 Rubbningar i balansapparatens 
funktion 

Perturbationes functionis vestibularis 

Utesluter: 

Epidemisk vertigo (A88.1) 

Vertigo UNS (R42) 

H81.0 Ménières sjukdom 
Ménières syndrom 

Endolymfatisk hydrops 

H81.1 Benign paroxysmal yrsel 

H81.2 Vestibularisneuronit 

H81.3 Annan perifer yrsel 
Aural vertigo 

Lermoyez syndrom 

Otogen vertigo 

Perifer vertigo UNS 

H81.4 Yrsel av central orsak 

H81.8 Andra specificerade rubbningar i 

balansapparatens funktion 

H81.9 Rubbning i balansapparatens 

funktion, ospecificerad 
Yrselsyndrom UNS 
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H82* Yrselsyndrom vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Syndroma vertiginosum in morbis 
alibi classificatis 

H83 Andra sjukdomar i innerörat 

Alii morbi auris internae 

H83.0 Labyrintit 

H83.1 Labyrintfistel 

H83.2 Labyrintdysfunktion 
Hypersensivitet, hypofunktion eller 

funktionsförlust i labyrinten 

H83.3 Bullereffekter på innerörat 
Akustiskt trauma 

Hörselnedsättning på grund av buller 

H83.8 Andra specificerade sjukdomar i 

innerörat 

H83.9 Sjukdom i innerörat, ospecificerad 

ANDRA ÖRONSJUKDOMAR (H90-H95)  

Alii morbi auris 

H90 Ledningshinder och 
sensorineural 
hörselnedsättning 

Surditas conductiva et 
sensorineuralis 

Innefattar: 

Medfödd dövhet 

Utesluter: 

Döv och ej talspråkig, som ej 

klassificeras på annan plats (H91.3) 

Dövhet, ospecificerad (H91.9) 

Hörselnedsättning på grund av buller 

(H83.3) 

Hörselnedsättning UNS (H91.9) 

Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0) 

Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning 

(H91.2) 

H90.0 Hörselnedsättning orsakad av 

ledningshinder, dubbelsidig 

H90.1 Hörselnedsättning orsakad av 

ledningshinder, ensidig utan 

nedsättning av hörseln på motsatt 

sida 

H90.2 Hörselnedsättning orsakad av 

ledningshinder, ospecificerad 

H90.3 Sensorineural hörselnedsättning, 

dubbelsidig 

H90.4 Sensorineural hörselnedsättning, 

ensidig utan nedsättning av hörseln 

på motsatt sida 

H90.5 Sensorineural hörselnedsättning, 

ospecificerad 
Hörselnedsättning: 

• central 

• retrokokleär 

• sensorisk 

Medfödd dövhet UNS 

H90.6 Ledningshinder och sensorineural 

hörselnedsättning, blandad typ, 

dubbelsidig 
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H90.7 Ledningshinder och sensorineural 

hörselnedsättning, blandad typ, 

ensidig utan nedsättning av hörseln 

på motsatt sida 

H90.8 Ledningshinder och sensorineural 

hörselnedsättning, blandad typ, 

ospecificerad 

H91 Annan hörselnedsättning 

Alia surditas 

Utesluter: 

Abnorm ljudperception (H93.2) 

Bullerorsakad hörselnedsättning (H83.3) 

Hörselnedsättning som klassificeras 

under H90.- 

Psykogen dövhet (F44.6) 

Vaxpropp (H61.2) 

Övergående ischemisk dövhet (H93.0) 

H91.0 Ototoxisk hörselnedsättning 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet (kapitel 20) 

H91.1 Presbyakusis 
Hörselnedsättning på grund av ålder 

H91.2 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
Plötslig hörselförlust UNS 

”Sudden deafness” 

H91.3 Döv och ej talspråkig, som ej 

klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

Dövhet, ospecificerad (H91.9) 

Medfödd dövhet (H90.-) 

H91.8 Annan specificerad form av 

hörselnedsättning 

H91.9 Hörselnedsättning och dövhet, 

ospecificerad 
Hörselnedsättning: 

• för höga frekvenser 

• för låga frekvenser 

• UNS 

Utesluter:  

Medfödd dövhet (H90.-) 

H92 Öronvärk och öronflytning 

Otalgia et otorrhoea 

H92.0 Otalgi (öronvärk) 

H92.1 Öronflytning 

Utesluter: 

Läckage av cerebrospinalvätska genom 

örat (G96.0) 

H92.2 Blödning från örat 

Utesluter: 

Traumatisk blödning - klassificeras efter 

typ av skada 

H93 Andra sjukdomar i örat som ej 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi auris non alibi classificati 

H93.0 Degenerativa och vaskulära 

sjukdomar i örat 
Övergående ischemisk dövhet 

Utesluter: 

Presbyakusi (H91.1) 

H93.1 Tinnitus 
Öronsusning 

H93.2 Andra onormala hörselförnimmelser 
Diplacusis 

Hyperacusis 

Recruitment (onormal 

hörstyrkeupplevelse) 

Tillfällig hörselnedsättning 

Utesluter: 

Hörselhallucinationer (R44.0) 

H93.3 Sjukdomar i hörselnerven 

H93.8 Andra specificerade sjukdomar i örat 

H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad 

H94* Andra tillstånd i örat vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Aliae conditiones auris in morbis alibi 
classificatis 

H94.0* Akustikusneurit vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Akustikusneurit vid syfilis (A52.1†) 

H94.8* Andra specificerade tillstånd i örat 

vid sjukdomar som klassificeras på 

annan plats  
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H95 Sjukdomar i örat och i 
mastoidutskottet efter 
kirurgiska och medicinska 
ingrepp som ej klassificeras på 
annan plats 

Morbi auris et processus mastoidei 
post interventiones non alibi 
classificati 

H95.0 Recidiverande kolesteatom i 

operationskavitet  

H95.1 Andra sjukdomar efter utrymning av 

mastoidutskottet 
Kronisk inflammation, 

granulationsvävnad och mukös cysta i 

radikalhåla eller uppmejslingshåla 

H95.8 Andra sjukdomar i örat och 

mastoidutskottet efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp 

H95.9 Sjukdom i örat och mastoidutskottet 

efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp, ospecificerad 
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Kapitel 9 

Cirkulationsorganens sjukdomar 
(I00-I99) 
Morbi organorum circulationis 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på 

annan plats (R00-R99) 

Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45.-) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

I00-I02 Akut reumatisk feber 

I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar 

I10-I15 Hypertonisjukdomar 

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar 

I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen 

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom 

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl 

I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer 

I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras på annan plats 

I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen  

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

I32* Perikardit vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I39* Endokardit och hjärtklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I41* Myokardit vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I43* Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I52* Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I68* Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I79* Förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

I98* Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 



 

281 
 

AKUT REUMATISK FEBER (I00-I02)  

Febris rheumatica acuta 

I00 Akut reumatisk feber utan 
uppgift om hjärtsjukdom 

Febris rheumatica, morbo cordis 
non indicato 

Reumatisk artrit, akut eller subakut 

I01 Akut reumatisk feber med 
hjärtsjukdom 

Febris rheumatica cum morbo 
cordis 

Utesluter: 

Kroniska sjukdomar av reumatiskt 

ursprung (I05-I09) såvida inte 

reumatisk feber också föreligger 

eller tecken finns på uppblossande 

eller aktiv process. 

I01.0 Akut reumatisk perikardit 
Reumatisk perikardit (akut) 

Utesluter: 

Perikardit som ej specificeras som 

reumatisk (I30.-) 

I01.1 Akut reumatisk endokardit 
Akut reumatisk valvulit 

I01.2 Akut reumatisk myokardit 

I01.8 Annan akut reumatisk 

hjärtsjukdom 
Akut reumatisk pankardit 

I01.9 Akut reumatisk hjärtsjukdom, 

ospecificerad 
Reumatisk: 

• akut kardit 

• hjärtsjukdom, aktiv eller akut 

I02 Reumatisk korea 
(danssjuka) 

Chorea rheumatica minor 

Innefattar: 

Sydenhams korea 

Utesluter: 

Huntingtons korea (G10) 

Korea UNS (G25.5) 

I02.0 Reumatisk korea med 

hjärtsjukdom 
Korea UNS med hjärtengagemang 

Reumatisk korea med 

hjärtengagemang av varje slag 

klassificerbara under I01.- 

I02.9 Reumatisk korea utan uppgift om 

hjärtsjukdom 
Reumatisk korea UNS 
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KRONISKA REUMATISKA 
HJÄRTSJUKDOMAR (I05-I09)  

Morbi rheumatici chronici cordis 

I05 Reumatiska mitralisklaffel 

Morbi valvae mitralis rheumatici 

Innefattar: 

Med undantag för I05.1 innefattas 

här mitralisklaffel av okänd orsak 

eller UNS  

Utesluter: 

Icke reumatiskt mitralisklaffel 

(I34.-) 

I05.0 Mitralisstenos 
Mitralisstenos, reumatisk eller UNS  

I05.1 Reumatisk mitralisinsufficiens 

I05.2 Mitralisstenos med 

mitralisinsufficiens 

I05.8 Andra mitralisklaffel 

I05.9 Mitralisklaffel, ospecificerat 
Mitralisvitium UNS 

I06 Reumatiska aortaklaffel 

Morbi valvae aortae rheumatici 

Utesluter: 

Om icke specificerat som 

reumatiskt (I35.-) 

I06.0 Reumatisk aortastenos 

I06.1 Reumatisk aortainsufficiens 

I06.2 Reumatisk aortastenos med 

aortainsufficiens 

I06.8 Annat reumatiskt aortaklaffel 

I06.9 Reumatiskt aortaklaffel, 

ospecificerat 

I07 Reumatiska 
trikuspidalisklaffel 

Morbi valvae tricuspidalis 
rheumatici 

Innefattar: 

Trikuspidalisklaffel av okänd orsak 

eller UNS 

Utesluter: 

Om specificerat som icke 

reumatiskt (I36.-) 

I07.0 Trikuspidalisstenos 
Trikuspidalisstenos, reumatisk eller 

UNS  

I07.1 Trikuspidalisinsufficiens 

I07.2 Trikuspidalisstenos med 

trikuspidalisinsufficiens 

I07.8 Annat trikuspidalisklaffel 

I07.9 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat 
Trikuspidalisvitium UNS 

I08 Multipla klaffel 

Morbi valvarum multiplices 

Innefattar: 

Multipla klaffel av okänd orsak 

eller UNS 

Utesluter: 

Endokardit, icke specificerad klaff 

(I38) 

Multipla klaffel av annan känd  

orsak än reumatisk hjärtsjukdom  

(I34-I38, Q22-Q23 och Q24.8) 

Reumatisk sjukdom i endokardiet, 

icke specificerad klaff (I09.1) 

I08.0 Sjukdomar i både mitralis- och 

aortaklaffar 

I08.1 Sjukdomar i både mitralis- och 

trikuspidalisklaffar 

I08.2 Sjukdomar i både aorta- och 

trikuspidalisklaffar 

I08.3 Kombinerade sjukdomar i 

mitralis-, aorta- och 

trikuspidalisklaffar 

I08.8 Andra multipla klaffel 

I08.9 Multipla klaffel, ospecificerade 



 

283 
 

I09 Andra reumatiska 
hjärtsjukdomar 

Alii morbi rheumatici cordis 

I09.0 Reumatisk myokardit 

Utesluter: 

Akut reumatisk myokardit (I01.2) 

Myokardit icke specificerad som 

reumatisk (I51.4) 

I09.1 Reumatiska sjukdomar i 

endokardiet, icke specificerad 

klaff  
Reumatisk endokardit (kronisk) 

Reumatisk valvulit (kronisk) 

Utesluter: 

Endokardit, icke specificerad klaff 

(I38) 

I09.2 Kronisk reumatisk perikardit 
Adherent perikardium, reumatiskt 

Kronisk reumatisk 

mediastinoperikardit 

Kronisk reumatisk myoperikardit 

Utesluter: 

När ej specificerad som reumatisk 

(I31.-) 

I09.8 Andra specificerade reumatiska 

hjärtsjukdomar 
Reumatisk sjukdom i 

pulmonalisklaff 

I09.9 Reumatisk hjärtsjukdom, 

ospecificerad 
Reumatisk hjärtsvikt 

Reumatisk kardit 

Utesluter: 

Reumatoid kardit (M05.3) 

HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT 
BLODTRYCK OCH DÄRMED 
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR) 
(I10-I15)  

Morbi hypertonici 

Anmärkning: 

Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen 

(I20-I25) anges som bidiagnos (tilläggskod) 

Utesluter: 

Hypertoni som komplikation vid graviditet, 

förlossning och under barnsängstid (O10-O11, 

O13-O16) 

Neonatal hypertoni (P29.2) 

Pulmonell hypertoni: 

• primär (I27.0) 

• sekundär (I27.2) 

I10 Essentiell hypertoni (högt 
blodtryck utan känd orsak) 

Hypertonia essentialis 
Högt blodtryck 

Hypertoni (arteriell, benign, 

essentiell, malign, primär och 

systemisk) 

Anmärkning: 

Essentiell hypertoni som engagerar 

kärlen i hjärnan (I60-I69) och ögat 

(H35.0) anges som bidiagnos 

(tilläggskod) 

I11 Hypertoni med 
hjärtsjukdom 

Hypertonia cum morbo cordis 
Innefattar: 

Varje tillstånd under I50.-, I51.4-

I51.9 orsakat av hypertoni 

I11.0 Hypertensiv hjärtsjukdom med 

hjärtsvikt 
Hypertensiv hjärtsvikt 

I11.9 Hypertensiv hjärtsjukdom utan 

hjärtsvikt 
Hypertensiv hjärtsjukdom UNS 
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I12 Hypertoni med njursjukdom 

Hypertonia cum morbo renis 
Innefattar: 

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) 

(interstitiell) 

Arterioskleros i njuren 

Hypertensiv nefropati 

Nefroskleros 

Varje tillstånd under N18.-, N19.- 

eller N26.- orsakat av hypertoni 

Utesluter: 

Sekundär hypertoni (I15.-) 

I12.0 Hypertensiv njursjukdom med 

njursvikt 
Hypertensiv njursvikt 

I12.9 Hypertensiv njursjukdom utan 

njursvikt 
Hypertensiv njursjukdom UNS 

I13 Hypertoni med hjärt- och 
njursjukdom 

Hypertonia cum morbo cordis et 
renis 

Innefattar: 

Kardiorenal sjukdom 

Kardiovaskulär njursjukdom 

Varje tillstånd under I11.- 

tillsammans med varje tillstånd 

under I12.- 

I13.0 Hypertensiv hjärt- och 

njursjukdom med hjärtsvikt 

I13.1 Hypertensiv hjärt- och 

njursjukdom med njursvikt 

I13.2 Hypertensiv hjärt- och 

njursjukdom med både hjärtsvikt 

och njursvikt 

I13.9 Hypertensiv hjärt- och 

njursjukdom, ospecificerad 

I15 Sekundär hypertoni (högt 
blodtryck som följd av 
annan sjukdom) 

Hypertonia secundaria 

Anmärkning: 

Sekundär hypertoni som engagerar 

kärlen i hjärnan (I60-I69) och ögat 

(H35.0) anges som bidiagnos 

(tilläggskod)  

I15.0 Renovaskulär hypertoni 

I15.1 Hypertoni sekundär till andra 

njursjukdomar 

I15.2 Hypertoni sekundär till 

endokrina sjukdomar 

I15.8 Annan specificerad sekundär 

hypertoni 

I15.9 Sekundär hypertoni, 

ospecificerad 
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ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR 
(SJUKDOMAR ORSAKADE AV 
OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL 
TILL HJÄRTMUSKELN) (I20-I25)  

Morbus cordis ischaemicus 

Anmärkning: 

För kategorierna I21, I22, I24 och I25 gäller att 

vid morbiditetsstatistik avser varaktighet 

intervallet mellan symtomdebut och intagning 

på sjukhus eller i annan vårdform. Vid 

mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet 

mellan symtomdebut och död.  

Innefattar: 

Med uppgift om hypertoni (I10-I15) 

Tilläggskod kan användas för att ange närvaro 

av hypertoni 

I20 Anginösa bröstsmärtor 
(kärlkramp i bröstet) 

Angina pectoris 

I20.0 Instabil angina pectoris 
Accelererande (crescenderande) 

angina 

Nydebuterad svår angina 

Preinfarktsyndrom 

I20.1 Angina pectoris med 

dokumenterad 

koronarkärlsspasm 
Prinzmetalangina 

Variantangina 

I20.8 Andra former av angina pectoris 
Ansträngningsangina 

Coronary slow flow syndrome 

Stabil angina  

Stenokardi 

I20.9 Angina pectoris, ospecificerad 
Angina UNS 

Ischemiska bröstsmärtor 

I21 Akut hjärtinfarkt 

Infarctus myocardii acutus 

Innefattar: 

Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 

dagar) från symtomdebuten 

Utesluter: 

Gammal hjärtinfarkt (I25.2) 

Hjärtinfarkt med angiven 

varaktighet av mer än 4 veckor (28 

dagar) (I25.8) 

Postinfarktsyndrom (I24.1) 

Reinfarkt (I22.-) 

Vissa aktuella komplikationer i 

efterförloppet till akut hjärtinfarkt 

(I23.-) 

I21.0 Akut transmural 

framväggsinfarkt 
Akut transmural hjärtinfarkt: 

• anteroapikalt 

• anterolateralt 

• anteroseptalt 

• i framväggen UNS 

I21.1 Akut transmural diafragmal 

infarkt 
Akut transmural hjärtinfarkt: 

• i diafragmala väggen 

• inferolateralt 

• inferoposteriort 

I21.2 Akut transmural hjärtinfarkt 

med andra lokalisationer 
Akut transmural hjärtinfarkt: 

• i bakre väggen 

• posterobasalt 

• posterolateralt 

• posteroseptalt 

• septalt UNS 

I21.3 Akut transmural hjärtinfarkt 

med icke specificerad lokalisation 
Transmural hjärtinfarkt UNS 

I21.4 Akut subendokardiell infarkt 
Hjärtinfarkt utan ST-höjning 

(NSTEMI) 

Icke transmural hjärtinfarkt UNS 

I21.4A Akut subendokardiell infarkt i 

framvägg 

I21.4B Akut subendokardiell infarkt, 

diafragmal 

I21.4W Akut subendokardiell infarkt med 

annan lokalisation 

I21.4X Akut subendokardiell infarkt med icke 

specificerad lokalisation 
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I21.9 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad 
Hjärtinfarkt (akut) UNS 

I22 Reinfarkt (återinsjuknande i 
akut hjärtinfarkt) 

Infarctus myocardii iteratus 

Innefattar: 

Förnyad hjärtinfarkt  

 Utvidgad hjärtinfarkt 

Anmärkning. 

Vid morbiditetskodning ska I22 

anges för varje ny infarkt, oavsett 

lokalisation, som uppkommer inom 

4 veckor (28 dagar) räknat från 

tidigare infarkts början 

I22.0 Reinfarkt i framväggen 
Reinfarkt: 

• anteroapikalt 

• anterolateralt 

• anteroseptalt 

• i framväggen UNS 

I22.1 Reinfarkt i diafragmala väggen 
Reinfarkt: 

• i diafragmala väggen 

• inferolateralt 

• inferoposteriort 

I22.8 Reinfarkt med andra 

lokalisationer 
Reinfarkt: 

• i bakre väggen 

• posterobasalt 

• posterolateralt 

• posteroseptalt 

• septalt UNS 

I22.9 Reinfarkt med icke specificerad 

lokalisation 

I23 Vissa komplikationer till 
akut hjärtinfarkt 

Complicationes quaedam post 
infarctum myocardii acutum 

Anmärkning: 

När de uppräknade 

komplikationerna uppträder 

samtidigt med akut hjärtinfarkt 

(I21-I22) anges komplikationen 

som bidiagnos (tilläggskod) 

Utesluter: 

Nedan uppräknade tillstånd om ej 

specificerade som komplikation till 

akut hjärtinfarkt (I31.-, I51.-) 

I23.0 Hemoperikardium som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

I23.1 Förmaksseptumdefekt som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

I23.2 Kammarseptumdefekt som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

I23.3 Ruptur av hjärtväggen utan 

hemoperikardium som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

Utesluter: 

Med hemoperikardium (I23.0) 

I23.4 Ruptur av chordae tendineae som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

I23.5 Ruptur av papillarmuskel som 

komplikation till akut 

hjärtinfarkt 

I23.6 Trombos i förmak, hjärtöra eller 

kammare som komplikation till 

akut hjärtinfarkt 

I23.8 Andra specificerade 

komplikationer till akut 

hjärtinfarkt 
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I24 Andra akuta ischemiska 
hjärtsjukdomar 

Alii morbi ischaemici cordis acuti 

Utesluter: 

Angina pectoris (I20.-) 

Övergående myokardischemi hos 

nyfödd (P29.4) 

I24.0 Koronartrombos som ej 

resulterar i hjärtinfarkt 
Koronar emboli, ocklusion eller 

tromboembolism i artär eller ven 

som ej resulterar i hjärtinfarkt 

Utesluter: 

Specificerad som kronisk eller med 

angiven varaktighet av mer än 4 

veckor (28 dagar) från 

symtomdebuten (I25.8) 

I24.1 Postinfarktsyndrom 
Dresslers syndrom 

Postmyocardial infarction 

syndrome [PMI-syndrom] 

I24.8 Andra specificerade former av 

akut ischemisk hjärtsjukdom 

I24.9 Akut ischemisk hjärtsjukdom, 

ospecificerad 

Utesluter: 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 

UNS (I25.9) 

I25 Kronisk ischemisk 
hjärtsjukdom 

Morbus ischaemicus myocardii 
chronicus 

Utesluter: 

Kardiovaskulär sjukdom UNS 

(I51.6) 

I25.0 Aterosklerotisk kardiovaskulär 

sjukdom (beskriven endast på 

detta sätt) 

I25.1 Aterosklerotisk hjärtsjukdom 

(angiografiskt, skintigrafiskt eller 

patologiskt-anatomiskt påvisad) 

I25.2 Gammal hjärtinfarkt 
Infarctus myocardii vetus 

Tidigare hjärtinfarkt, som först i 

efterförloppet diagnostiserats med 

EKG eller med annan speciell 

undersökning, men utan aktuella 

symtom 

Utläkt hjärtinfarkt, som tidigare 

diagnostiserats, men utan aktuella 

symtom 

I25.3 Hjärtaneurysm 
Kammaraneurysm 

Muralt aneurysm 

I25.4 Koronarartäraneurysm och 

dissektion 
Förvärvad koronar arteriovenös 

fistel 

Utesluter: 

Medfött koronarartäraneurysm 

(Q24.5) 

I25.5 Ischemisk kardiomyopati 

I25.6 Tyst myokardischemi 
Objektiva förändringar utan 

subjektiva symtom 

I25.8 Andra specificerade former av 

kronisk ischemisk hjärtsjukdom 
Varje tillstånd under I21-I22 och 

I24.- specificerat som kroniskt eller 

med angiven varaktighet av mer än 

4 veckor (28 dagar) från 

symtomdebuten 

I25.9 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, 

ospecificerad 
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SJUKDOMSTILLSTÅND INOM 
LUNGCIRKULATIONEN (I26-I28)  

Morbi circulationis pulmonum 

I26 Lungemboli 

Embolia pulmonalis 

Innefattar: 

Pulmonell (arteriell) (venös): 

• infarkt 

• tromboembolism 

• trombos 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.2) 

• graviditet, förlossning eller 

under barnsängstid (O88.-) 

I26.0 Lungemboli med uppgift om akut 

cor pulmonale 
Akut cor pulmonale UNS 

I26.9 Lungemboli utan uppgift om 

akut cor pulmonale 
Lungemboli UNS 

I27 Andra sjukdomstillstånd 
inom lungcirkulationen 

Alii morbi circulationis 
pulmonum 

I27.0 Primär pulmonell hypertoni 

I27.1 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom 

I27.2 Annan sekundär pulmonell hy-

pertoni 

 Tilläggskod kan användas för att ange 

underliggande sjukdom 

I27.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd inom 

lungcirkulationen 
Pulmonell hypertoni sekundär till 

hjärtsjukdom, lungsjukdom eller 

annan specificerad sjukdom 

Utesluter:  

Eisenmengers defekt (Q21.8) 

I27.9 Pulmonell hjärtsjukdom, 

ospecificerad 
Cor pulmonale UNS 

Kronisk kardiopulmonell sjukdom 

UNS 

Kronisk cor pulmonale 

I28 Andra sjukdomar i 
lungkärlen 

Alii morbi vasculares pulmonum 

I28.0 Arteriovenös fistel i lungkärlen 

I28.1 Aneurysm i lungartären 

I28.8 Andra specificerade sjukdomar i 

lungkärlen 
Förvärvad ruptur, stenos eller 

striktur i lungkärlen 

I28.9 Sjukdom i lungkärlen, 

ospecificerad 
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ANDRA FORMER AV 
HJÄRTSJUKDOM (I30-I52)  

Alii morbi cordis 

I30 Akut perikardit 
(hjärtsäcksinflammation) 

Pericarditis acuta 

Innefattar: 

Akut perikardutgjutning 

Akut perimyokardit 

Utesluter: 

Reumatisk perikardit (akut) (I01.0) 

I30.0 Akut icke specifik idiopatisk 

perikardit 

I30.1 Infektiös perikardit 
Perikardit (på grund av): 

• pneumokocker 

• stafylokocker 

• streptokocker 

• virus 

Pyoperikardit 

Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B97) 

I30.1A Akut infektiös perikardit med 

tamponad 

I30.1B Akut infektiös perikardit utan 

tamponad 

I30.8 Andra specificerade former av 

akut perikardit 

I30.8A Akut recidiverande perikardit med 

tamponad 

I30.8B Akut recidiverande perikardit utan 

tamponad 

I30.9 Akut perikardit, ospecificerad 

I30.9A Akut perikardit UNS med tamponad 

I30.9B Akut perikardit UNS utan tamponad 

I31 Andra sjukdomar i 
perikardiet (hjärtsäcken) 

Alii morbi pericardii 

Utesluter: 

Vissa komplikationer till akut 

hjärtinfarkt (I23.-) 

När specificerad som reumatisk 

(I09.2) 

Postinfarktsyndrom (I24.1) 

Postkardiotomisyndrom (I97.0) 

Trauma (S26.-) 

I31.0 Kronisk adhesiv perikardit 
Accretio cordis 

Adherent perikardium 

Adhesiv mediastinoperikardit 

I31.1 Kronisk konstriktiv perikardit 
Concretio cordis 

Förkalkning av perikardiet 

I31.2 Hemoperikardium som ej 

klassificeras på annan plats 

I31.3 Utgjutning i perikardiet (icke 

inflammatorisk) 
Kyloperikardium 

I31.8 Andra specificerade sjukdomar i 

perikardiet 
Epikardiella plack 

Fokala perikardiella adhesioner 

I31.9 Sjukdom i perikardiet, 

ospecificerad 
Hjärttamponad UNS 

Kronisk perikardit UNS 

I32* Perikardit 
(hjärtsäcksinflammation) 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Pericarditis in morbis alibi 
classificatis 

I32.0* Perikardit vid bakteriesjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Perikardit vid: 

• gonokockinfektion (A54.8†) 

• meningokockinfektion (A39.5†) 

• syfilis (A52.0†) 

• tuberkulos (A18.8†) 

I32.1* Perikardit vid andra 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

I32.8* Perikardit vid andra 

specificerade sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Perikardit vid systemisk lupus 

erythematosus (M32.1†) 

Reumatoid perikardit (M05.3†) 

Uremisk perikardit (N18.5†) 
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I33 Akut och subakut 
endokardit (inflammatorisk 
hjärtklaffsjukdom) 

Endocarditis acuta et subacuta 

Utesluter: 

Akut reumatisk endokardit (I01.1) 

Endokardit UNS (I38) 

I33.0 Akut och subakut infektiös 

endokardit 
Endokardit (akut) (subakut): 

• bakteriell 

• infektiös UNS 

• lenta 

• malign 

• septisk 

• ulcerös 

Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B97) 

I33.9 Akut och subakut endokardit, 

ospecificerad 
Akut eller subakut endokardit, 

endomyokardit eller periendokardit 

I34 Icke reumatiska 
mitralisklaffsjukdomar 

Morbi valvae mitralis non 
rheumatici 

Utesluter: 

När specificerad som reumatisk 

eller av okänd orsak eller UNS 

(I05.-) 

När specificerad som medfödd  

(Q23.2, Q23.9) 

I34.0 Mitralisinsufficiens 
Mitralisklaffinsufficiens UNS eller 

av annan specificerad orsak än 

reumatisk 

I34.1 Prolaps av mitralisklaffen 
Floppy mitral valve syndrome 

Utesluter: 

Marfans syndrom (Q87.4) 

I34.2 Icke reumatisk mitralisstenos 

I34.8 Andra specificerade icke 

reumatiska 

mitralisklaffsjukdomar  
Icke reumatisk mitralisstenos med 

mitralisinsufficiens 

I34.9 Icke reumatisk 

mitralisklaffsjukdom, 

ospecificerad 

I35 Icke reumatiska 
aortaklaffsjukdomar 

Morbi valvae aortae non 
rheumatici 

Utesluter: 

Hypertrofisk subaortastenos (I42.1) 

När specificerad som medfödd 

(Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9) 

När specificerad som reumatisk 

(I06.-) 

I35.0 Aortastenos 

I35.1 Aortainsufficiens 
Aortaklaffinsufficiens UNS eller av 

annan specificerad orsak än 

reumatisk 

I35.2 Aortastenos med 

aortainsufficiens 

I35.8 Andra specificerade 

aortaklaffsjukdomar 

I35.9 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad 
Aortaklaffel UNS 

I36 Icke reumatiska 
trikuspidalisklaffsjukdomar 

Morbi valvae tricuspidalis non 
rheumatici 

Utesluter: 

När specificerad som medfödd 

(Q22.4, Q22.8, Q22.9) 

När specificerad som reumatisk 

eller av okänd orsak eller UNS 

(I07.-) 

I36.0 Icke reumatisk 

trikuspidalisstenos 
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I36.1 Icke reumatisk 

trikuspidalisinsufficiens 
Trikuspidalisklaffinsufficiens av 

annan specificerad orsak än 

reumatisk 

I36.2 Icke reumatisk 

trikuspidalisstenos med 

trikuspidalisinsufficiens 

I36.8 Andra specificerade icke 

reumatiska 

trikuspidalisklaffsjukdomar 

I36.9 Icke reumatisk 

trikuspidalisklaffsjukdom, 

ospecificerad 

I37 Pulmonalisklaffsjukdomar 

Morbi valvae pulmonalis 

Utesluter: 

När specificerad som medfödd 

(Q22.1, Q22.2, Q22.3) 

Om specificerade som reumatiska 

(I09.8) 

I37.0 Pulmonalisstenos 

I37.1 Pulmonalisinsufficiens 
Pulmonalisklaffinsufficiens UNS 

eller av annan specificerad orsak än 

reumatisk 

I37.2 Pulmonalisstenos med 

pulmonalisinsufficiens 

I37.8 Andra specificerade 

pulmonalisklaffsjukdomar 

I37.9 Pulmonalisklaffsjukdom, 

ospecificerad 

I38 Endokardit (inflammation i 
hjärtklaff), icke specificerad 
klaff  

Endocarditis, valva non indicata 
Endokardit (kronisk) UNS 

Klaffel UNS 

Klaffinsufficiens 

Klaffstenos 

Valvulit (kronisk) 

Ovannämnda tillstånd UNS eller av 

annan specificerad orsak än 

reumatisk eller medfödd 

Utesluter: 

Endokardiell fibroelastos (I42.4) 

Medfödd insufficiens i hjärtklaff 

UNS (Q24.8) 

Medfödd stenos i hjärtklaff UNS 

(Q24.8) 

När specificerad som reumatisk 

(I09.1) 

I39* Endokardit (inflammation i 
hjärtklaff) och 
hjärtklafförändringar vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Endocarditis et morbi valvarum 
cordis in morbis alibi classificatis 

Innefattar: 

Engagemang av endokard vid: 

• candidainfektion (B37.6†) 

• gonokockinfektion (A54.8†) 

• Libman-Sacks sjukdom 

(M32.1†) 

• meningokockinfektion (A39.5†) 

• reumatoid artrit (M05.3†) 

• syfilis (A52.0†) 

• tuberkulos (A18.8†) 

• tyfoidfeber (A01.0†) 

I39.0* Mitralisklafförändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

I39.1* Aortaklafförändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

I39.2* Trikuspidalisklafförändringar 

vid sjukdomar som klassificeras 

på annan plats 



 

292 
 

I39.3* Pulmonalisklafförändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

I39.4* Multipla klafförändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

I39.8* Endokardit, icke specificerad 

klaff, vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

I40 Akut myokardit 

Myocarditis acuta 

Utesluter: 

Akut reumatisk myokardit (I01.2) 

I40.0 Infektiös myokardit 
Septisk myokardit 

Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B97) 

I40.1 Isolerad myokardit 

I40.8 Annan akut myokardit 
Toxisk myokardit 

I40.9 Akut myokardit, ospecificerad 

I41* Myokardit vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Myocarditis in morbis alibi 
classificatis 

I41.0* Myokardit vid 

bakteriesjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Myokardit vid: 

• difteri (A36.8†) 

• gonokockinfektion (A54.8†) 

• meningokocksjukdom (A39.5†) 

• syfilis (A52.0†) 

• tuberkulos (A18.8†) 

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Influensamyokardit (akut):  

• identifierat säsongsvirus 

(J10.8†)  

• identifierat zoonotiskt eller 

pandemiskt virus (J09†)  

 • virus ej identifierat (J11.8†)  

Myokardit vid påssjuka (B26.8†)  

I41.2* Myokardit vid andra 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Myokardit vid: 

• Chagas sjukdom  

• akut (B57.0†) 

• kronisk (B57.2†) 

• Toxoplasmos (B58.8†) 

I41.8* Myokardit vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Myokardit vid sarkoidos (D86.8†) 

Reumatoid myokardit (M05.3†) 

I42 Kardiomyopati 
(hjärtmuskelsjukdom) 

Cardiomyopathia 

Utesluter: 

Ischemisk kardiomyopati (I25.5) 

Kardiomyopati under graviditet 

(O99.4) 

Kardiomyopati under barnsängstid 

(O90.3) 

I42.0 Dilaterad kardiomyopati 
 Congestive cardiomyopathy 

I42.1 Obstruktiv hypertrofisk 

kardiomyopati 
Hypertrofisk subaortastenos 

I42.2 Annan hypertrofisk 

kardiomyopati 
Icke obstruktiv hypertrofisk 

kardiomyopati 

I42.3 Endomyokardiell (eosinofil) 

sjukdom 
Endomyokardiell (tropisk) fibros 

Löfflers endokardit 

I42.4 Endokardiell fibroelastos 
Kongenital kardiomyopati 

I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati 
 Konstriktiv kardiomyopati UNS 

I42.6 Alkoholkardiomyopati 

I42.7 Kardiomyopati orsakad av 

läkemedel och annan yttre 

påverkan 

Tilläggskod kan användas för att 

identifiera orsak (kapitel 20) 
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I42.8 Andra specificerade 

kardiomyopatier 
Takotsubo 

I42.9 Kardiomyopati, ospecificerad 
Kardiomyopati (primär) (sekundär) 

UNS 

I43* Hjärtmuskelsjukdom vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Cardiomyopathia in morbis alibi 
classificatis 

I43.0* Kardiomyopati vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Kardiomyopati vid difteri (A36.8†) 

I43.1* Kardiomyopati vid 

ämnesomsättningssjukdomar 
Hjärtamyloidos (E85.-†) 

I43.2* Kardiomyopati vid 

nutritionsrubbningar 
Kardiomyopati vid 

nutritionsrubbning UNS (E63.9†) 

I43.8* Kardiomyopati vid andra 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Gikttofi i hjärtat (M10.0†) 

Tyreotoxisk hjärtsjukdom (E05.-†) 

I44 Atrioventrikulärt block och 
vänstersidigt grenblock 
(retledningsrubbning 
mellan förmak och 
kammare respektive i den 
vänstra skänkeln) 

Bloccus atrioventricularis et 
bloccus sinister 

Utesluter: 

Medfött hjärtblock (Q24.6) 

I44.0 Atrioventrikulärt block, första 

graden 

I44.1 Atrioventrikulärt block, andra 

graden 
Andra gradens block, typ I och  

typ II 

Möbitz block, typ I och typ II 

Wenckebachblock 

I44.1A AV-block grad II/Wenckebachs typ 

I44.1B AV-block grad II/Mobitz typ II 

I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt 
Atrioventrikulärt block, typ III 

Totalt hjärtblock UNS 

I44.3 Annat och icke specificerat 

atrioventrikulärt block 
Atrioventrikulärt block UNS 

I44.4 Vänstersidigt främre 

fascikelblock 
Anterolateralt block 

Left anterior hemiblock [LAH] 

I44.5 Vänstersidigt bakre fascikelblock 
Left posterior hemiblock [LPH] 

Posterobasalt block 

Posterolateralt block 

I44.6 Annat vänstersidigt grenblock  
Vänstersidigt grenblock, komplett 

Vänstersidigt grenblock, inkomplett 

I44.6A Komplett vänstergrenblock 

I44.6B Inkomplett vänstergrenblock 

I44.7 Vänstersidigt grenblock, 

ospecificerat 

I45 Andra 
retledningsrubbningar 

Alia dysfunctio conductionis 
cordis 

I45.0 Högersidigt fascikelblock 
Högersidigt grenblock, komplett 

Högersidigt grenblock, inkomplett 

I45.0A Komplett högergrenblock 

I45.0B Inkomplett högergrenblock 

I45.1 Annat och icke specificerat 

högersidigt grenblock 
Högersidigt grenblock UNS 

I45.2 Bifascikulärt block 

I45.3 Trifascikulärt block 
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I45.4 Icke specificerat 

intraventrikulärt block 
Grenblock UNS 

I45.5 Annat specificerat hjärtblock 
Sinoatrialt block 

Sinoaurikulärt block 

I45.6 Pre-excitationssyndrom 
Abnorm atrioventrikulär excitation 

Atrioventrikulär överledning: 

• påskyndad 

• accessorisk 

• pre-excitatorisk 

Lown-Ganong-Levines syndrom 

Wolff-Parkinson-White [WPW]-

syndrom 

I45.6A Wolff-Parkinson-White (WPW)-

syndrom 

I45.6B Lown-Ganong-Levine (LGL)-syndrom 

I45.6W Pre-excitationssyndrom av annan typ 

I45.6X Pre-excitationssyndrom/accessorisk 

överledning 

I45.8 Andra specificerade 

retledningsrubbningar 
Atrioventrikulär dissociation 

Interferensdissociation 

Utesluter: 

Förlängt QT-intervall (R94.3) 

Långt QT-syndrom (I49.8) 

I45.9 Retledningsrubbning, 

ospecificerad 
Adams-Stokes syndrom 

Hjärtblock UNS 

Utesluter: 

Adams-Stokes syndrom vid 

atrioventrikulärt block, typ III 

(I44.2) 

I46 Hjärtstillestånd 

Asystolia 

Utesluter: 

Kardiogen chock (R57.0) 

• som komplikation till abort, 

extrauteringraviditet eller mola 

(O00-O07, O08.8) 

• som komplikation till obstetrisk 

kirurgi och obstetriska åtgärder 

(O75.4) 

I46.0 Hjärtstillestånd med 

framgångsrik hjärt-lungräddning 

I46.1 Plötslig hjärtdöd 

Utesluter: 

Plötslig död: 

• UNS (R96) 

• med hjärtinfarkt (I21-I22) 

• med överledningsrubbning (I44-

I45) 

I46.9 Hjärtstillestånd, ospecificerat 
Hjärtstopp UNS 

I47 Paroxysmal takykardi 

Tachycardia paroxysmalis 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.8) 

• obstetrisk kirurgi och 

obstetriska åtgärder (O75.4) 

Takykardi: 

• sinoaurikulär UNS (R00.0) 

• sinustakykardi UNS (R00.0) 

•  UNS (R00.0) 

I47.0 Re-entry ventricular arrythmia 

I47.1 Paroxysmal supraventrikulär 

takykardi 
Takykardi (paroxysmal): 

• Atrioventrikulär 

• re-entrant (nodal) [AVNRT] 

[AVRT]  

•  UNS 

• återkopplings 

• förmaks 

• junctional 

• nodal 

I47.2 Paroxysmal ventrikulär 

takykardi 
Kammartakykardi 

Torsade des pointes 

I47.2A Kammartakykardi, kortvarig 

I47.2B Kammartakykardi, långvarig 

I47.2C Kammartakykardi, torsades des pointes 

I47.9 Paroxysmal takykardi, 

ospecificerad 
Bouveret(-Hoffman)s syndrom 
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I48 Förmaksflimmer och 
förmaksfladder 

Fibrillatio atrialis et volitatio 
atrialis 

Kroniskt förmaksflimmer/fladder 

Paroxysmalt 

förmaksflimmer/fladder 

I48.0 Paroxysmalt förmaksflimmer 

I48.1 Persisterande förmaksflimmer 

I48.2 Kroniskt förmaksflimmer 

I48.3 Typiskt förmaksfladder 
Förmaksfladder typ 1 

I48.4 Atypiskt förmaksfladder 
Förmaksfladder typ II 

I48.9 Förmaksflimmer och 

förmaksfladder, ospecificerat 

I49 Andra hjärtarytmier 

Alia arrhythmia cordis 

Utesluter: 

Bradykardi: 

• sinoatrial (R00.1) 

• sinusbradykardi (R00.1) 

• UNS (R00.1) 

• vagal (R00.1) 

Neonatal kardiell dysrytmi (P29.1) 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.8) 

• obstetrisk kirurgi och 

obstetriska åtgärder (O75.4) 

I49.0 Ventrikelflimmer och 

ventrikelfladder 

I49.1 Prematur depolarisation av 

förmaket 
Förmaksextraslag 

Supraventrikulära extraslag [SVES] 

I49.2 Nodal prematur depolarisering 
Nodala extraslag 

Nodala supraventrikulära extraslag 

I49.3 Prematur depolarisation av 

kammaren 
Kammarextraslag 

Ventrikulära extraslag [VES] 

I49.4 Annan och icke specificerad 

prematur depolarisation 
Ektopiska slag UNS 

Extrasystolier UNS 

Prematura slag UNS 

I49.5 Sick sinus syndrome 
Brady-takysyndrom 

Sinusarrest 

Sjuk sinusknuta 

I49.5A Sinus arrest 

I49.5B Sick sinus syndrome 

I49.5C Brady-takysyndrom 

I49.8 Andra specificerade hjärtaryt-

mier  

Brugadas syndrom  

Ersättningsrytm (nodal)  

Hjärtrytmrubbning:  

• ektopisk  

• från koronarsinus  

Långt QT-syndrom  

Utesluter: 

Förlängt QT-intervall (R94.3)   

I49.8C Kardiell ersättningsrytm 

I49.8D Brugadas syndrom 

I49.8E Långt QT-syndrom 

I49.8W Andra specificerade hjärtarytmier 

I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad 
Hjärtarytmi UNS 

I50 Hjärtinsufficiens 

Insufficientia cordis 

Utesluter: 

Hjärtinsufficiens efter hjärtkirurgi 

eller orsakad av hjärtprotes (I97.1) 

Kardiogen chock (R57.0) 

Neonatal hjärtsvikt (P29.0) 

Orsakad av hypertoni (I11.0) 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.8) 

• obstetrisk kirurgi eller 

obstetriska åtgärder (O75.4) 

I50.0 Högerhjärtsvikt 
Congestive heart failure 

Högerhjärtsvikt, akut 

Högerhjärtsvikt, kronisk 

Högerhjärtsvikt sekundärt till 

vänsterhjärtsvikt 
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I50.1 Vänsterhjärtsvikt 
Asthma cardiale 

Med och utan lungödem 

Vänsterhjärtsvikt, akut 

Vänsterhjärtsvikt, kronisk 

Vänsterhjärtsvikt, subakut 

I50.1A Vänsterhjärtsvikt med nedsatt 

ejektionsfraktion (HFrEF) 
Anmärkning: Vänster kammares 

ejektionsfraktion < 40 % 

I50.1B Vänsterhjärtsvikt med lätt nedsatt 

ejektionsfraktion (HFmrEF) 
Anmärkning: Vänster kammares 

ejektionsfraktion 40-49 % 

I50.1C Vänsterhjärtsvikt med bevarad 

ejektionsfraktion (HFpEF) 
Anmärkning: Vänster kammares 

ejektionsfraktion ≥ 50 % 

I50.1X Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad 

I50.9 Hjärtinsufficiens, ospecificerad 
Hjärtinkompensation UNS 

I51 Ofullständigt preciserade 
hjärtsjukdomar och 
komplikationer till 
hjärtsjukdom 

Morbi cordis male definiti et 
complicationes morbi cordis 

Utesluter: 

Komplikationer åtföljande akut 

hjärtinfarkt (I23.-) 

När specificerad som reumatisk 

(I00-I09) 

I51.0 Förvärvad septumdefekt i hjärtat 
Förvärvad (gammal): 

• förmaksseptumdefekt 

• kammarseptumdefekt 

I51.1 Ruptur av chordae tendineae som 

ej klassificeras på annan plats 

I51.2 Ruptur av papillarmuskel som ej 

klassificeras på annan plats 

I51.3 Intrakardiell trombos som ej 

klassificeras på annan plats 
Trombos (gammal): 

• apikal 

• aurikulär 

• förmaks 

• kammar 

I51.4 Myokardit, ospecificerad 
Kronisk (interstitiell) myokardit 

Myokardiell fibros 

I51.5 Degenerativ 

hjärtmuskelförändring 
Degeneration av hjärtat eller 

myokardiet: 

• fett 

• senil 

Degenerativ hjärtmuskelsjukdom 

Utesluter: 

Kardiomyopati (I42.-) 

I51.6 Kardiovaskulär sjukdom, 

ospecificerad 

Utesluter: 

Aterosklerotisk kardiovaskulär 

sjukdom (I25.0) 

I51.7 Hjärtförstoring 
Hjärtdilatation 

Hjärthypertrofi 

Kammardilatation 

I51.8 Annan ofullständigt preciserad 

hjärtsjukdom 
Akut och kronisk kardit 

Akut och kronisk pankardit 

I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad 
Morbus cordis UNS 

I52* Andra hjärtsjukdomar vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi cordis in morbis alibi 
classificatis 

Utesluter: 

Kardiovaskulära sjukdomar UNS 

vid sjukdomar som klassificeras på 

annan plats (I98.-*) 

I52.0* Andra hjärtsjukdomar vid 

bakteriesjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Meningokockkardit som ej 

klassificeras på annan plats 

(A39.5†) 

I52.1* Andra hjärtsjukdomar vid andra 

infektionssjukdomar och parasit-

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Pulmonell hjärtsjukdom vid 

schistosomiasis (B65.-†) 
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I52.8* Andra specificerade 

hjärtsjukdomar vid andra 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Reumatoid kardit (M05.3†) 

SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL  
(I60-I69)  

Morbi cerebrovasculares 

Tilläggskod kan användas för att ange närvaro av 

hypertoni 

Innefattar: 

Sjukdomar i hjärnans kärl med uppgift om högt 

blodtryck (tillstånd under I10 och I15.-) 

Utesluter: 

Övergående cerebral ischemi och besläktade 

syndrom (G45.-) 

Traumatisk intrakraniell blödning (S06.-) 

Vaskulär demens (F01.-) 

I60 Subaraknoidalblödning 
(blödning under 
spindelvävshinnan) 

Haemorrhagia subarachnoidalis 

Utesluter: 

Hos nyfödd (P52.5) 

Sena effekter av 

subaraknoidalblödning (I69.0) 

I60.0 Subaraknoidalblödning från 

karotissifonen eller 

karotisbifurkationen 

I60.1 Subaraknoidalblödning från 

arteria cerebri media 

I60.2 Subaraknoidalblödning från 

arteria communicans anterior 

I60.3 Subaraknoidalblödning från 

arteria communicans posterior 

I60.4 Subaraknoidalblödning från 

arteria basilaris 

I60.5 Subaraknoidalblödning från 

arteria vertebralis 

I60.6 Subaraknoidalblödning från 

andra intrakraniella artärer 
Multipelt engagemang av 

intrakraniella artärer 

I60.7 Subaraknoidalblödning från icke 

specificerad intrakraniell artär 

Innefattar: 

Rupturerat cerebralt aneurysm 

I60.8 Annan subaraknoidalblödning 
Ruptur av cerebral arteriovenös 

missbildning 
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I60.9 Subaraknoidalblödning, 

ospecificerad 

I61 Hjärnblödning 

Haemorrhagia cerebri 

Utesluter: 

Hos nyfödd (P52.-) 

Sena effekter av intracerebral 

blödning (I69.1) 

Traumatisk hjärnblödning (S06.3) 

I61.0 Djup intracerebral blödning i 

storhjärnshemisfär 

I61.1 Ytlig intracerebral blödning i 

storhjärnshemisfär 

I61.2 Intracerebral blödning i 

storhjärnshemisfär, ospecificerad 

I61.3 Intracerebral blödning i 

hjärnstammen 

I61.4 Intracerebellär blödning  

I61.5 Intraventrikulär blödning 

I61.6 Intracerebral blödning med 

multipel lokalisation 

I61.8 Annan specificerad intracerebral 

blödning 

I61.9 Intracerebral blödning, 

ospecificerad 

I62 Annan icke traumatisk 
intrakraniell blödning 

Alia haemorrhagia intracranialis 
non traumatica 

Utesluter: 

Hos nyfödd (P52.-) 

Sena effekter efter intrakraniell 

blödning (I69.2) 

I62.0 Icke-traumatisk subdural 

blödning 

I62.1 Icke traumatisk extradural 

blödning 
Icke traumatisk epidural blödning 

I62.9 Intrakraniell blödning (icke 

traumatisk) ospecificerad 

I63 Cerebral infarkt 

Infarctus cerebri 

Innefattar: 

Ocklusion och stenos av cerebrala 

och precerebrala artärer (inklusive 

truncus brachiocephalicus) som 

orsakar cerebral infarkt 

Utesluter: 

Sena effekter av cerebral infarkt 

(I69.3) 

I63.0 Cerebral infarkt orsakad av 

trombos i precerebrala artärer 

I63.1 Cerebral infarkt orsakad av 

emboli i precerebrala artärer 

I63.2 Cerebral infarkt orsakad av icke 

specificerad ocklusion eller stenos 

i precerebrala artärer 

I63.3 Cerebral infarkt orsakad av 

trombos i cerebrala artärer 

I63.4 Cerebral infarkt orsakad av 

emboli i cerebrala artärer 

I63.5 Cerebral infarkt orsakad av icke 

specificerad ocklusion eller stenos 

i cerebrala artärer 

I63.6 Cerebral infarkt orsakad av 

cerebral venös trombos, icke 

varig 

I63.8 Annan specificerad cerebral 

infarkt 

I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad 

I64 Akut cerebrovaskulär 
sjukdom ej specificerad 
som blödning eller infarkt 

Apoplexia cerebri, haemorrhagia 
sive infarctu non indicato 

Akut cerebral insult UNS 

Akut cerebrovaskulär sjukdom 

UNS 

Apoplexi 

Stroke 

Utesluter: 

Sena effekter av cerebrovaskulär 

sjukdom (I69.4) 
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I65 Ocklusion och stenos av 
precerebrala artärer som ej 
lett till cerebral infarkt 

Occlusio et stenosis arteriae 
praecerebralis, infarctum 
cerebralem non provocantes 

Innefattar: 

Emboli, stenos, obstruktion och 

trombos av karotisartärer och 

vertebrobasilära artärer som ej lett 

till infarkt 

Utesluter: 

När orsak till cerebral infarkt (I63.-) 

I65.0 Ocklusion och stenos av arteria 

vertebralis 

I65.1 Ocklusion och stenos av arteria 

basilaris 

I65.2 Ocklusion och stenos av arteria 

carotis 

I65.3 Ocklusion och stenos av multipla 

och bilaterala precerebrala 

artärer 

I65.8 Ocklusion och stenos av annan 

specificerad precerebral artär 

I65.9 Ocklusion och stenos av icke 

specificerad precerebral artär 
Precerebral artär UNS 

I66 Ocklusion och stenos av 
cerebrala artärer som ej lett 
till cerebral infarkt 

Occlusio et stenosis arteriae 
cerebralis, infarctum cerebralem 
non provocantes 

Innefattar: 

Emboli, stenos, obstruktion och 

trombos av arteria cerebri media, 

anterior, posterior och cerebellära 

artärer som ej lett till infarkt 

Utesluter: 

När orsak till cerebral infarkt (I63.-) 

I66.0 Ocklusion och stenos av arteria 

cerebri media 

I66.1 Ocklusion och stenos av arteria 

cerebri anterior 

I66.2 Ocklusion och stenos av arteria 

cerebri posterior 

I66.3 Ocklusion och stenos av 

cerebellära artärer 

I66.4 Ocklusion och stenos av multipla 

och bilaterala cerebrala artärer 

I66.8 Ocklusion och stenos av annan 

specificerad cerebral artär 
Ocklusion och stenos av 

perforerande artärer 

I66.9 Ocklusion och stenos av icke 

specificerad cerebral artär 

I67 Andra cerebrovaskulära 
sjukdomar  

Alii morbi cerebrovasculares 

Utesluter: 

Sena effekter av de listade 

tillstånden (I69.8) 

I67.0 Dissektion av cerebrala artärer, 

icke brustna 

Utesluter: 

Brustna cerebrala artärer (I60.7) 

I67.1 Cerebralt aneurysm, icke brustet 
Cerebral(t): 

• aneurysm UNS 

• förvärvad arteriovenös fistel 

Utesluter: 

Brustet cerebralt aneurysm (I60.-) 

Medfött, icke brustet cerebralt 

aneurysm (Q28.-) 

I67.2 Cerebral ateroskleros 
Aterom i cerebrala artärer 

I67.3 Progressiv vaskulär 

leukoencefalopati 
Binswangers sjukdom 

Utesluter: 

Subkortikal vaskulär demens 

(F01.2) 

I67.4 Hypertensiv encefalopati 

I67.5 Moyamoyasjukdom 
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I67.6 Icke varig trombos i 

intrakraniella venösa systemet 
Icke varig trombos i: 

• cerebral ven 

• intrakraniellt venöst sinus 

Utesluter: 

När orsak till infarkt (I63.6) 

I67.7 Cerebral arterit som ej 

klassificeras på annan plats 

I67.8 Andra specificerade 

cerebrovaskulära sjukdomar 
Cerebral ischemi (kronisk) 

I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, 

ospecificerad 

I68* Förändringar i hjärnans kärl 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi cerebrovasculares in 
morbis alibi classificatis 

I68.0* Cerebral amyloid angiopati 

(E85.-†) 

I68.1* Cerebral arterit vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Cerebral arterit vid: 

• listerios (A32.8†) 

• syfilis (A52.0†) 

• tuberkulos (A18.8†) 

I68.2* Cerebral arterit vid andra 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Cerebral arterit vid systemisk lupus 

erythematosus (M32.1†) 

I68.8* Andra specificerade 

cerebrovaskulära tillstånd vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
 Uremisk apoplexi vid kronisk 

njursjukdom (N18.5†) 

I69 Sena effekter av 
cerebrovaskulär sjukdom  

Sequelae morbi 
cerebrovascularis 

Anmärkning: 

I69 avser följdtillstånd efter 

sjukdom som kodas under I60-

I67.1och I67.4-I67.9. Inkluderar 

tillstånd som specificeras som 

följdtillstånd eller sena effekter 

eller som kvarstår ett år eller mer 

efter det ursprungliga insjuknandet 
 

I69 ska inte användas för kronisk 

cerebrovaskulär sjukdom. Sådana 

tillstånd kodas under I60-I67 

I69.0 Sena effekter av 

subaraknoidalblödning 

II69.1 Sena effekter av intracerebral 

blödning 

I69.2 Sena effekter av annan icke 

traumatisk intrakraniell blödning 
Sena effekter av subduralblödning 

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 
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SJUKDOMAR I ARTÄRER, 
ARTERIOLER (SMÅARTÄRER) OCH 
KAPILLÄRER (I70-I79)  

Morbi arteriales, arteriolares et 
capillares 

I70 Ateroskleros 
(åderförkalkning) 

Atherosclerosis 

Innefattar: 

Arterioloskleros 

Arterioskleros 

Arteriosklerotisk kärlsjukdom 

Aterom 

Degeneration: 

• arteriell 

• arteriovaskulär 

• vaskulär 

Endarteritis deformans eller 

obliterans 

Senil arterit eller senil endarterit 

Utesluter: 

Ateroskleros: 

• cerebral (I67.2) 

• koronar (I25.1) 

• mesenteriell (K55.1) 

• pulmonell (I27.0) 

I70.0 Ateroskleros i aorta 

Utesluter: 

Leriches syndrom (I74.0) 

I70.0A  Ateroskleros i torakala aorta 

I70.0B Ateroskleros i bukaorta 

I70.0X  Ateroskleros i aorta, ospecificerat 

I70.1 Ateroskleros i njurartär 
Goldblattnjure 

Utesluter: 

Ateroskleros i njurarterioler (I12.-) 

I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer 
Aterosklerotiskt gangrän 

Mönckebergs mediaskleros 

Utesluter: 

Claudicatio intermittens (I73.9B) 

I70.2A Perifer ateroskleros med gangrän 

I70.2C Perifer ateroskleros med bensår 

I70.2D Perifer ateroskleros med vilosmärtor 

utan sår 

I70.2E Perifer ateroskleros utan symtom 

I70.2X Ateroskleros i extremitetsartärer, 

ospecificerat 

I70.8 Ateroskleros i andra 

specificerade artärer 

I70.9 Generaliserad och icke 

specificerad ateroskleros 

I71 Aortaaneurysm 
(aortabråck) 

Aneurysma aortae 

I71.0 Dissektion av aorta (oavsett 

lokalisation) 
Dissekerande aneurysm i aorta 

oavsett lokalisation 

I71.0A  Aortadissektion, Stanford typ A 

I71.0B Aortadissektion, Stanford typ B 

I71.0W  Aortadissektion, annan specificerad 

Exempel: 

Dissektion i bukaorta 

Non-A-non-B-dissektion 

Penetrerande ulceration i aorta 

(PAU) 

I71.0X Aortadissektion, ospecificerad 

I71.1 Torakalt aortaaneurysm, brustet 

I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke 

brustet 

I71.3 Bukaortaaneurysm, brustet 

I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet 

I71.5 Torakoabdominellt 

aortaaneurysm, brustet 

I71.6 Torakoabdominellt 

aortaaneurysm, icke brustet 

I71.8 Aortaaneurysm med icke 

specificerad lokalisation, brustet 
Ruptur av aorta UNS 

I71.9 Aortaaneurysm med icke 

specificerad lokalisation, icke 

brustet 
Aortaaneurysm UNS 

Dilatation av aorta 

Hyalin nekros i aorta 
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I72 Annat aneurysm 
(artärbråck) och dissektion 

Aliud aneurysma et dissectio 

Innefattar: 
Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) 

(falskt) 

Utesluter: 
Aneurysm (i): 

• aorta (I71.-) 

• arteriovenöst: 

• förvärvat (I77.0) 

• UNS (Q27.3) 

• cerebralt: 

• brustet (I60.7) 

• icke brustet (I67.1) 

• hjärta (I25.3) 

• koronarartär (I25.4) 

• lungartär (I28.1) 

• retinalartär (H35.0) 

• variköst (I77.0) 

 Dissektion av:  

• koronarartär (I25.4) 

• precerebral artär, medfödd (icke 

rupturerad) (Q28.1) 

I72.0 Aneurysm och dissektion i arteria 

carotis 

I72.1 Aneurysm och dissektion i artär i 

övre extremitet 

I72.2 Aneurysm och dissektion i 

njurartär 

I72.2A Aneurysm i njurartär 

I72.2B Dissektion i njurartär 

I72.3 Aneurysm och dissektion i arteria 

iliaca 

I72.4 Aneurysm och dissektion i artär i 

nedre extremitet 

I72.4A Femoralisaneurysm 

I72.4B Popliteaaneurysm, trombotiserat 

I72.4C Popliteaaneurysm, rupturerat 

I72.4D Popliteaaneurysm, ospecificerat 

I72.4E Dissektion i artär i nedre extremitet 

I72.4W Aneurysm i artär i nedre extremitet, 

annan specificerad artär än femoralis 

och poplitea 

I72.4X Aneurysm i artär i nedre extremitet, 

ospecificerad 

I72.5 Aneurysm och dissektion i andra 

precerebrala artärer 
Aneurysm och disektion i arteria 

basilaris 

Utesluter:  
 Aneurysm och dissektion i: 

•  arteria carotisk (I72.0) 

• arteria vertebralis (I72.6) 

I72.6 Aneurysm och dissektion i arteria 

vertebralis 

I72.8 Aneurysm och dissektion i andra 

specificerade artärer 

I72.9 Aneurysm och dissektion med 

icke specificerad lokalisation 

I73 Andra sjukdomar i perifera 
kärl 

Alii morbi vasculorum 
periphericorum 

Utesluter: 

Frostknöl (T69.1) 

Immersion hand and foot (T69.0) 

Köldskada (T33-T35) 

Spasm i cerebral artär (G45.9) 

I73.0 Raynauds syndrom 
Raynauds fenomen 

Raynauds gangrän 

Raynauds sjukdom 

I73.1 Thromboangiitis obliterans 

[Bürger] 

I73.8 Andra specificerade sjukdomar i 

perifera kärl 
Akrocyanos 

Akroparestesi: 

• okomplicerad [Schultzes typ] 

• vasomotorisk [Nothnagels typ] 

Erytrocyanos 

Erytromelalgi 

I73.8A Akrocyanos 

I73.8B Akroparestesi 

I73.8C Erytrocyanos 

I73.8D Erytromelalgi 

I73.8W Andra specificerade sjukdomar i 

perifera kärl 
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I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, 

ospecificerad 
Artärspasm 

Claudicatio intermittens 

I73.9A Artärspasm 

I73.9B Claudicatio intermittens 

I73.9C Digital ischemi 

I73.9W Annan specificerad perifer vaskulär 

sjukdom 

I73.9X Perifer kärlsjukdom, ospecificerad 

I74 Emboli och trombos i artär 

Embolia et thrombosis 
arteriarum 

Innefattar: 

Embolisk och trombotisk infarkt 

Embolisk och trombotisk ocklusion 

Utesluter: 

Emboli och trombos (i): 

• basilarartär (I63.0-I63.2, I65.1) 

• cerebral artär (I63.3-I63.5, 

I66.9) 

• karotid (I63.0-I63.2, I65.2) 

• koronarartär (I21-I25) 

• lungartär (I26.-) 

• mesenterialartär (K55.0) 

• njurartär (N28.0) 

• precerebral artär (I63.0-I63.2, 

I65.9) 

• retinalartär (H34.-) 

• som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet 

eller mola (O00-O07, O08.2) 

• graviditet, förlossning och 

under barnsängstid (O88.-) 

• vertebralartär (I63.0-I63.2, 

I65.0) 

I74.0 Emboli och trombos i bukaorta 
Bifurkationssyndrom 

Leriches syndrom 

I74.0A Emboli och trombos i 

aortabifurkationen (sadelembolus) 

I74.0W Emboli och trombos i bukaorta, annan 

specificerad 

I74.0X Emboli och trombos i bukaorta, 

ospecificerad 

I74.1 Emboli och trombos i andra och 

icke specificerade delar av aorta 

I74.2 Emboli och trombos i övre 

extremitetsartärer 

I74.3 Emboli och trombos i nedre 

extremitetsartärer 

I74.4 Emboli och trombos i 

extremitetsartärer, ospecificerade 
Perifer arteriell emboli 

I74.5 Emboli och trombos i arteria 

iliaca 

I74.8 Emboli och trombos i andra 

specificerade artärer 

I74.9 Emboli och trombos i icke 

specificerad artär 

 
I77 Andra sjukdomar i artärer 

och arterioler (småartärer) 

Alii morbi arteriarum et 
arteriolarum 

Utesluter: 

Hypersensitivitetsangiit (M31.0) 

Kollagen sjukdom (M30-M36) 

Pulmonalartär (I28.-) 

I77.0 Arteriovenös fistel, förvärvad 
Aneurysmatiskt varix 

Arteriovenöst aneurysm, förvärvat 

Utesluter: 

Arteriovenöst aneurysm UNS 

(Q27.3) 

Cerebrala kärl (I67.1) 

Koronarkärl (I25.4) 

Traumatisk, se skador i blodkärl 

efter kroppsdel 

I77.1 Artärstriktur 

I77.2 Artärruptur 
Fistel i artär 

Utesluter: 

Traumatisk ruptur av artär, se 

skador på blodkärl efter kroppsdel 

I77.3 Arteriell fibromuskulär dysplasi 

I77.4 Kompressionssyndrom i arteria 

coeliaca 

I77.5 Nekros i artär 
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I77.6 Arterit, ospecificerad 
Aortit UNS 

Endarterit UNS 

Utesluter: 

Arterit eller endarterit i: 

• aortabågen [Takayasu] (M31.4) 

• cerebralartär som ej 

klassificeras på annan plats 

(I67.7) 

• koronarartär (I25.8) 

Arteritis deformans (I70.-) 

Arteritis obliterans (I70.-) 

Arteritis senilis (I70.-) 

Jättecellsarterit (M31.5-M31.6) 

I77.8 Andra specificerade sjukdomar i 

artärer och arterioler 
Erosion eller sår i artär 

I77.9 Sjukdom i artärer och arterioler, 

ospecificerad 

I78 Sjukdomar i kapillärerna 

Morbi vasorum capillarium 

I78.0 Hereditär hemorragisk 

telangiektasi 
Rendu-Osler-Webers sjukdom 

I78.1 Nevus, icke-neoplastiskt 
Angioma senile 

Spindelnevus 

Utesluter: 

Blått nevus (D22.-) 

Hårigt nevus (D22.-) 

Melanocytnevus (D22.-) 

Naevus flammeus (Q82.5) 

Nevus UNS (D22.-) 

Pigmentnevus (D22.-) 

Portvinsnevus (Q82.5) 

Vaskulärt nevus UNS (Q82.5) 

Verruköst nevus (Q82.5) 

I78.1A Angioma senile 

I78.1B Spindelnevus 

I78.1C Telangiektasier 

I78.1X Icke-neoplastiskt nevus, ospecifierat 

I78.8 Andra specificerade sjukdomar i 

kapillärerna 

I78.9 Sjukdom i kapillärerna, 

ospecificerad 

I79* Förändringar i artärer, 
arterioler (småartärer) och 
kapillärer vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi arteriarum, arteriolarum et 
capillarium in morbis alibi 
classificatis 

I79.0* Aneurysm i aorta vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Syfilitiskt aortaaneurysm (A52.0†) 

I79.1* Aortit vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Syfilitisk aortit (A52.0†) 

I79.2* Perifer angiopati vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Diabetisk perifer angiopati (E10-

E14† med gemensam fjärdeposition 

.5) 

I79.8* Andra specificerade förändringar 

i artärer, arterioler och 

kapillärer vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL 
OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ 
KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS  
(I80-I89)  

Morbi venarum et systematis 
lymphatici non alibi classificati 

Utesluter: 

       Hemorrojder (K64.-) 

I80 Flebit (inflammation i ven) 
och tromboflebit 
(inflammation och 
blodpropp i ven) 

Phlebitis et thrombophlebitis 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel om 

läkemedelsutlöst (kapitel 20) 

Innefattar: 

Endoflebit 

Inflammation i ven 

Periflebit 

Varig flebit 

Utesluter: 

Flebit och tromboflebit i portaven 

(K75.1) 

Intrakraniell flebit och tromboflebit, 

icke varig (I67.6) 

Intrakraniell och intraspinal flebit 

och tromboflebit, septisk eller UNS 

(G08) 

Intraspinal flebit och tromboflebit, 

icke varig (G95.1) 

Posttrombotiskt syndrom (I87.0) 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet 

eller mola (O00-O07, O08.7) 

• graviditet, förlossning eller 

under barnsängstid (O22.-, 

O87.-) 

Thrombophlebitis migrans (I82.1) 

I80.0 Flebit och tromboflebit i nedre 

extremiteternas ytliga kärl 

I80.1 Flebit och tromboflebit i vena 

femoralis 

I80.2 Flebit och tromboflebit i andra 

djupa kärl i nedre extremiteterna 
Djup ventrombos UNS 

I80.3 Flebit och tromboflebit i nedre 

extremiteterna, ospecificerad 
Emboli eller trombos i nedre 

extremiteterna UNS 

I80.8 Flebit och tromboflebit med 

annan specificerad lokalisation 

I80.9 Flebit och tromboflebit med icke 

specificerad lokalisation 

I81 Trombos i portavenen 

Thrombosis venae portae 
Obstruktion av portavenen 

Utesluter: 

Flebit i portavenen (K75.1) 

I82 Annan venös emboli och 
trombos 

Alia embolia et thrombosis 
venarum 

Utesluter: 

Venös trombos och emboli i: 

• cerebrala vener (I63.6, I67.6) 

• intrakraniella och intraspinala 

vener, septisk eller UNS (G08) 

• intrakraniella vener, icke varig 

(I67.6) 

• intraspinala vener, icke varig 

(G95.1) 

• koronarkärl (I21-I25) 

• lungven (I26.-) 

• mesenterialven (K55.0) 

• nedre extremiteternas vener 

(I80.-) 

• som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet 

eller mola (O00-O07, 

O08.7) 

• graviditet, förlossning eller 

under barnsängstid  

(O22.-, O87.-) 

• vena porta (I81) 

I82.0 Budd-Chiaris syndrom 

I82.1 Thrombophlebitis migrans 

I82.2 Emboli och trombos i vena cava 

I82.3 Emboli och trombos i vena 

renalis 

I82.8 Emboli och trombos i andra 

specificerade vener 

I82.9 Venös emboli och trombos i icke 

specificerad ven 
Emboli i ven UNS 

Trombos i ven UNS 
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I83 Varicer (åderbråck) i nedre 
extremiteterna 

Varices venarum extremitatum 
inferiorum 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• barnsängstid (O87.8) 

• graviditet (O22.0) 

I83.0 Varicer i nedre extremiteterna 

med bensår 
Variköst sår i nedre extremitet 

Varje tillstånd under I83.9 med 

bensår 

I83.1 Varicer i nedre extremiteterna 

med inflammation 
Stasdermatit UNS 

Varje tillstånd under I83.9 med 

inflammation 

I83.2 Varicer i nedre extremiteterna 

med både bensår och 

inflammation 
Varje tillstånd under I83.9 med 

både bensår och inflammation 

I83.9 Varicer i nedre extremiteterna 

utan uppgift om bensår eller 

inflammation 
Flebektasi, varicer eller varix i 

nedre extremitet eller med icke 

specificerad lokalisation 

I85 Esofagusvaricer (åderbråck 
i matstrupen) 

Varices oesophagi 

I85.0 Esofagusvaricer med blödning 

I85.9 Esofagusvaricer utan blödning 
Esofagusvaricer UNS 

I86 Varicer (åderbråck) med 
annan lokalisation 

Varices venarum alio loco 

Utesluter: 

Retinala varicer (H35.0) 

Varicer med icke specificerad 

lokalisation (I83.9) 

I86.0 Sublinguala varicer 

I86.1 Varikocele 
Varicer i skrotum 

I86.2 Bäckenvaricer 

I86.3 Varicer i vulva 

Utesluter: 

När komplikation till graviditet 

(O22.1) 

När komplikation till förlossning 

och barnsängstid (O87.8) 

I86.4 Varicer i magsäcken 

I86.8 Varicer med andra specificerade 

lokalisationer 
Variköst sår i nässeptum 

I87 Andra sjukdomar i venerna 

Alii morbi venarum 

I87.0 Posttrombotiskt syndrom 

I87.1 Kompression av ven 
Striktur av ven 

Vena cava inferior syndrom 

Vena cava superior syndrom 

Utesluter: 

Lungven (I28.8) 

I87.1A Striktur av ven 

I87.1B May-Thurner syndrom 

I87.1C Vena cava superior syndrom 

I87.1D Vena cava inferior syndrom 

I87.1W Kompression av ven, annan 

specificerad 

I87.1X Kompression av ven, ospecificerad 

I87.2 Venös insufficiens (kronisk) 

(perifer) 

I87.8 Andra specificerade sjukdomar i 

venerna 

I87.9 Vensjukdom, ospecificerad 

I88 Icke specifik lymfadenit 
(inflammation i lymfkörtel) 

Lymphadenitis non specificata 

Utesluter: 

Akut lymfadenit, utom mesenteriell 

(L04.-) 

HIV-infektion med generaliserad 

lymfadenopati (B23.1) 

Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-) 
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I88.0 Icke specifik mesenteriell 

lymfadenit 
Mesenteriell lymfadenit (akut) 

(kronisk) 

I88.1 Kronisk lymfadenit med 

undantag av mesenteriet 
Kronisk adenit eller kronisk 

lymfadenit i varje lymfkörtel utom 

mesenteriets 

I88.8 Annan icke specifik lymfadenit 

I88.9 Icke specifik lymfadenit, 

ospecificerad 
Lymfadenit UNS 

I89 Andra icke infektiösa 
sjukdomar i lymfkärlen och 
lymfkörtlarna 

Alii morbi non infectiosi 
systematis lymphatici 

Utesluter: 

Hereditärt lymfödem (Q82.0) 

Kylocele: 

• i tunica vaginalis UNS (N50.8) 

• orsakat av filaria (B74.-) 

Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-) 

Lymfödem efter mastektomi (I97.2) 

I89.0 Lymfödem som ej klassificeras på 

annan plats 
Lymfangiektasi 

I89.0A Lymfangiektasi 

I89.0B Lymphoedema praecox 

I89.0C Lymfödematös keratoderma 

I89.0W Annat lymfödem som ej klassificeras 

på annan plats 

I89.1 Lymfangit 
Lymfangit: 

• kronisk 

• subakut 

• UNS 

Utesluter: 

Akut lymfangit (L03.-) 

 

 

 

I89.8 Andra specificerade icke 

infektiösa sjukdomar i 

lymfkärlen och lymfkörtlarna 
Kylocele (ej orsakat av filaria) 

Lipomelanotisk retikulos 

I89.8A Kylocele (ej orsakat av filaria) 

I89.8B Lipomelanotisk retikulos 

I89.8W Andra specifika icke infektiösa 

sjukdomar i lymkärlen och 

lymfkörtlarna 

I89.9 Icke infektiös sjukdom i 

lymfkärlen och lymfkörtlarna, 

ospecificerad 
Sjukdom i lymfkärlen UNS 
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ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE 
SJUKDOMAR I CIRKULATIONS-
ORGANEN (I95-I99)  

Alii morbi non specificati organorum 
circulationis 

I95 Hypotoni 

Hypotonia 

Utesluter: 

Kardiovaskulär kollaps (R57.9) 

Lågt blodtryck som icke specifikt 

undersökningsfynd (R03.1) 

Maternellt hypotonisyndrom 

(O26.5) 

I95.0 Idiopatisk hypotoni 

I95.1 Ortostatisk hypotoni 
Postural hypotension 

Utesluter: 

Neurogen ortostatisk hypotension 

[Shy-Drager] (G23.8) 

I95.2 Hypotoni orsakad av läkemedel 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

I95.8 Annan specificerad hypotoni 
Kronisk hypotoni 

I95.9 Hypotoni, ospecificerad 

I97 Sjukdomar i cirkulations-
organen efter kirurgiska 
och medicinska ingrepp 
som ej klassificeras på 
annan plats 

Morbi complicationes 
organorum circulationis post 
interventiones, non alibi 
classificatae 

Utesluter: 

Postoperativ chock (T81.1) 

I97.0 Postkardiotomisyndrom 

I97.1 Andra funktionella störningar 

efter hjärtkirurgi 
Hjärtsvikt efter hjärtkirurgi eller 

orsakad av hjärtprotes 

I97.2 Lymfödem efter mastektomi 
Elefantiasis och förträngning av 

lymfkärl orsakad av mastektomi 

I97.8 Andra specificerade sjukdomar i 

cirkulationsorganen efter 

kirurgiska eller medicinska 

ingrepp som ej klassificeras på 

annan plats 

I97.9 Sjukdom i cirkulationsorganen 

efter kirurgiska eller medicinska 

ingrepp, ospecificerad 

I98* Andra tillstånd i 
cirkulationsorganen vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Alii morbis organorum 
circulationis in morbis alibi 
classificatis 

I98.0* Kardiovaskulär syfilis 
Kardiovaskulär syfilis: 

• medfödd, sen (A50.5†) 

• UNS (A52.0†) 

I98.1* Kardiovaskulära tillstånd vid 

andra infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Kardiovaskulära skador vid pinta 

[carate] (A67.2†) 

Kardiovaskulärt engagemang vid 

Chagas sjukdom (kronisk) som ej 

klassificeras på annan plats 

(B57.2†) 

I98.2* Esofagusvaricer utan blödning 

vid sjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Esofagusvaricer utan blödning vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, 

K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

I98.3* Esofagusvaricer med blödning 

vid sjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Esofagusvaricer med blödning vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, 

K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

I98.8* Andra specificerade tillstånd i 

cirkulationsorganen vid 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
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I99 Andra och ospecificerade 
sjukdomar i 
cirkulationsorganen 

Alii morbi non specificati 
organorum circulationis 
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Kapitel 10 

Andningsorganens sjukdomar 
(J00-J99) 
Morbi organorum respirationis 
Anmärkning: 

När ett tillstånd i luftvägarna beskrivs som omfattande mer än en lokalisation och detta inte 

tilldelats en egen kategori i klassifikationen, kodas tillståndet på den anatomiskt lägre 

lokalisationen. Så klassificeras t.ex. trakeobronkit som bronkit J40. 

Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej 

klassificeras på annan plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna 

J09-J18 Influensa och lunginflammation 

J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna 

J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna 

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna 

J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker 

J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet 

J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna 

J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken 

J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

J17* Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

J91* Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras på annan plats 

J99* Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats  



 

311 
 

AKUTA INFEKTIONER I ÖVRE 
LUFTVÄGARNA (J00-J06)  

Infectiones acutae viarum respirationis 
superiorum 

Utesluter: 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut 

försämring UNS (J44.1) 

J00 Akut nasofaryngit 
(förkylning) 

Nasopharyngitis acuta 
Akut näskatarr 

Akut rinit 

Coryza 

Infektiös nasofaryngit UNS 

Infektiös rinit 

Nasofaryngit UNS 

Utesluter: 

Kronisk nasofaryngit (J31.1) 

Faryngit: 

• akut (J02.-) 

• kronisk (J31.2) 

• UNS (J02.9) 

Halsont: 

• akut (J02.-) 

• kroniskt (J31.2) 

• UNS (J02.9) 

Rinit: 

• allergisk (J30.1-J30.4) 

• kronisk (J31.0) 

• UNS (J31.0) 

• vasomotorisk (J30.0) 

J01 Akut sinuit 
(bihåleinflammation) 

Sinuitis acuta 
Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B97) 

Innefattar: 

Abscess, empyem, infektion, 

inflammation och varig 

inflammation i bihålorna av akut 

typ 

Utesluter: 

Kronisk sinuit eller sinuit UNS 

(J32.-) 

J01.0 Akut maxillarsinuit 
Akut antrit 

J01.1 Akut frontalsinuit 

J01.2 Akut etmoidalsinuit 

J01.3 Akut sfenoidalsinuit 

J01.4 Akut pansinuit 

J01.8 Annan specificerad akut sinuit 
Akut sinuit i flera bihålor men ej 

pansinuit 

J01.9 Akut sinuit, ospecificerad 

J02 Akut faryngit (halskatarr) 

Pharyngitis acuta 

Innefattar: 

Akut halsont 

Utesluter: 

Abscess: 

• faryngeal (J39.1) 

• peritonsillär (J36) 

• retrofaryngeal (J39.0) 

Akut laryngofaryngit (J06.0) 

Kronisk faryngit (J31.2) 

J02.0 Streptokockfaryngit 
Halsont på grund av infektion med 

streptokocker 

Utesluter: 

Scharlakansfeber (A38) 

J02.8 Akut faryngit orsakad av andra 

specificerade organismer 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Utesluter: 

Faryngit orsakad av: 

• herpes simplex-virus (B00.2) 

• infektiös mononukleos (B27.-) 

• influensavirus: 

• identifierat (J09, J10.1) 

• ej identifierat (J11.1) 

Vesikulär faryngit orsakad av 

enterovirus (B08.5) 

J02.9 Akut faryngit, ospecificerad 
Faryngit (akut): 

• gangränös 

• infektiös UNS 

• ulcerös 

• UNS 

• varig 

Halsont (akut) UNS 
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J03 Akut tonsillit (tonsillin-
flammation) 

Tonsillitis acuta 

Utesluter: 

Faryngit: 

• akut (J02.-) 

• orsakad av streptokocker (J02.0) 

• UNS (J02.9) 

Peritonsillär abscess (J36) 

J03.0 Streptokocktonsillit 

J03.8 Akut tonsillit orsakad av andra 

specificerade organismer 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Utesluter: 

Faryngotonsillit orsakad av herpes 

simplex-virus (B00.2) 

J03.9 Akut tonsillit, ospecificerad 
Tonsillit (akut): 

• follikulär 

• gangränös 

• infektiös 

• ulcerös 

• UNS 

J04 Akut laryngit (inflammation 
i struphuvudet) och trakeit 
(inflammation i luftstrupen) 

Laryngitis et tracheitis acuta 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Utesluter: 

Akut obstruktiv laryngit 

[pseudokrupp] och epiglottit (J05.-) 

Laryngospasm (stridulus) (J38.5) 

J04.0 Akut laryngit 
Laryngit (akut): 

• ulcerös 

• UNS 

• varig 

• ödematös 

Utesluter: 

Kronisk laryngit (J37.0) 

Laryngit orsakad av influensavirus: 

• identifierat (J09, J10.1) 

• ej identifierat (J11.1) 

J04.1 Akut trakeit 
Trakeit (akut): 

• katarral 

• UNS 

Utesluter: 

Kronisk trakeit (J42) 

J04.2 Akut laryngotrakeit 
Laryngotrakeit UNS 

Trakeit (akut) med laryngit (akut) 

Utesluter: 

Kronisk laryngotrakeit (J37.1) 

J05 Akut obstruktiv laryngit 
(pseudokrupp) och 
epiglottit (inflammation i 
struplocket) 

Laryngitis obstructiva acuta et 
epiglottitis 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

J05.0 Akut obstruktiv laryngit  
Krupp 

Obstruktiv laryngit UNS 

Pseudokrupp 

J05.1 Akut epiglottit 
Epiglottit UNS 

J06 Akut övre luftvägsinfektion 
med multipel och 
ospecificerad lokalisation 

Infectio acuta viarum 
respirationis superiorum loco 
multiplici et non specificato 

Utesluter: 

Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Influensavirus: 

• identifierat (J09, J10.1) 

• ej identifierat (J11.1) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

J06.0 Akut laryngofaryngit 

J06.8 Annan specificerad akut övre 

luftvägsinfektion med multipel 

lokalisation 

J06.9 Akut övre luftvägsinfektion, 

ospecificerad 
Övre luftvägsinfektion UNS 
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INFLUENSA OCH 
LUNGINFLAMMATION (J09-J18)  

Influenza et pneumonia 

J09 Influensa orsakad av 
identifierat zoonotiskt eller 
pandemiskt influensavirus 

Influenza e viro identificato 
zoonotico sive pandemico 

Influensa orsakad av 

influensavirusstammar av särskild 

epidemiologisk betydelse med 

överföring mellan djur till människa 

eller människa till människa.  

Anmärkning:  

Kategorin J09.- ska endast 

användas vid speciella globala 

pandemiförhållanden som 

definieras av WHO 

(https://www.who.int/teams/global-

influenza-programme/surveillance-

and-monitoring/influenza-updates) 

oberoende av ”namnet” eller 

beteckningen på influensastammen. 

En viss influensastam kan övergå 

från pandemisituation till en ordinär 

säsongsvariant. Det är det 

epidemiologiska läget bestämt av 

WHO som avgör om J09 ska 

användas eller inte. Den årliga 

återkommande influensan kodas 

J10 eller J11.  

Tilläggskod kan användas för att 

identifiera pneumoni eller annan 

manifestation 

Haemophilus influenzae-pneumoni 

(J14) 

Influensa orsakad av identifierat sä-

songsinfluensavirus (J10.-) 

J10 Influensa orsakad av annat 
identifierat 
säsongsinfluensavirus 

Influenza e viro identificato 
quotannis redeunti 

Innefattar: 

Influensa orsakad av identifierat 

influensa B- eller C-virus 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae [H. 

influenzae]: 

• infektion UNS (A49.2) 

• meningit (G00.0) 

• pneumoni (J14) 

Influensa orsakad av identifierat 

zoonoiskt eller pandemiskt 

influensavirus (J09) 

J10.0 Influensa med pneumoni, 

identifierat säsongsinfluensavirus 
Influensa(bronko)pneumoni, 

identifierat säsongsinfluensavirus  

J10.1 Influensa med andra 

respiratoriska manifestationer, 

identifierat 

säsongsinfluensavirus 
Influensa 

Influensa med: 

• akut övre luftvägsinfektion 

• faryngit 

• laryngit 

• pleurautgjutning 

J10.8 Influensa med andra 

manifestationer, identifierat 

säsongsinfluensavirus 
Encefalopati orsakad av influensa 

Gastroenterit orsakad av influensa 

Myokardit (akut) orsakad av 

influensa 

J11 Influensa, virus ej 
identifierat 

Influenza, viro non identificato 

Innefattar: 

Influensa där virus ej är identifierat 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae [H 

influenzae]: 

• infektion UNS (A49.2) 

• meningit (G00.0) 

• pneumoni (J14) 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae-infektion 

UNS (A49.2) 

Haemophilus influenzae-meningit 

(G00.0) 



 

314 
 

J11.0 Influensa med pneumoni, virus ej 

identifierat 
Influensapneumoni, ospecificerad 

eller där virus ej är identifierat 

J11.1 Influensa med andra 

manifestationer i luftvägarna, 

virus ej identifierat 
Influensa med: 

• akut övre luftvägsinfektion 

• faryngit 

• laryngit 

• pleurautgjutning 

Influensa UNS 

J11.8 Influensa med andra 

manifestationer, virus ej 

identifierat 
Encefalopati orsakad av influensa 

Gastroenterit orsakad av influensa 

Myokardit (akut) orsakad av 

influensa 

 
J12 Viruspneumoni som ej 

klassificeras på annan plats 

Pneumonia viralis non alibi 
classificata 

Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra 

virus än influensa 

Utesluter: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd 

(P24.9) 

Aspirationspneumoni orsakad av: 

• anestesi under värkarbete och 

förlossning (O74.0) 

• anestesi under graviditet 

(O29.0) 

• anestesi under barnsängstid 

(O89.0) 

• fasta och flytande ämnen (J69.-) 

Aspirationspneumoni UNS (J69.0) 

Medfödd rubellapneumonit (P35.0) 

Medfödd viruspneumoni (P23.0) 

Pneumoni: 

• interstitiell UNS (J84.9) 

• lipoid (J69.1) 

• medfödd (P23.0) 

• vid influensa (J09, J10.0, J11.0) 

J12.0 Pneumoni orsakad av adenovirus 

J12.1 Pneumoni orsakad av 

respiratoriskt syncytialvirus 

[RSV] 

J12.2 Pneumoni orsakad av 

parainfluensavirus 

J12.3 Pneumoni orsakad av humant 

metapneumovirus 

J12.8 Annan specificerad virus-

pneumoni 

J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad 

J13 Pneumoni orsakad av 
Streptococcus pneumoniae 

Pneumonia e Streptococco 
pneumoniae 

Bronkopneumoni orsakad av  

S. pneumoniae 

Medfödd pneumoni orsakad av 

Streptococcus pneumoniae (P23.6) 

Utesluter: 

Pneumoni orsakad av andra 

streptokocker (J15.3-J15.4) 

J14 Pneumoni orsakad av 
Haemophilus influenzae 

Pneumonia ex Haemophilo 
influenzae 

Bronkopneumoni orsakad av  

H. influenzae 

Utesluter: 

Medfödd pneumoni orsakad av 

Haemophilus influenzae (P23.6) 

J15 Bakteriell pneumoni som ej 
klassificeras på annan plats 

Pneumonia bacterialis non alibi 
classificata 

Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra 

bakterier än S. pneumoniae och  

H. influenzae 

Utesluter: 

Klamydiapneumoni (J16.0) 

Legionellapneumoni (A48.1) 

Medfödd pneumoni (P23.-) 

J15.0 Pneumoni orsakad av Klebsiella 

pneumoniae 

J15.1 Pneumoni orsakad av 

Pseudomonas 
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J15.2 Pneumoni orsakad av 

stafylokocker 

J15.3 Pneumoni orsakad av 

streptokocker grupp B 

J15.4 Pneumoni orsakad av andra 

streptokocker 

Utesluter: 

Pneumoni orsakad av: 

• Streptococcus pneumoniae (J13) 

• streptokocker grupp B (J15.3) 

J15.5 Pneumoni orsakad av 

Escherichia coli 

J15.6 Pneumoni orsakad av andra 

gramnegativa bakterier 
Pneumoni orsakad av: 

• Gramnegativa (aeroba) bakterier 

UNS 

• Serratia marcescens 

J15.7 Pneumoni orsakad av 

Mycoplasma pneumoniae 

J15.8 Annan specificerad bakteriell 

pneumoni 

J15.9 Bakteriell pneumoni, 

ospecificerad 

J16 Pneumoni orsakad av 
andra infektiösa 
organismer som ej 
klassificeras på annan plats 

Pneumonia ex aliis organismis 
infectiosis, non alibi classificata 

Utesluter: 

Ornitos (A70) 

Pneumocystos (B48.5) 

Pneumoni: 

• medfödd (P23.-) 

• UNS (J18.9) 

J16.0 Klamydiapneumoni 

J16.8 Pneumoni orsakad av andra 

specificerade infektiösa 

organismer 

J17* Pneumoni vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Pneumonia in morbis alibi 
classificatis 

J17.0* Pneumoni vid bakteriella 

sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Pneumoni vid: 

• aktinomykos (A42.0†) 

• antrax (A22.1†) 

• gonorré (A54.8†) 

• kikhosta (A37.-†) 

• nokardios (A43.0†) 

• salmonellainfektion (A02.2†) 

• tularemi (A21.2†) 

• tyfoidfeber (A01.0†) 

J17.1* Pneumoni vid virussjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Pneumoni vid: 

• cytomegalvirussjukdom [CMV] 

(B25.0†) 

• mässling (B05.2†) 

• röda hund (B06.8†) 

• vattkoppor (B01.2†) 

J17.2* Pneumoni vid svampsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• aspergillos (B44.0-B44.1†) 

• candidainfektion (B37.1†) 

• histoplasmos (B39.-†) 

• koccidioidomykos (B38.0-

B38.2†) 

• Pneumocystis carinii-infektion 

(B48.5†)  

• Pneumocystis jirovecii-infektion 

(B48.5†) 

J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• ascaridiasis (B77.8†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

• toxoplasmos (B58.3†) 
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J17.8* Pneumoni vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Pneumoni vid: 

• ornitos (A70†) 

• Q-feber (A78†) 

• reumatisk feber (I00†) 

• spiroketinfektion som ej 

klassificeras på annan plats 

(A69.8†) 

J18 Pneumoni orsakad av 
ospecificerad 
mikroorganism 

Pneumonia, organismo non 
specificato 

Utesluter: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd 

(P24.9) 

Aspirationspneumoni orsakad av: 

• anestesi under värkarbete och 

förlossning (O74.0) 

• anestesi under graviditet 

(O29.0) 

• anestesi under barnsängstid 

(O89.0) 

• fasta och flytande ämnen (J69.-) 

Aspirationspneumoni UNS (J69.0) 

Lungabscess med pneumoni (J85.1) 

Läkemedelsutlöst interstitiell 

lungsjukdom (J70.2-J70.4) 

Pneumoni: 

• interstitiell UNS (J84.9) 

• lipoid (J69.1) 

• medfödd (P23.9) 

Pneumonit av yttre orsaker (J67-

J70) 

J18.0 Bronkopneumoni, ospecificerad 

Utesluter: 

Bronkiolit (J21.-) 

J18.1 Lobär pneumoni, ospecificerad 

J18.2 Hypostatisk pneumoni, 

ospecificerad 

J18.8 Annan pneumoni orsakad av 

ospecificerad mikroorganism 

J18.9 Pneumoni, ospecificerad 
Pneumoni UNS 

ANDRA AKUTA INFEKTIONER I 
NEDRE LUFTVÄGARNA (J20-J22)  

Aliae infectiones acutae viarum 
respirationis inferiorum 

Utesluter: 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut: 

• försämring UNS (J44.1) 

• nedre luftvägsinfektion (J44.0) 

J20 Akut bronkit 

Bronchitis acuta 

Innefattar: 

Akut och subakut bronkit (med): 

• bronkospasm 

• fibrinös 

• membranös 

• septisk 

• trakeit 

• varig 

Bronkit UNS hos individer under 

15 års ålder 

Trakeobronkit, akut 

Utesluter: 

Allergisk bronkit UNS (J45.0) 

Kronisk bronkit: 

• mukopurulent (J41.1) 

• obstruktiv (J44.-) 

• okomplicerad (J41.0) 

• UNS (J42) 

Bronkit UNS hos individer 15 år 

gamla eller äldre (J40) 

Trakeobronkit: 

• kronisk (J42) 

• kroniskt obstruktiv (J44.-) 

• UNS (J40) 

J20.0 Akut bronkit orsakad av 

Mycoplasma pneumonie 

J20.1 Akut bronkit orsakad av 

Haemophilus influenzae 

J20.2 Akut bronkit orsakad av 

streptokocker 

J20.3 Akut bronkit orsakad av 

coxsackievirus 

J20.4 Akut bronkit orsakad av 

parainfluensavirus 

J20.5 Akut bronkit orsakad av 

respiratoriskt syncytialvirus 
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J20.6 Akut bronkit orsakad av 

rhinovirus 

J20.7 Akut bronkit orsakad av ECHO-

virus 

J20.8 Akut bronkit orsakad av andra 

specificerade organismer 

J20.9 Akut bronkit, ospecificerad 

J21 Akut bronkiolit (katarr i de 
små luftvägarna) 

Bronchiolitis acuta 

Innefattar: 

Bronkiolit med bronkospasm 

J21.0 Akut bronkiolit orsakad av 

respiratoriskt syncytialvirus 

J21.1 Akut bronkiolit orsakad av 

humant metapneumovirus 

J21.8 Akut bronkiolit orsakad av andra 

specificerade organismer 

J21.9 Akut bronkiolit, ospecificerad 
Bronkiolit (akut) 

J22 Ospecificerad akut 
infektion i nedre 
luftvägarna 

Infectio respiratoria inferior 
acuta non specificata 

Akut infektion i nedre luftvägarna 

UNS 

Utesluter: 

Akut övre luftvägsinfektion (J06.9) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE 
LUFTVÄGARNA (J30-J39)  

Alii morbi tractus respiratorii superioris 

J30 Vasomotorisk och allergisk 
rinit (snuva) 

Rhinitis vasomotoria et allergica 

Utesluter: 

Allergisk rinit med astma (J45.0) 

Rinit UNS (J31.0) 

J30.0 Vasomotorisk rinit 
Icke allergisk rinit 

J30.1 Allergisk rinit orsakad av pollen 
Hösnuva 

Pollinos  

Rinit UNS orsakad av pollen 

J30.2 Annan säsongsbunden allergisk 

rinit 

J30.3 Annan allergisk rinit 
Icke säsongsbunden allergisk rinit 

J30.3A Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, 

orsakad av pälsdjur 

J30.3B Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, 

orsakad av kvalster 

J30.3W Rinit, allergisk, icke säsongsbunden, 

orsakad av andra agens 

J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad 

J31 Kronisk rinit (snuva), 
nasofaryngit (katarr i näsa 
och svalg) och faryngit 
(halskatarr) 

Rhinitis, nasopharyngitis et 
pharyngitis chronicae 

J31.0 Kronisk rinit 
Ozena 

Rinit (kronisk): 

• atrofisk 

• hypertrofisk 

• UNS 

• varig 

Utesluter: 

Allergisk rinit (J30.1-J30.4) 

Vasomotorisk rinit (J30.0) 
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J31.1 Kronisk nasofaryngit 

Utesluter: 

Akut eller ospecificerad 

nasofaryngit (J00) 

J31.2 Kronisk faryngit 
Faryngit (kronisk): 

• atrofisk 

• granulär 

• hypertrofisk 

Kroniskt halsont 

Utesluter: 

Faryngit, akut eller UNS (J02.9) 

J32 Kronisk sinuit 
(bihåleinflammation) 

Sinuitis chronica 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Innefattar: 

Kronisk abscess, empyem, infektion 

och varig inflammation i sinus 

(accessorisk) (nasal) 

Utesluter: 

Akut sinuit (J01.-) 

J32.0 Kronisk maxillarsinuit 
Antrit (kronisk) 

Maxillarsinuit UNS 

J32.1 Kronisk frontalsinuit 
Frontalsinuit UNS 

J32.2 Kronisk etmoidalsinuit 
Etmoidalsinuit UNS 

J32.3 Kronisk sfenoidalsinuit 
Sfenoidalsinuit UNS 

J32.4 Kronisk pansinuit 
Pansinuit UNS 

J32.8 Annan kronisk sinuit 
Kronisk sinuit i flera bihålor men ej 

pansinuit 

J32.9 Kronisk sinuit, ospecificerad 
Sinuit (kronisk) UNS 

J33 Näspolyp 

Polypus nasi 

Utesluter: 

Adenomatösa polyper (D14.0) 

J33.0 Polyp i näshålan 
Polyp: 

• koanal 

• nasofaryngeal 

J33.1 Polypös sinusdegeneration 
Woakes syndrom eller etmoidit 

J33.8 Annan näspolyp 
Sinuspolyp: 

• accessorisk 

• etmoidal 

• maxillär 

• sfenoidal 

J33.9 Näspolyp, ospecificerad 

J34 Andra sjukdomar i näshåla 
och nässinus 

Alii morbi cavi et sinuum nasi 

Utesluter: 

Variköst sår i nässeptum (I86.8) 

J34.0 Abscess, furunkel och karbunkel 

i näsan 
Cellulit, nekros och ulceration i 

näsan (nässeptum) 

J34.1 Cysta och mukocele i näshåla och 

nässinus 

J34.2 Sned nässkiljevägg 
Septumdeviation, förvärvad 

J34.3 Hypertrofi av näsmusslorna 

J34.8 Andra specificerade sjukdomar i 

näshåla och nässinus 
Perforation av nässeptum UNS 

Rinolit 

J35 Kroniska sjukdomar i ton-
siller (halsmandlar) och 
adenoider (körtlar bakom 
näsan) 

Morbi chronici tonsillarum et 
adenoidum 

J35.0 Kronisk tonsillit 

Utesluter: 

Akut tonsillit (J03.-) 

Tonsillit UNS (J03.9) 

J35.1 Hypertrofi av tonsiller 
Förstoring av tonsiller 
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J35.2 Hypertrofi av adenoider 
Förstoring av adenoider 

J35.3 Hypertrofi av tonsiller med 

hypertrofi av adenoider 

J35.8 Andra specificerade kroniska 

sjukdomar i tonsiller och 

adenoider 
Adenoida vegetationer 

Amygdalolit 

Sår i tonsill 

Tonsillärt bihang 

Ärr i tonsill (och adenoid) 

J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och 

adenoider, ospecificerad 
Kronisk sjukdom i tonsiller och 

adenoider UNS 

J36 Halsböld 

Abscessus peritonsillaris 
Abscess i tonsillen 

Peritonsillär cellulit 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Utesluter: 

Retrofaryngeal abscess (J39.0) 

Tonsillit: 

• akut (J03.-) 

• kronisk (J35.0) 

• UNS (J03.9) 

J37 Kronisk laryngit och 
laryngotrakeit 
(inflammation i 
struphuvudet och 
struphuvudet-luftstrupen) 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

J37.0 Kronisk laryngit 
Laryngit: 

• hypertrofisk 

• katarral 

• sicca 

Utesluter: 

Laryngit: 

• akut (J04.0) 

• obstruktiv (akut) (J05.0) 

• UNS (J04.0) 

J37.0A Kronisk hypertrofisk laryngit 

J37.0B Kronisk laryngitis sicca 

J37.0C Monokordit (ensidig 

stämbandsinflammation) 

J37.0W Annan specificerad kronisk laryngit 

J37.0X Kronisk laryngit, ospecificerad 

J37.1 Kronisk laryngotrakeit 
Kronisk laryngit med trakeit 

Kronisk trakeit med laryngit 

Utesluter: 

Laryngotrakeit: 

• akut (J04.2) 

• UNS (J04.2) 

Trakeit: 

• akut (J04.1) 

• kronisk (J42) 

• UNS (J04.1) 

J38 Sjukdomar i stämbanden 
och i struphuvudet som ej 
klassificeras på annan plats 

Morbi plicarum vocalium et 
laryngis, non alibi classificati 

Utesluter: 

Medfödd laryngeal stridor UNS 

(P28.8) 

Laryngit: 

• obstruktiv (akut) (J05.0) 

• ulcerös (J04.0) 

Subglottisk stenos efter kirurgiska 

och medicinska ingrepp (J95.5) 

Stridor UNS (R06.1) 

J38.0 Förlamning av stämbanden och 

struphuvudet 
Förlamning av glottis 

Laryngoplegi 

J38.0A Immobiliserat stämband 

J38.0B Ensidig stämbandsförlamning 

J38.0C Bilateral stämbandsförlamning 

J38.0D Pares av nervus laryngeus superior 

J38.0W Annan specificerad 

stämbandsförlamning 

J38.0X Stämbandsförlamning, ospecificerad 

J38.1 Polyp på stämband och i 

struphuvudet 

Utesluter: 

Adenomatösa polyper (D14.1) 

J38.1A Stämbandspolyp  

J38.1B Reinkeödem 

J38.1D Randstående stämbandsödem 
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J38.1W Annan specificerad polyp i 

struphuvudet 

J38.1X Polyp i struphuvudet, ospecificerad 

J38.2 Knutor på stämbanden 
Kordit (fibrinös) (nodös) (tuberös) 

Sångarknutor 

J38.3 Andra specificerade sjukdomar i 

stämbanden 
Abscess, cellulit, granulom, 

leukokeratos och leukoplaki i 

stämbanden 

J38.3A Stämbandscysta 

J38.3B Stämbandsfåra 

J38.3C Vergeture i stämband 

J38.3D Ärrbildning i stämband 

J38.3E Stämbandsatrofi, stämbandsinsufficiens 

J38.3F Granulomatös inflammation i 

stämbandens membranösa del 

J38.3G Förvärvat larynxmembran/ 

stämbandssammanväxning 

J38.3H Kärlektasier i stämband 

J38.3J Stämbandshematom 

J38.3K Leukoplaki på stämband 

J38.3N Interaryirritation i stämband 

J38.3Q Kontaktulcus och andra sår i processus 

vocalis-området 

J38.3R Kontaktgranulom och andra granulom i 

processus vocalis-området 

J38.3W Andra specificerade sjukdomar i 

stämband 

J38.3X Förändring i stämband, ospecificerad 

J38.4 Larynxödem 
Glottisödem 

Subglottiskt ödem 

Supraglottiskt ödem 

Utesluter: 

Akut obstruktiv laryngit 

(pseudokrupp) (J05.0) 

Ödematös laryngit (J04.0) 

J38.5 Laryngospasm 
Laryngism 

Laryngismus stridulus 

J38.6 Stenos i struphuvudet 

J38.7 Andra specificerade sjukdomar i 

struphuvudet 
Abscess, cellulit, nekros, 

pakyderma, perikondrit, sjukdom 

UNS och sår i struphuvudet 

J38.7A Pachydermia interarytenoidea 

J38.7B Fickbandsprolaps, fickbandscysta 

J38.7C Ledstelhet i krikoarytenoidleden, 

larynxankylos 

J38.7D Asymmetri i stämbandsrörlighet eller 

larynx 

J38.7E Paradoxal stämbandsrörlighet 

J38.7W Annan specificerad sjukdom i larynx 

J39 Andra sjukdomar i övre 
luftvägarna 

Alii morbi viarum respirationis 
superiorum 

Utesluter: 

Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Akut övre luftvägsinfektion UNS 

(J06.9) 

Övre luftvägsinfektion orsakad av 

kemikalier, gaser, rök eller ånga 

(J68.2) 

J39.0 Retrofaryngeal och 

parafaryngeal abscess 
Perifaryngeal abscess 

Utesluter: 

Peritonsillär abscess (J36) 

J39.1 Annan abscess i farynx 
Cellulit i farynx 

Nasofaryngeal abscess 

J39.2 Andra sjukdomar i farynx 
Cysta eller ödem i farynx eller 

nasofarynx 

Utesluter: 

Kronisk faryngit (J31.2) 

Ulcerös faryngit (J02.9) 

J39.3 Överkänslighetsreaktion i övre 

luftvägarna utan angiven 

lokalisation 

J39.8 Andra specificerade sjukdomar i 

övre luftvägarna 

J39.9 Sjukdom i övre luftvägarna, 

ospecificerad 
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KRONISKA SJUKDOMAR I NEDRE 
LUFTVÄGARNA (J40-J47)  

Morbi chronici viarum respirationis 
inferiorum 

Utesluter: 

Cystisk fibros (E84.-) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

J40 Bronkit ospecificerad som 
akut eller kronisk 

Bronchitis acuta sive chronica 
non specificata 

Anmärkning: 

Bronkit, ej specificerad som akut 

eller kronisk, hos barn under 15 år 

kan antas vara av akut natur och bör 

klassificeras under J20.- 

Innefattar: 

Bronkit UNS 

Trakeobronkit UNS 

Utesluter: 

Bronkit: 

• allergisk UNS (J45.0) 

• astmatisk UNS (J45.9) 

• kemisk (akut) (J68.0) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

J41 Kronisk bronkit utan 
luftvägsobstruktion 

Bronchitis chronica sine 
obstructione 

Utesluter: 

Kronisk bronkit UNS (J42) 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(J44.-) 

J41.0 Mukös (okomplicerad) kronisk 

bronkit 
Slembronkit 

J41.1 Mukopurulent kronisk bronkit 

J41.8 Kombinerad mukös och 

mukopurulent kronisk bronkit 

 

 

 

J42 Ospecificerad kronisk 
bronkit 

Bronchitis chronica non 
specificata 

Kronisk: 

• bronkit UNS 

• trakeit 

• trakeobronkit 

Utesluter: 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

UNS (J44.-) 

J43 Lungemfysem  

Emphysema pulmonum 

Utesluter: 

Emfysem: 

• interstitiellt (J98.2) 

• kirurgiskt (subkutant) (T81.8) 

• kompensatoriskt (J98.3) 

• med kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (J44.-) 

• mediastinalt (J98.2) 

• neonatalt, interstitiellt (P25.0) 

• orsakat av inhalation av 

kemikalier, gaser, rök eller ånga 

(J68.4) 

• traumatiskt subkutant (T79.7) 

• vid alfa-1-antitrypsinbrist 

(E88.0) 

J43.0 MacLeods syndrom 
Swyer-James syndrom 

Unilateralt emfysem 

J43.1 Panlobulärt emfysem 
Panacinärt emfysem 

J43.2 Centrilobulärt emfysem 

J43.8 Annat emfysem 

J43.9 Lungemfysem, ospecificerat 
Emfysem: 

• bullöst 

• UNS 

• vesikulärt 

Emfysemblåsa 
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J44 Kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom [KOL] 

Morbus chronicus pulmonum 
obstructivus 

Innefattar: 

Kronisk bronkit: 

• med emfysem 

• med luftvägsobstruktion 

Kroniskt obstruktiv bronkit med 

trakeobronkit 

Utesluter: 

Astma (J45.-) 

Bronkiektasier (J47) 

Kronisk bronkit: 

• UNS (J42) 

• utan luftvägsobstruktion (J41.-) 

Lungemfysem utan luftvägs-

obstruktion (J43.-) 

Lungsjukdom av yttre orsaker (J60-

J70) 

J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

med akut nedre luftvägsinfektion 

Utesluter: 

Med influensa (J09-J11) 

J44.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

med akut exacerbation, 

ospecificerad 

J44.8 Annan specificerad kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom 
Kronisk bronkit med emfysem 

Utesluter: 

Med akut nedre luftvägsinfektion 

(J44.0) 

Med akut exacerbation (J44.1) 

J44.9 Kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom, ospecificerad 

J45 Astma 

Asthma bronchiale 

Utesluter: 

Akut svår astma (J46) 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(J44.-) 

Lungsjukdomar av yttre orsaker 

(J60-J70) 

Status asthmaticus (J46) 

J45.0 Huvudsakligen allergisk astma 
Allergisk rinit med astma 

Atopisk astma 

Exogen allergisk astma 

J45.0A Asthma bronchiale, allergisk, akut, 

infektionsutlöst 

J45.0B Asthma bronchiale, allergisk, akut, 

allergenutlöst 

J45.0W Annan asthma bronchiale, allergisk, 

akut 

J45.1 Icke allergisk astma 
Endogen icke allergisk astma 

Infektionsastma 

Salicylastma 

J45.1A Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, 

infektionsutlöst 

J45.1W Annan asthma bronchiale, icke 

allergisk, akut 

J45.8 Blandad astma 
Kombination av tillstånden listade 

under J45.0 och J45.1 

J45.9 Astma, ospecificerad 
Astmatisk bronkit UNS 

Astma med sen debut 

J46 Akut svår astma 

Status asthmaticus 

J47 Bronkiektasier (lokala 
utvidgningar av luftrören) 

Bronchiectasiae 
Bronkiolektasi 

Utesluter: 

Ciliedyskinesi (isolerad) (J98.8) 

Kartageners syndrom (Q89.3) 

Medfödda bronkiektasier (Q33.4) 

Tuberkulösa bronkiektasier - aktuell 

sjukdom (A15-A16) 
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LUNGSJUKDOMAR AV YTTRE 
ORSAKER (J60-J70)  

Morbi pulmonum ex agentibus externis 

Utesluter: 

Astma som specificerats i J45.- 

J60 Pneumokonios 
(dammlunga) orsakad av 
stenkolsdamm 

Pneumoconiosis e pulvere 
anthracico 

Antrakos 

Kolarbetarlunga 

Silikoantrakos 

Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

J61 Pneumokonios 
(dammlunga) orsakad av 
asbest och andra 
mineralfibrer 

Pneumoconiosis ex asbesto et 
aliis fibris mineralium 

Asbestos 

Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

Pleuraplack med känd 

asbestexposition (J92.0) 

J62 Pneumokonios 
(dammlunga) orsakad av 
damm innehållande kisel 

Pneumoconiosis e pulvere 
silicioso 

Utesluter: 

Silikotuberkulos (J65) 

J62.0 Pneumokonios orsakad av 

talkdamm 
Talkos 

J62.8 Pneumokonios orsakad av annat 

damm som innehåller kisel 
Silikos UNS 

J63 Pneumokonios 
(dammlunga) orsakad av 
annat oorganiskt damm 

Pneumoconiosis e pulvere alio 
inorganico 

Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

J63.0 Aluminos 

J63.1 Bauxitfibros 

J63.2 Beryllios 

J63.3 Grafitfibros 

J63.4 Sideros 

J63.5 Stannos 
Tennlunga 

J63.8 Pneumokonios orsakad av annat 

specificerat oorganiskt damm 
Tungmetallunga 

J64 Ospecificerad 
pneumokonios 
(dammlunga) 

Pneumoconiosis, non 
specificata 

Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

J65 Pneumokonios 
(dammlunga) förenad med 
tuberkulos 

Pneumoconiosis cum 
tuberculosi 

Varje tillstånd under J60-J64 med 

tuberkulos, alla former under  

A15-A16 

J66 Luftvägssjukdom orsakad 
av specificerat organiskt 
damm 

Morbus viarum respiratoriarum e 
pulvere organico specifico 

Utesluter: 

Bagassos (J67.1) 

Hypersensitivitetspneumonit 

orsakad av organiskt damm (J67.-) 

Tröskdammlunga (J67.0) 
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J66.0 Byssinos 
Luftvägssjukdom orsakad av 

bomullsdamm 

J66.1 Linberedarsjuka 

J66.2 Cannabinos 

J66.8 Luftvägssjukdom orsakad av 

annat specificerat organiskt 

damm 

J67 Hypersensitivitets-
pneumonit (spridda, icke 
infektionsbetingade 
inflammatoriska 
förändringar i lungorna) 
orsakad av organiskt damm  

Pneumonitis ex 
hypersensitivitate pulveris 
organici 

Innefattar: 

Allergisk alveolit och pneumonit 

orsakad av inhalerat organiskt 

damm och partiklar från svamp, 

actinomyces eller av annat ursprung 

Utesluter: 

Pneumonit orsakad av inhalation av 

kemikalier, gaser, rök och ånga 

(J68.0) 

J67.0 Hypersensitivitetspneumonit 

orsakad av inhalerade 

mögelsporer 
Fliseldarsjuka 

Justerverkssjuka 

Tröskdammlunga 

J67.1 Bagassos 

J67.2 Fågelskötarsjuka 

J67.3 Suberos 
Korkarbetarsjuka 

J67.4 Maltarbetarlunga 
Alveolit orsakad av Aspergillus 

clavatus 

J67.5 Svamparbetarlunga 

J67.6 Lönnavbarkarlunga 
Alveolit orsakad av Cryptostroma 

corticale 

J67.7 Ventilationspneumonit 
Allergisk alveolit orsakad av 

svamp, termofila actinomyces och 

andra organismer som växer i 

ventilationssystem 

J67.8 Hypersensitivitetspneumonit 

orsakad av annat organiskt 

damm 
Fiskmjölsarbetarlunga 

Kaffearbetarlunga 

Körsnärslunga 

Osttvättarlunga 

Sequoios 

J67.9 Hypersensitivitetspneumonit 

orsakad av organiskt damm, 

ospecificerat 
Exogen allergisk alveolit UNS 

Hypersensitivitetspneumonit UNS 

J68 Sjukliga tillstånd i lungorna 
orsakade av kemikalier, 
gaser, rök och ånga 

Conditiones respiratoriae ex 
inhalatione chemicalium, 
gasorum, fumorum et vaporum 

Tilläggskod kan användas för att ange 

yttre orsak (kapitel 20) 

J68.0 Bronkit och pneumonit orsakad 

av kemikalier, gaser, rök och 

ånga 
Kemisk bronkit (akut) 

J68.1 Akut lungödem orsakat av 

kemikalier, gaser, rök och ånga 
Kemiskt lungödem (akut) 

J68.2 Inflammation i övre luftvägarna 

orsakad av kemikalier, gaser, rök 

och ånga som ej klassificeras på 

annan plats 

J68.3 Andra akuta och subakuta 

sjukliga tillstånd i lungorna 

orsakade av kemikalier, gaser, 

rök och ånga 

J68.4 Kroniska sjukliga tillstånd i 

lungorna orsakade av kemikalier, 

gaser, rök och ånga 
Emfysem, obliterativ bronkiolit och 

lungfibros orsakade av inhalation 

av kemikalier, gaser, rök och ånga 
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J68.8 Andra specificerade sjukliga 

tillstånd i lungorna orsakade av 

kemikalier, gaser, rök och ånga 

J68.9 Ospecificerat tillstånd i lungorna 

orsakat av kemikalier, gaser, rök 

och ånga 

J69 Pneumonit (spridda, icke 
infektionsbetingade 
inflammatoriska 
förändringar i lungorna) 
orsakad av fasta och 
flytande ämnen  

Pneumonitis e materiis solidis et 
liquoribus 

Tilläggskod kan användas för att ange 

yttre orsak (kapitel 20) 

Utesluter: 

Neonatala aspirationssyndrom 

(P24.-) 

J69.0 Pneumonit orsakad av föda eller 

uppkräkt maginnehåll 
Aspirationspneumonit (orsakad av): 

• föda 

• magsaft 

• mjölk 

• UNS 

• uppkräkt maginnehåll 

Utesluter: 

Mendelsons syndrom (J95.4) 

J69.1 Pneumonit orsakad av olja eller 

essenser 
Lipoidpneumonit 

J69.8 Pneumonit orsakad av andra 

fasta och flytande ämnen  
Pneumonit orsakad av aspiration av 

blod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J70 Sjukliga tillstånd i lungorna 
av andra yttre orsaker 

Conditiones respiratoriae ex aliis 
agentibus externis 

Tilläggskod kan användas för att ange 

yttre orsak (kapitel 20) 

J70.0 Akuta och subakuta 

lungmanifestationer orsakade av 

strålning 
Strålningspneumonit 

J70.1 Kroniska och andra 

lungmanifestationer orsakade av 

strålning 
Strålfibros 

J70.2 Akuta läkemedelsutlösta 

interstitiella lungsjukdomar 

J70.3 Kroniska läkemedelsutlösta 

interstitiella lungsjukdomar 

J70.4 Läkemedelsutlöst interstitiell 

lungsjukdom, ospecificerad 

J70.8 Sjukliga tillstånd i lungorna av 

andra specificerade yttre orsaker 

J70.9 Sjukliga tillstånd i lungorna av 

icke specificerade yttre orsaker 
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ANDRA LUNGSJUKDOMAR SOM 
HUVUDSAKLIGEN ENGAGERAR 
INTERSTITIET (LUNGORNAS 
STÖDJEVÄVNAD) (J80-J84)  

Alii morbi respiratorii praecipue 
interstitium afficientes 

J80 Akut 
andningssviktsyndrom hos 
vuxen 

Syndroma dyspnoicum 
adultorum 

Adult respiratory distress syndrome 

[ARDS] 

Akut respirationssviktsyndrom hos 

vuxen 

Chocklunga 

J80.9A Lätt ARDS (oxygeneringsindex 

(PaO2/FiO2) = 26–40 och PEEP 5 eller 

mer) 

J80.9B Måttlig ARDS (oxygeneringsindex 

(PaO2/FiO2) = 13–25 och PEEP 5 eller 

mer) 

J80.9C Svår ARDS (oxygeneringsindex 

(PaO2/FiO2) mindre än 13 och PEEP 5 

eller mer) 

J80.9X ARDS utan uppgift om svårighetsgrad 

J81 Lungödem 

Oedema pulmonum 
Akut lungödem 

Utesluter: 

Hypostatisk pneumoni (J18.2) 

Lungödem: 

• kemiskt (akut) (J68.1) 

• med angivande av hjärtsjukdom 

UNS eller hjärtsvikt (I50.1) 

• av yttre orsaker (J60-J70) 

J82 Lungeosinofili som ej 
klassificeras på annan plats 

Eosinophilia pulmonum non alibi 
classificata 

Eosinofil pneumoni 

Eosinofila lunginfiltrat 

Löfflers syndrom 

Tropisk eosinofili UNS 

Utesluter: 

Lungeosinofili orsakad av: 

• aspergillos (B44.-) 

• läkemedel (J70.2-J70.4) 

• specificerad parasitinfektion 

(B50-B83) 

• systemiska bindvävssjukdomar 

(M30-M36) 

J84 Andra interstitiella 
lungsjukdomar (sjukdomar 
i lungornas stödjevävnad) 

Alii morbi interstitiales 
pulmonum 

Utesluter: 

Interstitiellt emfysem (J98.2) 

Lungsarkoidos (D86.-) 

Lungsjukdomar av yttre orsaker  

(J60-J70) 

Lymfoid interstitiell pneumonit 

utlöst av HIV-infektion (B22.1) 

Läkemedelsutlösta interstitiella 

lungsjukdomar (J70.2-J70.4) 

J84.0 Alveolära och parietoalveolära 

tillstånd 
Alveolär proteinos 

Pulmonell alveolär mikrolitiasis 

J84.1 Annan interstitiell lungsjukdom 

med fibros 
Fibroserande alveolit (idiopatisk) 

(kryptogen) 

Hamman-Richs syndrom 

Lungfibros 

Utesluter: 

Lungfibros (kronisk): 

• orsakad av inhalation av 

kemikalier, gaser, rök och ånga 

(J68.4) 

• efter strålning (J70.1) 

J84.8 Andra specificerade interstitiella 

lungsjukdomar 

J84.9 Interstitiell lungsjukdom, 

ospecificerad 
Interstitiell pneumoni UNS 
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VARIGA OCH NEKROTISKA 
TILLSTÅND I NEDRE 
LUFTVÄGARNA (J85-J86)  

Conditiones suppurativae et necroticae 
tractus respiratorii inferioris 

J85 Abscess i lunga och 
mediastinum 
(lungmellanrummet) 

Abscessus pulmonis et 
mediastini 

J85.0 Gangrän och nekros i lunga 

J85.1 Lungabscess med pneumoni 

Utesluter: 

Med pneumoni orsakad av 

specificerad organism (J09-J16) 

J85.2 Lungabscess utan pneumoni 
Lungabscess UNS 

J85.3 Abscess i mediastinum 

J86 Empyem (varansamling i 
lungsäcken) 

Empyema pleurae 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas 

för att ange den infektiösa organismen 

Innefattar: 

Pleuraabscess 

Pyopneumotorax 

Utesluter: 

Orsakad av tuberkulos (A15-A16) 

J86.0 Empyem med fistel 

J86.9 Empyem utan fistel 
Empyem UNS 

ANDRA SJUKDOMAR I 
LUNGSÄCKEN (J90-J94)  

Alii morbi pleurae 

J90 Utgjutning i lungsäcken 
som ej klassificeras på 
annan plats 

Effusio pleurae non alibi 
classificata 

Exsudativ pleurit 

Pleuravätska UNS 

Utesluter: 

Kylotorax (J94.0) 

Torr pleurit UNS (R09.1) 

Tuberkulös pleurit (A15-A16) 

J91* Utgjutning i lungsäcken vid 
tillstånd som klassificeras 
på annan plats 

Effusio pleurae in conditionibus 
alibi classificatis 

J92 Pleuraplack (lokal 
förtjockning av 
lungsäcksbladen) 

Laminae pleurae 

Innefattar: 

Förtjockning av lungsäcksbladen 

J92.0 Pleuraplack med känd 

asbestexponering 

J92.9 Pleuraplack utan känd 

asbestexponering 
Pleuraplack UNS 

J93 Pneumotorax (luft i 
lungsäcken) 

Pneumothorax 

Utesluter: 

Pneumotorax: 

• medfödd eller perinatal (P25.1) 

• traumatisk (S27.0) 

• tuberkulös, aktuell sjukdom 

(A15-A16) 

Pyopneumotorax (J86.-) 

J93.0 Spontan ventilpneumotorax 
Tryckpneumotorax 

J93.1 Annan spontanpneumotorax 
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J93.8 Annan specificerad pneumotorax 

J93.9 Pneumotorax, ospecificerad 

J94 Andra pleurala sjukdomar 

Alii morbi pleurae 

Utesluter: 

Torr pleurit UNS (R09.1) 

Traumatisk: 

• hemopneumotorax (S27.2) 

• hemotorax (S27.1) 

Tuberkulösa pleurala tillstånd, 

aktuell sjukdom (A15-A16) 

J94.0 Kylotorax 
Lymfa i lungsäcken 

J94.1 Fibrotorax 
Pleurasvål 

J94.2 Hemotorax 
Hemopneumotorax 

J94.8 Andra specificerade pleurala 

sjukdomar 
Hydrotorax 

Pleuralt fett 

J94.9 Pleural sjukdom, ospecificerad 

ANDRA SJUKDOMAR I 
ANDNINGSORGANEN (J95-J99)  

Alii morbi organorum respirationis 

J95 Sjukdomar i 
andningsorganen efter 
kirurgiska och medicinska 
ingrepp som ej 
klassificeras på annan plats 

Morbi organorum respirationis 
post interventiones, non alibi 
classificati. 

Utesluter: 

Emfysem (subkutant) till följd av 

ingrepp (T81.8) 

Lungmanifestationer orsakade av 

strålning (J70.0-J70.1) 

J95.0 Dysfunktion av trakeostomi 
Blödning från trakeostomiöppning 

Infektion i trakeostomiöppning 

Obstruktion av luftväg i 

trakeostomi 

Trakeoesofageal fistel efter 

trakeostomi 

J95.1 Akut respiratorisk insufficiens 

efter toraxkirurgi 

J95.2 Akut respiratorisk insufficiens 

efter icke torakal kirurgi 

J95.3 Kronisk respiratorisk insufficiens 

efter kirurgi 

J95.4 Mendelsons syndrom 
Akut pneumonit orsakad av 

aspiration av maginnehåll 

Kemiskt pneumonit orsakad av 

aspiration under anestesi 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• barnsängstid (O89.0) 

• graviditet (O29.0) 

• värkarbete och förlossning 

(O74.0) 

J95.5 Subglottisk stenos efter 

kirurgiskt eller medicinskt 

ingrepp 
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J95.8 Andra specificerade sjukdomar i 

andningsorganen efter kirurgiska 

eller medicinska ingrepp 

J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) 

J95.8B Pneumatocele orsakat av ECMO-

behandling 

J95.8W Annan specificerad sjukdom i 

andningsorganen efter kirurgiskt eller 

medicinskt ingrepp 

J95.9 Sjukdom i andningsorganen efter 

kirurgiska eller medicinska 

ingrepp, ospecificerad 

J96 Respiratorisk insufficiens 
(andningssvikt) som ej 
klassificeras på annan plats 

Insufficientia respiratoria, non 
alibi classificata 

Anmärkning: 

Följande underuppdelning kan 

användas i en femte position för 

denna kategori  

0 hypoxi utan hyperkapné  

1 hypoxi med hyperkapné  

9 typ ospecificerad  

Utesluter: 

Akut andningssviktsyndrom hos 

vuxen [ARDS] (J80) 

Andningsstillestånd (R09.2) 

Hjärt-lungsvikt (R09.2) 

Respiratorisk distress hos nyfödd 

(P22.-) 

Respiratorisk insufficiens efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 

(J95.-) 

Respiratory distress syndrome hos 

vuxen (J80) 

J96.0 Akut respiratorisk insufficiens 

J96.1 Kronisk respiratorisk insufficiens 

J96.9 Respiratorisk insufficiens, 

ospecificerad 

 

 

 

 

J98 Andra sjukdomar i 
andningsorganen 

Alii morbi organorum 
respirationis 

Utesluter: 

Apné UNS (R06.8) 

Apné hos nyfödd (P28.4) 

Sömnapnésyndrom (G47.3) 

Sömnapné hos nyfödd (P28.3) 

J98.0 Sjukdomar i bronker som ej 

klassificeras på annan plats 
Bronkolitiasis 

Förkalkning, stenos eller sår i bronk 

Trakeobronkial: 

• kollaps 

• dyskinesi 

Tracheobronchopathia 

osteochondroplastica 

J98.1 Atelektas 

Utesluter: 

Atelektas hos nyfödd (P28.0-P28.1) 

Atelektas vid aktuell tuberkulos  

(A15-A16) 

J98.2 Interstitiellt emfysem 
Mediastinalt emfysem 

Utesluter: 

Emfysem: 

• hos foster och nyfödd (P25.0) 

• kirurgiskt (subkutant) (T81.8) 

• traumatiskt subkutant (T79.7) 

• UNS (J43.9) 

J98.3 Kompensatoriskt emfysem 
Hyperinflation 

J98.4 Andra lungsjukdomar 
Cystisk lungsjukdom (förvärvad) 

Lungsjukdom UNS 

Lungförkalkning 

Pulmolitiasis 

J98.5 Sjukdomar i mediastinum som ej 

klassificeras på annan plats 
Fibros i mediastinum 

Mediastinit 

Utesluter: 

Abscess i mediastinum (J85.3) 
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J98.6 Sjukdomar i diafragma 
Diafragmatit 

Pares och relaxation av diafragma 

Utesluter: 

Diafragmabråck (K44.-) 

Medfött diafragmabråck (Q79.0) 

Medfödd missbildning i diafragma 

som ej klassificeras på annan plats 

(Q79.1) 

J98.7 Luftvägsinfektioner som ej klassi-

ficeras på annan plats 
Luftvägsinfektioner som inte 

specificerats som akuta, kroniska, 

nedre eller övre 

J98.8 Andra specificerade sjukdomar i 

andningsorganen 
Ciliedyskinesi (isolerad) 

Utesluter: 

Kartageners syndrom (Q89.3) 

J98.9 Sjukdomar i andningsorganen, 

ospecificerade 
Luftvägssjukdom (kronisk) UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J99* Sjukdomar i 
andningsorganen vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi organorum respirationis in 
morbis alibi classificatis 

J99.0* Reumatoid lungsjukdom 

(M05.1†) 

J99.1* Sjukdomar i andningsorganen 

vid andra diffusa 

bindvävssjukdomar 
Sjukdomar i andningsorganen vid: 

• dermatomyosit (M33.0-M33.1†) 

• granulomatos med polyangiit 

(M31.3†) 

• polymyosit (M33.2†) 

• Sjögrens syndrom (M35.0†) 

• systemisk lupus erythematosus 

(M32.1†) 

• systemisk skleros (M34.8†) 

• Wegeners granulomatos 

(M31.3†) 

J99.8* Sjukdomar i andningsorganen 

vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Sjukdomar i andningsorganen vid: 

• amöbainfektion (A06.5†) 

• kryoglobulinemi (D89.1†) 

• pelvospondylit (M45†) 

• sporotrikos (B42.0†) 

• syfilis (A52.7†) 
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Kapitel 11 

Matsmältningsorganens 
sjukdomar (K00-K93) 
Morbi organorum digestionis 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej 

klassificeras på annan plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

K00-K14  Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar 

K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar 

K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen 

K40-K46 Bråck 

K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen 

K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen 

K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan 

K70-K77 Sjukdomar i levern 

K80-K87 Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln 

K90-K93 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

K23*  Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

K77* Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

K87* Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

K93* Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
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SJUKDOMAR I MUNHÅLA, 
SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR  
(K00-K14)  

Morbi cavi oris, glandularum salivariarum, 
maxillae et mandibulae 

K00 Rubbningar i tändernas 
utveckling och frambrott 

Vitia evolutionis et eruptionis 
dentium 

Utesluter: 

Retinerade tänder (K01.-) 

K00.0 Avsaknad av tänder genom utebliven 

tandutveckling 
Anodonti 

Hypodonti 

Oligodonti 

K00.1 Övertaliga tänder 
Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive 

mesiodens 

Molarregionen 

Premolarregionen 

K00.2 Avvikelser i tändernas storlek och 

form 
Dens evaginatus, ocklusal tuberculum 

Dens invaginatus, dens in dente 

Emaljpärlor 

Fusion av tänder 

Gemination av tänder 

Invaginerad tand 

Makrodonti 

Mikrodonti 

Taurodontism 

Utesluter: 

Tuberculum Carabelli, vilket betraktas 

som normal variation 

K00.3 Fläckiga tänder (emaljopaciteter) 
Dental fluoros 

Emaljopaciteter ej orsakade av fluor 

Utesluter: 

Tandbeläggningar (K03.6) 

K00.4 Störningar i tandbildningen 
Aplasi och hypoplasi av tandcementet 

Dilaceration av tand 

Emaljhypoplasi 

Regional odontodysplasi 

Turnertänder 

Utesluter: 

Fläckiga tänder (K00.3) 

Hutchinsontänder och mullbärsmolarer 

vid medfödd syfilis (A50.5) 

K00.5 Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna 

som ej klassificeras på annan plats 
Amelogenesis imperfecta 

Dentindysplasi 

Dentinogenesis imperfecta 

Odontogenesis imperfecta 

Skaltänder 

K00.6 Rubbningar i tandframbrottet 
Dens connatalis 

Dens neonatalis 

Dentia praecox 

Persisterande mjölktänder 

Prematur lossning av mjölktänder 

Prematurt tandframbrott 

K00.7 Besvär vid tandframbrottet 

K00.8 Andra specificerade rubbningar i 

tandutvecklingen 
Endogen missfärgning av tänder UNS 

Färgförändringar under tandbildningen 

K00.9 Rubbning i tändernas utveckling och 

frambrott, ospecificerad 

K01 Retinerade tänder 

Dentes retenti 

Utesluter: 

Retinerade tänder med abnormt läge av 

sådana eller av närliggande tänder 

(K07.3) 

K01.0 Retinerade tänder utan 

frambrottshinder 
Tand som har misslyckats med 

frambrottet utan obstruktion av annan 

tand 

K01.1 Retinerade tänder med frambrotts-

hinder 
Tand som har misslyckats med 

frambrottet på grund av obstruktion av 

annan tand 
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K02 Tandkaries 

Caries dentium 

K02.0 Karies begränsad till emaljen 

K02.1 Karies i dentinet 

K02.2 Karies i cementet 

K02.3 Avstannad tandkaries 

K02.4 Odontoklasi 

K02.5 Karies med exponerad pulpa 

K02.8 Annan specificerad tandkaries 

K02.9 Tandkaries, ospecificerad 

K03 Andra sjukdomar i tändernas 
hårdvävnader 

Alii morbi adamantini, dentini et 
caementi dentium 

Utesluter: 

Bruxism (F45.8) 

Tandkaries (K02.-) 

Tandgnissling UNS (F45.8) 

K03.0 Nedslitning av tänderna (attrition) 
Approximal nötning 

Ocklusal nötning 

K03.1 Abrasion av tänderna 
Habituell abrasion 

Yrkesbetingad och 

tandborstningsbetingad abrasion 

K03.2 Tanderosion 
Erosion av tänder: 

• idiopatisk 

• orsakad av föda 

• orsakad av läkemedel 

• orsakad av upprepade kräkningar 

• UNS 

• Yrkesbetingad 

K03.3 Patologisk resorption av tänder 
Extern resorption av tänder 

Intern resorption av tänder 

K03.4 Cementpålagring 
Hypercementos 

K03.5 Ankylos av tänder 

K03.6 Tandbeläggningar 
Beläggningar: 

• betel 

• gröna 

• orangefärgade 

• svarta 

• tobak 

Missfärgning av tänder: 

• UNS 

• yttre UNS 

Tandsten: 

• subgingival 

• supragingival 

K03.7 Posteruptiva färgförändringar av 

tändernas hårdvävnader 

Utesluter: 

Beläggningar på tänder (K03.6) 

K03.8 Andra specificerade sjukdomar i 

tändernas hårdvävnader 
Bestrålad emalj 

Känsligt dentin 

Tilläggskod kan användas för att ange 

strålning om strålningsutlöst (kapitel 20) 

K03.9 Sjukdom i tändernas hårdvävnader, 

ospecificerad 

K04 Sjukdomar i tandpulpan och de 
periradikulära vävnaderna 
(vävnaderna kring 
tandrötterna) 

Morbi pulpae et telarum 
periradicularium. 

K04.0 Pulpit 
Pulpit: 

• akut 

• kronisk 

• reversibel 

• irreversibel 

• UNS 

K04.1 Pulpanekros 

K04.2 Pulpadegeneration 
Dentiklar 

Pulpaförkalkning 

Pulpasten 

K04.3 Sekundär dentinbildning i pulpan 
Irreguljärt dentin i pulpan 

  



 

334 
 

K04.4 Akut periradikulär osteit med 

ursprung i pulpan 
Akut periradikulär osteit UNS 

K04.5 Kronisk periradikulär osteit 
Apikalt eller periapikalt granulom 

K04.6 Periradikulär abscess med fistel 

K04.7 Periradikulär abscess utan fistel 
Dental abscess UNS 

Dentoalveolär abscess UNS 

Periradikulär abscess UNS 

K04.8 Radikulär cysta (rotcysta) 
Rotcysta: 

• apikal 

• periapikal 

• residual 

Utesluter: 

Lateral parodontal cysta (K09.0) 

K04.9 Andra och ospecificerade sjukdomar i 

pulpan och de periradikulära 

vävnaderna 

K05 Sjukdomar i tandköttet och de 
parodontala vävnaderna 
(vävnaderna kring tänderna) 

Gingivitis et morbi periodontales 

K05.0 Akut gingivit 

Utesluter: 

Akut nekrotiserande ulcerös gingivit 

(A69.1) 

Gingivostomatit orsakad av herpes 

simplex-virus (B00.2) 

K05.1 Kronisk gingivit 
Enkel randgingivit 

Gingivit (kronisk): 

• deskvamativ 

• hyperplastisk 

• ulcerativ 

• UNS 

K05.2 Akut parodontit 
Akut perikoronit 

Parodontal abscess 

Utesluter: 

Akut periradikulär osteit (K04.4) 

Periradikulär abscess (K04.7) 

Periradikulär abscess med fistel (K04.6) 

K05.3 Kronisk parodontit 
Kronisk perikoronit 

Parodontit: 

• komplicerad 

• lätt 

• UNS 

• uttalad 

K05.4 Parodontos 
Juvenil parodontos 

K05.5 Andra parodontala sjukdomar 

K05.6 Parodontal sjukdom, ospecificerad 

K06 Andra sjukdomar i tandköttet 
och tandlöst alveolarutskott 

Alii morbi gingivae et cristae 
alveolaris edentulae 

Utesluter: 

Atrofi av tandlöst alveolarutskott 

(K08.2) 

Gingivit: 

• akut (K05.0) 

• kronisk (K05.1) 

• UNS (K05.1) 

K06.0 Gingivaretraktion 

K06.1 Gingival hyperplasi 
Gingival fibromatos 

K06.2 Traumatiska skador i gingiva och 

tandlöst alveolarutskott 
Irritationshyperplasi i alveolarutskott 

Tilläggskod kan användas för att ange yttre 

orsak (kapitel 20) 

K06.8 Andra specificerade sjukdomar i 

gingiva och tandlöst alveolarutskott 
Crista flaccida 

Fibrös epulid 

Jättecellsepulid 

Perifert jättecellsgranulom 

Pyogent granulom i gingiva 

K06.9 Sjukdom i gingiva och tandlöst 

alveolarutskott, ospecificerad 
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K07 Tand- och käkmissbildningar 
med malocklusion (felaktig 
sammanbitning) 

Anomaliae dentofaciales cum 
malocclusione 

Utesluter: 

Hemifacial atrofi eller hypertrofi (Q67.4) 

Unilateral kondylär hyperplasi eller 

hypoplasi (K10.8) 

K07.0 Uttalade anomalier i käkarnas storlek 
Makrognati (hyperplasi) 

Mikrognati (hypoplasi) 

Utesluter: 

Akromegali (E22.0) 

Robins syndrom (Q87.0) 

K07.0A Makrognati 

K07.0B Mikrognati 

K07.1 Anomalier i förhållandet mellan käke 

och skallbas 
Asymmetri av käken 

Mandibulär laterognati 

Prognati och retrognati, mandibulär och 

maxillär 

K07.2 Anomalier i förhållandet mellan 

tandbågarna 
Distalocklusion 

Djupt bett 

Horisontalt överbett 

Korsbett 

Medellinjeförskjutning 

Mesialocklusion 

Postnormalt bett 

Prenormalt bett 

Saxbett 

Öppet bett 

Överbett 

K07.3 Anomalier i tändernas ställning 
Glesställning (diastema) 

Infraposition 

Retinerade tänder med abnormt läge av 

sådana eller av närliggande tänder 

Rotation 

Transposition 

Trångställning 

Utesluter: 

Retinerade tänder utan abnormt läge 

(K01.-) 

K07.4 Malocklusion, ospecificerad 

K07.5 Onormal funktion hos tänder och 

käkar 
Malocklusion orsakad av: 

• munandning 

• onormal sväljning 

• tung-, läpp- och fingerovanor 

Onormal hopbitning 

Utesluter: 

Bruxism (F45.8) 

Tandgnissling UNS (F45.8) 

K07.6 Rubbningar i käkleden 
Costens syndrom 

Diskstörning 

Knäppningar i käkleden 

Mandibulär dysfunktion 

Recidiverande (habituell) 

käkledsluxation 

Utesluter: 

Aktuell luxation av käkleden (S03.0) 

Aktuell skada med luxation av käkled 

(S03.0) 

Distorsion av käkleden (S03.4) 

K07.8 Andra specificerade dentofaciala 

anomalier 

K07.9 Tand- och käkmissbildningar med 

malocklusion, ospecificerade 

K08 Andra sjukdomar och tillstånd i 
tänderna och omgivande 
vävnader 

Alii morbi et anomaliae dentium et 
adnexorum 

K08.0 Förlust av tänder på grund av 

systemsjukdom 

K08.1 Förlust av tänder som följd av 

olycksfall, extraktion eller parodontal 

sjukdom 

K08.2 Atrofi av tandlöst alveolarutskott 

K08.3 Retinerad tandrot (rotrest) 

K08.8 Andra specificerade sjukdomar i 

tänderna och omgivande vävnader 
Förstoring av alveolarutskott UNS 

Oregelbundet alveolarutskott 

Tandvärk UNS 

K08.9 Sjukdomar och tillstånd i tänderna 

och omgivande vävnader, 

ospecificerade 
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K09 Cystor i mun- och käkregionen 
som ej klassificeras på annan 
plats 

Cystae regionis oralis non alibi 
classificatae 

Innefattar: 

Lesioner med histologiska drag både av 

aneurysmatiska cystor och av andra 

fibroosseösa tillstånd 

Utesluter: 

Radikulär cysta (K04.8) 

Residualcysta (K04.8) 

K09.0 Odontogena utvecklingscystor 
Eruptionscysta 

Follikulär cysta 

Gingival cysta 

Lateral parodontal cysta 

K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor i 

mun- och käkregionen 
Globulomaxillär cysta 

Incisivkanalcysta 

Nasolabial cysta  

Nasopalatinal cysta 

K09.2 Andra cystor i käken 
Käkcysta: 

• aneurysmatisk 

• hemorragisk 

• traumatisk 

• UNS 

Utesluter: 

Idiopatisk benkavitet (Stafnes cysta) 

(K10.0) 

K09.8 Andra specificerade cystor i mun- och 

käkregionen som ej klassificeras på 

annan plats 
Dermoid-, epidermoid- och 

lymfoepitelial cysta i munnen 

Epsteins pärla 

K09.9 Cysta i mun- och käkregionen, 

ospecificerad 

K10 Andra sjukdomar i käkarna 

Alii morbi maxillae et mandibulae 

K10.0 Utvecklingssjukdomar i käkarna 
Idiopatisk benkavitet (Stafnes cysta) 

Torus mandibularis 

Torus palatinus 

K10.1 Centralt jättecellsgranulom 
Jättecellsgranulom UNS 

Utesluter: 

Perifert jättecellsgranulom (K06.8) 

K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna 
Osteit, osteomyelit (neonatal),  

Osteonekros (läkmedelsutlöst) 

(strålningsutlöst) 

Osteoradionekros och periostit i käke 

(akut) (kronisk) (varig) 

Sekvester av käkben 

Tilläggskod kan användas för att ange 

strålning, om strålningsutlöst eller för att 

ange läkemedel om läkemedelsutlöst 

(kapitel 20) 

K10.3 Alveolit i käkben 
Alveolär osteit 

Dry socket 

K10.8 Andra specificerade sjukdomar i 

käkarna 
Exostos i käke 

Fibrös dysplasi av käke 

Kerubism 

Unilateral kondylär hyperplasi eller 

hypoplasi 

K10.9 Sjukdom i käkarna, ospecificerad 

K11 Sjukdomar i spottkörtlarna 

Morbi glandularum salivariarum 

K11.0 Spottkörtelatrofi 

K11.1 Spottkörtelhypertrofi 

K11.2 Spottkörtelinflammation 

Utesluter: 

Påssjuka (B26.-) 

Uveoparotitfeber [Heerfordt] (D86.8) 

K11.3 Spottkörtelabscess 

K11.4 Spottkörtelfistel 

Utesluter: 

Medfödd fistel från spottkörtel (Q38.4) 

K11.5 Spottsten 
Sten i spottkörtel eller spottkörtelgång 

K11.6 Mukocele 
Mukös extravasationscysta i spottkörtel 

Mukös retentionscysta i spottkörtel 

Ranula (retentionscysta) 
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K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion 
Hyposalivation 

Hypersalivation 

Xerostomi (muntorrhet) 

Utesluter: 

Muntorrhet UNS (R68.2) 

K11.8 Andra specificerade sjukdomar i 

spottkörtlarna 
Benign lymfoepitelial lesion i 

spottkörtlarna 

Mikuliczs sjukdom 

Nekrotiserande sialometaplasi 

Sialektasi 

Stenos i spottkörtelgången 

Striktur i spottkörtelgången 

Utesluter: 

Siccasyndromet [Sjögrens syndrom] 

(M35.0) 

K11.9 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad 
Spottkörtelsjukdom UNS 

K12 Stomatit (inflammation i 
munslemhinnan) och 
besläktade tillstånd 

Stomatitis et morbi cognati 

Utesluter: 

Cancrum oris (A69.0) 

Gangränös stomatit (A69.0) 

Gingivostomatit orsakad av herpes 

simplex-virus (B00.2) 

Keilit (K13.0) 

Noma (A69.0) 

K12.0 Recidiverande afte 
Aftös stomatit 

Bednars afte 

Periadenitis mucosa necrotica recurrens 

Recidiverande aftöst sår 

Stomatitis herpetiformis 

K12.1 Andra former av stomatit 
Protesstomatit 

Stomatit UNS 

Ulcerös stomatit 

Vesikulös stomatit 

K12.1A Protesstomatit 

K12.1C Ulcerös stomatit 

K12.1D Vesikulös stomatit 

K12.1W Andra former av stomatit 

K12.1X Stomatit UNS 

K12.2 Inflammation och abscess i 

munregionen 
Munbottenflegmone 

Submandibulär abscess 

Utesluter: 

Abscess (i): 

• parodontal (K05.2) 

• periradikulär (K04.6-K04.7) 

• peritonsillär (J36) 

• spottkörtel (K11.3) 

• tungan (K14.0) 

K12.3 Oral mukosit (ulcerativ) 
 Mukosit (oral) (orofaryngeal): 
• läkemedelsutlöst 

• strålningsutlöst 

• UNS 

• viral 

Tilläggskod kan användas för att ange 

yttre orsak (kapitel 20) 

Utesluter: 

 Mukosit (ulcerativ) i 

matsmältningsorganen (med undantag 

för munhåla och oropharynx) (K92.8) 

K13 Andra sjukdomar i läpparna 
och i munslemhinnan 

Alii morbi labiorum et mucosae oris 

Innefattar: 

Epiteliala störningar i tungan 

Utesluter: 

Cystor i munregionen (K09.-) 

Sjukdomar i tungan (K14.-) 

Stomatit och besläktade tillstånd (K12.-) 

Vissa sjukdomar i gingiva och tandlöst 

alveolarutskott (K05-K06) 

K13.0 Sjukdomar i läpparna 
Keilit: 

• angulär 

• exfoliativ 

• glandulär 

• UNS 

Keilodyni 

Keilos 

Munvinkelragader 

Perlèche som ej klassificeras på annan 

plats 

Utesluter: 

Ariboflavinos (E53.0) 

Keilit orsakad av strålningsrelaterade 

sjukdomar (L55-L59) 

Perlèche orsakad av: 

• candidainfektion (B37.8) 

• riboflavinbrist (E53.0) 
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K13.0A Angulär keilit 

K13.0B Exfoliativ keilit 

K13.0C Glandulär keilit 

K13.0D Keilit UNS 

K13.0E Keilodyni 

K13.0G Perlèche som ej klassificeras på annan plats 

K13.0H Ulceration på läpp 

K13.0J Plasmacellskeilit 

K13.0K Cheilitis factitia 

K13.0L Eczema labiorum 

K13.0M Labial melanotic macule 

K13.0X Sjukdomar i läpparna, ospecificerade 

K13.1 Kind- och läppbitning 

K13.2 Leukoplaki och andra störningar i 

munhålans epitel inklusive tungan 
Erytroplaki och leuködem i munnen eller 

tungan 

Fokal epitelial hyperplasi 

Gombesvär hos rökare 

Leukokeratosis nicotina palati 

Utesluter: 

Hårig leukoplaki (K13.3) 

White sponge nevus (Q38.6) 

K13.2A Erytroplaki i munnen eller tungan 

K13.2B Fokal epitelial hyperplasi [Heck] 

K13.2C Leukokeratosis nicotina palati 

K13.2X Leukoplaki i munslemhinna och på tunga 

K13.3 Hårig leukoplaki 

K13.4 Granulom och granulomliknande 

tillstånd i munslemhinnan 
Eosinofilt granulom 

Pyogent granulom 
Verruköst xantom 

K13.4A Eosinofilt granulom i munslemhinnan 

K13.4B Pyogent granulom i munslemhinnan 

K13.4C Verruköst xantom i munslemhinna 

K13.4W Andra granulomliknande tillstånd i 

munslemhinnan 

K13.5 Submukös fibros i munnen 
Submukös fibros i tungan 

K13.6 Irritationshyperplasi i 

munslemhinnan 

Utesluter: 

Irritationshyperplasi av tandlöst 

alveolarutskott (K06.2) 

K13.7 Andra och ospecificerade 

förändringar i munslemhinnan 
Fokal oral mucinos 

K13.7A Fokal oral mucinos 

K13.7B Burning mouth 

K13.7C Lokaliserad oral purpura 

K13.7D Oral pigmentering 

K13.7W Andra och ospecificerade förändringar i 

munslemhinnan 

K14 Sjukdomar i tungan 

Morbi linguae 

Utesluter: 

Erytroplaki, fokal epitelial hyperplasi, 

leuködem och leukoplaki i tungan 

(K13.2) 

Hårig leukoplaki (K13.3) 

Makroglossi (medfödd) (Q38.2) 

Submukös fibros i tungan (K13.5) 

K14.0 Glossit 
Abscess i tungan 

Ulceration (traumatisk) på tungan 

Utesluter: 

Atrofisk glossit (K14.4) 

K14.1 Lingua geographica 
Benign migrerande glossit 

Glossitis areata exfoliativa 

K14.2 Glossitis rhombica mediana 

K14.3 Papillhypertrofi på tungan 
Coated tongue 

Hypertrofi av papillae foliatae 

Hårtunga 

Lingua villosa nigra 

K14.4 Atrofi av tungpapillerna 
Atrofisk glossit 

K14.5 Skrotaltunga 
Fissurerad tunga 

Fårad tunga 

Lingua plicata 

Utesluter: 

Medfödd fissur i tungan (Q38.3) 
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K14.6 Tungsmärtor 
Glossodyni 

Glossopyros 

K14.8 Andra specificerade sjukdomar i 

tungan 
Atrofi av tungan 
Hypertrofi av tungan 

Lingua indentata 

K14.9 Sjukdom i tungan, ospecificerad 
Glossopati UNS 

MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH 
TOLVFINGERTARMENS SJUKDOMAR 
(K20-K31)  

Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni 

Utesluter: 

Hiatusbråck (K44.-) 

K20 Esofagit (inflammation i 
matstrupen) 

Oesophagitis 
Abscess i esofagus 

Esofagit, kemisk, peptisk eller UNS 

Tilläggskod kan användas för att ange yttre 

orsak (kapitel 20) 

Utesluter: 

Erosion av esofagus (K22.1) 

Gastroesofagal refluxsjukdom (K21.0) 

Refluxesofagit (K21.0) 

K20.9A Eosinofil esofagit 

K20.9W Annan esofagit 

K21 Gastroesofageal refluxsjukdom 
(återflöde av maginnehåll till 
matstrupen) 

Refluxus morbidus 
gastrooesophagealis 

K21.0 Gastroesofageal refluxsjukdom med 

esofagit 
Refluxesofagit 

K21.9 Gastroesofaegeal refluxsjukdom utan 

esofagit 
Esofagael reflux UNS 

K22 Andra sjukdomar i matstrupen 

Alii morbi oesophagi 

Utesluter: 

Esofagusvaricer (I85.-) 

K22.0 Achalasia cardiae 
Akalasi UNS 

Kardiospasm 

Utesluter: 

Medfödd kardiospasm (Q39.5) 
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K22.1 Sår i esofagus 
Peptiskt sår 

Svamputlöst sår 

Sår i esofagus (orsakat av): 

• kemikalier 

• läkemedel 

• UNS 

Ulcerativ esofagit 

Tilläggskod kan användas för att ange yttre 

orsak (kapitel 20) 

K22.2 Obstruktion av esofagus 
Esofagusmembran (förvärvat) 

Kompression, konstriktion, stenos och 

striktur av esofagus 

Utesluter: 

Medfödd stenos eller striktur i esofagus 

(Q39.3) 

Medfött esofagusmembran (Q39.4) 

K22.3 Perforation av esofagus 
Esofagusruptur 

Utesluter: 

Traumatisk perforation av (torakala) 

esofagus (S27.8) 

K22.4 Esofagusdyskinesi 
Diffus esofageal spasm 

Hyperperistaltik i esofagus 

Nötknäpparesofagus 

Spasm i esofagus 

Utesluter: 

Kardiospasm (K22.0) 

K22.5 Esofagusdivertikel, förvärvad 

Utesluter: 

Medfödd divertikel i esofagus (Q39.6) 

K22.6 Gastroesofagealt lacerationssyndrom 

med blödning 
Mallory-Weiss syndrom 

K22.7 Barretts esofagus 
 Barretts syndrom 

Utesluter: 

Barretts sår (K22.1) 

K22.8 Andra specificerade sjukdomar i 

esofagus 
Blödning i esofagus UNS 

K22.9 Sjukdom i esofagus, ospecificerad 

K23* Förändringar i matstrupen vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi oesophagi in morbis alibi 
classificatis 

K23.0* Tuberkulös esofagit (A18.8†) 

K23.1* Megaesofagus vid Chagas sjukdom 

(B57.3†) 

K23.8* Förändringar i esofagus vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

Följande fjärdepositioner används för kategorierna 

K25-K28 

.0  Akut med blödning 

.1  Akut med perforation 

.2  Akut med både blödning och perforation 

.3  Akut utan blödning eller perforation 

.4  Kroniskt eller ospecificerat med blödning 

.5   Kroniskt eller ospecificerat med perforation 

.6  Kroniskt eller ospecificerat med både blödning 

och perforation 

.7  Kroniskt utan blödning eller perforation  

.9  Ospecificerat som akut eller kronisk utan blödning 

eller perforation 

K25 Sår i magsäcken 

Ulcus ventriculi 
(För uppdelning på fjärdeposition se ovan) 

Tilläggskod kan användas för att ange 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20) 

Innefattar: 

Erosion (akut) i ventrikeln 

Sår i pylorus 

Sår i kardia 

Utesluter: 

Akut hemorragisk erosiv gastrit (K29.0) 

Peptiskt sår UNS (K27.-) 

K26 Sår i tolvfingertarmen 

Ulcus duodeni 
(För uppdelning på fjärdeposition se ovan) 

Tilläggskod kan användas för att ange 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20) 

Innefattar: 

Erosion (akut) i duodenum 

Postpyloriskt sår 

Sår i duodenum 

Utesluter: 

Peptiskt sår UNS (K27.-) 
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K27 Sår i magsäcken eller 
tolvfingertarmen utan angiven 
lokalisation 

Ulcus ventriculi sive duodeni, loco 
non indicato 

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan) 

Innefattar: 

Gastroduodenalt sår UNS 

Peptiskt sår UNS 

Utesluter: 

Peptiskt sår hos nyfödd (P78.8) 

K28 Recidivsår efter 
gastroenterostomi (operation 
av magsäcken) 

Ulcus gastrointestinale 

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan) 

Innefattar: 

Ulcus (eller erosion): 

• Anastomotiskt 

• gastrointestinalt 

• gastrojejunalt 

• gastrokoliskt 

• jejunalt 

• stomalt 

Utesluter: 

Primärt ulcus i tunntarmen (K63.3) 

K29 Inflammation i magsäcken och 
tolvfingertarmen 

Gastritis et duodenitis 

Utesluter: 

Eosinofil gastrit eller gastroenterit 

(K52.8) 

Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4) 

K29.0 Akut hemorragisk gastrit 
Akut (erosiv) gastrit med blödning 

Utesluter: 

Erosion (akut) av magsäcken  (K25.-) 

K29.1 Annan akut gastrit 

K29.2 Gastrit orsakad av alkohol 

K29.3 Kronisk ytlig gastrit 

K29.4 Kronisk atrofisk gastrit 

K29.5 Kronisk gastrit, ospecificerad 
Kronisk antrumgastrit 

Kronisk fundusgastrit 

K29.6 Annan specificerad gastrit 
Granulomatös gastrit 

Hypertrofisk gastrit 

Ménétriers sjukdom 

K29.7 Gastrit, ospecificerad 

K29.8 Duodenit 

K29.9 Gastroduodenit, ospecificerad 

K30 Funktionell dyspepsi 

Dyspepsia functionalis 

Utesluter: 

Dyspepsi UNS (R10.1) 

Halsbränna (R12) 

Psykogen dyspepsi (F45.3) 

K31 Andra sjukdomar i magsäcken 
och tolvfingertarmen 

Alii morbi ventriculi et duodeni 

Innefattar: 

Funktionsrubbningar i magsäcken 

Utesluter: 

Divertikel i tolvfingertarmen (K57.0-

K57.1) 

Gastrointestinal blödning (K92.0-K92.2) 

K31.0 Akut dilatation av magsäcken 

K31.1 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen 
Pylorusstenos UNS 

Utesluter: 

Medfödd eller infantil pylorusstenos 

(Q40.0) 

K31.2 Timglasformad striktur och stenos av 

magsäcken 

Utesluter: 

Medfödd timglasmage (Q40.2) 

Timglaskontraktion av magsäcken 

(K31.8) 

K31.3 Pylorospasm som ej klassificeras på 

annan plats 

Utesluter: 

Medfödd och infantil pylorospasm 

(Q40.0) 

Neurotisk pylorospasm (F45.3) 

Psykogen pylorospasm (F45.3) 

K31.4 Divertikel i magsäcken 

Utesluter: 

Medfödd divertikel i magsäcken (Q40.2) 
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K31.5 Obstruktion av tolvfingertarmen 
Konstriktion, stenos eller striktur av 

tolvfingertarmen 

Utesluter: 

Medfödd stenos av tolvfingertarmen 

(Q41.0) 

K31.6 Fistel i magsäcken och 

tolvfingertarmen 
Gastrokolisk fistel 

Gastrojejunokolisk fistel 

K31.7 Polyp i magsäcken och tolvfingertar-

men 

Utesluter: 

Adenomatös polyp i magsäcken (D13.1) 

K31.8 Andra specificerade sjukdomar i 

magsäcken och tolvfingertarmen 
Aklorhydri 

Gastroptos 

Timglaskontraktion av magsäcken 

K31.9 Sjukdom i magsäcken och 

tolvfingertarmen, ospecificerad 

SJUKDOMAR I BLINDTARMEN  
(K35-K38)  

Morbi appendicis 

K35 Akut appendicit 

Appendicitis acuta 

K35.2 Akut appendicit med generaliserad 

peritonit 
Appendicit (akut) med generaliserad 

(diffus) peritonit efter ruptur eller 

perforation 

K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit (med eller utan 

perforation eller ruptur) med peritonit: 

• lokaliserad 

• UNS 

Akut appendicit med perforation eller 

ruptur 

Akut appendicit med peritoneal abscess 

K35.8 Annan och ospecificerad akut 

appendicit 
Akut appendicit utan uppgift om 

generaliserad eller lokaliserad peritonit 

K36 Annan appendicit  

Alia appendicitis 
Kronisk appendicit 

Recidiverande appendicit 

K37 Ospecificerad appendicit 

Appendicitis non specificata 

K38 Andra sjukdomar i appendix  

Alii morbi appendicis 

K38.0 Lymfoid hyperplasi av appendix 

K38.1 Appendixstenar 
Fekalsten 

K38.2 Divertikel i appendix 

K38.3 Appendixfistel 

K38.8 Andra specificerade sjukdomar i 

appendix 
Invagination av appendix 

K38.9 Sjukdom i appendix, ospecificerad 
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BRÅCK (K40-K46)  

Hernia 

Anmärkning: 

Bråck med både gangrän och inklämning 

klassificeras på bråck med gangrän 

Innefattar: 

Förvärvat bråck 

Medfött bråck [utom diafragmabråck eller 

hiatusbråck] 

Recidiverande bråck 

K40 Ljumskbråck 

Hernia inguinalis 

Innefattar: 

Direkt ljumskbråck 

Dubbelsidigt ljumskbråck 

Indirekt ljumskbråck 

Ljumskbråck UNS 

Pungbråck 

K40.0 Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck 

utan gangrän 

K40.0A Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan 

gangrän, primärbråck 

K40.0B Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan 

gangrän, enkel- eller dubbelsidigt 

recidivbråck 

K40.1 Dubbelsidigt ljumskbråck med 

gangrän 

K40.1A Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän, 

primärbråck  

K40.1B Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän, 

enkel- eller dubbelsidigt recidivbråck  

K40.2 Dubbelsidigt ljumskbråck utan 

inklämning eller gangrän 
Dubbelsidigt ljumskbråck UNS 

K40.2A Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning 

eller gangrän, primärbråck  

K40.2B Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning 

eller gangrän, enkel- eller dubbelsidigt 

recidivbråck  

K40.3 Ensidigt eller ospecificerat 

ljumskbråck med inklämning, utan 

gangrän 

K40.3A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med 

inklämning, utan gangrän, primärbråck 

K40.3B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med 

inklämning, utan gangrän, recidivbråck  

K40.4 Ensidigt eller ospecificerat 

ljumskbråck med gangrän 
Ljumskbråck UNS med gangrän 

K40.4A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med 

gangrän, primärbråck  

K40.4B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med 

gangrän, recidivbråck  

K40.9 Ensidigt eller ospecificerat 

ljumskbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Ljumskbråck (ensidigt) UNS 

K40.9A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck utan 

inklämning eller gangrän., primärbråck  

K40.9B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck utan 

inklämning eller gangrän, recidivbråck 

K41 Femoralbråck  

Hernia femoralis 

K41.0 Inklämt dubbelsidigt femoralbråck 

utan gangrän 

K41.0A Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan 

gangrän, primärbråck  

K41.0B Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan 

gangrän, enkel- eller dubbelsidigt 

recidivbråck  

K41.1 Dubbelsidigt femoralbråck med 

gangrän 

K41.1A Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän, 

primärbråck  

K41.1B Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän, 

enkel- eller dubbelsidigt recidivbråck  

K41.2 Dubbelsidigt femoralbråck utan 

inklämning eller gangrän 
Dubbelsidigt femoralbråck UNS 

K41.2A Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning 

eller gangrän, primärbråck  

K41.2B Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning 

eller gangrän, enkel- eller dubbelsidigt 

recidivbråck  

K41.3 Ensidigt eller ospecificerat 

femoralbråck med inklämning, utan 

gangrän 

K41.3A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

med inklämning, utan gangrän, primärbråck  

K41.3B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

med inklämning, utan gangrän, recidivbråck  
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K41.4 Ensidigt eller ospecificerat 

femoralbråck med gangrän 

K41.4A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

med gangrän, primärbråck  

K41.4B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

med gangrän, recidivbråck  

K41.9 Ensidigt eller ospecificerat 

femoralbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Femoralbråck (ensidigt) UNS 

K41.9A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

utan inklämning eller gangrän, primärbråck  

K41.9B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck 

utan inklämning eller gangrän, recidivbråck 

K42 Navelbråck 

Hernia umbilicalis 

Innefattar: 

Paraumbilikalbråck 

Utesluter: 

Omfalocele (Q79.2) 

K42.0 Inklämt navelbråck utan gangrän 

K42.1 Navelbråck med gangrän 

K42.9 Navelbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Navelbråck UNS 

K43 Främre bukväggsbråck 

Hernia ventralis 

K43.0 Inklämt ärrbråck utan gangrän 
 Ärrbråck utan gangrän 

• inkarcererat 

• irreponibelt 

• med obstruktion 

• strangulerat 

K43.0A Inklämt ärrbråck utan gangrän, primärbråck 

K43.0B Inklämt ärrbråck utan gangrän, recidivbråck 

K43.1 Ärrbråck med gangrän 

K43.1A Ärrbråck med gangrän, primärbråck 

K43.1B Ärrbråck med gangrän, recidivbråck 

K43.2 Ärrbråck utan inklämning eller gan-

grän 
  Ärrbråck UNS 

K43.2A Ärrbråck utan inklämning eller gangrän, 

primärbråck 

K43.2B Ärrbråck utan inklämning eller gangrän, 

recidivbråck 

K43.3 Inklämt parastomalt bråck utan gan-

grän 
 Parastomalt bråck utan gangrän: 

• inkarcererat 

• irreponibelt 

• med obstruktion 

• strangulerat 

K43.3A Inklämt parastomalt bråck utan gangrän, 

primärbråck 

K43.3B Inklämt parastomalt bråck utan gangrän, 

recidivbråck 

K43.4 Parastomalt bråck med gangrän 

K43.4A Parastomalt bråck med gangrän, primärbråck 

K43.4B Parastomalt bråck med gangrän, 

recidivbråck 

K43.5 Parastomalt bråck utan inklämning 

eller gangrän 
  Parastomalt bråck UNS 

K43.5A Parastomalt bråck utan inklämning eller 

gangrän, primärbråck 

K43.5B Parastomalt bråck utan inklämning eller 

gangrän, recidivbråck 

K43.6 Annat och ospecificerat inklämt 

främre bukväggsbråck utan gangrän 
 Bråck utan gangrän: 

• epigastriskt 

• hypogastriskt 

• medellinje 

• Spigeli 

Varje tillstånd nämnt under K43.6 utan 

gangrän: 

• strangulerat 

K43.6A Annat och ospecificerat inklämt främre 

bukväggsbråck utan gangrän, primärbråck 

K43.6B Annat och ospecificerat inklämt främre 

bukväggsbråck utan gangrän, recidivbråck 

 

 

• inkarcererat 

• irreponibelt 

• med obstruktion 
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K43.7 Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck med gangrän 
 Varje tillstånd nämnt under K43.6 

specificerat som gangränöst 

K43.7A Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck med gangrän, primärbråck 

K43.7B Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck med gangrän, recidivbråck 

K43.9 Annat och ospecificerat främre buk-

väggsbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Främre bukväggsbråck UNS 

K43.9A Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck utan inklämning eller 

gangrän, primärbråck 

K43.9B Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck utan inklämning eller 

gangrän, recidivbråck 

K44 Diafragmabråck 

Hernia diaphragmatica 

Innefattar: 

Hiatusbråck 

Paraesofagealt bråck 

Utesluter: 

Medfött diafragmabråck (Q79.0) 

Medfött hiatusbråck (Q40.1) 

K44.0 Inklämt diafragmabråck utan 

gangrän 

K44.1 Diafragmabråck med gangrän 

K44.9 Diafragmabråck utan inklämning 

eller gangrän 
Diafragmabråck UNS 

 

 

 

 

 

 

K45 Andra bukbråck 

Aliae herniae abdominales 

Innefattar: 

Bukbråck som ej klassificeras på annan 

plats 

Lumbalbråck 

Obturatoriusbråck 

Pudendusbråck 

Retroperitonealt bråck 

K45.0 Annat specificerat bukbråck med 

inklämning, utan gangrän 

K45.1 Annat specificerat bukbråck med 

gangrän 

K45.8 Annat specificerat bukbråck utan 

inklämning eller gangrän 

K46 Ospecificerat bukbråck 
Hernia abdominalis non specificata 

Innefattar: 

Bråck: 

• interstitiellt 

• intestinalt 

• intraabdominalt 

• UNS 

Enterocele 

Epiplocele 

Utesluter: 

Vaginalt enterocele (N81.5) 

K46.0 Ospecificerat bukbråck med 

inklämning, utan gangrän 

K46.1 Ospecificerat bukbråck med gangrän 

K46.9 Ospecificerat bukbråck utan 

inklämning eller gangrän 
Bukbråck UNS 
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ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I 
TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN 
(K50-K52)  

Enteritis et colitis non infectiosa 

Innefattar: 

Icke infektiös inflammatorisk tarmsjukdom 

Utesluter: 

Colon irritabile (K58.-) 

Megakolon (K59.3) 

K50 Crohns sjukdom [regional 
enterit] 

Morbus Crohn 

Innefattar: 

Granulomatös enterit 

Utesluter: 

Ulcerös kolit (K51.-) 

K50.0 Crohns sjukdom [regional enterit] i 

tunntarmen 
Regional ileit 

Terminal ileit 

Regional enterit eller Crohns sjukdom i 

duodenum, jejunum och ileum 

Utesluter: 

Samtidig Crohns sjukdom i tjocktarmen 

(K50.8) 

K50.1 Crohns sjukdom [regional enterit] i 

tjocktarmen 
Granulomatös kolit 

Regional kolit 

Regional enterit eller Crohns sjukdom i 

kolon och rektum 

Utesluter: 

Samtidig Crohns sjukdom i tunntarmen 

(K50.8) 

K50.8 Annan Crohns sjukdom 
Crohns sjukdom i både tunntarmen och i 

tjocktarmen 

Crohns sjukdom med ileocekal 

lokalisation 

K50.9 Crohns sjukdom, ospecificerad 
Crohns sjukdom UNS 

Regional enterit UNS 

K51 Ulcerös kolit 

Colitis ulcerosa 

K51.0 Total ulcerös (kronisk) kolit 

Innefattar: 

Refluxileit vid ulcerös kolit 

K51.2 Ulcerös (kronisk) proktit 

K51.3 Ulcerös (kronisk) proktosigmoidit 

K51.4 Pseudopolypos i tjocktarmen 
Inflammatoriska polyper 

K51.5 Vänstersidig kolit 

K51.8 Annan specificerad ulcerös kolit 

K51.9 Ulcerös kolit, ospecificerad 

K52 Annan icke infektiös 
inflammation i magsäcken och 
tarmen 

Alia gastroenteritis et colitis non 
infectiosa 

K52.0 Gastroenterit och kolit orsakad av 

strålning 

K52.1 Toxisk gastroenterit och kolit 
Läkemedelsutlöst gastroenterit och kolit 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet eller läkemedlet (kapitel 20) 

K52.2 Allergisk och kostbetingad 

gastroenterit och kolit 
Gastroenterit eller kolit orsakad av 

överkänslighet mot födoämnen 

K52.2A Gastroenterit/kolit, allergisk, 

födoämnesbetingad, födoämnet känt eller 

sannolikt 

K52.2X Gastroenterit/kolit, allergisk, 

födoämnesbetingad, födoämnet okänt 

K52.3 Obestämbar kolit 

Utesluter 

Kolit av ospecificerad orsak (A09.9) 

K52.8 Annan specificerad icke infektiös 

gastroenterit och kolit 
Eosinofil gastrit eller gastroenterit 

Kollagen kolit 

Lymfocytär kolit 

Mikroskopisk kolit 

”Pouchit” 
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K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit, 

ospecificerad 
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit 

specificerad som icke infektiös 

Utesluter: 

Funktionell diarré (K59.1) 

Infektiös kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit (A09.0) 

Neonatal diarré  

• icke infektiös (P78.3) 

• infektiös (A09.0) 

• UNS (A09.9) 

Ospecificerad kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit (A09.9) 

Psykogen diarré (F45.3) 

K52.9A Högt stomiflöde 

K52.9W Annan ospecificerad icke-infektiös 

gastroenterit och kolit 

ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN  
(K55-K64)  

Alii morbi intestinorum 

K55 Kärlsjukdomar i tarmen 

Morbi vasculares intestinorum 

Utesluter: 

Nekrotiserande enterokolit hos foster 

eller nyfödd (P77) 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen 
Akut fulminant ischemisk kolit 

Akut ischemi i tunntarmen 

Akut tarminfarkt 

Mesenterialemboli (arteriell)(venös) 

Mesenterialinfarkt (arteriell)(venös) 

Mesenterialtrombos (arteriell) 

Mesenterialventrombos  

Subakut ischemisk kolit 

K55.1 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen 
Ateroskleros i mesenteriet 

Ischemisk striktur i tarmen 

Kronisk ischemisk enterit, enterokolit 

eller kolit 

Kärlinsufficiens i mesenteriet 

K55.2 Angiodysplasi i kolon 
Angiodysplasi i tarmen UNS 

K55.3 Angiodysplasi i tunntarmen 

K55.8 Andra specificerade kärlsjukdomar i 

tarmen 

K55.9 Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad 
Ischemisk: 

• enterit UNS 

• enterokolit UNS 

• kolit UNS 

  



 

348 
 

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och 
tarmpassagehinder utan 
uppgift om bråck 

Ileus paralyticus et obstructio 
intestinalis, hernia non indicata 

Utesluter: 

Ileus och tarmpassagehinder med bråck 

(K40-K46) 

Ischemisk striktur av tarmen (K55.1) 

Medfödd striktur eller stenos av tarmen 

(Q41-Q42) 

Mekoniumileus (E84.1) 

Obstruktion av duodenum (K31.5) 

Perinatal tarmobstruktion  

(P75-P76) 

Postoperativ intestinal obstruktion 

(K91.3) 

Stenos i rektum eller anus (K62.4) 

K56.0 Paralytisk ileus 

Utesluter: 

Gallstensileus (K56.3) 

Ileus UNS (K56.7) 

Obstruktiv ileus UNS (K56.6) 

K56.1 Invagination 

Utesluter: 

Invagination av appendix (K38.8) 

K56.2 Volvulus 

K56.3 Gallstensileus 

K56.4 Annan tilltäppning av tarmen 
Fekalom 

K56.5 Adherensileus 
Peritonealadherenser med 

tarmobstruktion 

K56.6 Annan och ospecificerad obstruktion 

av tarmen 
Enterostenos 

Obstruktiv ileus UNS 

Ocklusion, stenos och striktur av 

tunntarmen eller tjocktarmen 

K56.7 Ileus, ospecificerad 

K57 Divertikel (fickbildning) i 
tarmen 

Morbus diverticularis intestini 

Innefattar: 

Divertikulit, divertikulos och divertikel 

Utesluter: 

Divertikel i appendix (K38.2) 

Meckels divertikel (Q43.0) 

Medfödd divertikel i tarmen (Q43.8) 

K57.0 Divertikel i tunntarmen med 

perforation och abscess 
Divertikelsjukdom i tunntarmen med 

peritonit 

Utesluter: 

Divertikelsjukdom i både tunntarmen 

och tjocktarmen med perforation och 

abscess (K57.4) 

K57.1 Divertikel i tunntarmen utan 

perforation eller abscess 
Divertikel i tunntarmen UNS 

Utesluter: 

Divertikelsjukdom i både tunntarmen 

och tjocktarmen utan perforation eller 

abscess (K57.5) 

K57.2 Divertikel i tjocktarmen med 

perforation och abscess 
Divertikelsjukdom i tjocktarmen med 

peritonit 

Utesluter: 

Divertikelsjukdom i både tunnt armen 

och tjocktarmen med perforation och 

abscess (K57.4) 

K57.3 Divertikel i tjocktarmen utan 

perforation eller abscess 
Divertikel i tjocktarmen UNS 

Utesluter: 

Divertikelsjukdom i både tunntarmen 

och tjocktarmen utan perforation eller 

abscess (K57.5) 

K57.4 Divertikel i både tunntarmen och 

tjocktarmen med perforation och 

abscess 
Divertikelsjukdom i både tunntarmen 

och tjocktarmen med perforation och 

abscess 
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K57.5 Divertikel i både tunntarmen och 

tjocktarmen utan perforation eller 

abscess 
Divertikelsjukdom i både tunntarmen 

och tjocktarmen UNS 

K57.8 Divertikel i tarmen, ospecificerad 

lokalisation, med perforation och 

abscess 
Divertikelsjukdom i tarmen UNS med 

peritonit 

K57.9 Divertikel i tarmen, ospecificerad 

lokalisation, utan perforation eller 

abscess 
Divertikelsjukdom i tarmen UNS 

K58 Irritabel tarm 

Intestinum irritabile 
Colon irritabile 

Irritable bowel syndrome [IBS] 

K58.1 Irritabel tarm som domineras av 

diarré [IBS-D] 

K58.2 Irritabel tarm som domineras av 

förstoppning [IBS-C] 

K58.3 Irritabel tarm med blandade 

tarmvanor [IBS-M] 

K58.8 Annan och ospecificerad irritabel 

tarm 
Irritabel tarm UNS 

Irritable bowel syndrome [IBS] UNS 

K59 Andra funktionsrubbningar i 
tarmen 

Aliae dysfunctiones intestinorum 

Utesluter: 

Funktionsrubbningar i magsäcken (K31.-) 

Förändringar i avföringsvanor UNS 

(R19.4) 

Intestinal malabsorption (K90.-) 

Psykogena tarmsjukdomar (F45.3) 

K59.0 Obstipation (förstoppning) 

K59.1 Funktionell diarré 

K59.2 Neurogen tarmrubbning som ej 

klassificeras på annan plats 
Intestinal (neurogen) (myogen) 

pseudoobstruktion 

K59.3 Megakolon som ej klassificeras på 

annan plats 
Dilatation av kolon 

Toxisk megakolon 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet (kapitel 20) 

Utesluter: 

Megakolon (orsakad av): 

• Chagas sjukdom (B57.3) 

• Clostridioides difficile (A04.7) 

• Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

• medfödd (aganglionär) (Q43.1) 

K59.4 Analspasm 
Proctalgia fugax 

K59.8 Andra specificerade funktionella 

tarmrubbningar 
Atoni i kolon 

K59.9 Funktionell tarmsjukdom, 

ospecificerad 

K60 Fissur och fistel i stolgångs- 
och ändtarmsområdet 

Fissura et fistula perianalis et 
periproctalis 

Utesluter: 

Med abscess eller cellulit (K61.-) 

K60.0 Akut analfissur 

K60.1 Kronisk analfissur 

K60.2 Analfissur, ospecificerad 

K60.3 Analfistel 

K60.4 Rektalfistel 
Fistel från rektum till huden 

Utesluter: 

Rektovaginal fistel (N82.3) 

Vesikorektal fistel (N32.1) 

K60.5 Anorektal fistel 

K61 Abscess i stolgångs- och 
ändtarmsområdet 

Abscessus perianalis et periproctalis 

Innefattar: 

Abscess och cellulit i anal- och 

rektalområdet med eller utan fistel 
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K61.0 Analabscess 
Perianal abscess 

Utesluter: 

Abscess i sfinktern (K61.4) 

K61.1 Rektalabscess 
Perirektal abscess 

Utesluter: 

Ischiorektal abscess (K61.3) 

K61.2 Anorektal abscess 

K61.3 Ischiorektal abscess 

K61.4 Abscess i sfinktern 

K62 Andra sjukdomar i stolgången 
och ändtarmen 

Alii morbi ani et recti 

Innefattar: 

Analkanalen 

Utesluter: 

Dysfunktion av kolostomi och 

enterostomi (K91.4) 

Fecesinkontinens (R15) 

Hemorrojder (K64.-) 
Ulcerös proktit (K51.2) 

K62.0 Analpolyp 

K62.1 Rektalpolyp 

Utesluter: 

Adenomatös polyp (D12.8) 

K62.2 Analprolaps 
Prolaps av analkanalen 

K62.3 Rektalprolaps 
Prolaps av rektalslemhinnan 

K62.4 Stenos i anus och rektum 
Striktur i analsfinktern 

K62.5 Blödning i anus och rektum 

Utesluter: 

Neonatal rektalblödning (P54.2) 

K62.6 Sår i anus och rektum 
Solitärt sår 

Sterkoralt sår 

Utesluter: 

Fissur och fistel i anus och rektum 

(K60.-) 

Sår vid ulcerös kolit (K51.-) 

K62.7 Strålningsproktit 

K62.8 Andra specificerade sjukdomar i anus 

och rektum 
Proktit UNS 

K62.9 Sjukdom i anus och rektum, 

ospecificerad 

K63 Andra sjukdomar i tarmen 

Alii morbi intestinorum 

K63.0 Tarmabscess 

Utesluter: 

Abscess i anal- och rektalregionen 

(K61.-) 

Abscess i appendix (K35.3) 

Divertikelsjukdom med abscess (K57.-) 

K63.1 Perforation (icke traumatisk) av 

tarmen 

Utesluter: 

Perforation (icke traumatisk) av 

appendix (K35.2, K35.3) 

Perforation (icke traumatisk) av 

duodenum (K26.-) 

Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) 

perforation (K57.-) 

K63.2 Tarmfistel 

Utesluter: 

Fistel i anal- och rektalregionen (K60.-) 
Fistel i appendix (K38.3) 

Fistel i duodenum (K31.6) 

Intestinogenital fistel hos kvinna (N82.2-

N82.4) 

Vesikointestinal fistel (N32.1) 

K63.3 Sår i tarmen 
Primärt sår i tunntarmen 

Utesluter: 

Duodenalsår (K26.-) 

Gastrointestinalt recidivsår (K28.-) 

Gastrojejunalt recidivsår (K28.-) 

Jejunalt recidiv sår (K28.-) 

Peptiskt sår utan angiven lokalisation 

(K27.-) 

Sår i anus och rektum (K62.6) 

Ulcerös kolit (K51.-) 

K63.4 Enteroptos 

K63.5 Polyp i tjocktarmen 

Utesluter: 

Adenomatös polyp i kolon (D12.6) 

Polypos i kolon (D12.6) 
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K63.8 Andra specificerade sjukdomar i 

tarmen 

K63.9 Sjukdom i tarmen, ospecificerad 

K64 Hemorrojder och perianal 
venös trombos 

Haemorrohoides et thrombosis 
venosa perianalis 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• förlossning och under 

barnsängstiden (O87.2) 

• graviditeten (O22.4) 

K64.0 Hemorrojder av första graden  
Hemorrojder (blödande) utan prolaps 

utanför analkanalen  

K64.1 Hemorrojder av andra graden  
Hemorrojder (blödande) som vid 

krystning prolaberar utanför analkanalen 

men som reponeras spontant  

K64.2 Hemorrojder av tredje graden 
Hemorrojder (blödning) som vid 

krystning prolaberar utanför analkanalen 

och som kräver manuell reposition  

K64.3 Hemorrojder av fjärde graden 
Hemorrojder (blödande) med prolaps av 

vävnad som inte kan reponeras manuellt  

K64.4 Kvarvarande hemorrojdhudflikar  
Marisker  

K64.5 Perianal venös trombos  
Perianalt hematom  

K64.8 Andra specificerade hemorrojder  

K64.9 Hemorrojder, ospecificerade  
Hemorrojder:  

• UNS  

• utan uppgift om grad  

SJUKDOMAR I BUKHINNAN  
(K65-K67)  

Morbi peritonei 

K65 Peritonit 

Peritonitis 

Utesluter: 

Aseptisk peritonit (T81.6) 

Benign paroxysmal peritonit (E85.0) 

Kemisk peritonit (T81.6) 

Neonatal peritonit (P78.0-P78.1) 

Periodisk familjär peritonit (E85.0) 

Peritonit i det kvinnliga bäckenet 

(N73.3-N73.5) 

Peritonit med eller som följd av: 

• abort, extrauteringraviditet eller mola 

(O00-O07, O08.0) 

• appendicit (K35.-) 

• divertikelsjukdom i tarmen (K57.-) 

Peritonit orsakad av talk eller annan 

främmande substans (T81.6) 

Puerperal peritonit (O85) 

K65.0 Akut peritonit 
Abscess (i): 

• abdominopelvisk 

• mesenterisk 

• oment 

• peritoneum 

• retrocekal 

• retroperitoneal 

• subdiafragmatisk 

• subhepatisk 

• subfrenisk 

Peritonit (akut): 

• generaliserad 

• i manliga bäckenet 

• subfrenisk 

• varig 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att 

ange den infektiösa organismen 

K65.8 Annan specificerad peritonit 
Kronisk proliferativ peritonit 

Mesenteriell fettnekros 

Peritonit orsakad av galla eller urin 

K65.9 Peritonit, ospecificerad 
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K66 Andra sjukdomar i bukhinnan 

Alii morbi peritonei 

Utesluter: 

Ascites (R18) 

K66.0 Peritoneala adherenser 

Utesluter: 

Adherensileus (K56.5) 

Bäckenadherenser hos kvinna (N73.6) 

K66.1 Hemoperitoneum 

Utesluter: 

Traumatiskt hemoperitoneum (S36.8) 

K66.2 Retroperitoneal fibros 
Ormonds syndrom 

K66.8 Andra specificerade sjukdomar i 

peritoneum 

K66.9 Sjukdom i peritoneum, ospecificerad 

K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan 
vid infektionssjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi peritonei in morbis infectiosis 
alibi classificatis 

K67.0* Klamydiaperitonit (A74.8†) 

K67.1* Gonokockperitonit (A54.8†) 

K67.2* Syfilitisk peritonit (A52.7†) 

K67.3* Tuberkulös peritonit (A18.3†) 

K67.8* Andra tillstånd i peritoneum vid 

infektionssjukdomar som klassificeras 

på annan plats 

SJUKDOMAR I LEVERN (K70-K77)  

Morbi hepatis 

Utesluter: 

Gulsot UNS (R17.0) 

Hemokromatos (E83.1) 

Reyes syndrom (G93.7) 

Virushepatit (B15-B19) 

Wilsons sjukdom (E83.0) 

K70 Leversjukdom orsakad av 
alkohol 

Morbus hepatis alcoholicus 

K70.0 Alkoholfettlever 

K70.1 Alkoholhepatit 

K70.2 Leverfibros och leverskleros orsakad 

av alkohol 

K70.3 Levercirros orsakad av alkohol 
Alkoholcirros UNS 

K70.4 Leversvikt orsakad av alkohol 
Alkoholutlöst leversvikt: 

• akut 

• kronisk 

• subakut 

• med eller utan leverkoma 

• UNS 

K70.9 Leversjukdom orsakad av alkohol, 

ospecificerad 

K71 Toxisk leversjukdom 

Morbus hepatis toxicus 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet (kapitel 20) 

Innefattar: 

Läkemedelsutlöst idiosynkratisk 

leversjukdom 

Läkemedelsutlöst toxisk leversjukdom 

Utesluter: 

Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-) 

Budd-Chiaris syndrom (I82.0) 

K71.0 Toxisk leversjukdom med kolestas 
Kolestas med hepatocytskada 

Isolerad kolestas 

K71.1 Toxisk leversjukdom med levernekros 
Leversvikt (akut) (kronisk) orsakad av 

läkemedel 
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K71.2 Toxisk leversjukdom med akut 

hepatit 

K71.3 Toxisk leversjukdom med kronisk 

persisterande hepatit 

K71.4 Toxisk leversjukdom med kronisk 

lobulär hepatit 

K71.5 Toxisk leversjukdom med kronisk 

aktiv hepatit 
Toxisk leversjukdom med lupoid hepatit 

K71.6 Toxisk leversjukdom med hepatit som 

ej klassificeras på annan plats 

K71.7 Toxisk leversjukdom med fibros och 

cirros i levern 

K71.8 Toxisk leversjukdom med andra 

specificerade sjukdomar i levern 
Toxisk leversjukdom med: 

• fokal nodulär hyperplasi 

• levergranulom 

• leverpurpura 

• veno-ocklusiv sjukdom i levern 

K71.9 Toxisk leversjukdom, ospecificerad 

K72 Leversvikt som ej klassificeras 
på annan plats 

Insufficientia hepatis non alibi 
classificata 

Innefattar: 

Gul leveratrofi eller dystrofi 

Hepatit (fulminant eller malign) med 

leversvikt som ej klassificeras på annan 

plats 

Leverencefalopati UNS (G94.3*) 

Leverkoma UNS 

Lever(cells)nekros med leversvikt 

Utesluter: 

Alkoholutlöst leversvikt (K70.4) 

Ikterus hos foster och nyfödd  

(P55-P59) 

Leversvikt vid toxisk leversjukdom 

(K71.1) 

Leversvikt som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.8) 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O26.6) 

Virushepatit med leversvikt  

(B15-B19) 

K72.0 Akut och subakut leversvikt 
Akut icke-viral hepatit UNS 

Leversvikt med sen debut 

K72.1 Kronisk leversvikt 

K72.9 Leversvikt, ospecificerad 

K73 Kronisk hepatit som ej 
klassificeras på annan plats 

Hepatitis chronica non alibi 
classificata 

Utesluter: 

Hepatit (kronisk): 

• alkoholutlöst (K70.1) 

• granulomatös som ej klassificeras 

på annan plats (K75.3) 

• läkemedelsutlöst (K71.-) 

• reaktiv, ospecifik (K75.2) 

• virusutlöst (B15-B19) 

K73.0 Kronisk persisterande hepatit som ej 

klassificeras på annan plats 

K73.1 Kronisk lobulär hepatit som ej 

klassificeras på annan plats 

K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej 

klassificeras på annan plats 

K73.8 Annan specificerad kronisk hepatit 

som ej klassificeras på annan plats 

K73.9 Kronisk hepatit, ospecificerad 

K74 Leverfibros och levercirros 

Fibrosis et cirrhosis hepatis 

Utesluter: 

Alkoholutlöst fibros i levern (K70.2) 

Levercirros: 

• alkoholutlöst (K70.3) 

• medfödd (P78.8) 

Levercirros vid toxisk leversjukdom 

(K71.7) 

K74.0 Leverfibros 

K74.1 Leverskleros 

K74.2 Leverfibros med leverskleros 

K74.3 Primär biliär cirros (PBC) 
Kronisk icke suppurativ destruktiv 

kolangit 

Primär biliär kolangit 
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K74.4 Sekundär biliär cirros 

K74.5 Biliär cirros, ospecificerad 

K74.6 Annan och ospecificerad levercirros 
Kryptogen levercirros 

Levercirros UNS 

Makronodulär levercirros 

Mikronodulär levercirros 

Portacirros 

Postnekrotisk levercirros 

K75 Andra inflammatoriska 
leversjukdomar 

Alii morbi inflammatorii hepatis 

Utesluter: 

Akut eller subakut hepatit (B17.9) 

Kronisk hepatit som ej klassificeras på 

annan plats (K73.-) 

Toxisk leversjukdom (K71.-) 

Virushepatit (B15-B19) 

K75.0 Leverabscess 
Leverabscess: 

• hematogen 

• kolangitisk 

• lymfogen 

• pyleflebitisk 

• UNS 

Utesluter: 

Kolangit utan leverabscess (K83.0) 

Leverabscess orsakad av amöba (A06.4†, 

K77.0*)  

Pyleflebit utan leverabscess (K75.1) 

K75.1 Flebit i portavenen 
Pyleflebit 

Utesluter: 

Pyleflebitisk abscess i levern (K75.0) 

K75.2 Ospecifik reaktiv hepatit 

K75.3 Granulomatös hepatit som ej 

klassificeras på annan plats 

K75.4 Autoimmun hepatit 
Lupoid hepatit som ej klassificeras på 

annan plats  

K75.8 Andra specificerade inflammatoriska 

leversjukdomar 
 Icke-alkoholorsakad steatohepatit 

 Non-alcoholic steatohepatitis [NASH] 

K75.9 Inflammatorisk leversjukdom, 

ospecificerad 
Hepatit UNS 

K76 Andra leversjukdomar 

Alii morbi hepatis 

Utesluter: 

Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-) 

Amyloid degeneration av levern (E85.-) 

Hepatomegali UNS (R16.0) 

Cystsjukdom (medfödd) i levern (Q44.6) 

Toxisk leversjukdom (K71.-) 

Trombos i portavenen (I81) 

Trombos i vena hepatica (I82.0) 

K76.0 Fettlever som ej klassificeras på 

annan plats 
 Icke-alkoholorsakad fettlever 

 Non-alcoholic fatty liver disease 

[NAFLD] 

Utesluter: 

 Icke-alkoholorsakad steatohepatit 

K76.1 Kronisk staslever orsakad av 

hjärtsvikt 

K76.2 Central hemorragisk nekros i levern 

Utesluter: 

Levernekros med leversvikt (K72.-) 

K76.3 Leverinfarkt 

K76.4 Leverpurpura 
Hepatisk angiomatos 

Peliosis hepatis 

K76.5 Veno-ocklusiv sjukdom i levern 

Utesluter: 

Budd-Chiaris syndrom (I82.0) 

K76.6 Portahypertension 

K76.7 Hepatorenalt syndrom 

Utesluter: 

Hepatorenalt syndrom efter värkarbete 

och förlossning (O90.4) 

K76.8 Andra specificerade sjukdomar i 

levern 
Fokal nodulär hyperplasi i levern 

Förvärvad intrahepatisk vaskulär shunt 

Hepatoptos 

Levercysta (enkel) 

K76.9 Leversjukdom, ospecificerad 
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K77* Leversjukdomar vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi hepatis in morbis infectiosis 
alibi classificatis 

K77.0* Leversjukdomar vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Hepatit orsakad av: 

• cytomegalvirus (B25.1†) 

• herpes simplex-virus (B00.8†) 

• toxoplasma (B58.1†) 

Leverabcess orsakad av amöba (A06.4†) 

Leversjukdom vid syfilis (A52.7†) 

Portahypertension vid schistosomiasis 

(B65.-†) 

Schistosomiasis i lever och mjälte  

(B65.-†) 

K77.8* Leversjukdomar vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Levergranulom vid: 

• beryllios (J63.2†) 

• sarkoidos (D86.8†) 

SJUKDOMAR I GALLBLÅSAN, 
GALLVÄGARNA OCH 
BUKSPOTTKÖRTELN (K80-K87)  

Morbi vesicae felleae viarum biliferarum et 
pancreatis 

K80 Gallstenssjukdom 

Cholelithiasis 

K80.0 Gallsten med akut kolecystit 
Varje tillstånd under K80.2 med akut 

kolecystit 

K80.1 Gallsten med annan kolecystit 
Varje tillstånd under K80.2 med annan 

kolecystit 

Kolecystit (kronisk) med gallsten UNS 

K80.2 Gallsten utan kolecystit 
Gallkolik, utan kolecystit eller 

ospecificerad 

Gallsten i ductus cysticus och gallblåsan 

utan kolecystit eller ospecificerad 

K80.3 Koledokussten med kolangit 
Varje tillstånd under K80.5 med kolangit 

K80.4 Koledokussten med kolecystit 
Varje tillstånd under K80.5 med 

kolecystit (med kolangit) 

K80.5 Koledokussten utan kolangit eller 

kolecystit 
Choledocholithiasis och hepaticolithiasis 

ospecificerad eller utan kolangit eller 

kolecystit 

K80.8 Annan specificerad gallstenssjukdom 

K81 Gallblåseinflammation 

Cholecystitis 

Utesluter: 

Kolecystit med gallsten (K80.-) 

K81.0 Akut kolecystit 
Gallblåseempyem och gangränös 

kolecystit utan uppgift om gallsten 

K81.1 Kronisk kolecystit 

K81.8 Annan specificerad kolecystit 

K81.9 Kolecystit, ospecificerad 
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K82 Andra sjukdomar i gallblåsan 

Alii morbi vesicae felleae 

Utesluter: 

Icke visualiserad gallblåsa (R93.2) 

Postkolecystektomisyndrom (K91.5) 

K82.0 Avstängning av gallblåsan utan 

uppgift om gallsten 

Utesluter: 

Obstruktion av gallblåsan med gallsten 

(K80.-) 

K82.1 Hydrops i gallblåsan 
Gallblåsemukocele 

K82.2 Gallblåseperforation 
Gallblåseruptur 

K82.3 Gallblåsefistel 
Fistel till duodenum, kolon eller annat 

organ 

K82.4 Kolesterolos i gallblåsan 

K82.8 Andra specificerade sjukdomar i 

gallblåsan 
Gallblåseadheranser 

Gallblåsedyskinesi 

Icke fungerande gallblåsa 

K82.9 Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad 

K83 Andra sjukdomar i gallvägarna 

Alii morbi viarum biliferarum 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden om de 

inbegriper ductus cysticus eller 

gallblåsan (K81-K82) 

Postkolecystektomisyndrom (K91.5) 

K83.0 Kolangit 
Skleroserande kolangit 

Uppåtstigande kolangit 

Utesluter: 

Kolangitisk leverabscess (K75.0) 

Kolangit med choledocholithiasis 

(K80.3-K80.4) 

Kronisk icke varig destruktiv kolangit 

(K74.3) 

K83.0A Skleroserande kolangit 

K83.0X Kolangit, annan eller UNS 

K83.1 Förträngning av gallgång 
Ocklusion, stenos och striktur av 

gallgång utan uppgift om gallsten 

Utesluter: 

Förträngning av gallgång med gallsten 

(K80.-) 

K83.2 Perforation av gallgång 
Gallgångsruptur 

K83.3 Gallgångsfistel 
Fistel till duodenum eller annat organ 

K83.4 Kramp i sfinkter Oddi 

K83.5 Biliär cysta 

K83.8 Andra specificerade sjukdomar i 

gallvägarna 
Adhesioner, atrofi, hypertrofi och sår i 

gallgång 

K83.9 Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad 

K85 Akut pankreatit 

Pancreatitis acuta 
Pankreasabscess 

Pankreasnekros 

Pankreatit: 

• akut (recidiverande) 

• hemorragisk 

• subakut 

• UNS 

K85.0 Idiopatisk akut pankreatit 

K85.1 Biliär akut pankreatit 
Gallstenspankreatit 

K85.2 Alkoholutlöst akut pankreatit 

K85.3 Läkemedelsutlöst akut pankreatit 

 Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

K85.8 Annan akut pankreatit 

K85.9 Akut pankreatit, ospecificerad 
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K86 Andra sjukdomar i pankreas 

Alii morbi pancreatis 

Utesluter: 

Cystisk fibros (E84.-) 

Steatorré på grund av pankreasfibros 

(K90.3) 

Tumör i pankreas övävnad (D13.7) 

K86.0 Kronisk pankreatit orsakad av 

alkohol 

K86.1 Annan kronisk pankreatit 
Infektiös kronisk pankreatit 

Kronisk pankreatit UNS 

Recidiverande pankreatit 

K86.2 Pankreascysta 

K86.3 Pseudocysta i pankreas 

K86.8 Andra specificerade sjukdomar i 

pankreas 
Atrofi, sten, cirros eller fibros i pankreas 

Pankreasnekros UNS 

K86.9 Pankreassjukdom, ospecificerad 

K87* Förändringar i gallblåsan, 
gallvägarna och pankreas vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi vesicae felleae, viarum 
biliferarum et pancreatis in morbis 
alibi classificatis. 

K87.0* Förändringar i gallblåsan och 

gallvägarna vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

K87.1* Förändringar i pankreas vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Pankreatit vid cytomegalvirusinfektion 

(B25.2†) 

Pankreatit vid påssjuka (B26.3†) 

ANDRA SJUKDOMAR I 
MATSMÄLTNINGSORGANEN  
(K90-K93)  

Alii morbi organorum digestionis 

K90 Malabsorption (bristfälligt 
näringsupptagande från 
tarmen) 

Malabsorptio intestinalis 

Utesluter: 

Malabsorption som följd av 

gastrointestinalt ingrepp (K91.2) 

K90.0 Celiaki 
Glutenenteropati 

Idiopatisk steatorré 

Icke-tropisk sprue 

K90.0A Celiaki, glutenenteropati, säkerställd 

K90.0B Celiaki, glutenenteropati, sannolik men ej 

säkerställd 

K90.0X Celiaki, glutenenteropati, UNS 

K90.1 Tropisk sprue 
Sprue UNS 

Tropisk steatorré 

K90.2 Blind loop syndrome som ej 

klassificeras på annan plats 
Blind loop syndrome UNS 

Utesluter: 

Blind loop syndrome efter kirurgiskt 

ingrepp (K91.2) 

Medfött blind loop syndrome (Q43.8) 

K90.3 Pankreatisk steatorré 

K90.4 Malabsorption orsakad av intolerans 

som ej klassificeras på annan plats 
Malabsorption orsakad av intolerans för: 

• fett 

• kolhydrat 

• protein 

• stärkelse 

Utesluter: 

Glutenenteropati (K90.0) 

Laktosintolerans (E73.-) 

K90.8 Annan intestinal malabsorption 
Whipples sjukdom† (M14.8*) 

K90.9 Intestinal malabsorption, 

ospecificerad 
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K91 Sjukdomar i 
matsmältningsorganen efter 
kirurgiska och medicinska 
ingrepp som ej klassificeras på 
annan plats 

Morbi gastrointestinales post 
interventiones, non alibi classificati 

Utesluter: 

Recidivsår efter gastroenterostomi 

(K28.-) 

Gastroenterit orsakad av strålning 

(K52.0) 

Strålningsproktit (K62.7) 

Strålningskolit (K52.0) 

K91.0 Kräkningar efter gastrointestinal 

kirurgi 

K91.1 Syndrom efter kirurgiska ingrepp på 

magsäcken 
Dumpingsyndrom 

Postgastrektomisyndrom 

Postvagotomisyndrom 

K91.2 Postoperativ malabsorption som ej 

klassificeras på annan plats 
Blind loop syndrome efter kirurgiskt 

ingrepp 

Utesluter: 

Osteomalaci hos vuxna orsakad av 

malabsorption (M83.2) 

Osteoporos orsakad av malabsorption 

efter kirurgi (M81.3) 

K91.3 Postoperativ intestinal obstruktion 

K91.4 Bristande funktion av kolostomi och 

enterostomi 

K91.5 Postkolecystektomisyndrom 

K91.8 Andra sjukdomar i 

matsmältningsorganen efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 

som ej klassificeras på annan plats 

K91.9 Sjukdom i matsmältningsorganen 

efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp, ospecificerad 

 

K92 Andra sjukdomar i 
matsmältningsorganen 

Alii morbi gastrointestinales 

Utesluter: 

Neonatal gastrointestinal blödning 

(P54.0-P54.3) 

K92.0 Hematemes 

K92.1 Melena 

 Utesluter: 

Ockult blod i avföring (R19.5) 

K92.2 Gastrointestinal blödning, 

ospecificerad 
Magsäcksblödning UNS 

Intestinal blödning UNS 

Utesluter: 

Akut hemorragisk gastrit (K29.0) 

Blödning i anus och rektum (K62.5) 

Gastrointestinal blödning vid ulcus 

(K25-K28) 

K92.8 Andra specificerade sjukdomar i 

matsmältningsorganen 

K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, 

ospecificerad 

K93* Förändringar i andra 
matsmältningsorgan vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi aliorum organorum 
digestoriorum in morbis alibi 
classificatis 

K93.0* Tuberkulösa sjukdomar i tarmar, 

peritoneum och mesenteriekörtlar 

(A18.3†) 

Utesluter: 

Tuberkulös peritonit (K67.3*) 

K93.1* Megakolon vid Chagas sjukdom 

(B57.3†) 

K93.8* Förändringar i andra specificerade 

matsmältningsorgan vid sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
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Kapitel 12 

Hudens och underhudens 
sjukdomar (L00-L99) 
Morbi cutis et subcutis 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Lipomelanotisk retikulos (I89.8) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på 

annan plats (R00-R99) 

Systemiska bindvävssjukdomar (M30-M36) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

L00-L08 Infektioner i hud och underhud 

L10-L14 Blåsdermatoser 

L20-L30 Dermatit och eksem 

L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar 

L50-L54 Urtikaria och erytematösa tillstånd 

L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud 

L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar 

L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

L14* Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

L45* Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

L54* Erytem vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

L62* Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

L86* Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

L99* Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 
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INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD 
(L00-L08)  

Infectiones cutis et subcutis 

Tilläggskod (B95-B97) kan användas för att ange den 

infektiösa organismen 

Utesluter: 

Bältros (B02.-) 

Hidradenitis suppurativa (L73.2) 

Hordeolum (H00.0) 

Infektiös dermatit (L30.3) 

Lokala hudinfektioner som klassificeras i kapitel 1: 

• erysipelas (A46) 

• erysipeloid (A26.-) 

• herpes simplex-infektion (B00.-) 

• herpes simplex-infektion, anogenital typ (A60.-) 

• molluscum contagiosum (B08.1) 

• mykoser (B35-B49) 

• pedikulos, akarinos och andra infestationer (B85-

B89) 

• virusvårtor (B07) 

Pannikulit: 

• lupus (L93.2) 

• på nacke och rygg (M54.0) 

• recidiverande [Weber-Christian] (M35.6) 

• UNS (M79.3) 

Perlèche (orsakat av): 

• candidainfektion (B37.8) 

• riboflavinbrist (E53.0) 

• UNS (K13.0) 

Pyogent granulom (L98.0) 

L00 Exfoliativ dermatit 
(brännskadeliknande 
hudavflagning) orsakad av 
stafylokocker 

Dermatitis exfoliativa 
staphylococcica 

Pemphigus neonatorum 

Ritters sjukdom 

Staphylococcal scalded skin syndrome 

[SSSS] 

Utesluter: 

Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] 

(L51.2) 

L01 Impetigo (svinkoppor) 

Impetigo 

Utesluter: 

Impetigo herpetiformis (L40.1) 

Pemphigus neonatorum (L00) 

L01.0 Impetigo  
Bockharts follikulära impetigo 

Impetigo, alla lokalisationer 

Impetigo, oavsett orsakande 

mikroorganism 

L01.0A Bockharts follikulära impetigo 

L01.0X Impetigo, ospecificerad 

L01.1 Sekundärinfekterade dermatoser 
Impetiginisering av andra dermatoser 

L02 Kutan abscess, furunkel och 
karbunkel (varbildning i huden, 
böld) 

Abscessus, furunculus et 
carbunculus cutaneus 

Innefattar: 

Furunkulos 

Utesluter: 

Abscess i anala och rektala områden 

(K61.-) 

Abscess i könsorgan: 

• kvinnliga yttre könsorgan (N76.4) 

• manliga yttre könsorgan (N48.2, 

N49.-) 

L02.0 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel i ansiktet 

Utesluter: 

Huvudet (utom ansiktet) (L02.8) 

Munnen (K12.2) 

Näsan (J34.0) 

Submandibulär körtel (K12.2) 

Tårkanaler (H04.3) 

Tårkörtel (H04.0) 

Ytteröra (H60.0) 

Ögonlock (H00.0) 

Ögonhåla (H05.0) 

L02.1 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel på halsen 

L02.2 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel på bålen 
Bröstväggen 

Bukväggen 

Ljumske 

Naveln 

Perineum 

Ryggen (utom sätesregionen) 

Utesluter: 

Bröstkörtel (N61) 

Höft (L02.4) 

Navelinfektion hos nyfödd (P38) 
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L02.3 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel i sätesregionen 
Glutealregionen 

Utesluter: 

Pilonidalcysta med abscess (L05.0) 

L02.4 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel på extremitet 
Armhåla 

Höft 

Skuldra 

L02.8 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel med andra specificerade 

lokalisationer 
Huvudet utom ansiktet 

Hårbotten 

L02.9 Kutan abscess, furunkel och 

karbunkel, ospecificerad 
Furunkulos UNS 

L02.9A Kutan abscess med ospecificerad 

lokalisation 

L02.9B Furunkel med ospecificerad lokalisation i 

huden 

L02.9C Karbunkel med ospecificerad lokalisation i 

huden 

L02.9D Furunkulos UNS 

L03 Cellulit (inflammation i 
underhudens bindväv) 

Cellulitis 

Innefattar: 

Akut lymfangit 

Utesluter: 

Cellulit i: 

• anal- och rektalregionen (K61.-) 

• kvinnliga yttre könsorgan (N76.4) 

• manliga yttre könsorgan (N48.2, 

N49.-) 

• munnen (K12.2) 

• näsan (J34.0) 

• tårapparaten (H04.3) 

• yttre hörselgång (H60.1) 

• ögonlock (H00.0) 

Eosinofil cellulit [Wells] (L98.3) 

Febril neutrofil dermatos [Sweet] 

(L98.2) 

Lymfangit (kronisk) (subakut) (I89.1) 

L03.0 Cellulit i finger och tå 
Infektion i nagel 

Onyki 

Paronyki 

L03.0A Nagelinfektion 

L03.0B Akut paronyki (med lymfangit) 

L03.0C Paronyki UNS 

L03.0X Cellulit i finger och tå, ospecificerad 

L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet 
Armhåla 

Höft 

Skuldra 

L03.2 Cellulit i ansiktet 

L03.3 Cellulit på bålen 
Bukväggen 

Bröstväggen 

Ljumske 

Naveln 

Perineum 

Ryggen (alla lokalisationer) 

Utesluter: 

Navelinfektion hos nyfödd (P38) 

L03.8 Cellulit med andra specificerade 

lokalisationer 
Huvudet utom ansiktet 

Hårbotten 

L03.9 Cellulit, ospecificerad 

L04 Akut lymfkörtelinflammation 

Lymphadenitis acuta 

Innefattar: 

(Akut) abscess och lymfadenit utom i 

mesenterialkörtlar 

Utesluter: 

Förstorade lymfkörtlar (R59.-) 

Generaliserad lymfadenopati orsakad av 

HIV- infektion (B23.1) 

Lymfadenit: 

• i mesenterialkörtlar, ospecificerad 

(I88.0) 

• kronisk eller subakut utom i 

mesenterialkörtlar (I88.1) 

• UNS (I88.9) 

L04.0 Akut lymfadenit i ansiktet, på 

huvudet och halsen 

L04.1 Akut lymfadenit på bålen 
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L04.2 Akut lymfadenit på övre extremitet 
Armhåla 

Skuldra 

L04.3 Akut lymfadenit på nedre extremitet 
Höft 

L04.8 Akut lymfadenit med andra 

specificerade lokalisationer 

L04.9 Akut lymfadenit, ospecificerad 

L05 Pilonidalcysta (hårsäckscysta) 

Cysta pilonidalis 

Innefattar: 

Koccygealfistel och pilonidalfistel 

Koccygealsinus och pilonidalsinus 

L05.0 Pilonidalcysta med abscess 

L05.9 Pilonidalcysta utan abscess 
Pilonidalcysta UNS 

L08 Andra lokala infektioner i hud 
och underhud 

Aliae infectiones locales cutis et 
subcutis 

L08.0 Pyoderma 
Dermatit: 

• gangränös 

• purulent 

• septisk 

• suppurativ 

Ektyma 

Utesluter: 

Pyoderma gangraenosum (L88) 

L08.0A Ektyma 

L08.0B Purulent dermatit 

L08.0C Dermatitis gangraenosa 

L08.0X Pyoderma, ospecificerad 

L08.1 Erythrasma 

L08.8 Andra specificerade lokala 

infektioner i hud och underhud 

L08.8A Pyoderma vegetans 

L08.8B Keratolysis plantare sulcatum 

L08.8C Botryomykos 

L08.8W Andra lokala infektioner i hud och underhud 

L08.9 Lokal infektion i hud och underhud, 

ospecificerad 

BLÅSDERMATOSER (HUDSJUKDOMAR 
MED BLÅSOR) (L10-L14)  

Dermatoses bullosae 

Utesluter: 

Benign familjär pemfigus [Hailey-Hailey] (Q82.8) 

Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker (L00) 

Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] (L51.2) 

L10 Pemfigus 

Pemphigus 

Utesluter: 

Pemphigus neonatorum (L00) 

L10.0 Pemphigus vulgaris 

L10.1 Pemphigus vegetans 

L10.2 Pemphigus foliaceus 

L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem] 

L10.4 Pemphigus erythematosus 
Senear-Ushers syndrom 

L10.5 Läkemedelsutlöst pemfigus 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas 

för att ange orsakande läkemedel 

L10.8 Annan specificerad pemfigus 

L10.9 Pemfigus, ospecificerad 

L11 Andra akantolytiska tillstånd 

Alii morbi acantholytici 

L11.0 Förvärvad keratosis follicularis 

Utesluter: 

Keratosis follicularis (kongenital) 

[Darier-White] (Q82.8) 

L11.1 Transient acantholytic dermatosis 

[Grover] 

L11.8 Andra specificerade akantolytiska 

tillstånd 

L11.9 Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat 
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L12 Pemfigoid 

Pemphigoides 

Utesluter: 

Herpes gestationis (O26.4) 

Impetigo herpetiformis (L40.1) 

L12.0 Bullös pemfigoid 

L12.0A Generaliserad bullös pemfigoid 

L12.0B Lokaliserad bullös pemfigoid 

L12.0W Annan bullös pemfigoid 

L12.1 Ärrbildande pemfigoid 
Slemhinnepemfigoid 

L12.1A Slemhinnepemfigoid UNS 

L12.1B Generaliserad ärrbildande pemfigoid 

L12.1C Lokaliserad ärrbildande pemfigoid (kronisk) 

[Brunsting-Perry] 

L12.1W Annan ärrbildande pemfigoid 

L12.2 Kronisk bullös sjukdom hos barn 
Juvenil dermatitis herpetiformis 

L12.2A Juvenil dermatitis herpetiformis 

L12.2B Juvenil lineär IgA-dermatos 

L12.2C Juvenil pemfigoid 

L12.2D Kronisk bullös dermatos hos barn 

L12.2W Annan kronisk bullös sjukdom hos barn 

L12.3 Förvärvad epidermolysis bullosa 
Epidermolysis bullosa acquisita 

Utesluter: 

Kongenital epidermolysis bullosa  

(Q81.-) 

L12.8 Annan specificerad pemfigoid 

L12.9 Pemfigoid, ospecificerad 

 

 

 

 

 

 

 

L13 Andra blåsdermatoser 

Aliae dermatoses bullosae 

L13.0 Dermatitis herpetiformis 
Duhrings sjukdom 

L13.1 Subkorneal pustulös dermatos 
Sneddon-Wilkinsons sjukdom 

L13.8 Andra specificerade blåsdermatoser 

L13.8A Lineär IgA-dermatos (hos vuxen) 

L13.8B Atypisk blåsdermatos 

L13.8C Eosinofil spongios 

L13.8W Andra specificerade blåsdermatoser 

L13.9 Blåsdermatos, ospecificerad 

L14* Blåsdermatos vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Dermatosis bullosa in morbis alibi 
classificatis 
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DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30)  

Dermatitis et eczema 

Anmärkning: 

Observera att termerna dermatit och eksem används 

synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara 

Utesluter: 

Dermatitis factitia (L98.1) 

Dermatitis gangraenosa (L08) 

Dermatitis herpetiformis (L13.0) 

Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71) 

Perioral dermatit (L71.0) 

Staseksem (I83.1-I83.2) 

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud 

(L55-L59) 

Xerosis cutis (L85.3) 

L20 Atopiskt eksem 
(böjveckseksem) 

Dermatitis atopica 

Utesluter: 

Neurodermatitis circumscripta (L28.0) 

L20.0 Prurigo Besnier 

L20.8 Annan specificerad atopisk dermatit 
Barneksem UNS 

Böjveckseksem som ej klassificeras på 

annan plats 

Endogent eksem 

Neurodermatit: 

• atopisk 

• diffus 

L20.8A Atopisk dermatit hos barn utan 

födoämnesallergi 

L20.8B Atopisk dermatit hos barn med 

födoämnesallergi 

L20.8C Barneksem UNS 

L20.8D Böjveckseksem som ej klassificeras på 

annan plats 

L20.8E Atopisk neurodermatit 

L20.8F Diffus neurodermatit 

L20.8G Atopisk dermatit hos vuxen 

L20.8W Annan specificerad atopisk dermatit 

L20.9 Atopiskt eksem, ospecificerat 

 

 

L21 Seborroisk dermatit (eksem) 

Eczema seborrhoicum  

Utesluter: 

Infektiös dermatit (L30.3) 

L21.0 Seborrhoea capitis 
Mjölkskorv 

Seborroiskt eksem i hårbotten 

L21.0A Mjölkskorv 

L21.0B Seborroiskt eksem i hårbotten 

L21.0C Seborrhoea sicca 

L21.0W Annan seborrhoea capitis 

L21.1 Seborroisk dermatit hos spädbarn 

L21.8 Andra specificerade seborroiska 

dermatiter 

L21.8A Paranasalt erytem (hos unga kvinnor) 

L21.8B Seborroisk dermatit i ansiktet 

L21.8C Seborroisk dermatit på bålen 

L21.8W Andra specificerade seborroiska dermatiter 

L21.9 Seborroisk dermatit, ospecificerad 

L22 Blöjdermatit 

Dermatitis infantum regionis 
inguinalis et glutealis 

Erytem eller annat utslag orsakade av 

blöjor 

Psoriasiform blöjdermatit 

L22.9A Blöjerytem 

L22.9B Blöjutslag 

L22.9C Psoriasiform blöjdermatit 

L22.9D Papuloulcerös blöjdermatit 

L22.9E Granuloma gluteale (infantum) 

L22.9X Blöjdermatit, ospecificerad 
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L23 Allergisk kontaktdermatit 

Dermatitis contactus allergica 

Innefattar: 

Allergiskt kontakteksem 

Utesluter: 

Allergi UNS (T78.4) 

Blöjdermatit (L22) 

Dermatit UNS (L30.9) 

Dermatit orsakad av förtärda ämnen 

(L27.-) 

Eksem i hörselgången och på ytterörat 

(H60.5) 

Irritativ kontaktdermatit (L24.-) 

Kontaktdermatit UNS (L25.9) 

Perioral dermatit (L71.0) 

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och 

underhud (L55-L59) 

Ögonlocksdermatit (H01.1) 

L23.0 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

metaller 
Krom 

Nickel 

L23.0A Allergisk kontaktdermatit orsakad av krom 

L23.0B Allergisk kontaktdermatit orsakad av nickel 

L23.0C Allergisk kontaktdermatit orsakad av kobolt 

L23.0X Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

metaller (metallsalter) 

L23.1 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

limämnen och klister 

L23.1A Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

kolofonium 

L23.1X Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

limämnen och hartser 

L23.2 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

kosmetika 

L23.2A Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

parfymämnen 

L23.2X Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

kosmetika 

L23.3 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

läkemedel i kontakt med huden 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

Utesluter: 

Allergisk reaktion UNS orsakad av 

läkemedel (T88.7) 

Dermatit orsakad av förtärda läkemedel 

(L27.0-L27.1) 

L23.4 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

färgämnen 

L23.4A Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

parafenylendiamin (PPDA) 

L23.4X Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

färgämnen 

L23.5 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

andra kemiska produkter 
Cement 

Insektsdödande medel 

Plast 

Gummi 

L23.5B Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

insektsdödande medel 

L23.5C Allergisk kontaktdermatit orsakad av plast 

(kemikalier) 

L23.5D Allergisk kontaktdermatit orsakad av gummi 

(kemikalier) 

L23.5E Allergisk kontaktdermatit orsakad av epoxy 

L23.5F Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

formalin 

L23.5G Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

konserveringsmedel 

L23.5W Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra 

kemiska produkter 

L23.6 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

födoämnen i kontakt med huden 

Utesluter: 

Dermatit orsakad av förtärda födoämnen 

(L27.2) 

L23.7 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

växter, utom födoämnen 

L23.8 Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

andra specificerade substanser 

L23.8A Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

luftburet allergen 

L23.8B Allergisk kontaktdermatit orsakad av skor 

L23.8C Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

strumpor 

L23.8D Allergisk kontaktdermatit orsakad av 

textilier 

L23.8W Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra 

specificerade substanser 

L23.9 Allergisk kontaktdermatit, 

ospecificerad orsak 
Allergiskt kontakteksem UNS 
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L24 Irritativ kontaktdermatit 

Dermatitis contactus irritativa 

Innefattar: 

Icke-allergiskt kontakteksem 

Toxiskt eksem 

Traumiterativt eksem 

Utesluter: 

Allergi UNS (T78.4) 

Allergisk kontaktdermatit (L23.-) 

Blöjdermatit (L22) 

Dermatit orsakad av förtärda ämnen 

(L27.-) 

Dermatit UNS (L30.9) 

Eksem i hörselgången och på ytterörat 

(H60.5) 

Kontaktdermatit UNS (L25.9) 

Perioral dermatit (L71.0) 

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och 

underhud (L55-L59) 

Ögonlocksdermatit (H01.1) 

L24.0 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

tvättmedel och rengöringsmedel 

L24.1 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

olja och smörjmedel 

L24.2 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

lösningsmedel 
Lösningsmedel: 

• cyklohexan 

• ester 

• glykol 

• keton 

• klorerad förening 

• kolväten 

L24.3 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

kosmetika 

L24.4 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

läkemedel i kontakt med huden 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

Utesluter: 

Allergisk reaktion UNS orsakad av 

läkemedel (T88.7) 

Dermatit orsakad av intagna läkemedel 

(L27.0-L27.1) 

L24.5 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

andra kemiska produkter 
Cement 

Insektsdödande medel 

L24.6 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

födoämnen i kontakt med huden 

Utesluter: 

Dermatit orsakad av förtärda födoämnen 

(L27.2) 

L24.7 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

växter, utom födoämnen 

L24.8 Irritativ kontaktdermatit orsakad av 

andra specificerade ämnen 

L24.9 Irritativ kontaktdermatit, 

ospecificerad orsak 
Traumiterativt eksem UNS 

L25 Ospecificerad kontaktdermatit 

Dermatitis contactus non specificata 

Innefattar: 

Ospecificerat kontakteksem 

Utesluter: 

Allergi UNS (T78.4) 

Allergisk kontaktdermatit (L23.-) 

Blöjdermatit (L22) 

Dermatit orsakad av förtärda ämnen 

(L27.-) 

Dermatit UNS (L30.9) 

Eksem i hörselgången och på ytterörat 

(H60.5) 

Irritativ kontaktdermatit (L24.-) 

Perioral dermatit (L71.0) 

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och 

underhud (L55-L59) 

Ögonlocksdermatit (H01.1) 

L25.0 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av kosmetika 

L25.1 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av läkemedel i kontakt med 

huden 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

Utesluter: 

Allergisk reaktion UNS orsakad av 

läkemedel (T88.7) 

Dermatit orsakad av intagna läkemedel 

(L27.0-L27.1) 

L25.2 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av färgämnen 
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L25.3 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av andra kemiska produkter 
Cement 

Insektsdödande medel 

L25.4 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av födoämnen i kontakt med 

huden 

Utesluter: 

Dermatit orsakad av förtärda födoämnen 

(L27.2) 

L25.5 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av växter, utom födoämnen 

L25.8 Ospecificerad kontaktdermatit 

orsakad av andra specificerade 

ämnen 

L25.9 Ospecificerad kontaktdermatit, 

ospecificerad orsak 
Kontaktdermatit (yrkesrelaterad) UNS 

Kontakteksem (yrkesrelaterat) UNS 

L26 Exfoliativ dermatit 

Dermatitis exfoliativa 

Utesluter: 

Ritters sjukdom (L00) 

Toxisk epidermal nekrolys (L51.2) 

L27 Dermatit orsakad av förtärda 
eller på annat sätt tillförda 
ämnen 

Dermatitis e substantiis consumptis 
sive alio modo allatis 

Utesluter: 

Allergi UNS (T78.4) 

Fotoallergisk läkemedelsreaktion (L56.1) 

Fototoxisk läkemedelsreaktion (L56.0) 

Kontaktdermatit (L23-L25) 

Ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0-

T78.1) 

Ogynnsam effekt av läkemedel UNS 

(T88.7) 

Urtikaria (L50.-) 

L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad 

av läkemedel 

Innefattar: 

Parenteralt tillförda läkemedel 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

L27.1 Lokaliserad hudreaktion orsakad av 

läkemedel 
Innefattar: 

Parenteralt tillförda läkemedel 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

L27.2 Dermatit orsakad av förtärda 

födoämnen 

Utesluter: 

Dermatit orsakad av födoämnen i 

kontakt med huden (L23.6, L24.6, 

L25.4) 

L27.8 Dermatit orsakad av andra 

specificerade förtärda ämnen 

L27.9 Dermatit orsakad av ospecificerat 

förtärt ämne 

L28 Enkel kronisk lichen och 
prurigo  

Lichen simplex chronicus et prurigo 

L28.0 Lichen simplex chronicus 
Neurodermatitis circumscripta 

L28.1 Prurigo nodularis 

L28.2 Annan prurigo 
Prurigo UNS 

Strofulus 

Urticaria papulosa 

L28.2A Strofulus 

L28.2B Kronisk prurigo hos vuxna 

L28.2C Dermografisk prurigo 

L28.2D Prurigo pigmentosa 

L28.2W Annan och ospecificerad prurigo 

L29 Pruritus (klåda) 

Pruritus 

Utesluter: 

Neurotiska exkoriationer (L98.1) 

Psykogen klåda (F45.8) 

L29.0 Pruritus ani 

L29.1 Pruritus scroti 

L29.2 Pruritus vulvæ 

L29.3 Anogenital pruritus, ospecificerad 
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L29.8 Annan pruritus 
Generaliserad klåda vid annan sjukdom 

än hudsjukdom 

Pruritus senilis 

L29.8A Generaliserad klåda vid annan sjukdom än 

hudsjukdom (tilläggskod) 

L29.8B Pruritus senilis 

L29.8C Pruritus hiemalis 

L29.8D Lokaliserad klåda 

L29.8E Läkemedelsinducerad klåda 

L29.8W Annan specificerad pruritus 

L29.9 Pruritus, ospecificerad 
Klåda UNS 

L30 Annan dermatit 

Alia dermatitis 

Utesluter: 

Kontaktdermatit (L23-L25) 

Småfläckig form av parapsoriasis 

(L41.3) 

Stasdermatit (I83.1-I83.2) 

Xerosis cutis (L85.3) 

L30.0 Nummulär dermatit 
Nummulärt eksem 

L30.1 Pompholyx 
Dyshidrotiskt eksem 

Vesikulos 

L30.2 Kutan autosensibilisering 
Candidid 

Dermatofytid 

Eksematid 

Id-reaktion 

Mykid 

L30.3 Infektiös dermatit 
Infektiös eksematoid dermatit 

Mikrobiellt eksem 

L30.4 Intertriginöst eksem 
Intertriginöst erytem 

Utesluter: 

Intertriginös dermatit hos spädbarn 

(L21.1) 

L30.4A Intertriginöst erytem 

L30.4X Intertriginöst eksem, ospecificerat 

L30.5 Pityriasis alba 

 

L30.8 Annan specificerad dermatit 

L30.8A Asteatotiskt eksem 

L30.8B Exsudativ diskoid lilkenoid dermatos 

(Sulzberger-Garbe) 

L30.8C Juvenil plantar dermatos 

L30.8W Annan specificerad dermatit 

L30.9 Dermatit, ospecificerad 
Eksem UNS 

L30.9A Akut eksem 

L30.9B Ansiktsdermatit UNS 

L30.9C Dermatitis palmaris sicca 

L30.9D Endogent handeksem 

L30.9E Foteksem UNS 

L30.9F Handeksem UNS 

L30.9G Underbenseksem UNS 

L30.9X Dermatit, ospecificerad 
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PAPULOSKVAMÖSA SJUKDOMAR 
(L40-L45)  

Morbi papulosquamosi 

L40 Psoriasis 

Psoriasis 

L40.0 Psoriasis vulgaris 
Nummulär psoriasis 

Diskoid psoriasis 

Psoriasis en plaques 

L40.1 Generaliserad pustulär psoriasis 
Impetigo herpetiformis 

von Zumbuschs sjukdom 

L40.1A Impetigo herpetiformis 

L40.1B von Zumbuschs sjukdom 

L40.1C Recidiverande circinat erytematös psoriasis 

[Lapiere] 

L40.1W Annan och ospecificerad generaliserad 

pustulär psoriasis 

L40.2 Acrodermatitis continua 

L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris 

L40.3A Andrews pustulära bakterid 

L40.3B Akropustulos hos småbarn 

L40.3C Psoriasis palmaris et plantaris 

L40.3W Annan pustulosis palmaris et plantaris 

L40.4 Guttat psoriasis 

L40.5† Psoriasis med ledsjukdom  

(M07.0-M07.3*, M09.0*) 
Artropatisk psoriasis 

L40.5A Psoriasis med arthritis mutilans  (M07.1*) 

L40.5B Psoriasis med juvenil artrit (M09.0*) 

L40.5C Psoriasis med artrit i distal interfalangealled 

(M07.0*) 

L40.5D Psoriasis med spondylit (M07.2*) 

L40.5W Psoriasis med andra och ospecificerade 

artropatier (M07.3*) 

 

 

 

 

L40.8 Annan psoriasis 
Flexural psoriasis 

Invers psoriasis 

L40.8A Flexural psoriasis 

L40.8B Erytrodermi vid psoriasis 

L40.8C Atypisk psoriasis 

L40.8W Annan specificerad psoriasis 

L40.9 Psoriasis, ospecificerad 

L41 Parapsoriasis 

Parapsoriasis 

Utesluter: 

Poikiloderma vasculare atrophicans 

(L94.5) 

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis 

acuta 
Mucha-Habermanns sjukdom 

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica 

L41.3 Småfläckig form av parapsoriasis 

L41.4 Storfläckig form av parapsoriasis 
Parapsoriasis en grandes plaques 

L41.5 Retiform parapsoriasis 

L41.8 Annan parapsoriasis 

L41.9 Parapsoriasis, ospecificerad 

L42 Pityriasis rosea 

Pityriasis rosea 

L43 Lichen ruber planus 

Lichen ruber planus 

Utesluter: 

Lichen planopilaris (L66.1) 

L43.0 Lichen ruber planus hypertrophicus 

L43.1 Lichen ruber planus bullosus 

L43.2 Lichenoid läkemedelsreaktion 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

 

 



 

370 
 

L43.3 Subakut (aktiv) lichen ruber planus 
Lichen planus tropicus 

L43.3A Lichen planus tropicus 

L43.3B Erosiv lichen planus 

L43.3X Subakut lichen planus, ospecificerad 

L43.8 Annan lichen ruber planus 

L43.8A Lichen ruber planus atrophicus 

L43.8B Lichen planus erythematosus 

L43.8C Ulcerös lichen ruber planus på fotsulor 

L43.8W Annan specificerad lichen ruber planus 

L43.9 Lichen ruber planus, ospecificerad 

L44 Andra papuloskvamösa 
sjukdomar 

Alii morbi papulosquamosi 

L44.0 Pityriasis rubra pilaris 

L44.1 Lichen nitidus 

L44.2 Lichen striatus 

L44.3 Lichen ruber moniliformis 

L44.4 Infantil papulös akrodermatit 

[Giannotti-Crosti] 

L44.8 Andra specificerade papuloskvamösa 

sjukdomar 

L44.8A Pityriasis amiantacea 

L44.8B Pityriasis rotunda 

L44.8C Parakeratosis pustulosa 

L44.8D Paraneoplastisk akrokeratos 

L44.8W Andra specificerade papuloskvamösa 

sjukdomar 

L44.9 Papuloskvamös sjukdom, 

ospecificerad 

L45* Papuloskvamösa tillstånd vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi papulosquamosi in morbis 
alibi classificatis 

 

URTIKARIA (NÄSSELFEBER) OCH 
ERYTEMATÖSA TILLSTÅND 
(TILLSTÅND MED HUDRODNAD)  
(L50-L54)  

Urticaria et status erythematosi 

Utesluter: 

Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2) 

Rosacea (L71.-) 

L50 Urtikaria (nässelfeber) 

Urticaria 

Utesluter: 

Allergisk kontaktdermatit (L23.-) 

Angioneurotiskt ödem (T78.3) 

Hereditärt angioödem (D84.1) 

Jätteurtikaria (T78.3) 

Quinckeödem (T78.3) 

Serumurtikaria (T80.6) 

Solurtikaria (L56.3) 

Urticaria: 

• neonatorum (P83.8) 

• papulosa (L28.2) 

• pigmentosa (Q82.2) 

L50.0 Allergisk urtikaria 

L50.1 Idiopatisk urtikaria 

L50.2 Urtikaria orsakad av kyla eller värme 

L50.3 Dermografisk urtikaria 
Urticaria factitia 

L50.4 Vibrationsutlöst urtikaria 

L50.5 Kolinergisk urtikaria 

L50.6 Kontakturtikaria 

L50.6A Allergisk kontakturtikaria 

L50.6B Icke allergisk kontakturtikaria 

L50.6X Kontakturtikaria, ospecificerad 

L50.8 Annan specificerad urtikaria 
Kronisk urtikaria 

Recidiverande periodisk urtikaria 

L50.9 Urtikaria, ospecificerad 

  



 

371 
 

L51 Erythema multiforme 

Erythema multiforme 

L51.0 Icke bullöst erythema multiforme 

L51.1 Bullöst erythema multiforme 
Stevens-Johnsons syndrom 

L51.2 Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] 

L51.8 Annat erythema multiforme 

L51.9 Erythema multiforme, ospecificerat 

L52 Erythema nodosum (knölros) 

Erythema nodosum 

L52.9A Erythema induratum nontuberculosum 

[Whitfield] 

L52.9X Erythema nodosum, ospecificerat 

L53 Andra erytematösa tillstånd 
(hudrodnader) 

Aliae conditiones erythematosae 

Utesluter: 

Erythema ab igne (L59.0) 

Erytem orsakat av ämnen i kontakt med 

huden (L23-L25) 

Intertriginöst eksem (L30.4) 

L53.0 Toxiskt erytem 
Toxikodermi 

Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande ämne 

Utesluter: 

Neonatalt erythema toxicum (P83.1) 

L53.1 Erythema annulare centrifugum 

L53.2 Erythema marginatum 

L53.3 Annat kroniskt figuralt erytem 

L53.3A Erythema figuratum perstans 

L53.3B Erythema gyratum repens 

L53.3W Annat kroniskt figuralt erytem 

L53.8 Andra specificerade erytematösa 

tillstånd 

L53.8A Palmarerytem 

L53.8B Asymmetriskt periflexialt erytem hos barn 

[APEC] 

L53.8W Andra specificerade erytematösa tillstånd 

L53.9 Erytematöst tillstånd, ospecificerat 
Erytem UNS 

Erytrodermi UNS 

L53.9A Erytrodermi UNS 

L53.9B Sekundär erytrodermi 

L53.9X Erytematöst tillstånd, ospecificerat 

L54* Erytem vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Erythema in morbis alibi classificatis 

L54.0* Erythema marginatum vid akut 

reumatisk feber (I00†) 

L54.8* Erytem vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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STRÅLNINGSRELATERADE 
SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD 
(L55-L59)  

Morbi cutis et subcutis e 
radiatione 

L55 Solbränna 

Combustio solaris 

L55.0 Första gradens solbränna 

L55.1 Andra gradens solbränna 

L55.2 Tredje gradens solbränna 

L55.8 Annan solbränna 

L55.9 Solbränna, ospecificerad 

L56 Andra akuta hudförändringar 
orsakade av ultraviolett 
strålning 

Aliae mutationes acutae cutis e 
radiatione ultraviolacea 

L56.0 Fototoxisk läkemedelsreaktion 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

L56.1 Fotoallergisk läkemedelsreaktion 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

L56.2 Fotokontaktdermatit 
Fotoallergisk kontaktdermatit 

Fototoxisk kontaktdermatit 

[berlockdermatit] 

Fytofotodermatit [ängsdermatit] 

L56.2A Fotoallergisk kontaktdermatit 

L56.2B Fototoxisk kontaktdermatit 

L56.2C Fytofotodermatit 

L56.2X Fotokontaktdermatit, ospecificerad 

L56.3 Solurtikaria 

 

 

 

 

L56.4 Polymorf ljusdermatit 

L56.4A Aktinisk prurigo 

L56.4B Hydroa vacciniforme 

L56.4C Hydroa estivale 

L56.4D Polymorf ljusdermatos 

L56.4W Annan polymorf ljusdermatit 

L56.8 Andra specificerade akuta 

hudförändringar orsakade av 

ultraviolett strålning 

L56.8A Aktinisk keilit 

L56.8B Fotodermatit UNS (akut) 

L56.8C Fotodermatit UNS orsakad av läkemedel 

L56.8D Fotosensitivt eksem UNS 

L56.8E Ljuskänslighet UNS 

L56.8W Andra specificerade akuta hudförändringar 

orsakade av ultraviolett strålning 

L56.9 Akut hudförändring orsakad av 

ultraviolett strålning, ospecificerad 

L57 Hudförändringar orsakade av 
kronisk exponering för icke 
joniserande strålning 

Mutationes cutis ex expositione 
chronica radiationis non ionizantis 

L57.0 Aktinisk keratos 
Keratos: 

• senil 

• solutlöst 

• UNS 

L57.1 Aktinisk retikuloid 

L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae 

L57.3 Civattes poikiloderma 

L57.4 Cutis laxa senilis 
Elastosis senilis 

L57.5 Aktiniskt granulom 
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L57.8 Andra specificerade hudförändringar 

orsakade av kronisk exponering för 

icke joniserande strålning 
Soldermatit (kronisk) 

L57.8A Soldermatit (kronisk) 

L57.8B Kolloidmilium 

L57.8C Nodulär elastos med cystor och komedoner 

[Favre-Racouchot] 

L57.8W Andra hudförändringar orsakade av kronisk 

exponering för icke joniserande strålning 

L57.9 Hudförändring orsakad av kronisk 

exponering för icke joniserande 

strålning, ospecificerad 

L58 Dermatit orsakad av radioaktiv 
strålning 

Radiodermatitis 

L58.0 Akut stråldermatit 

L58.1 Kronisk stråldermatit 

L58.9 Stråldermatit, ospecificerad 

L59 Andra strålningsrelaterade 
sjukdomar i hud och underhud 

Aliae mutationes cutis et subcutis e 
radiatione 

L59.0 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 

L59.8 Andra specificerade 

strålningsrelaterade sjukdomar i hud 

och underhud 

L59.9 Strålningsrelaterad sjukdom i hud 

och underhud, ospecificerad 

 

SJUKDOMAR I HÅR, HÅRFOLLIKLAR, 
NAGLAR, TALGKÖRTLAR OCH 
SVETTKÖRTLAR (L60-L75)  

Morbi pilorum, folliculorum, unguium, 
glandularum sebucearum et glandularum 
sudoriferarum 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar i huden och dess bihang 

(Q84.-) 

L60 Nagelsjukdomar 

Morbi unguium 

Utesluter: 

Klubbnaglar (R68.3) 

Onyki och paronyki (L03.0) 

L60.0 Nageltrång 

L60.1 Onykolys 

L60.2 Onykogrypos 

L60.3 Nageldystrofi 

L60.3A Dystrophia unguis mediana canaliformis 

[Heller] 

L60.3B Hapalonyki 

L60.3C Koilonyki 

L60.3D Nagelatrofi 

L60.3E Nagelskörhet 

L60.3F Onychoschisis 

L60.3G Onychorrhexis 

L60.3H Overcurvature of the nails 

L60.3J Trakyonyki 

L60.3W Annan och ospecificerad nageldystrofi 

L60.4 Beaus linjer 

L60.5 Yellow nail syndrome 

L60.8 Andra specificerade nagelsjukdomar 

L60.8A Leukonychia striata (punctata)(totalis) 

L60.8B Nagelmissfärgning 

L60.8C Onychia punctata 

L60.8D Onykomades 

L60.8E Onykoptos 

L60.8F Pterygium inversum unguis 

L60.8G Pterygium unguis 



 

374 
 

L60.8H Shedding of the nails 

L60.8J Subungual blödning 

L60.8W Andra nagelsjukdomar 

L60.9 Nagelsjukdom, ospecificerad 

L62* Nagelåkommor vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi unguium in morbis alibi 
classificatis 

L62.0* Clubbed nail pachydermoperiostosis 

(M89.4†) 

L62.8* Nagelåkommor vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

L63 Alopecia areata (fläckformigt 
håravfall) 

Alopecia areata 

L63.0 Alopecia (capitis) totalis 

L63.1 Alopecia universalis 

L63.2 Ophiasis 

L63.8 Annan alopecia areata 

L63.9 Alopecia areata, ospecificerad 

L64 Androgen alopeci (manligt 
håravfall) 

Alopecia androgenes 

L64.0 Läkemedelsutlöst androgen alopeci 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel 

L64.8 Annan androgen alopeci 

L64.9 Androgen alopeci, ospecificerad 

L65 Annat icke ärrbildande 
håravfall 

Alia alopecia non cicatrizans 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel om läkemedels-

utlöst 

Utesluter: 

Trikotillomani (F63.3) 

L65.0 Telogent effluvium 

L65.1 Anagent effluvium 

L65.2 Alopecia mucinosa 

L65.8 Annat specificerat icke ärrbildande 

håravfall 

L65.9 Icke ärrbildande håravfall, 

ospecificerat 
Alopeci UNS 

L66 Ärrbildande håravfall 

Alopecia cicatrizans 

L66.0 Pseudopelade 

L66.1 Lichen planopilaris 
Follikulär lichen planus 

L66.2 Folliculitis decalvans 

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens 

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata 

L66.8 Annat ärrbildande håravfall 

L66.8A Alopecia parvimaculata circumscripta 

atrophica [Dreuw] 

L66.8B Alopecia traumatica 

L66.8C Erosiv pustulär dermatos i hårbotten 

L66.8W Annat ärrbildande håravfall 

L66.9 Ärrbildande håravfall, ospecificerat 
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L67 Hårfärgs- och 
hårskaftsabnormiteter 

Anomaliae coloris pilorum et petioli 
pilorum 

Utesluter: 

Monilethrix (Q84.1) 

Pili annulati (Q84.1) 

Telogent effluvium (L65.0) 

L67.0 Trichorrhexis nodosa 

L67.1 Variationer i hårfärgen 
Gråhårighet (i förtid) 

Hårheterokromi 

Poliosis circumscripta (förvärvad) 

Polios UNS 

L67.1A Gråhårighet (i förtid) 

L67.1B Hårheterokromi 

L67.1C Poliosis circumscripta (förvärvad) 

(ögonbryn) (ögonfransar) 

L67.1D Polios UNS 

L67.1W Andra variationer i hårfärgen 

L67.8 Andra specificerade hårfärgs- och 

hårskaftsabnormiteter 
Fragilitas crinium 

L67.8A Fragilitas crinium 

L67.8B Acquired progressive kinking of the hair 

L67.8C Bajonetthår [Pinkus] 

L67.8D Hårcylindrar 

L67.8E Loose anagen hair syndrome 

L67.8F Pili triangulati et canaliculi 

L67.8G Pseudokromhidros 

L67.8H Trichomalacia 

L67.8J Trichonodosis (knutbildning) 

L67.8K Spiralhår 

L67.8W Andra specificerade hårfärgs- och 

hårskaftsabnormiteter 

L67.9 Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, 

ospecificerad 

 

 

L68 Hypertrikos (onormalt riklig 
behåring) 

Hypertrichosis 

Utesluter: 

Kvarstående lanugohår (Q84.2) 

Medfödd hypertrikos (Q84.2) 

L68.0 Hirsutism 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel om 

läkemedelsutlöst 

L68.1 Förvärvad hypertrichosis lanuginosa 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel om 

läkemedelsutlöst 

L68.2 Lokaliserad hypertrikos 

L68.3 Polytriki 

L68.8 Annan hypertrikos 

L68.9 Hypertrikos, ospecificerad 

L70 Akne 

Acne 

Utesluter: 

Aknekeloid (L73.0) 

L70.0 Acne vulgaris 

L70.0A Acne vulgaris comedonica 

L70.0B Acne vulgaris papulopustulosa 

L70.0C Acne vulgaris nodulocystica 

L70.0W  Annan acne vulgaris 

L70.0X Acne vulgaris, ospecificerad 

L70.1 Acne conglobata 

L70.1A Acne fulminans 

L70.1X Acne conglobata, ospecificerad 

L70.2 Acne varioliformis 
Acne necrotica miliaris 

L70.3 Acne tropica 

L70.4 Spädbarnsakne 

L70.5 Acné excoriée 
Acné excoriée des jeunes filles  
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L70.8 Annan specificerad akne 

L70.8A Acne cosmetica 

L70.8B Acne venenata 

L70.8C Steroidakne 

L70.8W Annan specificerad akne 

L70.9 Akne, ospecificerad 

L71 Rosacea 

Rosacea 

L71.0 Perioral dermatit 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel om 

läkemedelsutlöst 

L71.1 Rhinophyma 

L71.8 Annan rosacea 

L71.8A Acne agminata 

L71.8B Granulomatös rosacea 

L71.8C Pyoderma faciale 

L71.8W Annan specificerad rosacea 

L71.9 Rosacea, ospecificerad 

L72 Follikulära cystor i hud och 
underhud 

Cystae folliculares cutis et subcutis 

L72.0 Epidermal cysta 

L72.0A Milium 

L72.0B Multipla eruptiva milier 

L72.0X Epidermal cysta, ospecificerad 

L72.1 Trikilemmal cysta 
Hudaterom 

Hårcysta 

Talgcysta 

L72.2 Steatocystoma multiplex 

L72.8 Andra follikulära cystor i hud och 

underhud 

L72.9 Follikulär cysta i hud och underhud, 

ospecificerad 

L73 Andra sjukdomar i hudens och 
underhudens folliklar 

Alii morbi folliculares cutis et 
subcutis 

L73.0 Aknekeloid 

L73.1 Pseudofolliculitis barbae 

L73.2 Hidradenitis suppurativa 

L73.8 Andra specificerade follikulära 

sjukdomar 
Sycosis barbae 

L73.8A Sycosis barbae 

L73.8B Sycosis lupoides 

L73.8C Rosacealiknande follikulit 

L73.8D Seborroisk follikulit 

L73.8E Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji] 

L73.8W Andra follikulära sjukdomar 

L73.9 Follikulära sjukdom, ospecificerad 
Folikulit UNS 

L74 Ekkrina svettsjukdomar 

Morbi hidrotici eccrini 

Utesluter: 

Hyperhidros (R61.-) 

L74.0 Miliaria rubra 

L74.1 Miliaria crystallina 

L74.2 Miliaria profunda 
Miliaria tropicalis 

L74.3 Miliaria, ospecificerad 

L74.4 Anhidros 
Hypohidros 

L74.8 Andra ekkrina svettsjukdomar 

L74.8A Granulosis rubra nasi 

L74.8B Hematohidros 

L74.8C Svettkörtelabscess 

L74.8W Andra specificerade ekkrina 

svettkörtelsjukdomar 

L74.9 Ekkrin svettsjukdom, ospecificerad 

Svettkörtelsjukdom UNS 
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L75 Apokrina svettsjukdomar 

Morbi hidrotici apocrini 

Utesluter: 

Hidradenitis suppurativa (L73.2) 

Pompholyx (L30.1) 

L75.0 Bromhidros 

L75.1 Kromhidros 

L75.2 Apokrin miliaria 
Fox-Fordyces sjukdom 

L75.8 Andra apokrina svettsjukdomar 

L75.9 Apokrin svettsjukdom, ospecificerad 

 

ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH 
UNDERHUD (L80-L99)  

Alii morbi cutis et subcutis 

L80 Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i 
huden) 

Vitiligo 

L81 Andra pigmentrubbningar 

Alia vitia pigmentaria 

Utesluter: 

Födelsemärke UNS (Q82.5) 

Nevus  

Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8) 

L81.0 Postinflammatorisk 

hyperpigmentering 

L81.1 Kloasma 

L81.2 Fräknar 

L81.3 Café au lait-fläckar 

L81.4 Annan melaninhyperpigmentering 
Lentigo 

L81.4A Lentigo 

L81.4B Melanosis dorsalis 

L81.4C Pigmented cosmetic dermatitis 

L81.4D PUVA-Lentigines 

L81.4E Riehls melanos 

L81.4W Annan och ospecificerad 

melaninhyperpigmentering 

L81.5 Leukoderma som ej klassificeras på 

annan plats 

L81.6 Andra rubbningar med minskad 

melaninbildning 

L81.7 Pigmentpurpura 
Angioma serpiginosum 

L81.7A Angioma serpiginosum [Hutchinson-

Crocker] 

L81.7B Eksematidliknande purpura 

L81.7C Lichen aureus 

L81.7D Pigmented purpuric lichenoid dermatosis of 

Gougerot-Blum 

L81.7E Progressive pigmented purpuric dermatosis 
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L81.7F Purpura annularis telangiectodes [Majocchi] 

L81.7X Pigmentpurpura, ospecificerad 

L81.8 Andra specificerade 

pigmentrubbningar 
Järnpigmentering 

Tatuering 

L81.8A Järnpigmentering 

L81.8B Tatuering 

L81.8C Argyri 

L81.8D Arsenikpigmentering 

L81.8E Chrysiasis 

L81.8F Dermatopathia pigmentosa reticularis 

L81.8G Dyschromatosis symmetrica hereditaria 

[Dohi] 

L81.8H Dyschromatosis universalis 

L81.8J Erythromelanosis follicularis faciei et colli 

[Kitamura] 

L81.8K Erythrose peribuccale pigmentaire of Brocq 

L81.8L Läkemedelsorsakad pigmentering 

L81.8M Reticulate acropigmentation of Kitamura 

L81.8N Reticulate pigmented anomaly of the 

flexures [Dowling-Degos] 

L81.8Q Erythema dyschromium perstans 

L81.8W Andra pigmentrubbningar 

L81.9 Pigmentrubbning, ospecificerad 

L82 Seborroisk keratos 

Keratosis seborrhoica 
Basalcellspapillom 

Dermatosis papulosa nigra 

Leser-Trélats sjukdom 

L82.9A Dermatosis papulosa nigra 

L82.9B Leser-Trélats sjukdom 

L82.9C Stuccokeratos 

L82.9D Inverted follicular keratosis 

L82.9X Seborroisk keratos, ospecificerad 

L83 Acanthosis nigricans 

Acanthosis nigricans 
Sammanflytande och retikulär 

papillomatos 

L83.9A Sammanflytande och retikulär papillomatos 

[Gougerot-Carteaud] 

L83.9B Acanthosis nigricans maligna 

L83.9C Acanthosis nigricans benigna, förvärvad 

L83.9D Pseudoacanthosis nigricans (vid obesitas) 

L83.9E Läkemedelsinducerad acanthosis nigricans 

L83.9X Acanthosis nigricans, ospecificerad 

L84 Liktornar och hudförhårdnader 

Clavus et callositas 
Kallus 

Klavus 

L84.9A Kallus (hudförhårdnad) 

L84.9B Klavus (liktorn) 

L84.9X Liktornar och hudförhårdnader, ospecificerat 

L85 Annan epidermal 
hudförtjockning 

Alia keratosis 

Utesluter: 

Hypertrofiska hudsjukdomar (L91.-) 

L85.0 Förvärvad iktyos 

Utesluter: 

Kongenital iktyos (Q80.-) 

L85.1 Förvärvad keratosis [keratoderma] 

palmaris et plantaris 

Utesluter: 

Hereditär keratosis palmaris et plantaris 

(Q82.8) 

L85.1A Keratoderma climacterium [Haxthausen] 

L85.1B Keratoderma associerad med esofaguscancer 

L85.1W Annan förvärvad keratosis palmaris et 

plantaris 

L85.2 Keratosis punctata (palmaris et 

plantaris) 

L85.2A Keratoderma hereditarium dissipatum 

palmare et plantare [Brauer Brünaer-Fuhs] 

L85.2B Keratoderma maculosa disseminata palmaris 

et plantaris [Buschke-Fischer] 

L85.2C Keratosis palmoplantaris areata et striata 

[Siemens] 

L85.2D Keratosis punctata of the palmar creases 

L85.2W Annan och ospecificerad keratosis punctata 
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L85.3 Xerosis cutis 
Asteatos 

L85.8 Annan specificerad epidermal hudför-

tjockning 
Hudhorn 

L85.8A Hudhorn 

L85.8B Arsenikkeratos 

L85.8C Benign likenoid keratos 

L85.8D Förvärvat digitalt fibrokeratom 

L85.8E Hyperkeratosis lenticularis perstans [Flegel] 

L85.8F Keratoakantom 

L85.8G Keratosis pilaris (förvärvad) 

L85.8H Klarcellsakantom [Degos] 

L85.8J Lichen spinulosus 

L85.8K Reaktiv fibrös papel på fingrar 

L85.8W Annan epidermal hudförtjockning 

L85.9 Epidermal hudförtjockning, 

ospecificerad 

L86* Keratodermi vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Keratoderma in morbis alibi 
classificatis 

Follikulär keratos och xerodermi orsakad 

av A-vitaminbrist (E50.8†) 

L87 Transepidermala 
eliminationsrubbningar 

Perturbationes eliminationis 
transepidermalis 

Utesluter: 

Granuloma annulare (perforerande) 

(L92.0) 

L87.0 Keratosis follicularis et 

parafollicularis in cutem penetrans 

[Kyrle] 
Hyperkeratosis follicularis penetrans 

L87.1 Reaktiv perforerande kollagenos 

L87.2 Elastosis perforans serpiginosa 

L87.8 Andra transepidermala 

eliminationsrubbningar 

L87.9 Transepidermal 

eliminationsrubbning, ospecificerad 

L88 Pyoderma gangraenosum 

Pyoderma gangraenosum 
Fagedenisk pyoderma 

Utesluter: 

Dermatitis gangraenosa (L08.0) 

L88.9B Fagedenisk pyoderma 

L88.9C Ecthyma gangraenosum 

L88.9D Malign pyoderma 

L88.9X Pyoderma gangrenosum, ospecificerad 

L89 Trycksår 

Ulcus decubitale 

Innefattar: 

Hudområde utsatt för tryck 

Dekubitalsår 

Gipssår 

Liggsår 

Anmärkning: 

Multipla lokalisationer av olika grader 

anges endast med kod för den högsta 

graden 

Utesluter: 

Dekubitalsår i cervix (uteri) (N86) 

L89.0 Trycksår grad 1 (tryckskada) 
Tryckskada begränsad till enbart erytem 

Anmärkning: 

Tryckskadan uppträder såsom ett 

avgränsat område med bestående rodnad 

(erytem) som inte bleknar vid tryck. 

Ingen hudförlust 

L89.1 Trycksår grad 2 
Trycksår med epitelskada med blåsa, 

spricka eller avskavning av huden 

Trycksår med hudförlust UNS 

L89.2 Trycksår grad 3 
Trycksår med fullhudsdefekt utan djup 

sårhåla 

Trycksår med nekros av subkutan 

vävnad ned till underliggande fascia 

L89.3 Trycksår grad 4 
Trycksår med djup sårhåla  

Trycksår med vävnadsnekros ned till 

muskel, ben, sena eller ledkapsel 



 

380 
 

L89.9 Trycksår, ospecificerat 
Trycksår utan uppgift om grad 

Anmärkning 

Om fördjupningskoder till L89.9 

används i kombination med något annat 

decimalnummer inom L89, ska den 

senare koden anges som primärkod 

(huvuddiagnos) Fördjupningskoden till 

L89.9 anges då som tilläggskod 

(bidiagnos) för att lokalisationen ska 

framgå 

L89.9A Trycksår i halsregionen 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9B Trycksår på axel/överarm  
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9C Trycksår på armbåge/underarm 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9D Trycksår på handled/hand 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9E Trycksår i bäckenregionen 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9F Trycksår på höft/lår 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9G Trycksår på knä/underben  
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9H Trycksår på fotled/fot 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9J Trycksår i torakalregionen 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9K Trycksår i ländregionen 
Se Anmärkning under L89.9 

L89.9X Trycksår med ospecificerad lokalisation 
Se Anmärkning under L89.9 

L90 Atrofiska hudsjukdomar 

Morbi cutis atrophici 

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus 

Utesluter: 

Lichen sclerosus på externa könsorgan: 

• kvinnliga (N90.4) 

• manliga (N48.0) 

L90.1 Schweninger-Buzzis anetoderma 

L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetoderma 

L90.3 Pasinis och Pierinis atrofoderma 

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans 

L90.5 Ärrtillstånd och fibros i huden 
Vanställdhet orsakad av ärr 

Ärrbildning 

Ärr UNS 

Utesluter: 

Keloidärr (L91.0) 

Hypertrofiskt ärr (L91.0) 

L90.6 Striae atrophicae 

L90.8 Andra specificerade atrofiska 

hudsjukdomar 

L90.8A Atrophia cutis senilis 

L90.8B Atrophia maculosa varioliformis cutis 

L90.8C Atrophoderma neuriticum 

L90.8D Gowers panatrofi 

L90.8E Stellata och diskoida pseudoärr [Colomb] 

L90.8W Andra atrofiska hudsjukdomar 

L90.9 Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad 

L91 Hypertrofiska hudsjukdomar 

Morbi cutis hypertrophici 

L91.0 Hypertrofiskt ärr 
Keloid 

Keloidärr 

Utesluter: 

Aknekeloid (L73.0) 

Ärr UNS (L90.5) 

L91.8 Andra specificerade hypertrofiska 

hudsjukdomar 

L91.9 Hypertrofisk hudsjukdom, 

ospecificerad 

L92 Granulomatösa sjukdomar i 
hud och underhud 

Morbi granulomatosi cutis et 
subcutis 

Utesluter: 

Aktiniskt granulom (L57.5) 

L92.0 Granuloma annulare 
Perforerande granuloma annulare 

L92.0A Generaliserad eller disseminerad granuloma 

annulare 

L92.0B Perforerande granuloma annulare 

L92.0X Granuloma annulare, ospecificerad 
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L92.1 Necrobiosis lipoidica som ej 

klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

I samband med diabetes mellitus (E10-

E14) 

L92.2 Granuloma faciale [eosinofilt 

hudgranulom] 

L92.3 Främmandekroppsgranulom i hud 

och underhud 

L92.3A Hårsinus 

L92.3B Kiselgranulom (hud) 

L92.3W Annat och ospecificerat 

främmandekroppsgranulom i hud och 

underhud 

L92.8 Andra specificerade granulomatösa 

sjukdomar i hud och underhud 

L92.9 Granulomatös sjukdom i hud och 

underhud, ospecificerad 

L93 Lupus erythematosus 

Lupus erythematosus 
Tilläggskod (kapitel 20) kan användas för att 

ange orsakande läkemedel om 

läkemedelsutlöst 

Utesluter: 

Lupus excedens (A18.4) 

Lupus vulgaris (A18.4) 

Sklerodermi (M34) 

Systemisk lupus erythematosus [SLE] 

(M32.-) 

L93.0 Diskoid lupus erythematosus 
Lupus erythematosus UNS 

L93.1 Subakut kutan lupus erythematosus 

L93.2 Annan lokaliserad lupus 

erythematosus 
Lupus erythematosus profundus 

Lupuspannikulit  

L94 Andra lokaliserade 
bindvävssjukdomar 

Alii morbi localisati telae connectivae 

Utesluter: 

Systemiska bindvävssjukdomar  

(M30-M36) 

L94.0 Lokaliserad sklerodermi [morphea] 
Scleroderma circumscripta 

L94.1 Linjär sklerodermi 
Sclérodermie en coup de sabre 

L94.2 Calcinosis cutis 

L94.2A Calcinosis circumscripta (i hud) 

L94.2B Calculus cutaneus 

L94.2C Dystrofisk förkalkning (i hud) 

L94.2D Osteosis cutis 

L94.2X Calcinosis cutis, ospecificerad 

L94.3 Sklerodaktyli 

L94.4 Gottrons papler 

L94.4A Erythrokeratoderma en cocardes [Degos] 

L94.4B Erythrokeratoderma progressiva symmetrica 

[Gottron] 

L94.4C Erythrokeratoderma variabilis [Mendes da 

Costa] 

L94.4X Gottrons papler, ospecificerat 

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans 

L94.6 Ainhum 

L94.8 Andra specificerade lokala 

bindvävssjukdomar 

L94.9 Lokaliserad bindvävssjukdom, 

ospecificerad 
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L95 Vaskulit  
(kärlväggsinflammation) 
begränsad till huden som ej 
klassificeras på annan plats 

Vasculitis ad cutem limitata, non alibi 
classificata 

Utesluter: 

Angioma serpiginosum (L81.7) 

Granulomatos med polyangiit (M31.3) 

Henoch-Schönleins purpura (D69.0) 

Hypersensitivitetsangiit (M31.0) 

Pannikulit: 

• på nacke och rygg (M54.0) 

• vid lupus (L93.2) 

• recidiverande [Weber-Christian] 

(M35.6) 

• UNS (M79.3) 

Polyarteritis nodosa (M30.0) 

Reumatoid vaskulit (M05.2) 

Serumsjuka (T80.6) 

Urtikaria (L50.-) 

Wegeners granulomatos (M31.3) 

L95.0 Livedoid vaskulit 
Atrophie blanche (en plaque) 

L95.0A Atrophie blanche [Milian] 

L95.0B Livedo med noduli 

L95.0C Livedovaskulit 

L95.0W Annan och ospecificerad livedoid vaskulit 

L95.1 Erythema elevatum diutinum 

L95.8 Annan vaskulit begränsad till huden 

L95.9 Vaskulit begränsad till huden, 

ospecificerad 

L97 Bensår som ej klassificeras på 
annan plats 

Ulcus extremitatis inferioris non alibi 
classificatum 

Utesluter: 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 

Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som 

klassificeras under A00-B99 

Trycksår (tryckskada) (L89) 

Variköst sår (I83.0, I83.2) 

L97.9A Malum perforans pedis 

L97.9B Martorells sår 

L97.9C Ulcus pedis UNS 

L97.9X Ospecificerat bensår som ej klassificeras på 

annan plats 

L98 Andra sjukdomar i hud och 
underhud som ej klassificeras 
på annan plats 

Alii morbi cutis et subcutis non alibi 
classificati 

L98.0 Pyogent granulom 

L98.1 Dermatitis factitia 
Neurotiska exkoriationer 

L98.1A Dermatillomani (neurotiska exkoriationer) 

L98.1X Dermatitis factitia, ospecificerad 

L98.2 Akut febril neutrofil dermatos [Sweet] 

L98.3 Eosinofil cellulit [Wells] 

L98.4 Kroniskt hudsår som ej klassificeras 

på annan plats 
Hudsår UNS 

Kroniskt hudsår UNS 

Tropiskt husår UNS 

Utesluter: 

Bensår som ej klassificeras på annan 

plats (L97) 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 

Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som 

klassificeras under A00-B99 

Trycksår (tryckskada) (L89) 

Variköst sår (I83.0, I83.2) 

L98.4A Hudsår UNS 

L98.4B Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney] 

L98.4C Pyoderma chancriformis (faciei) 

L98.4D Trofiskt sår UNS 

L98.4E Tropiskt hudsår UNS 

L98.4F Ulcus phagedaenicum 

L98.4W Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras 

på annan plats 
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L98.5 Hudmucinos 
Fokal mucinos 

Lichen myxoedematosus 

Utesluter: 

Fokal oral mucinos (K13.7) 

Myxödem (E03.9) 

L98.5A Fokal mucinos 

L98.5B Lichen myxoedematosus 

L98.5C Pretibialt myxödem 

L98.5D Retikulär erytematös mucinos 

L98.5W Annan och ospecificerad hudmucinos 

L98.6 Andra infiltrativa sjukdomar i hud 

och underhud 

Utesluter: 

Hyalinosis cutis et mucosae (E78.8) 

L98.7 Överskott av hud och subkutan 

vävnad  
Lös eller slapp hud:  

• efter viktnedgång 

(bantning)(fetmaoperation)  

• UNS  

Utesluter:  

Hudförändringar på grund av kronisk 

exponering för icke joniserande strålning 

(L57.-)  

Överskott av hud på ögonlock  

• förvärvat (H02.3)  

• medfött (Q10.3)  

L98.8 Andra specificerade sjukdomar i hud 

och underhud 

 

L98.8A Autoimmun progesterondermatit 

L98.8B Benign lymfocytinfiltration i huden 

[Jessner-Kanof] 

L98.8C Lymphocytoma cutis benigna 

L98.8D Digital myxoid cysta 

L98.8W Andra sjukdomar i hud och underhud 

L98.9 Sjukdom i hud och underhud, 

ospecificerad 

L99* Andra tillstånd i hud och 
underhud vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi cutis et subcutis in morbis 
alibi classificatis 

L99.0* Hudamyloidos (E85.-†) 
Lichen amyloidosis 

Makulär amyloidos 

L99.0A* Bullös amyloidos (E85.4†) 

L99.0B* Lichen amyloidosis (E85.4†) 

L99.0C* Makulär amyloidos (E85.4†) 

L99.0D* Nodulär amyloidos (E85.4†) 

L99.0W* Annan hudamyloidos (E85.4†) 

L99.8* Andra specificerade tillstånd i hud 

och underhud vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Syfilitisk alopeci (A51.3†) 

Syfilitisk leukodermi (A51.3†, A52.7†) 
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Kapitel 13 

Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven  
(M00-M99) 
Morbi systematis musculosceletalis et telae 
connectivae 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Kompartmentsyndrom (T79.6) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på 

annan plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Vissa rubbningar i käkleden (K07.6) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

M00-M25 Ledsjukdomar 

M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar 

M05-M14 Inflammatoriska polyartriter 

M15-M19 Artros 

M20-M25 Andra ledsjukdomar 

M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar 

M40-M54 Ryggsjukdomar 

M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar 

M45-M49 Spondylopatier 

M50-M54 Andra ryggsjukdomar 

M60-M79  Sjukdomar i mjukvävnader 

M60-M63 Muskelsjukdomar 

M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor 

M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader  

M80-M94 Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad 

M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur 

M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad 

M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad 

M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven  
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Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

M03* Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar 

M09* Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M36* Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vilka klassificeras på annan 

plats 

M49* Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M63* Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M73* Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

Anmärkning: 

I ICD-10 finns förslag till uppdelningar med avseende på lokalisationen av olika muskuloskeletala 

tillstånd. Det gäller både för kapitel 13 som helhet i tillämpliga delar och för vissa avsnitt, såsom 

sjukliga förändringar i knäled (M23), ryggsjukdomar (M40-M54) och biomekanisk dysfunktion 

(M99). Dessa uppdelningar återges dock inte här, eftersom alternativa, specialistanpassade 

femtepositionskoder också används i Sverige. För klassificering efter lokalisation hänvisas i första 

hand till dessa specialistversioner.  
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LEDSJUKDOMAR (M00-M25)  

Arthropathiae 

Anmärkning: 

Sjukdomar som företrädesvis drabbar perifera 

extremitetsleder 

INFEKTIÖSA LEDSJUKDOMAR 
 (M00-M03)  

Arthropathiae infectiosae 

Anmärkning: 

Detta avsnitt omfattar ledsjukdomar som orsakas av 

mikroorganismer. Man skiljer på två typer ur 

etiologisk synpunkt: 

a) direkt infektion av leden då mikroorganismen 

angriper synovialvävnaden och antigen kan påvisas i 

leden 

b) indirekt infektion som kan vara av två slag: en 

reaktiv artrit, där det finns hållpunkter för en 

infektion men där varken mikroorganismer eller 

antigener kan isoleras från leden och en postinfektiös 

artrit, där antigen finns men där odlingsresultatet är 

osäkert och hållpunkter saknas för lokal växt 

M00 Varig artrit 

Arthritis pyogenes 

Utesluter: 

Infektion och inflammatorisk reaktion 

orsakad av inre ledprotes (T84.5)  

M00.0 Stafylokockartrit och 

stafylokockpolyartrit 

M00.0B Septisk artrit (stafylokocker) i axelled 

M00.0C Septisk artrit (stafylokocker) i armbågsled 

M00.0D Septisk artrit (stafylokocker) i handled/hand 

M00.0E Septisk pelvospondylit (stafylokocker) 

M00.0F Septisk artrit (stafylokocker) i höftled 

M00.0G Septisk artrit (stafylokocker) i knäled 

M00.0H Septisk artrit (stafylokocker) i fotled/fot 

M00.0X Septisk artrit (stafylokocker) med annan 

eller ospecificerad lokalisation 

M00.1 Pneumokockartrit och 

pneumokockpolyartrit 

M00.2 Streptokockartrit och 

streptokockpolyartrit 

M00.2B Septisk artrit (streptokocker) i axelled 

M00.2C Septisk artrit (streptokocker) i armbågsled 

M00.2D Septisk artrit (streptokocker) i handled/hand 

M00.2E Septisk pelvospondylit (streptokocker)  

M00.2F Septisk artrit (streptokocker) i höftled 

M00.2G Septisk artrit (streptokocker) i knäled 

M00.2H Septisk artrit (streptokocker) i fotled/fot 

M00.2X Septisk artrit (streptokocker) med annan 

eller ospecificerad lokalisation 

M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av 

annan specificerad bakterie 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B96) 

M00.8B Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i axelled 

M00.8C Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i armbågsled 

M00.8D Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i handled/hand 

M00.8F Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i höftled 

M00.8G Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i knäled 

M00.8H Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie i fotled/fot 

M00.8X Artrit och polyartrit orsakad av annan 

specificerad bakterie med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M00.9 Purulent artrit, ospecificerad 
Bakteriell artrit UNS 

Infektiös artrit UNS 

M00.9B Purulent artrit UNS i axelled 

M00.9C Purulent artrit UNS i armbågsled 

M00.9D Purulent artrit UNS i handled/hand 

M00.9F Purulent artrit UNS i höftled 

M00.9G Purulent artrit UNS i knäled 

M00.9H Purulent artrit UNS i fotled/fot 

M00.9X Purulent artrit UNS med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M01* Direktinfektioner av led vid 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Arthritides directae in morbis 
infectiosis et parasiticis alibi 
classificatis. 

Utesluter: 

Artropati vid sarkoidos (M14.8*) 

Postinfektiös och reaktiv artrit (M03.-*) 
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M01.0* Meningokockartrit (A39.8†) 

Utesluter: 

Artrit efter meningokockinfektion 

(M03.0*) 

M01.1* Tuberkulös artrit (A18.0†) 

Utesluter: 

Tuberkulös artrit i kotpelaren (M49.0*) 

M01.1B* Tbc-artrit i axelled (A18.0†) 

M01.1E* Tbc-pelvospondylit (A18.0†) 

M01.1F* Tbc-artrit i höftled (A18.0†) 

M01.1G* Tbc-artrit i knäled (A18.0†) 

M01.1H* Tbc-artrit i fotled/fot (A18.0†) 

M01.1X* Tbc-artrit med annan eller ospecificerad 

lokalisation (A18.0†) 

M01.2* Artrit vid borreliainfektion (A69.2†) 

M01.3* Artrit vid andra bakteriesjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Artrit vid: 

• lepra (A30.-†) 

• lokaliserad salmonellainfektion 

(A02.2†) 

• tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†) 

Gonokockartrit (A54.4†) 

M01.4* Rubellaartrit (B06.8†) 

M01.5* Artrit vid andra virussjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Artrit vid Ockelbosjuka (A92.8†) 

Artrit vid påssjuka (B26.8†) 

M01.6* Artrit vid mykoser (B35-B49†) 

M01.8* Artrit vid andra infektionssjukdomar 

och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

 
 
M02 Reaktiva artriter 

Arthropathiae reactivae 

Utesluter: 

Behçets sjukdom (M35.2) 

Reumatisk feber (I00-I01) 

M02.0 Artrit efter tarm-bypass 

M02.1 Artrit efter dysenteri 

M02.2 Artrit efter vaccination 

M02.3 Reiters sjukdom 

M02.8 Andra specificerade reaktiva artriter 

M02.9 Reaktiv artrit, ospecificerad 

M02.9B Reaktiv artrit UNS i axelled 

M02.9C Reaktiv artrit UNS i armbågsled 

M02.9D Reaktiv artrit UNS i handled/hand 

M02.9F Reaktiv artrit UNS i höftled 

M02.9G Reaktiv artrit UNS i knäled 

M02.9H Reaktiv artrit UNS i fotled/fot 

M02.9X Reaktiv artrit UNS med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M03* Postinfektiösa och reaktiva 
artriter vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Arthropathiae postinfectiosae et 
reactivae in morbis alibi classificatis 

Utesluter: 

Direktinfektioner av leder vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras på 

annan plats (M01.-*) 

M03.0* Artrit efter meningokockinfektion 

(A39.8†) 

Utesluter: 

Meningokockartrit (M01.0*) 

M03.1* Postinfektiös artrit vid syfilis 
Cluttons leder (A50.5†) 

Utesluter: 

Charcots ledsjukdom eller tabetisk artrit 

(M14.6*) 

M03.2* Andra postinfektiösa artriter vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Postinfektiös artrit vid: 

• enterit orsakad av Yersinia 

enterocolitica (A04.6†) 

• virushepatit (B15-B19†) 

Utesluter: 

Virusartriter (M01.4-M01.5*) 

M03.6* Reaktiv artrit vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Artrit vid infektiös endokardit (I33.0†) 
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INFLAMMATORISKA POLYARTRITER 
(M05-M14)  

Polyarthropathiae inflammatoriae 

M05 Seropositiv reumatoid artrit 

Arthritis rheumatoides seropositiva 

Anmärkning:  

Med seropositiv avses här förekomst av 

reumatoid faktor (RF-positiv) 

Utesluter: 

Juvenil reumatoid artrit (M08.-) 

Pelvospondylit (M45) 

Reumatisk feber (I00-I01) 

M05.0 Feltys syndrom 
Reumatoid artrit med spleno-

adenomegali och leukopeni 

M05.1† Reumatoid lungsjukdom (J99.0*) 

M05.2 Reumatoid vaskulit 

M05.3† Reumatoid artrit med engagemang av 

andra organ och organsystem 
Reumatoid endokardit (I39.-*) 

Reumatoid kardit (I52.8*) 

Reumatoid myokardit (I41.8*) 

Reumatoid myopati (G73.7*) 

Reumatoid perikardit (I32.8*) 

Reumatoid polyneuropati (G63.6*) 

M05.8 Annan specificerad seropositiv 

reumatoid artrit 

M05.8A Reumatoid artrit (seropositiv) i halsryggen 

M05.8B Reumatoid artrit (seropositiv) i axelled 

M05.8C Reumatoid artrit (seropositiv) i armbågsled 

M05.8D Reumatoid artrit (seropositiv) i 

handled/hand 

M05.8F Reumatoid artrit (seropositiv) i höftled 

M05.8G Reumatoid artrit (seropositiv) i knäled 

M05.8H Reumatoid artrit (seropositiv) i fotled/fot 

M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och 

ACPA-positiv 

M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och 

ACPA-negativ 

M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och 

ACPA ospecificerad 

M05.8X Reumatoid artrit (seropositiv) med annan 

eller ospecificerad lokalisation 

M05.9 Seropositiv reumatoid artrit, 

ospecificerad 

M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-

positiv 

M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-

negativ 

M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA 

ospecificerad 

M06 Annan reumatoid artrit 

Alia arthritis rheumatoides 

M06.0 Seronegativ reumatoid artrit 

Anmärkning:  

Med seronegativ avses här avsaknad av 

reumatoid faktor (RF-negativ)  

M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-

positiv 

M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-

negativ 

M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA 

ospecificerad 

M06.1 Stills sjukdom hos vuxen 

Utesluter: 

Stills sjukdom, juvenil form (M08.2) 

M06.2 Reumatoid bursit 

M06.3 Reumatoid knuta eller nodul 

M06.4 Inflammatorisk polyartrit 

Utesluter: 

Polyartrit UNS (M13.0) 

M06.8 Annan specificerad reumatoid artrit 

M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och 

ACPA-positiv 

M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och 

ACPA-negativ 

M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och 

ACPA ospecificerad 

M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad 

M06.9A Reumatoid artrit UNS i halsryggen 

M06.9B Reumatoid artrit UNS i axelled 

M06.9C Reumatoid artrit UNS i armbågsled 

M06.9D Reumatoid artrit UNS i handled/hand 

M06.9F Reumatoid artrit UNS i höftled 
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M06.9G Reumatoid artrit UNS i knäled 

M06.9H Reumatoid artrit UNS i fotled/fot 

M06.9X Reumatoid artrit UNS med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M07* Ledsjukdomar vid psoriasis 
och tarmsjukdomar 

Arthropathiae psoriaticae et 
enteropathicae 

Utesluter: 

Juvenila artriter vid psoriasis och 

tarmsjukdomar (M09.-*) 

M07.0* Psoriatisk artrit i distal 

interfalangealled (L40.5†) 

M07.1* Arthritis mutilans (L40.5†) 

M07.2* Spondylit vid psoriasis (L40.5†) 

M07.3* Andra artropatier vid psoriasis 

(L40.5†) 

M07.3B* Psoriasisartrit i axelled (L40.5†) 

M07.3C* Psoriasisartrit i armbågsled (L40.5†) 

M07.3D* Psoriasisartrit i handled/hand (L40.5†) 

M07.3F* Psoriasisartrit i höftled (L40.5†) 

M07.3G* Psoriasisartrit i knäled (L40.5†) 

M07.3H* Psoriasisartrit i fotled/fot (L40.5†) 

M07.3X* Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad 

lokalisation (L40.5†) 

M07.4* Artropati vid Crohns sjukdom 

[regional enterit] (K50.-†) 

M07.5* Artropati vid ulcerös kolit (K51.-†) 

M07.6* Andra specificerade artropatier vid 

tarmsjukdomar 

M08 Juvenil artrit 

Arthritis juvenilis 

Innefattar: 

Artrit hos barn med början före 16 års 

ålder och som pågått mer än tre månader 

Utesluter: 

Feltys syndrom (M05.0) 

Juvenil dermatomyosit (M33.0) 

M08.0 Juvenil reumatoid artrit 
Juvenil reumatoid artrit med eller utan 

reumatoid faktor 

M08.0B Juvenil reumatoid artrit i axelled 

M08.0C Juvenil reumatoid artrit i armbågsled 

M08.0D Juvenil reumatoid artrit i handled/hand 

M08.0F Juvenil reumatoid artrit i höftled 

M08.0G Juvenil reumatoid artrit i knäled 

M08.0H Juvenil reumatoid artrit i fotled/fot 

M08.0X Juvenil reumatoid artrit med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M08.1 Juvenil ankyloserande spondylit 

Utesluter: 

Pelvospondylit hos vuxen (M45) 

M08.2 Juvenil artrit med systemisk debut 
Stills sjukdom 

Utesluter: 

Stills sjukdom med debut hos vuxen 

(M06.1) 

M08.2A Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, 

säker 

M08.2B Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, 

sannolik 

M08.3 Juvenil polyartrit (seronegativ) 
Kronisk juvenil polyartrit 

M08.4 Pauciartikulär juvenil artrit 
Juvenil artrit i enstaka leder 

Oligoartikulär juvenil artrit 

M08.4A Oligoartrit, kronisk, juvenil 

M08.4B Monoartrit, kronisk, juvenil 

M08.8 Annan specificerad juvenil artrit 

M08.9 Juvenil artrit, ospecificerad 

M09* Juvenil artrit vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Arthritis juvenilis in morbis alibi 
classificatis 

Utesluter: 

Juvenil artrit vid Whipples sjukdom 

(M14.8*) 

M09.0* Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†) 

M09.0A* Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker (L40.5†) 
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M09.0B* Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik 

(L40.5†) 

M09.1* Juvenil artrit vid Crohns sjukdom 

[regional enterit] (K50.-†) 

M09.2* Juvenil artrit vid ulcerös kolit  

(K51.-†) 

M09.8* Juvenil artrit vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

M10 Gikt 

Arthritis urica 

M10.0 Idiopatisk gikt 
Giktbursit 

Primär gikt 

”Tofös gikt” 

Urat-tofus i hjärtat† (I43.8*) 

M10.0B Gikt i axelled 

M10.0C Gikt i armbågsled 

M10.0D Gikt i handled/hand 

M10.0F Gikt i höftled 

M10.0G Gikt i knäled 

M10.0H Gikt i fotled/fot 

M10.0X Gikt med annan eller ospecificerad 

lokalisation 

M10.1 Blygikt 

M10.2 Gikt orsakad av läkemedel 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion 
Tilläggskod kan användas för att ange 

nedsättningens art (N17-N19) 

M10.4 Annan sekundär gikt 

M10.9 Gikt, ospecificerad 

M11 Andra kristallartropatier 

Arthropathiae crystallinae aliae 

M11.0 Ledsjukdom med 

hydroxyapatitutfällning 

M11.1 Familjär kondrokalcinos 

M11.2 Andra kondrokalcinoser 
Kondrokalcinos UNS 

M11.8 Andra specificerade 

kristallartropatier 
Pyrofosfatartrit 

M11.8B Pyrofosfatartrit i axelled 

M11.8C Pyrofosfatartrit i armbågsled 

M11.8D Pyrofosfatartrit i handled/hand 

M11.8F Pyrofosfatartrit i höftled 

M11.8G Pyrofosfatartrit i knäled 

M11.8H Pyrofosfatartrit i fotled/fot 

M11.8X Pyrofosfatartrit med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M11.9 Kristallartropati, ospecificerad 

M11.9B Kristallartrit UNS i axelled 

M11.9C Kristallartrit UNS i armbågsled 

M11.9D Kristallartrit UNS i handled/hand 

M11.9F Kristallartrit UNS i höftled 

M11.9G Kristallartrit UNS i knäled 

M11.9H Kristallartrit UNS i fotled/fot 

M11.9X Kristallartrit UNS med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M12 Andra specificerade artropatier 

Aliae arthropatiae specificatae 

Utesluter: 

Artropati UNS (M25.9) 

Artros (M15-M19) 

Krikoarytenoid artropati (J38.7) 

M12.0 Kronisk postreumatisk artropati 

[Jaccoud] 

M12.1 Kaschin-Becks sjukdom 

M12.2 Villonodulär synovit (pigmenterad) 

M12.2B Villonodulär synovit i axelled 

M12.2C Villonodulär synovit i armbågsled 

M12.2D Villonodulär synovit i handled/hand 

M12.2F Villonodulär synovit i höftled 

M12.2G Villonodulär synovit i knäled 

M12.2H Villonodulär synovit i fotled/fot 

M12.2X Villonodulär synovit med annan eller 

ospecificerad lokalisation 
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M12.3 Palindrom reumatism 

M12.4 Intermittent hydrartros 

M12.5 Traumatisk artropati 
Traumiterativ artrit 

Utesluter: 

Posttraumatisk artros (i): 

• andra enskilda leder (M19.1) 

• första karpometakarpalleden (M18.2-

M18.3) 

• höft (M16.4-M16.5) 

• knä (M17.2-M17.3) 

• UNS (M19.1) 

M12.8 Andra specifika artropatier som ej 

klassificeras på annan plats 
Övergående artropati 

M13 Annan artrit 

Alia arthritis 

Utesluter: 

Artroser (M15-M19) 

M13.0 Polyartrit, ospecificerad 

M13.1 Monoartrit som ej klassificeras på 

annan plats 

M13.8 Annan specificerad artrit 
Allergisk artrit 

Oligoartrit 

M13.9 Artrit, ospecificerad 

M14* Artropatier vid andra 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Arthropathiae in aliis morbis alibi 
classificatis 

Utesluter: 

Artropati vid: 

• hematologiska sjukdomar (M36.2-

M36.3*) 

• tumörsjukdomar (M36.1*) 

• överkänslighetsreaktioner (M36.4*) 

Artropatier vid psoriasis och 

tarmsjukdomar (M07.-*) 

Juvenil artrit (M09.-*) 

Neuropatisk spondylopati (M49.4*) 

M14.0* Giktartropati orsakad av 

enzymdefekter och andra ärftliga 

sjukdomar 
Giktartropati vid: 

• Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†) 

• sicklecellssjukdomar (D57.-†) 

M14.1* Kristallartropati vid andra 

ämnesomsättningssjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Kristallartropati vid hyperparatyreoidism 

(E21.-†) 

M14.2* Diabetesartropati (E10-E14† med 

fjärdeposition .6) 

Utesluter: 

Diabetisk neurogen artropati (M14.6*) 

M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†) 

M14.4* Artropati vid amyloidos (E85.-†) 

M14.5* Artropatier vid andra endokrina 

sjukdomar, andra 

nutritionsrubbningar och andra 

ämnesomsättningssjukdomar 
Artropati vid: 

• akromegali och hypofysär gigantism 

(E22.0†) 

• hemokromatos (E83.1†) 

• hypotyreos (E00-E03†) 

• tyreotoxikos [hypertyreos] (E05.-†) 

M14.6* Neurogen artropati 
Charcots artropati: 

• icke-syfilitisk (G98†)  

• syfilitisk (tabetisk) (A52.1†)  

• UNS (G98†) 

Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† 

med fjärdeposition .6) 

Tabetisk artropati (A52.1†) 

M14.8* Artropatier vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Artropati vid: 

• dialysbehandlad kronisk njursvikt 

(N18.5†) 

• erythema multiforme (L51.-†) 

• erythema nodosum (L52†) 

• sarkoidos (D86.8†) 

• Whipples sjukdom (K90.8†) 
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ARTROS (M15-M19)  

Arthrosis 

Anmärkning: 

I detta avsnitt användes termen osteoartrit som 

synonym till artros eller osteoartros. Termen primär 

har använts med dess vanliga kliniska innebörd dvs. 

att ingen bakomliggande sjukdom kunnat påvisas 

Utesluter: 

Spondylos i kotpelaren (M47.-) 

M15 Polyartros 

Polyarthrosis 

Innefattar: 

Artros då mer än en lokalisation anges 

Utesluter: 

Dubbelsidigt engagemang av enskild led 

(M16-M19) 

M15.0 Primär generaliserad artros och 

osteoartros 

M15.1 Heberdens knutor (med artropati) 
Artros i distala interfalangealleder 

M15.2 Bouchards knutor (med artropati) 
Artros i proximala interfalangealleder 

M15.3 Sekundär multipel artros 
Posttraumatisk polyartros 

M15.4 Erosiv osteoartros 

M15.8 Annan specificerad polyartros 

M15.9 Polyartros, ospecificerad 
Generaliserad osteoartrit UNS 

M16 Höftledsartros 

Coxarthrosis 

M16.0 Primär koxartros, dubbelsidig 

M16.1 Primär koxartros, ensidig eller UNS 
Ensidig primär koxartros 

Primär koxartros UNS 

M16.2 Koxartros orsakad av dysplasi, 

dubbelsidig 

M16.3 Koxartros orsakad av dysplasi, 

ensidig eller UNS 
Dysplastisk koxartros UNS 

Ensidig dysplastisk koxartros 

M16.4 Posttraumatisk koxartros, 

dubbelsidig 

M16.5 Posttraumatisk koxartros, ensidig 

eller UNS 
Ensidig posttraumatisk koxartros 

Posttraumatisk koxartros UNS 

M16.6 Annan sekundär koxartros, 

dubbelsidig 

M16.7 Annan sekundär koxartros, ensidig 

eller UNS 
Ensidig sekundär koxartros 

Sekundär koxartros UNS 

M16.9 Koxartros, ospecificerad 

M17 Knäartros 

Gonarthrosis 

M17.0 Primär gonartros, dubbelsidig 

M17.1 Primär gonartros, ensidig eller UNS 
Primär ensidig gonartros 

Primär gonartros UNS 

M17.2 Posttraumatisk gonartros, 

dubbelsidig 

M17.3 Posttraumatisk gonartros, ensidig 

eller UNS 
Ensidig posttraumatisk gonartros 

Posttraumatisk gonartros UNS 

M17.4 Annan sekundär gonartros, 

dubbelsidig 

M17.5 Annan sekundär gonartros, ensidig 

eller UNS 
Ensidig sekundär gonartros 

Sekundär gonartros UNS 

M17.9 Gonartros, ospecificerad 

M18 Artros i första 
karpometakarpalleden 

Arthrosis articuli carpometacarpalis 
primi 

M18.0 Primär artros i första 

karpometakarpalleden, dubbelsidig 



 

393 
 

M18.1 Primär artros i första 

karpometakarpalleden, ensidig eller 

UNS 

M18.2 Posttraumatisk artros i första 

karpometakarpalleden, dubbelsidig 

M18.3 Posttraumatisk artros i första 

karpometakarpalleden, ensidig eller 

UNS 

M18.4 Annan sekundär artros i första 

karpometakarpalleden, dubbelsidig 

M18.5 Annan sekundär artros i första 

karpometakarpalleden, ensidig eller 

UNS 
Sekundär artros i första 

karpometakarpalleden UNS 

M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, 

ospecificerad 

M19 Andra artroser 

Aliae arthroses 

Utesluter: 

Artros i kotpelaren (M47.-) 

Hallux rigidus (M20.2) 

Polyartros (M15.-) 

M19.0 Primär artros i andra leder 
Primär artros UNS 

M19.0B Primär artros i axelled 

M19.0C Primär artros i armbågsled 

M19.0D Primär artros övrig i handled/hand 

M19.0H Primär artros i fotled/fot 

M19.1 Posttraumatisk artros i andra leder 
Posttraumatisk artros UNS 

M19.1B Posttraumatisk artros i axelled 

M19.1C Posttraumatisk artros i armbågsled 

M19.1D Posttraumatisk artros i handled/hand 

M19.1H Posttraumatisk artros i fotled/fot 

M19.2 Annan sekundär artros i andra leder 
Sekundär artros UNS 

M19.2B Annan sekundär artros i axelled 

M19.2C Annan sekundär artros i armbågsled 

M19.2D Annan sekundär artros i handled/hand 

M19.2H Annan sekundär artros i fotled/fot 

M19.8 Annan specificerad artros 

M19.9 Artros, ospecificerad 

ANDRA LEDSJUKDOMAR (M20-M25)  

Alii morbi articulorum 

Utesluter: 

Ledsjukdomar i kotpelaren (M40-M54) 

M20 Förvärvade deformiteter i 
fingrar och tår 

Deformitates digitorum manus et 
pedis acquisitae 

Utesluter: 

Förvärvad förlust av fingrar och tår 

(Z89.-) 

Medfödd avsaknad av fingrar och tår 

(Q71.3, Q72.3) 

Medfödda deformiteter och 

missbildningar i fingrar och tår (Q66.-, 

Q68-Q70, Q74.-) 

M20.0 Deformitet av finger (fingrar) 
Boutonnière-deformitet 

(knapphålsdeformitet) och 

svanhalsdeformitet 

Utesluter: 

Dupuytrens kontraktur (M72.0) 

Klubbfinger (R68.3) 

Trigger finger (M65.3) 

M20.1 Hallux valgus (förvärvad) 
Bunio 

M20.2 Hallux rigidus 

M20.3 Annan deformitet i stortå (förvärvad) 
Hallux varus 

M20.4 Hammartå (förvärvad) 

M20.5 Andra tådeformiteter (förvärvade) 

M20.6 Förvärvad tådeformitet, ospecificerad 
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M21 Andra förvärvade deformiteter 
av extremiteter 

Aliae deformitates extremitatum 
acquisitae 

Utesluter: 

Coxa plana (M91.2) 

Förvärvad förlust av extremitet (Z89.-) 

Förvärvade deformiteter av fingrar och 

tår (M20.-) 

Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71-

Q73) 

Medfödda deformiteter och 

missbildningar i extremiteter (Q65-Q66, 

Q68-Q74) 

M21.0 Valgusdeformitet som ej klassificeras 

på annan plats 

Utesluter: 

Metatarsus valgus (Q66.6) 

Talipes calcaneovalgus (Q66.4) 

M21.0C Cubitus valgus 

M21.0F Coxa valga 

M21.0G Genu valgus  

M21.1 Varusdeformitet som ej klassificeras 

på annan plats 

Utesluter: 

Metatarsus varus (Q66.2) 

Tibia vara (M92.5) 

M21.1C Cubitus varus 

M21.1F Coxa vara 

M21.1G Genu varum 

M21.2 Böjdeformitet 

Utesluter: 

Dupuytrens kontraktur (M72.0) 

M21.3 Förvärvad dropphand eller droppfot 

M21.4 Förvärvad plattfot [pes planus] 

Utesluter: 

Medfödd plattfot (Q66.5) 

M21.5 Förvärvad klohand, klubbhand, 

klofot och klubbfot 

Utesluter: 

Klubbfot som ej specificerats som 

förvärvad (Q66.8) 

M21.6 Andra förvärvade deformiteter av 

vrist och fot 

Utesluter: 

Förvärvade deformiteter av tår  

(M20.1-M20.6) 

M21.7 Förvärvad olikhet i extremiteternas 

längd 

M21.7F Benlängdsskillnad i lårben 

M21.7G Benlängdsskillnad i underben 

M21.7X Benlängdsskillnad, ospecificerad 

M21.8 Andra specificerade förvärvade 

deformiteter av extremiteter 

M21.9 Förvärvad extremitetsdeformitet, 

ospecificerad 

M22 Sjukdomar i patella 

Morbi patellae 

Utesluter: 

Luxation av patella (S83.0) 

M22.0 Recidiverande luxation av patella 

M22.1 Recidiverande subluxation av patella 

M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden 

M22.3 Andra rubbningar i patella 

M22.4 Chondromalacia patellae 

M22.8 Andra specificerade sjukdomar i 

patella 

M22.9 Sjukdom i patella, ospecificerad 
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M23 Andra sjukliga förändringar i 
knäled 
Morbi interiores genus 

Utesluter: 

Ankylos (M24.6) 

Färsk skada - se skada i knä och 

underben (S80-S89) 

Knädeformitet (M21.-) 

Osteochondritis dissecans (M93.2) 

Recidiverande luxation eller subluxation 

i led (M24.4) 

Recidiverande luxation eller subluxation 

av patella (M22.0-M22.1) 

Sjukdomar i patella (M22.-) 

M23.0 Cystisk menisk 

M23.0L Cystisk menisk lateralt i knäled 

M23.0M Cystisk menisk medialt i knäled 

M23.1 Diskoid menisk (medfödd) 

M23.1L Diskoid menisk lateralt i knäled 

M23.1M Diskoid menisk medialt i knäled 

M23.2 Förändring i menisken orsakad av 

gammal ruptur eller skada 
Bucket-handle-ruptur (gammal) 

M23.2L Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled 

M23.2M Meniskruptur (gammal) medialt i knäled 

M23.3 Andra meniskförändringar 
Degeneration av menisk 

Instabil menisk 

Kvarvarande meniskrest 

M23.3L Andra meniskförändringar lateralt i knäled 

M23.3M Andra meniskförändringar medialt i knäled 

M23.4 Fri kropp i knäled 

M23.5 Kronisk instabilitet i knäled 

M23.6 Annan spontan bristning i 

knäligament 

M23.8 Andra specificerade förändringar i 

knäled 
Knäppande knä 

Slapphet i knäligament 

M23.9 Förändring i knäled, ospecificerad 

 

M24 Andra specificerade 
rubbningar i leder 

Alii morbi articulorum specificati 

Utesluter: 

Aktuell skada - se skada på led med 

uppdelning på kroppsregion 

Ganglion (M67.4) 

Knäppande knä (M23.8) 

Sjukdomar i temporomandibularisleden 

(K07.6) 

M24.0 Fri kropp i led 

Utesluter: 

Fri kropp i knäled (M23.4) 

M24.0B Fri kropp i axelled 

M24.0C Fri kropp i armbågsled 

M24.0D Fri kropp i handled/hand 

M24.0F Fri kropp i höftled 

M24.0H Fri kropp i fotled/fot 

M24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk 

Utesluter: 

Kondrokalcinos (M11.1-M11.2) 

Metastatisk förkalkning (E83.5) 

Okronos (E70.2†, M36.8*) 

Sjuklig förändring i knäled (M23.-) 

M24.2 Sjukdomar i ligament 
Instabilitet i led beroende på gammal 

ligamentskada 

Slappa ligament UNS 

Utesluter: 

Familjär ligamentslapphet (M35.7) 

Rubbningar i knäligament i knä (M23.5-

M23.8) 

M24.2B Ligamentär instabilitet i axelled 

M24.2C Ligamentär instabilitet i armbågsled 

M24.2D Ligamentär instabilitet i handled/finger 

M24.2H Ligamentär instabilitet i fotled 

M24.2X Ligamentär instabilitet med annan eller 

ospecificerad lokalisation 



 

396 
 

M24.3 Patologisk luxation och subluxation i 

led som ej klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

Luxation eller förskjutning i led: 

• aktuell skada - se skada på leder och 

ligament med uppdelning på 

kroppsregion 

• medfödd - se medfödda 

missbildningar och deformiteter i 

muskuloskeletala systemet (Q65-

Q79) 

• recidiverande (M24.4) 

M24.4 Recidiverande luxation och 

subluxation i led 

Utesluter: 

Kotsubluxation (M43.3-M43.5) 

Patellaluxation och patellasubluxation 

(M22.0-M22.1) 

Recidiverande (habituell) 

käkledsluxation (K07.6) 

M24.4B Recidivluxation/subluxation i axelled 

M24.4C Recidivluxation/subluxation i armbågsled 

M24.4D Recidivluxation/subluxation i handled/hand 

M24.4F Recidivluxation/subluxation i höftled 

M24.4G Recidiverande luxation/subluxation i knäled 

(utom patella) 

M24.4H Recidivluxation/subluxation i fotled/fot 

M24.5 Kontraktur i led 

Utesluter: 

Dupuytrens kontraktur (M72.0) 

Förvärvade deformiteter av extremiteter 

(M20-M21) 

Kontraktur i sena (senskida) utan 

ledkontraktur (M67.1) 

M24.5B Kontraktur i axelled 

M24.5C Kontraktur i armbågsled 

M24.5D Kontraktur i handled/finger 

M24.5F Kontraktur i höftled 

M24.5G Kontraktur i knäled 

M24.5H Kontraktur i fotled 

M24.5X Kontraktur i led med annan eller 

ospecificerad lokalisation 

M24.6 Ankylotisk led 

Utesluter: 

Ankylos i kotpelaren (M43.2) 

Stelhet i led utan uppgift om ankylos 

(M25.6) 

M24.6B Ankylos i axelled 

M24.6C Ankylos i armbågsled 

M24.6D Ankylos i handled/hand 

M24.6E Ankylos i sakroiliakaled  

M24.6F Ankylos i höftled 

M24.6G Ankylos i knäled 

M24.6H Ankylos i fotled/fot 

M24.7 Protrusio acetabuli 

M24.8 Andra specificerade rubbningar i 

leder som ej klassificeras på annan 

plats 

Utesluter: 

 Iliotibial band syndrome (M76.3) 

M24.9 Rubbning i led, ospecificerad 

M25 Andra ledsjukdomar som ej 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi articulorum non alibi 
classificati 

Utesluter: 

Deformitet som klassificeras under M20-

M21 

Förkalkning i: 

• bursa (M71.4) 

• sena (M65.2) 

• skulderled (M75.3) 

Gångrubbningar och rörelserubbningar 

(R26.-) 

Gångsvårigheter (R26.2) 

M25.0 Hemartros 

Utesluter: 

Färsk skada - se skada på led med 

uppdelning på kroppsregion 

M25.1 Ledfistel 

M25.2 Slinkled 
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M25.3 Annan instabilitet i led 

Utesluter: 

Instabilitet i led sekundärt till: 

• avlägsnande av ledprotes (M96.8) 

• gammal ligamentskada (M24.2) 

 

M25.4 Ledutgjutning 

M25.4B Ledutgjutning i axelled 

M25.4C Ledutgjutning i armbågsled 

M25.4D Ledutgjutning i handled/hand 

M25.4F Ledutgjutning i höftled 

M25.4G Ledutgjutning i knäled 

M25.4H Ledutgjutning i fotled/fot 

M25.5 Ledvärk 

M25.5B Ledvärk UNS i axelled 

M25.5C Ledvärk UNS i armbågsled 

M25.5D Ledvärk UNS i handled/hand 

M25.5E Ledvärk UNS i bäckenet  

M25.5F Ledvärk UNS i höftled 

M25.5G Ledvärk UNS i knäled 

M25.5H Ledvärk UNS i fotled/fot 

M25.6 Ledstelhet som ej klassificeras på 

annan plats 

M25.7 Osteofyt 

M25.8 Andra specificerade ledsjukdomar 

M25.8F Snapping hip i höftled/lårben 

M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad  

Artropati UNS 

INFLAMMATORISKA 
SYSTEMSJUKDOMAR (M30-M36)  

Morbi systemici inflammatorii 

Innefattar: 

Antifosfolipidantikroppssyndrom (D68.6) 

Autoimmun sjukdom, systemisk eller UNS 

Kollagen sjukdom, systemisk eller UNS 

Systemisk bindvävssjukdom 

Utesluter: 

Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda 

celltyp (klassificeras under tillämplig 

sjukdomskategori) 

M30 Polyarteritis nodosa och 
besläktade tillstånd 

Polyarteritis nodosa et morbi cognati 

M30.0 Polyarteritis nodosa 

M30.1 Polyarterit med lungengagemang 

[Churg-Strauss] 
Allergisk granulomatös angiit 

Eosinofil granulomatos 

M30.2 Juvenil polyarterit 

M30.3 Mukokutant lymfkörtelsyndrom 

[Kawasaki] 

M30.8 Andra specificerade tillstånd 

besläktade med polyarteritis nodosa 
Polyangiitis overlap syndrome 

M31 Andra nekrotiserande 
vaskulopatier (kärlsjukdomar) 

Aliae vasculopathiae necrotizantes 

M31.0 Överkänslighetsangiit 
Goodpastures syndrom 

M31.1 Trombotisk mikroangiopati 
Trombotisk trombocytopen purpura 

M31.3 Wegeners granulomatos 
Granulomatos med polyangiit med:  

• lungengagemang† (J99.1*)  

• njurengagemang† (N08.5*) 

Granulomatös polyangiit 

Nekrotiserande respiratorisk 

granulomatos 

M31.4 Aortabågsarterit [Takayasu] 
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M31.5 Jättecellsarterit (kranialarterit, 

temporalisarterit) med polymyalgia 

rheumatica 

M31.6 Annan jättecellsarterit 
Kranial arterit 

Temporalisarterit 

M31.7 Mikroskopisk polyangiit 
Mikroskopisk polyarterit 

Utesluter: 

Polyarteritis nodosa (M30.0) 

M31.8 Andra specificerade nekrotiserande 

kärlsjukdomar 
Hypokomplementemisk vaskulit 

M31.9 Nekrotiserande kärlsjukdom, 

ospecificerad 

M32 Systemisk lupus 
erythematosus [SLE] 

Lupus erythematosus systemicus 

Utesluter: 

Lupus erythematosus discoides och 

Lupus erythematosus UNS (L93.0) 

M32.0 Läkemedelsutlöst systemisk lupus 

erythematosus 
Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M32.1† Systemisk lupus erythematosus med 

engagemang av organ och 

organsystem 
Libman-Sacks endokardit (I39.-*) 

Lupusperikardit (I32.8*) 

Systemisk lupus erythematosus med: 

• lungengagemang (J99.1*) 

• njurengagemang (N08.5*, N16.4*) 

M32.8 Andra specificerade former av 

systemisk lupus erythematosus 

M32.8A ANA-negativ systemisk lupus 

erythematosus 

M32.8B Lupus erythematosus- och erythema 

multiforme-liknande syndrom 

M32.8C Subakut lupus erythematosus 

M32.8D Systemisk lupus erythematosus, bullös form 

M32.8W Andra former av systemisk lupus 

erythematosus 

M32.9 Systemisk lupus erythematosus, 

ospecificerad 

M33 Dermatopolymyosit 

Dermatopolymyositis 

Utesluter: 

Myosit (M60.-) 

M33.0 Juvenil dermatomyosit 

M33.1 Annan dermatomyosit 

M33.2 Polymyosit 

M33.9 Dermatopolymyosit, ospecificerad 

M34 Systemisk skleros 

Sclerosis systemica 

Innefattar: 

Sklerodermi 

Utesluter: 

Scleroderma circumscriptum (L94.0) 

Scleroderma neonatorum (P83.8) 

M34.0 Progressiv systemisk skleros 

Innefattar: 

Systemisk skleros med diffust 

hudengagemang 

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom 
Kombination av kalcinos, Raynauds 

fenomen, sklerodaktyli, telangiektasi och 

i vissa fall esofageal dysfunktion 

Innefattar: 

Systemisk skleros med begränsat 

hudengagemang 

M34.2 Systemisk skleros orsakad av 

läkemedel eller kemiska ämnen 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

orsakande ämnet (kapitel 20) 

M34.8 Andra specificerade former av 

systemisk skleros 
Systemisk skleros med: 

• lungengagemang† (J99.1*) 

• myopati† (G73.7*) 

• polyneuropati† (G63.5*) 

M34.9 Systemisk skleros, ospecificerad 
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M35 Andra inflammatoriska 
systemsjukdomar 

Alii morbi systemici inflammatorii 

Utesluter: 

Reaktiv perforerande kollagenos (L87.1) 

M35.0 Siccasyndromet [Sjögrens syndrom] 
Sjögrens syndrom med: 

• keratokonjunktivit† (H19.3*) 

• lungengagemang† (J99.1*) 

• myopati† (G73.7*) 

• renala tubulo-interstitiella 

sjukdomar† (N16.4*) 

Utesluter: 

Muntorrhet, ospecificerad (R68.2) 

Vissa tårkörtelsjukdomar (H04.1) 

M35.0A Primärt Sjögrens syndrom 

M35.0B Sekundärt Sjögrens syndrom 

M35.1 Andra overlap-syndrom 
Mixed connective tissue disease 

[MCTD] 

Utesluter: 

Polyangiitis overlap syndrome (M30.8) 

M35.2 Behçets sjukdom 

M35.3 Polymyalgia rheumatica 

Utesluter: 

Polymyalgia rheumatica med 

jättecellsarterit (M31.5) 

M35.4 Diffus (eosinofil) fasciit 

M35.5 Multifokal fibroskleros 

M35.6 Recidiverande pannikulit [Weber-

Christian] 

Utesluter: 

Lupuspannikulit (L93.2) 

Pannikulit UNS (M79.3) 

M35.7 Hypermobilitetsspektrumstörning 
Familjär ligamentslapphet 

Hypermobilitetssyndrom 

Hypermobility spectrum disorder (HSD) 

Utesluter: 

Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6) 

Ligamentslapphet UNS (M24.2) 

M35.8 Andra specificerade inflammatoriska 

systemsjukdomar 

M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom, 

ospecificerad 
Kollagen (vaskulär) sjukdom UNS 

Kollagenos UNS 

Systemisk autoimmun sjukdom UNS 

Systemisk bindvävssjukdom UNS 

M36* Systemiska sjukdomar med 
led- och bindvävsengagemang 
vilka klassificeras på annan 
plats 

Morbi systemici telae connectivae in 
morbis alibi classificatis 

Utesluter: 

Artropatier vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats (M14.-*) 

M36.0* Dermatopolymyosit vid 

tumörsjukdom som klassificeras på 

annan plats (C00-D48†) 

M36.1* Artropati vid tumörsjukdom (C00-

D48†) 
Artropati vid: 

• leukemi (C91-C95†) 

• malign histiocytos (C96.8†) 

• multipelt myelom (C90.0†) 

M36.2* Artropati vid hemofili (D66-D68†) 

M36.3* Artropati vid andra blodsjukdomar 

(D50-D76†) 

Utesluter: 

Artropati vid Henoch-Schönleins 

purpura (M36.4*) 

M36.4* Artropati vid 

överkänslighetsreaktioner som 

klassificeras på annan plats 
Artropati vid Henoch-Schönleins 

purpura (D69.0†) 

M36.8* Systemiska sjukdomar med led- och 

bindvävsengagemang vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Systemiska sjukdomar i bindväven vid: 

• hypogammaglobulinemi (D80.-†) 

• okronos (E70.2†) 
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RYGGSJUKDOMAR (M40-M54)  

Dorsopathiae 

DEFORMERANDE RYGGSJUKDOMAR 
(M40-M43)  

Dorsopathiae deformantes 

M40 Kyfos och lordos 

Kyphosis et lordosis 

Utesluter: 

Kyfos och lordos: 

• efter kirurgiska ingrepp (M96.-) 

• medfödd (Q76.4) 

• Kyfoskolios (M41.-) 

M40.0 Hållningskyfos 

Utesluter: 

Osteokondros i kotpelaren (M42.-) 

M40.1 Annan sekundär kyfos 

M40.2 Annan och ospecificerad kyfos 

M40.3 Plana-ryggen-syndromet 

M40.4 Annan lordos 
Förvärvad lordos 

Hållningslordos 

M40.5 Lordos, ospecificerad 

M41 Skolios 

Scoliosis 

Innefattar: 

Kyfoskolios 

Utesluter: 

Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom (I27.1) 

Medfödd skolios: 

• orsakad av benmissbildning (Q76.3) 

• postural (Q67.5) 

• UNS (Q67.5) 

Skolios efter kirurgiskt ingrepp (M96.-) 

M41.0 Infantil idiopatisk skolios 

M41.1 Juvenil idiopatisk skolios 
Skolios i ungdomsåren 

M41.2 Annan idiopatisk skolios 

M41.3 Torakogen skolios 

M41.4 Neuromuskulär skolios 
Skolios sekundär till cerebral pares, 

Friedreichs ataxi, polio och andra 

neuromuskulära sjukdomar 

M41.5 Annan sekundär skolios 

M41.8 Andra specificerade former av skolios 

M41.9 Skolios, ospecificerad 

M42 Osteokondros (degenerativ 
brosk-bensjukdom) i 
kotpelaren 

Osteochondrosis spinalis 

M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren 
Calvés sjukdom 

Scheuermanns sjukdom 

Utesluter: 

Hållningskyfos (M40.0) 

M42.1 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen 

M42.9 Osteokondros i kotpelaren, 

ospecificerad 

M43 Andra deformerande 
ryggsjukdomar 

Alii morbi dorsi deformantes 

Utesluter: 

Hemivertebra (Q76.3-Q76.4) 

Klippel-Feils syndrom (Q76.1) 

Krökning av kotpelaren vid: 

• osteoporos (M80-M81) 

• Pagets bensjukdom [osteitis 

deformans] (M88.-) 

Lumbalisering och sakralisering (Q76.4) 

Medfödd spondylolys och spondylolistes 

(Q76.2) 

Platyspondyli (Q76.4) 

Spina bifida occulta (Q76.0) 

M43.0 Spondylolys 

M43.1 Spondylolistes 

M43.2 Annan sammanväxning i kotpelaren 
Ankylos i kotpelarens leder 

Utesluter: 

Artrodes-tillstånd (Z98.1) 

Bechterews sjukdom (M45) 

Pseudartros efter artrodes eller 

fusionsingrepp (M96.0) 
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M43.3 Recidiverande atlanto-axial 

subluxation med myelopati 

M43.4 Annan recidiverande atlanto-axial 

subluxation 

M43.5 Annan recidiverande vertebral 

subluxation 

Utesluter: 

Biomekanisk skada som ej klassificeras 

på annan plats (M99.-) 

M43.6 Tortikollis 

Utesluter: 

Tortikollis: 

• medfödd (sternomastoid) (Q68.0) 

• psykogen (F45.8) 

• på grund av färsk skada - se skada på 

kotpelaren med uppdelning på 

kroppsregion 

• på grund av förlossningsskada 

(P15.2) 

• spastisk (G24.3) 

M43.8 Andra specificerade deformerande 

ryggsjukdomar 

Utesluter: 

Kyfos och lordos (M40.-) 

Skolios (M41.-) 

M43.9 Deformerande ryggsjukdom, 

ospecificerad 
Ryggradskrökning UNS 

SPONDYLOPATIER (M45-M49)  

Spondylopathiae 

M45 Ankyloserande spondylit 
[Bechterews sjukdom] 

Pelvospondylitis ankylosans 
Pelvospondylit 

Utesluter: 

Artropati vid Reiters sjukdom (M02.3) 

Juvenil ankyloserande spondylit (M08.1) 

Psoriasisspondylit (L40.5†, M07.2*) 

M46 Andra inflammatoriska 
sjukdomar i ryggraden 

Aliae spondylopathiae 
inflammatoriae 

M46.0 Entesopati i ryggraden 
Entesit i ryggraden vid seronegativ 

spondartrit utan sakroiliit 

Rubbningar i ligament- eller 

muskelfästen i ryggraden 

M46.1 Sakroiliit som ej klassificeras på 

annan plats 
Isolerad sakroiliit 

M46.2 Osteomyelit i kota 

M46.3 Infektion (varig) i intervertebraldisk 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

M46.4 Inflammation i intervertebraldisk, 

ospecificerad 
Spondylodiskit UNS 

M46.5 Andra infektiösa spondylopatier 

M46.8 Andra specificerade inflammatoriska 

spondylopatier 
Seronegativ spondylartrit 

M46.9 Inflammatorisk spondylopati, 

ospecificerad 
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M47 Spondylos 

Spondylosis 

Innefattar: 

Artros eller osteoartrit i ryggraden 

M47.0† Kompressionssyndrom motsvarande 

arteria spinalis anterior och arteria 

vertebralis (G99.2*) 

M47.1 Annan spondylos med myelopati 
Kompression av ryggmärgen orsakad av 

spondylos† (G99.2*) 

Utesluter: 

Vertebral subluxation (M43.3-M43.5) 

M47.2 Annan spondylos med radikulopati 

M47.8 Annan specificerad spondylos 
Cervikal spondylos utan myelopati eller 

radikulopati 

Lumbosakral spondylos utan myelopati 

eller radikulopati 

Torakal spondylos utan myelopati eller 

radikulopati 

M47.9 Spondylos, ospecificerad 

M47.9A Spondylos UNS i halsryggen 

M47.9J Spondylos UNS i torakalryggen 

M47.9K Spondylos UNS i ländryggen 

M47.9X Spondylos UNS med ospecificerad 

lokalisation 

M48 Andra spondylopatier 

Aliae spondylopathiae 

M48.0 Spinal stenos 
Kaudal stenos 

M48.0A Central spinal stenos i halsryggen 

M48.0J Central spinal stenos i torakalryggen 

M48.0K Central spinal stenos i ländryggen 

M48.0W Central spinal stenos med ospecificerad 

lokalisation 

M48.1 Ankyloserande hyperostos [Forestier] 
Diffus idiopatisk hyperostos i skelettet 

[DISH] 

M48.2 Kissing spine 

M48.3 Traumatisk spondylopati 

 

M48.4 Utmattningsfraktur i kota 
Stressfraktur i kota 

M48.4A Stressfraktur i halskota 

M48.4J Stressfraktur i torakalkota 

M48.4K Stressfraktur i ländkota 

M48.4X Stressfraktur i kota med ospecificerad 

lokalisation 

M48.5 Kotkompression som ej klassificeras 

på annan plats 
Kotkompression UNS 

Utesluter: 

Färsk skada - se skada på kotpelaren med 

uppdelning på kroppsregion 

Kotkompression vid osteoporos (M80.0) 

M48.8 Andra specificerade spondylopatier 
Ossifikation av bakre longitudinella 

ligamentet 

M48.8A Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i 

halsryggen 

M48.8J Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i 

torakalryggen 

M48.8K Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i 

ländryggen 

M48.8W Andra specificerade spondylopatier 

M48.9 Spondylopati, ospecificerad 

M49* Spondylopatier vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Spondylopathiae in morbis alibi 
classificatis 

Utesluter: 

Artropatier vid psoriasis och 

tarmsjukdomar (M07.-*, M09.-*) 

M49.0* Tuberkulos i kotpelaren (A18.0†) 
Potts kurvatur 

M49.1* Brucellaspondylit (A23.-†) 

M49.2* Enterobakteriell spondylit (A01-

A04†) 
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M49.3* Spondylopati vid andra 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 

Utesluter: 

Neuropatisk spondylopati vid tabes 

dorsalis (M49.4*) 

M49.4* Neuropatisk spondylopati 
Neuropatisk spondylopati vid: 

• syringomyeli och syringobulbi 

(G95.0†) 

• tabes dorsalis (A52.1†) 

M49.5* Kotkompression vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Fraktur på grund av metastas i ryggkota 

(C79.5†) 

M49.8* Spondylopati vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

ANDRA RYGGSJUKDOMAR (M50-M54)  

Aliae dorsopathiae 

Utesluter: 

Färsk skada - se skada på kotpelaren med uppdelning 

på kroppsregion 

M50 Sjukdomar i halskotpelarens 
mellankotskivor 

Morbi discorum intervertebralium 
cervicalium 

Innefattar: 

Disksjukdomar i hals-bröstregionen 

Disksjukdomar med halsryggsmärtor 

M50.0† Disksjukdom (diskbråck) i 

halskotpelaren med myelopati 

(G99.2*) 

M50.1 Disksjukdom (diskbråck) i 

halskotpelaren med radikulopati 

Utesluter: 

Brakial radikulit UNS (M54.1) 

M50.2 Annan diskdislokation (annat 

diskbråck) i halskotpelaren 

M50.3 Annan diskdegeneration i 

halskotpelaren 

M50.8 Andra specificerade disksjukdomar i 

halskotpelaren 

M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, 

ospecificerad 

M51 Andra sjukdomar i 
mellankotskivorna 

Alii morbi discorum intervertebralium 

Innefattar: 

Sjukdomar i mellankotskivorna i torakal- 

och lumbalregionen 

M51.0† Disksjukdomar (diskbråck) i 

lumbalregionen och andra regioner 

med myelopati (G99.2*) 

M51.0J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i 

torakalryggen 

M51.0K Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i 

ländryggen  
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M51.1† Disksjukdomar (diskbråck) i 

lumbalregionen och andra regioner 

med radikulopati (G55.1*) 
Ischias orsakad av 

intervertebraldisksjukdom 

Utesluter: 

Lumbal radikulit UNS (M54.1) 

M51.1J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i 

torakalryggen 

M51.1K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i 

ländryggen (ischias) 

M51.2 Annan specificerad dislokation av 

intervertebraldisk (diskbråck) 

M51.3 Annan specificerad 

intervertebraldiskdegeneration 

M51.4 Intraspongiös diskherniering 
Schmorls noduli 

M51.8 Andra specificerade 

intervertebraldisksjukdomar 

M51.9 Intervertebraldisksjukdom, 

ospecificerad 

M53 Andra ryggsjukdomar som ej 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi columnae vertebralis non 
alibi classificati 

M53.0 Cervikokranialt syndrom 

M53.1 Cervikobrakialt syndrom 

Utesluter: 

Intervertebraldisksjukdom i halsregionen 

(M50.-) 

Toraxapertursyndrom (G54.0) 

M53.2 Instabilitet i kotpelaren 

M53.3 Sjukdomar i sakro-koccygeala 

regionen som ej klassificeras på 

annan plats 
Koccygodyni 

M53.8 Andra specificerade ryggsjukdomar 

M53.9 Ryggsjukdom, ospecificerad 

M54 Ryggvärk 

Dolores dorsi 

Utesluter: 

Psykogen ryggvärk (F45.4) 

M54.0 Pannikulit i nacke och rygg 

Utesluter: 

Pannikulit: 

• recidiverande [Christian-Weber] 

(M35.6) 

• UNS (M79.3) 

• vid lupus (L93.2) 

M54.1 Radikulopati 
Neuropati eller radikulit: 

• brakial UNS 

• lumbal UNS 

• lumbosakral UNS 

• torakal UNS 

Radikulit UNS 

Utesluter: 

Neuralgi och neurit UNS (M79.2) 

Radikulopati med: 

• cervikaldisksjukdom (M50.1) 

• disksjukdom i lumbal- och andra 

ryggregioner (M51.1) 

• spondylos (M47.2) 

M54.2 Cervikalgi 

Utesluter: 

Halsryggsmärta orsakad av 

cervikaldisksjukdom (M50.-) 

M54.3 Ischias 

Utesluter: 

Ischias med lumbago (M54.4) 

Ischias orsakad av 

intervertebraldisksjukdom (M51.1) 

Lesion av ischiasnerven (G57.0) 

M54.4 Lumbago med ischias 

Utesluter: 

Lumbago-ischias orsakad av 

intervertebraldisksjukdom (M51.1) 

M54.5 Lumbago 
Lumbago UNS 

Ryggskott 

Utesluter: 

Lumbago med ischias (M54.4) 

Lumbago vid diskbråck (M51.2) 

M54.6 Smärtor i bröstryggen 

Utesluter: 

Smärtor orsakade av 

intervertebraldisksjukdom (M51.-) 

M54.8 Annan specificerad ryggvärk 

M54.9 Ryggvärk, ospecificerad 
Ont i ryggen UNS 
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SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER  
(M60-M79)  

Morbi telae mollis 

MUSKELSJUKDOMAR (M60-M63)  

Morbi musculorum 

Utesluter: 

Dermatopolymyosit (M33.-) 

Muskeldystrofi och myopatier (G71-G72) 

Myopati vid: 

• amyloidos (E85.-) 

• polyarteritis nodosa (M30.0) 

• reumatoid artrit (M05.3) 

• Sjögrens syndrom (M35.0) 

• systemisk lupus eryhematosus (M32.-) 

• systemisk skleros (M34.8) 

M60 Myosit (muskelinflammation) 

Myositis 

Utesluter: 

Dermatopolymyosit (M33.-) 

M60.0 Infektiös myosit 
Tropisk varig myosit 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

M60.1 Interstitiell myosit 

M60.2 Främmandekroppsgranulom i 

mjukvävnad som ej klassificeras på 

annan plats 

Utesluter: 

Främmandekroppsgranulom i hud och 

subkutan vävnad (L92.3) 

M60.8 Annan specificerad myosit 

M60.9 Myosit, ospecificerad 

M61 Muskelkalcifikation och 
muskelossifikation (förkalkning 
och förbening i muskel) 

Calcificatio et ossificatio musculorum 

M61.0 Myositis ossificans traumatica 

M61.0C Myositis ossificans traumatica i 

armbåge/underarm 

M61.0F Myositis ossificans traumatica i 

höftled/lårben 

M61.0X Myositis ossificans traumatica med annan 

eller ospecificerad lokalisation 

M61.1 Myositis ossificans progressiva 
Fibrodysplasia ossificans progressiva 

M61.2 Kalcifikation och ossifikation i muskel 

orsakad av paralys 
Myositis ossificans i samband med 

tetraplegi eller paraplegi 

M61.3 Kalcifikation och ossifikation i muskel 

i samband med brännskada 
Myositis ossificans i samband med 

brännskada 

M61.4 Annan kalcifikation i muskel 

Utesluter: 

Tendinit med förkalkning (M65.2) 

Tendinitis calcarea i axelleden (M75.3) 

M61.5 Annan ossifikation i muskel 

M61.9 Kalcifikation och ossifikation i 

muskel, ospecificerad 

M62 Andra muskelsjukdomar 

Alii morbi musculorum 

Utesluter: 

Muskelkramp och muskelspasm (R25.2) 

Myalgi (M79.1) 

Myopati: 

• läkemedelsutlöst (G72.0) 

• orsakad av alkohol (G72.1) 

Stiff man syndrome (G25.8) 

M62.0 Muskeldiastas 

M62.0A Abdominell rektusdiastas 

M62.0W Annan specificerad muskeldiastas 

M62.1 Annan (icke traumatisk) 

muskelruptur 

Utesluter: 

Senruptur (M66.-) 

Traumatisk muskelruptur - se skada på 

muskel med uppdelning på kroppsregion 

(kapitel 19) 

M62.1B Muskelruptur (ej traumatisk) i 

axelled/överarm 

M62.1C Muskelruptur (ej traumatisk) i 

armbåge/underarm 

M62.1D Muskelruptur (ej traumatisk) i handled/hand 

M62.1F Muskelruptur (ej traumatisk) i höftled/lårben 

M62.1G Muskelruptur (ej traumatisk) i 

knäled/underben 

M62.1H Muskelruptur (ej traumatisk) i fotled/fot 
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M62.2 Ischemisk muskelinfarkt 
Kompartmentsyndrom, icke-traumatiskt 

Utesluter: 

Kompartmentsyndrom, traumatiskt 

(T79.6) 

Traumatisk muskelischemi (T79.6) 

Volkmanns ischemiska kontraktur 

(T79.6) 

M62.3 Immobilitetssyndrom (paraplegiskt) 

M62.4 Muskelkontraktur 

Utesluter: 

Kontraktur i led (M24.5) 

M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras på 

annan plats 
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras på 

annan plats 

Sarkopeni 

M62.5A Sarkopeni 

M62.5W Annan specificerad muskelatrofi som ej 

klassificeras på annan plats 

M62.6 Muskelöveransträngning 

Utesluter: 

Färsk skada - se skada på muskel med 

uppdelning på kroppsregion (kapitel 19) 

M62.8 Andra specificerade 

muskelsjukdomar 
Muskelbråck 

Rabdomyolys (idiopatisk) 

Utesluter: 

Traumatisk rabdomyolys (T79.6)  

M62.9 Muskelsjukdom, ospecificerad 

M63* Muskelsjukdomar vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Morbi musculorum in morbis alibi 
classificatis 

Utesluter: 

Myopati vid endokrina sjukdomar 

(G73.5*) 

Myopati vid ämnesomsättnings-

sjukdomar (G73.6*) 

M63.0* Myosit vid bakteriesjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Myosit vid: 

• lepra (A30.-†) 

• syfilis (A51.4†, A52.7†) 

M63.1* Myosit vid protozo- och 

parasitinfektioner som klassificeras 

på annan plats 
Myosit vid: 

• cysticerkos (B69.8†) 

• schistosomiasis [bilharzia] (B65.-†) 

• toxoplasmos (B58.8†) 

• trikinos (B75†) 

M63.2* Myosit vid andra 

infektionssjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Myosit vid mykos (B35-B49†) 

M63.3* Myosit vid sarkoidos (D86.8†) 

M63.8* Andra specificerade 

muskelsjukdomar vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
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SJUKDOMAR I LEDHINNOR OCH 
SENOR (M65-M68)  

Morbi membranarum synoviae et tendinum 

M65 Synovit och tenosynovit 
(inflammation i ledhinnor och 
senor) 

Synovitis et tenosynovitis 

Utesluter: 

Färsk skada - se skada på ligament eller 

sena med uppdelning på kroppsregion 

(kapitel 19) 

Kronisk krepiterande synovit i hand och 

handled (M70.0) 

Sjukdomar i mjukvävnad som har 

samband med användning, 

överansträngning och tryck (M70.-) 

Villonodulär synovit (M12.2) 

M65.0 Abscess i senskida 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B96) 

M65.1 Annan infektiös synovit och 

tenosynovit 

M65.2 Tendinit med förkalkning 
Tendinitis calcarea 

Utesluter: 

Specificerad tendinit (M75-M77) 

Tendinit med förkalkning i axelled 

(M75.3) 

M65.3 Triggerfinger 
Nodulär sensjukdom 

M65.4 Radial handledstenosynovit [de 

Quervains sjukdom] 

M65.8 Annan specificerad synovit och 

tenosynovit 
 Irritable hip 

M65.9 Synovit och tenosynovit, ospecificerad 

M65.9B Ospecifik synovit/tenosynovit i 

axelled/överarm 

M65.9C Ospecifik synovit/tenosynovit i 

armbåge/underarm 

M65.9D Ospecifik synovit/tenosynovit i 

handled/hand 

M65.9F Ospecifik synovit/tenosynovit i 

höftled/lårben 

M65.9G Ospecifik synovit/tenosynovit i 

knäled/underben 

M65.9H Ospecifik synovit/tenosynovit i fotled/fot 

M66 Spontanruptur av ledhinna och 
sena 

Ruptura spontanea membranae 
synoviae et tendinis 

Innefattar: 

Ruptur som inträffar när vävnaden 

utsätts för normal påfrestning vilket 

innebär att vävnaden har mindre 

hållfasthet än normalt 

Utesluter: 

Rotator cuff-syndromet (M75.1) 

Ruptur där normal vävnad utsätts för 

abnorm påfrestning - se skada på sena 

med uppdelning på kroppsregion (kapitel 

19) 

M66.0 Ruptur av poplitealcysta 
Ruptur av Bakercysta 

M66.1 Ruptur av synovialmembrancysta 
Ruptur av synovialcysta 

Utesluter: 

Ruptur av poplitealcysta (M66.0) 

M66.2 Spontanruptur av sträckarsenor 

M66.2B Spontanruptur sträcksena i axelled/överarm 

M66.2C Spontanruptur sträcksena i 

armbåge/underarm 

M66.2D Spontanruptur sträcksena i handled/hand 

M66.2F Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben 

M66.2G Spontanruptur sträcksena i knäled/underben 

M66.2H Spontanruptur sträcksena i fotled/fot 

M66.3 Spontanruptur av böjarsenor 

M66.3B Spontanruptur böjsena (biceps) i 

axelled/överarm 

M66.3C Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm 

M66.3D Spontanruptur böjsena i handled/hand 

M66.3F Spontanruptur böjsena i höftled/lårben 

M66.3G Spontanruptur böjsena i knäled/underben 

M66.3H Spontanruptur böjsena i fotled/fot 

M66.4 Spontanruptur av andra specificerade 

senor 
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M66.5 Spontanruptur av ospecificerad sena 
Icke traumatisk ruptur av övergången 

mellan muskel och sena 

M67 Andra sjukdomar i ledhinna 
och sena 

Alii morbi membranae synoviae et 
tendinis 

Utesluter: 

Palmar fascial fibromatos [Dupuytrens 

kontraktur] (M72.0) 

Tendinit UNS (M77.9) 

Xantomatos lokaliserad i senor (E78.2) 

M67.0 Kort akillessena (förvärvad) 

M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida 

Utesluter: 

Med kontraktur i led (M24.5) 

M67.2 Synovialhypertrofi som ej 

klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

Villonodulär synovit (pigmenterad) 

(M12.2) 

M67.3 Övergående synovit 
Läkemedelsutlöst synovit 

Toxisk synovit 

Utesluter: 

Palindrom reumatism (M12.3) 

M67.4 Ganglion 
Ganglion i led, sena eller senskida 

Utesluter: 

Cysta i bursa eller synovialmembran 

(M71.2-M71.3) 

Ganglion vid yaws (A66.6) 

M67.4D Ganglion i handled/hand 

M67.4H Ganglion i fotled/fot 

M67.4L Meniskganglion, lateralt i knäled/underben 

M67.4M Meniskganglion, medialt i knäled/underben 

M67.8 Andra specificerade sjukdomar i 

synovialmembran (synovium) och 

sena 

M67.9 Sjukdom i synovialmembran 

(synovium) och sena, ospecificerad 

M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor 
och senor vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi membranae synoviae et 
tendinis in morbis alibi classificatis 

M68.0* Synovit och tenosynovit vid 

bakteriesjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Tenosynovit eller tenovaginit vid: 

• gonorré (A54.4†) 

• syfilis (A52.7†) 

• tuberkulos (A18.0†) 

M68.8* Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i ledhinnor och 

senor vid sjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
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ANDRA SJUKDOMAR I 
MJUKVÄVNADER (M70-M79)  

Alii morbi telae mollis 

M70 Sjukdomar i mjukvävnader 
som har samband med 
användning, överansträngning 
och tryck 

Morbi telae mollis ex usu, hyperusu 
et pressione 

Innefattar: 

Mjukvävnadssjukdom som följd av 

påfrestning i yrket 

Utesluter: 

Bursit: 

• i axel (M75.5) 

• UNS (M71.9) 

Entesopatier (M76-M77) 

Trycksår och tryckskador (L89.-) 

M70.0 Kronisk krepiterande synovit i hand 

och handled 

M70.1 Bursit i hand 

M70.2 Olekranonbursit 

M70.3 Annan bursit i armbågen 

M70.4 Prepatellarbursit 

M70.5 Annan bursit i knä 
Pes anserinus-bursit 

M70.6 Trokanterbursit 
Trokantertendinit 

M70.7 Annan bursit i höft 
Ischiasbursit 

M70.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i mjukvävnader 

som har samband med användning, 

överansträngning och tryck 

M70.9 Ospecificerat sjukdomstillstånd i 

mjukvävnader som har samband med 

användning, överansträngning och 

tryck 

 
 
 

M71 Andra sjukdomar i bursor 
(slemsäckar) 

Alii morbi bursarum 

Utesluter: 

Bunio (M20.1) 

Bursit som har samband med 

användning, överansträngning och tryck 

(M70.-) 

Entesopatier (M76-M77) 

M71.0 Abscess i bursa 

M71.1 Annan infektiös bursit 

M71.2 Synovialcysta i poplitealrummet 

[Bakercysta] 

Utesluter: 

Synovialcysta i poplitealrummet med 

ruptur (M66.0) 

M71.3 Andra bursacystor 
Synovialcysta UNS 

Utesluter: 

Synovialcysta med ruptur (M66.1) 

M71.4 Kalkinlagring i bursa 

Utesluter: 

Kalkinlagring i skulderledsbursa (M75.3) 

M71.5 Annan bursit som ej klassificeras på 

annan plats 

Utesluter: 

Bursit: 

• i skulderled (M75.5) 

• tibial-kollateral [Pellegrini-Stieda] 

(M76.4) 

• UNS (M71.9) 

M71.8 Andra specificerade sjukdomar i 

bursor 

M71.9 Sjukdom i bursa, ospecificerad 
Bursit UNS 

M72 Fibroplastiska sjukdomar 
(fibroplasier) 

Morbi fibroblastici 

Utesluter: 

Retroperitoneal fibromatos (D48.3) 

M72.0 Dupuytrens kontraktur 
Palmar fascial fibromatos 
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M72.1 Knuckle pads 
Knöchelpolster 

M72.2 Plantar fascial fibromatos 
Plantar fasciit 

M72.4 Pseudosarkomatös fibromatos 
 Nodulär fasciit 

M72.6 Nekrotiserande fasciit 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

M72.8 Andra fibroplastiska sjukdomar 
Fascial abscess 

Utesluter: 

 Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) 

Nekrotiserande fasciit (M72.6) 

 Nodulär fasciit (M72.4) 

Perirenal fasciit (K66.2 

Plantar fasciit (M72.2) 

M72.8A Infantil digital fibromatos 

M72.8B Juvenil fibromatos 

M72.8W Andra specificerade fibroplastiska 

sjukdomar 

M72.9 Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad 
Fasciit UNS 

Fibromatos UNS 

M73* Förändringar i mjukvävnader 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi telae mollis in morbis alibi 
classificatis 

M73.0* Gonokockbursit (A54.4†) 

M73.1* Syfilitisk bursit (A52.7†) 

M73.8* Andra förändringar i mjukvävnader 

vid sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 

M75 Sjukdomstillstånd i skulderled 

Morbi articulationis humeri 

Utesluter: 

Skulder-handsyndromet (M89.0) 

M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled 
Frozen shoulder 

Periartrit i skulderleden 

M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled 
Rotator cuff-ruptur eller 

supraspinatusruptur (komplett eller 

inkomplett) som ej specificeras som 

traumatisk 

Supraspinatussyndrom 

M75.2 Bicepstendinit 
Bicepstendinos 

M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled 
Kalcifikation av bursa i skulderled 

M75.4 Impingement syndrome i skulderled 

M75.5 Bursit i skulderled 
Subakromialbursit 

M75.6 Ruptur av labrum i degenerativ 

skulderled  

M75.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i skulderled 

M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, 

ospecificerad 

M76 Entesopatier (sjukdomar i 
perifera ligament- och 
muskelfästen) i nedre 
extremitet, med undantag för 
fot 

Enthesopathiae extremitatis 
inferioris, pede excepto 

Anmärkning: 

De ytligt sett specifika termerna bursit, 

kapsulit och tendinit tenderar att 

användas okritiskt vid en rad 

sjukdomstillstånd i perifera ligament- 

eller muskelfästen. De flesta av dessa 

tillstånd har sammanförts under 

begreppet entesopati som är den 

generiska termen för förändringar med 

dessa lokalisationer 

Utesluter: 

Bursit som har samband med 

användning, överansträngning och tryck 

(M70.-) 

M76.0 Gluteal tendinit 
Gluteal tendinos 

M76.1 Psoastendinit 
Psoastendinos 

M76.2 Iliac crest spur 



 

411 
 

M76.3 Iliotibial band syndrome 

M76.4 Tibial collateral bursitis  
Pellegrini-Stiedas syndrom 

M76.5 Patellatendinit 
Patellatendinos 

M76.6 Akillestendinit 
Akillesbursit 

Akillestendinos 

M76.7 Peroneustendinit 
Peroneustendinos 

M76.8 Andra specificerade entesopatier i 

nedre extremitet med undantag för 

foten 
Tibialis anterior-syndrom 

Tibialis posterior-tendinit 

Tibialis posterior-tendinos 

M76.9 Entesopati i nedre extremitet, 

ospecificerad 

M77 Andra entesopatier (sjukdomar 
i perifera ligament- och 
muskelfästen) 

Aliae enthesopathiae 

Utesluter: 

Bursit som har samband med 

användning, överansträngning och tryck 

(M70.-) 

Bursit UNS (M71.9) 

Entesopati i kotpelaren (M46.0) 

Osteofyt (M25.7) 

M77.0 Medial epikondylit 

M77.1 Lateral epikondylit 
Tennisarmbåge 

M77.2 Periartrit i handled 

M77.3 Kalkaneussporre (hälsporre) 

M77.4 Metatarsalgi 

Utesluter: 

Mortons metatarsalgi (G57.6) 

M77.5 Annan entesopati i fot 

M77.8 Andra specificerade entesopatier som 

ej klassificeras på annan plats 

M77.9 Entesopati, ospecificerad 
Bensporre UNS 

Kapsulit UNS 

Periartrit UNS 

Tendinit UNS 

Tendinos UNS 

M79 Andra sjukdomstillstånd i 
mjukvävnader som ej 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi telae mollis non alibi 
classificati 

Utesluter: 

Psykogen smärta i mjukvävnad (F45.4) 

M79.0 Reumatism, ospecificerad 

Utesluter: 

Fibromyalgi (M79.7) 

Palindrom reumatism (M12.3) 

M79.1 Myalgi 

Utesluter: 

Myosit (M60.-) 

M79.1B Myalgi UNS i axelled/överarm 

M79.1C Myalgi UNS i armbåge/underarm 

M79.1D Myalgi UNS i handled/hand 

M79.1E Myalgi i bäckenet  

M79.1F Myalgi i höftled/lårben 

M79.1G Myalgi UNS i knäled/underben 

M79.1H Myalgi i fotled/fot 

M79.2 Ospecificerad neuralgi och neurit 

Utesluter: 

Brakial radikulit UNS (M54.1) 

Ischias (M54.3-M54.4) 

Lumbosakral radikulit UNS (M54.1) 

Mononeuropatier (G56-G58) 

Radikulit UNS (M54.1) 
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M79.3 Pannikulit, ospecificerad 

Utesluter: 

Dercums sjukdom [adipositas dolorosa] 

(E88.2) 

Pannikulit: 

• i nacke och rygg (M54.0) 

• recidiverande [Weber-Christian] 

(M35.6) 

• vid lupus (L93.2) 

M79.3A Nodulär pannikulit 

M79.3B Panniculitis factitia 

M79.3W Annan ospecificerad pannikulit 

M79.3X Pannikulit, ospecificerad 

M79.4 Hypertrofi av infrapatellära 

fettkudden 

M79.5 Kvarvarande främmande kropp i 

mjukvävnad 

Utesluter: 

Främmandekroppsgranulom i: 

• hud och subkutan vävnad (L92.3) 

• mjukvävnad (M60.2) 

M79.6 Smärtor i extremitet 

M79.6B Smärta, ospecifik i överarm 

M79.6C Smärta, ospecifik i underarm 

M79.6D Smärta, ospecifik i hand 

M79.6E Smärta, ospecifik i bäckenet  

M79.6F  Smärta, ospecifik i lår 

M79.6G Smärta, ospecifik i underben 

M79.6H Smärta, ospecifik i fot 

M79.7 Fibromyalgi 
Fibromyosit 

Fibrosit 

Myofibrosit 

M79.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i mjukvävnader 

M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, 

ospecificerat 

SJUKDOMAR I BENVÄVNAD OCH 
BROSKVÄVNAD (M80-M94)  

Osteopathiae et chondropathiae 

RUBBNINGAR I BENTÄTHET OCH 
BENSTRUKTUR (M80-M85)  

Morbi densitatis et structurae ossium 

M80 Osteoporos med patologiska 
frakturer 

Osteoporosis cum fractura 
pathologica 

Innefattar: 

Kotkompression och kilkota på grund av 

osteoporos 

Utesluter: 

Kotkompression UNS (M48.5) 

Patologisk fraktur UNS (M84.4) 

M80.0 Osteoporos efter menopausen med 

patologisk fraktur 

M80.0A Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i halsryggen 

M80.0B Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i axelled/överarm 

M80.0C Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i armbåge/underarm 

M80.0E Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i bäckenet  

M80.0F Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i höftled/lårben 

M80.0G Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i knäled/underben 

M80.0H Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i fotled/fot 

M80.0J Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i torakalryggen 

M80.0K Åldersosteoporos efter menopausen med 

fraktur i ländryggen 

M80.1 Osteoporos efter ooforektomi med 

patologisk fraktur 

M80.2 Osteoporos på grund av inaktivitet 

med patologisk fraktur 

M80.3 Postoperativ osteoporos orsakad av 

malabsorption med patologisk fraktur 
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M80.4 Läkemedelsutlöst osteoporos med 

patologisk fraktur 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M80.5 Idiopatisk osteoporos med patologisk 

fraktur 

M80.8 Annan specificerad osteoporos med 

patologisk fraktur 

M80.9 Ospecificerad osteoporos med 

patologisk fraktur 

M81 Osteoporos utan patologisk 
fraktur 

Osteoporosis sine fractura 
pathologica 

Utesluter: 

Osteoporos med patologisk fraktur 

(M80.-) 

M81.0 Osteoporos efter menopausen 

M81.1 Osteoporos efter ooforektomi 

M81.2 Osteoporos på grund av inaktivitet 

Utesluter: 

Sudecks atrofi (M89.0) 

M81.3 Postoperativ osteoporos orsakad av 

malabsorption 

M81.4 Läkemedelsutlöst osteoporos 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M81.5 Idiopatisk osteoporos 

M81.6 Lokaliserad osteoporos [Lequesne] 

Utesluter: 

Sudecks atrofi (M89.0) 

M81.8 Annan specificerad osteoporos 
Senil osteoporos 

M81.9 Osteoporos, ospecificerad 

M82* Osteoporos vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Osteoporosis in morbis alibi 
classificatis 

M82.0* Osteoporos vid multipel myelomatos 

(C90.0†) 

M82.1* Osteoporos vid endokrina sjukdomar 

(E00-E34†) 

M82.8* Osteoporos vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

M83 Osteomalaci hos vuxen 

Osteomalacia adulta 

Utesluter: 

Osteomalaci: 

• D-vitaminresistent (E83.3) 

• infantil och juvenil (E55.0) 

Rakit: 

• aktiv (E55.0) 

• D-vitaminresistent (E83.3) 

• sena effekter (E64.3) 

Renal osteodystrofi (N25.0) 

M83.0 Puerperal osteomalaci 

M83.1 Senil osteomalaci 

M83.2 Osteomalaci hos vuxen orsakad av 

malabsorption 
Postoperativ osteomalaci hos vuxen 

orsakad av malabsorption 

M83.3 Osteomalaci hos vuxen orsakad av 

malnutrition 

M83.4 Aluminium bone disease 

M83.5 Annan läkemedelsutlöst osteomalaci 

hos vuxen 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M83.8 Annan specificerad osteomalaci hos 

vuxen 

M83.9 Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad 
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M84 Kontinuitetsavbrott i 
benvävnad 

Morbi continuitatis ossium 

M84.0 Felläkning av fraktur 

M84.0A Felläkning av fraktur i halsryggen 

M84.0B Felläkning av fraktur i axelled/överarm 

M84.0C Felläkning av fraktur i armbåge/underarm 

M84.0D Felläkning av fraktur i handled/hand 

M84.0E Felläkning av fraktur i bäckenet  

M84.0F Felläkning av fraktur i höftled/lårben 

M84.0G Felläkning av fraktur i knäled/underben 

M84.0H Felläkning av fraktur i fotled/fot 

M84.0J Felläkning av fraktur i torakalryggen 

M84.0K Felläkning av fraktur i ländryggen 

M84.1 Utebliven frakturläkning 
Pseudartros 

Utesluter: 

Pseudartros efter benfusion eller artrodes 

(M96.0) 

M84.1A Utebliven läkning/pseudartros i halsryggen 

M84.1B Utebliven läkning/pseudartros i 

axelled/överarm 

M84.1C Utebliven läkning/pseudartros i 

armbåge/underarm 

M84.1D Utebliven läkning/pseudartros i 

handled/hand 

M84.1E Utebliven läkning/pseudartros i bäckenet  

M84.1F Utebliven läkning/pseudartros i 

höftled/lårben 

M84.1G Utebliven läkning/pseudartros i 

knäled/underben 

M84.1H Utebliven läkning/pseudartros i fotled/fot 

M84.1J Utebliven läkning/pseudartros i 

torakalryggen 

M84.1K Utebliven läkning/pseudartros i ländryggen 

M84.2 Fördröjd frakturläkning 

M84.2A Fördröjd frakturläkning i halsryggen 

M84.2B Fördröjd frakturläkning i axelled/överarm 

M84.2C Fördröjd frakturläkning i armbåge/underarm 

M84.2D Fördröjd frakturläkning i handled/hand 

M84.2E Fördröjd frakturläkning i bäckenet  

M84.2F Fördröjd frakturläkning i höftled/lårben 

M84.2G Fördröjd frakturläkning i knäled/underben 

M84.2H Fördröjd frakturläkning i fotled/fot 

M84.2J Fördröjd frakturläkning i torakalryggen 

M84.2K Fördröjd frakturläkning i ländryggen 

M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras på 

annan plats 
Stressfraktur UNS 

Utesluter: 

Stressfraktur i kota (M48.4) 

M84.3B Stressfraktur i axelled/överarm 

M84.3C Stressfraktur i armbåge/underarm 

M84.3D Stressfraktur i handled/hand 

M84.3E Stressfraktur i bäckenet  

M84.3F Stressfraktur i höftled/lårben 

M84.3G Stressfraktur i knäled/underben 

M84.3H Stressfraktur i fotled/fot 

M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras 

på annan plats 
Patologisk fraktur UNS 

Utesluter: 

Kotkompression som ej klassificeras på 

annan plats (M48.5) 

Patologisk fraktur vid osteoporos  

(M80.-) 

M84.8 Andra specificerade 

kontinuitetsavbrott i benvävnad 

M84.9 Kontinuitetsavbrott i benvävnad, 

ospecificerat 

M85 Andra rubbningar i bentäthet 
och benstruktur 

Alii morbi densitatis et structurae 
ossium 

Utesluter: 

Osteogenesis imperfecta (Q78.0) 

Osteopetros (Q78.2) 

Osteopoikilos (Q78.8) 

Polyostotisk fibrös dysplasi (Q78.1) 

M85.0 Fibrös (monostotisk) dysplasi 

Utesluter: 

Fibrös dysplasi i käke (K10.8) 

M85.0B Fibrös dysplasi i axelled/överarm 

M85.0C Fibrös dysplasi i armbåge/underarm 

M85.0D Fibrös dysplasi i handled/hand 
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M85.0E Fibrös dysplasi i bäckenet 

M85.0F Fibrös dysplasi i höftled/lårben 

M85.0G Fibrös dysplasi i knäled/underben 

M85.0H Fibrös dysplasi i fotled/fot 

M85.1 Skelettfluoros 

M85.2 Hyperostos i skallens ben 

M85.3 Osteosis condensans 
Hyperostosis triangularis ilii  

Osteitis condensans 

M85.4 Solitär bencysta 

Utesluter: 

Solitär bencysta i käke (K09.1-K09.2) 

M85.4B Solitär bencysta i axelled/överarm 

M85.4C Solitär bencysta i armbåge/underarm 

M85.4D Solitär bencysta i handled/hand 

M85.4E Solitär bencysta i bäckenet 

M85.4F Solitär bencysta i höftled/lårben 

M85.4G Solitär bencysta i knäled/underben 

M85.4H Solitär bencysta i fotled/fot 

M85.5 Aneurysmal bencysta 

Utesluter: 

Aneurysmal cysta i käke (K09.2) 

M85.6 Annan bencysta 

Utesluter: 

Käkcysta som ej klassificeras på annan 

plats (K09.1-K09.2) 

Osteitis fibrosa cystica generalisata [von 

Recklinghausens bensjukdom] (E21.0) 

M85.8 Andra specificerade rubbningar i 

bentäthet och benstruktur 
Förvärvad osteoskleros 

Hyperostos i skelett med undantag för 

skallben 

Utesluter: 

Diffus idiopatisk skeletthyperostos 

[DISH] (M48.1) 

Osteoskleros: 

• kongenital (Q77.4) 

• med myelofibros (D75.8) 

M85.9 Rubbning i bentäthet och 

benstruktur, ospecificerad 

ANDRA SJUKDOMAR I BENVÄVNAD 
(M86-M90)  

Aliae osteopathiae 

Utesluter: 

Osteopatier efter kirurgiska och medicinska ingrepp 

(M96.-) 

M86 Osteomyelit (benröta) 

Osteomyelitis 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Osteomyelit orsakad av salmonella 

(A01-A02) 

Osteomyelit i: . 

• kota (M46.2) 

• käke (K10.2) 

M86.0 Akut hematogen osteomyelit 

M86.0B Akut hematogen osteomyelit i 

axelled/överarm 

M86.0C Akut hematogen osteomyelit i 

armbåge/underarm 

M86.0D Akut hematogen osteomyelit i handled/hand 

M86.0E Akut hematogen osteomyelit i bäckenet  

M86.0F Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben  

M86.0G Akut hematogen osteomyelit i 

knäled/underben 

M86.0H Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot 

M86.1 Annan akut osteomyelit 

M86.1B Annan akut osteomyelit i axelled/överarm 

M86.1C Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm 

M86.1D Annan akut osteomyelit i handled/hand 

M86.1E Annan akut osteomyelit i bäckenet  

M86.1F Annan akut osteomyelit i höftled/lårben 

M86.1G Annan akut osteomyelit i knäled/underben 

M86.1H Annan akut osteomyelit i fotled/fot 

M86.2 Subakut osteomyelit 

M86.3 Kronisk multifokal osteomyelit 

M86.4 Kronisk osteomyelit med draining 

sinus 

M86.5 Annan kronisk hematogen 

osteomyelit 
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M86.6 Annan specificerad kronisk 

osteomyelit 

M86.6B Kronisk osteomyelit i axelled/överarm 

M86.6C Kronisk osteomyelit i armbåge/underarm 

M86.6D Kronisk osteomyelit i handled/hand 

M86.6E Kronisk osteomyelit i bäckenet 

M86.6F Kronisk osteomyelit i höftled/lårben 

M86.6G Kronisk osteomyelit i knäled/underben 

M86.6H Kronisk osteomyelit i fotled/fot 

M86.8 Annan osteomyelit 
Brodies abscess 

M86.9 Osteomyelit, ospecificerad 
Infektion i benvävnad UNS 

Periostit UNS 

M87 Osteonekros (benvävnadsdöd) 

Osteonecrosis 

Innefattar: 

Avaskulär bennekros 

Utesluter: 

Osteokondropatier (M91-M93) 

Osteonekros i käke (läkemedelsutlöst) 

(strålningsutlöst) (K10.2)  

M87.0 Idiopatisk aseptisk bennekros 

M87.0B Osteonekros i axelled/överarm 

M87.0C Osteonekros i armbåge/underarm 

M87.0D Osteonekros i handled/hand 

M87.0F Osteonekros i höftled/lårben 

M87.0G Osteonekros i knäled/underben 

M87.0H Osteonekros i fotled/fot 

M87.1 Osteonekros orsakad av läkemedel 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

M87.2 Osteonekros efter tidigare skada 

M87.2B Osteonekros efter tidigare skada i 

axelled/överarm 

M87.2C Osteonekros efter tidigare skada i 

armbåge/underarm 

M87.2D Osteonekros efter tidigare skada i 

handled/hand  

M87.2F Osteonekros efter tidigare skada i 

höftled/lårben 

M87.2G Osteonekros efter tidigare skada i 

knäled/underben 

M87.2H Osteonekros efter tidigare skada i fotled/fot 

M87.3 Annan sekundär osteonekros 

M87.8 Annan specificerad osteonekros 

M87.9 Osteonekros, ospecificerad 

M88 Pagets deformerande 
bensjukdom 

Osteitis deformans Paget 

M88.0 Pagets sjukdom i skallben 

M88.8 Pagets sjukdom i andra specificerade 

ben 

M88.9 Pagets sjukdom i benvävnad, 

ospecificerad 

M89 Andra sjukdomstillstånd i 
benvävnad 

Alii morbi ossium 

M89.0 Algoneurodystrofi 
Skulder-handsyndromet 

Sudecks atrofi 

Utesluter: 

Sympatisk reflexdystrofi 

M89.0B Algoneurodystrofi i axelled/överarm 

M89.0C Algoneurodystrofi i armbåge/underarm 

M89.0D Algoneurodystrofi i handled/hand 

M89.0G Algoneurodystrofi i knäled/underben 

M89.0H Algoneurodystrofi i fotled/fot 

M89.1 Fördröjning av epifysslutning 

M89.2 Andra rubbningar i utveckling och 

tillväxt av benvävnad 

M89.3 Hypertrofi av benvävnad 

M89.4 Annan hypertrofisk osteoartropati 
Marie-Bambergers sjukdom 

Pakydermoperiostos 

M89.5 Osteolys 

M89.5B Osteolys (klavikel) i axelled/överarm 

M89.5E Osteolys i bäckenet  
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M89.5G Osteolys i knäled/underben 

M89.5H Osteolys i fotled/fot 

M89.6 Osteopati efter polio 

Tilläggskod kan användas för att ange 

tidigare polio (B91) 

Utesluter: 

Postopoliosyndrom (G14) 

M89.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i benvävnad 
Infantil kortikal hyperostos 

Posttraumatisk subperiostal ossifikation 

M89.9 Sjukdom i benvävnad, ospecificerad 

M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Osteopathia in morbis alibi 
classificatis 

M90.0* Tuberkulos i benvävnad (A18.0†) 

Utesluter: 

Tuberkulos i kotpelaren (M49.0*) 

M90.0E* TBC i benvävnad i bäckenet (A18.0†) 

M90.0F* TBC i benvävnad i höftled/lårben (A18.0†) 

M90.0G* TBC i benvävnad i knäled/underben 

(A18.0†) 

M90.0H* TBC i benvävnad i fotled/fot (A18.0†) 

M90.1* Periostit vid andra 

infektionssjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Sekundärsyfilitisk periostit (A51.4†) 

M90.2* Osteopati vid andra 

infektionssjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Osteomyelit orsakad av: 

• echinokocker (B67.2†) 

• gonokocker (A54.4†) 

• salmonella (A02.2†) 

Syfilitisk osteopati eller osteokondropati 

(A50.5†, A52.7†) 

M90.3* Osteonekros vid kassunsjuka (T70.3†) 

M90.4* Osteonekros orsakad av 

hemoglobinopati (D50-D64†) 

M90.5* Osteonekros vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 

M90.6* Osteitis deformans vid tumörsjukdom 

(C00-D48†) 
Osteitis deformans vid malign bentumör 

(C40-C41†) 

M90.7* Benfraktur vid tumörsjukdom (C00-

D48†) 

Utesluter: 

Kotkompression vid tumörsjukdom 

(M49.5*) 

M90.7B* Patologisk fraktur vid tumör i 

axelled/överarm (C00–D48†) 

M90.7C* Patologisk fraktur vid tumör i 

armbåge/underarm (C00–D48†) 

M90.7D* Patologisk fraktur vid tumör i handled/hand 

(C00-D48†) 

M90.7E* Patologisk fraktur vid tumör i bäckenet 

(C00–D48†) 

M90.7F* Patologisk fraktur vid tumör i höftled/lårben 

(C00–D48†) 

M90.7G* Patologisk fraktur vid tumör i 

knäled/underben (C00–D48†) 

M90.7H* Patolologisk fraktur vid tumör i fotled/fot 

(C00–D48†) 

M90.8* Osteopati vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Diabetesosteopati (E10-E14 med 

fjärdeposition .6†) 

Osteopati vid renal osteodystrofi 

(N25.0†) 

M90.8F* Diabetesosteopati i höftled/lårben  

(E10–E14 med fjärdeposition .6†) 

M90.8G* Diabetesosteopati i knäled/underben (E10–

E14 med fjärdeposition .6†) 

M90.8H* Diabetesosteopati i fotled/fot 

 (E10–E14 med fjärdeposition .6†) 
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SJUKDOMAR I BROSKVÄVNAD  
(M91-M94)  

Chondropathiae 

Utesluter: 

Kondropatier efter kirurgiskt ingrepp (M96.-) 

M91 Juvenil osteokondros (ben-
broskdegeneration hos unga) i 
höft och bäcken 

Osteochondrosis juvenilis coxae et 
pelvis 

Utesluter: 

Förskjuten övre femurepifys (icke 

traumatisk) (M93.0) 

M91.0 Juvenil osteokondros i bäcken 
Juvenil osteokondros (i): 

• acetabulum 

• crista iliaca [Buchanan] 

• ischiopubisk synkondros [van Neck] 

• symphysis pubis [Pierson] 

M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet 
Legg-Calvé-Perthes sjukdom 

M91.2 Coxa plana 
Höftdeformitet orsakad av tidigare 

juvenil osteokondros 

M91.3 Pseudokoxalgi 

M91.8 Annan specificerad juvenil 

osteokondros i höft och bäcken 
Juvenil osteokondros efter behandling av 

medfödd höftledsluxation 

M91.9 Juvenil osteokondros i höft och 

bäcken, ospecificerad 

M92 Annan juvenil osteokondros 

Alia osteochondrosis juvenilis 

M92.0 Juvenil osteokondros i humerus 
Juvenil osteokondros i: 

• capitulum humeri [Panner] 

• humerushuvudet [Haas] 

M92.1 Juvenil osteokondros i radius och 

ulna 
Juvenil osteokondros i: 

• caput radii [Brailsford] 

• nedre delen av ulna [Burns] 

M92.2 Juvenil osteokondros i hand 
Juvenil osteokondros i: 

• corpus lunatum [Kienböck] 

• metakarpalhuvud [Mauclaire] 

M92.3 Annan juvenil osteokondros i övre 

extremitet 

M92.4 Juvenil osteokondros i patella 
Juvenil osteokondros i: 

• primärt patellarcenter [Köhler] 

• sekundärt patellarcenter [Sinding-

Larsen] 

M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula 
Juvenil osteokondros i: 

• proximala tibia [Blount] 

• tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter] 

Tibia vara 

M92.5A Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae 

(Osgood-Schlatter) 

M92.5B Osteokondros, juvenil, i proximala tibia 

(Blount) 

M92.5W Annan specificerad juvenil osteokondros 

M92.6 Juvenil osteokondros i vrist 
Juvenil osteokondros i: 

• kalkaneus [Sever] 

• os naviculare i foten [Köhler] 

• os tibiale externum [Haglund] 

• talus [Diaz] 

M92.7 Juvenil osteokondros i mellanfoten 
Juvenil osteokondros i: 

• andra metatarsalbenet [Freiberg] 

• femte metatarsalbenet [Iselin] 

M92.8 Annan specificerad juvenil 

osteokondros 
Kalkaneusapofysit 

M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad 
Apofysit, epifysit, osteokondrit och 

osteokondros, specificerade som juvenila 

men utan specificerad lokalisation 
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M93 Andra sjukdomar i ben- och 
broskvävnad 
Aliae osteochondropathiae 

Utesluter: 

Osteokondros i kotpelaren (M42.-) 

M93.0 Förskjuten övre femurepifys (icke 

traumatisk) 

M93.1 Kienböcks sjukdom hos vuxen 
Osteokondros i handledens os lunatum 

hos vuxen 

M93.2 Osteochondritis dissecans 

M93.2B Osteochondritis dissecans i axelled/överarm 

M93.2C Osteochondritis dissecans i 

armbåge/underarm 

M93.2F Osteochondritis dissecans i höftled/lårben 

M93.2G Osteochondritis dissecans i knäled/underben 

M93.2H Osteochondritis dissecans i fotled/fot 

M93.2X Osteochondritis dissecans med ospecificerad 

lokalisation 

M93.8 Annan specificerad osteokondropati 

M93.9 Osteokondropati, ospecificerad 
Apofysit, epifysit, osteokondrit och 

osteokondros ospecificerade som 

juvenila eller hos vuxna och utan 

specificerad lokalisation 

M94 Andra brosksjukdomar 

Aliae chondropathiae 

M94.0 Tietzes syndrom 
Kostokondrit 

M94.1 Recidiverande polykondrit 

M94.2 Kondromalaci 

Utesluter: 

Chondromalacia patellae (M22.4) 

M94.3 Kondrolys 

M94.8 Andra specificerade sjukdomar i 

brosk 

M94.9 Brosksjukdom, ospecificerad 

ANDRA SJUKDOMAR I 
MUSKULOSKELETALA SYSTEMET 
OCH BINDVÄVEN (M95-M99)  

Alii morbi systematis musculosceletalis et 
telae connectivae 

M95 Andra förvärvade deformiteter i 
muskuloskeletala systemet och 
bindväven 

Aliae deformitates systematis 
musculosceletalis et telae 
connectivae acquisitae 

Utesluter: 

Förvärvad frånvaro av extremitet eller 

organ (Z89-Z90) 

Förvärvad muskuloskeletal deformitet 

efter kirurgiskt ingrepp (M96.-) 

Förvärvade deformerande 

ryggsjukdomar (M40-M43) 

Förvärvade deformiteter av extremiteter 

(M20-M21) 

Förvärvade dentofaciala anomalier 

[inklusive malocklusion] (K07.-) 

Medfödda missbildningar och 

deformiteter i muskuloskeletala systemet 

(Q65-Q79) 

M95.0 Förvärvad deformitet av näsan 

Utesluter: 

Nässeptumdeviation (J34.2) 

M95.1 Blomkålsöra 

Utesluter: 

Annan förvärvad deformitet av örat 

(H61.1) 

M95.2 Annan förvärvad deformitet av 

huvudet 
Förvärvad positionell plagiocefali 

M95.3 Förvärvad deformitet av halsen 

M95.4 Förvärvad deformitet av bröstkorg 

och revben 

M95.5 Förvärvad deformitet av bäckenet 

Utesluter: 

Vård av blivande moder för känt eller 

misstänkt missförhållande mellan 

bäcken- och fosterstorlek (O33.-) 
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M95.8 Andra specificerade förvärvade 

deformiteter i muskuloskeletala 

systemet 

M95.9 Förvärvad deformitet i 

muskuloskeletala systemet, 

ospecificerad 

M96 Muskuloskeletala sjukdomar 
efter kirurgiska och medicinska 
ingrepp som ej klassificeras på 
annan plats 

Morbi musculosceletales post 
interventiones non alibi classificati 

Utesluter: 

Artropati efter tarm-bypass (M02.0) 

Närvaro av implantationer och andra 

instrument (Z95-Z97) 

Rubbningar som har samband med 

osteoporos (M80-M81) 

M96.0 Pseudartros efter benfusion eller 

artrodes 

M96.0A Pseudartros efter fusion i halsryggen 

M96.0B Pseudartros efter artrodes i axelled 

M96.0C Pseudartros efter artrodes i armbåge 

M96.0D Pseudartros efter artrodes i handled/hand 

M96.0E Pseudartros efter artrodes i bäckenet  

M96.0F Pseudartros efter artrodes i höftled 

M96.0G Pseudartros efter artrodes i knäled 

M96.0H Pseudartros efter artrodes i fotled/fot 

M96.0J Pseudartros efter fusion i torakalryggen 

M96.0K Pseudartros efter fusion i ländryggen 

M96.1 Postlaminektomisyndrom som ej 

klassificeras på annan plats 

M96.1A Postlaminektomisyndrom i halsryggen 

M96.1J Postlaminektomisyndrom i torakalryggen 

M96.1K Postlaminektomisyndrom i ländryggen 

M96.2 Kyfos efter strålning 

M96.3 Kyfos efter laminektomi 

M96.4 Lordos efter kirurgiskt ingrepp 

M96.5 Skolios efter strålning 

M96.6 Fraktur efter insättning av 

ortopediskt implantat, ledprotes eller 

benspång 

Utesluter: 

Komplikation efter inre ortopediskt 

instrument, implantat eller transplantat 

(T84.-) 

M96.6A Fraktur efter implantatkirurgi i halsryggen 

M96.6B Fraktur efter implantatkirurgi i 

axelled/överarm 

M96.6C Fraktur efter implantatkirurgi i 

armbåge/underarm 

M96.6D Fraktur efter implantatkirurgi i handled/hand 

M96.6E Fraktur efter implantatkirurgi i bäckenet  

M96.6F Fraktur efter implantatkirurgi i 

höftled/lårben 

M96.6G Fraktur efter implantatkirurgi i 

knäled/underben 

M96.6H Fraktur efter implantatkirurgi i fotled/fot 

M96.6J Fraktur efter implantatkirurgi i 

torakalryggen 

M96.6K Fraktur efter implantatkirurgi i ländryggen 

M96.8 Andra muskuloskeletala rubbningar 

efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp 
Ledinstabilitet sekundär till avlägsnande 

av ledprotes 

M96.9 Muskuloskeletal rubbning efter kirur-

giska och medicinska ingrepp, ospeci-

ficerad 
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M99 Biomekanisk dysfunktion som 
ej klassificeras på annan plats 

Dysfunctio biomechanica non alibi 
classificata 

Anmärkning: 

Denna kategori används ej om tillståndet 

kan klassificeras på annan plats 

M99.0 Segmentell dysfunktion 

M99.1 Subluxationskomplex i kotpelaren 
Segmentell hypermobilitet i kotpelaren 

M99.1A Segmentell instabilitet i halsryggen 

M99.1J Segmentell instabilitet i torakalryggen 

M99.1K Segmentell instabilitet i ländryggen 

M99.2 Subluxationsstenos i nervkanalM99.3

 Ossös stenos av nervkanal 

M99.4 Bindvävsstenos av nervkanal 

M99.5 Diskstenos av nervkanal 

M99.6 Ossös stenos och subluxationsstenos 

av foramina intervertebralia 

M99.7 Bindvävsstenos och diskstenos av 

foramina intervertebralia 

M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion 
Biomekanisk dysfunktion i perifer led 

M99.9 Biomekanisk dysfunktion, 

ospecificerad 
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Kapitel 14 

Sjukdomar i urin- och 
könsorganen (N00-N99) 
Morbi organorum urogenitalium 
Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Symtom, sjukdomstecken, onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan 

plats (R00-R99) 

Tumörer (C00-D48) 

Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

N00-N08 Glomerulussjukdomar 

N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

N17-N19 Njursvikt 

N20-N23 Sten i urinvägarna 

N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare 

N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen 

N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen 

N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel 

N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen 

N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen 

N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen 

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

N08* Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N16* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N22* Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N29* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N37* Sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N51* Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats 

N74* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

N77* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras på annan plats
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GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08)  

Morbi glomerulares 

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt 

förekommande akut (N17.-), kronisk (N18.-) eller 

ospecificerad (N19) njursvikt eller för att ange yttre 

orsak (kap. XX) 

Utesluter: 

Hypertoni med njursjukdom (I12.-) 

  

Följande fjärdepositionsuppdelning klassificerar 

morfologiska förändringar och används för 

kategorierna N00-N07. Uppdelningen .0 - .8 ska i 

normala fall inte användas såvida inte 

förändringarna i fråga har verifierats med 

njurbiopsi eller vid obduktion. 

Kategorierna på treställig nivå hänför sig till 

kliniska syndrom. 

  

.0 Lätt glomerulär abnormitet 

Minimal change lesion 

.1 Fokala och segmentella glomerulära skador 

Fokal glomerulonefrit 

Fokal och segmentell hyalinos och skleros 

.2 Diffus membranös glomerulonefrit 

.3 Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit 

.4 Diffus endokapillär proliferativ 

glomerulonefrit 

.5 Diffus mesangiokapillär glomerulonefrit 

Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 1 

och 3 eller UNS 

.6 Dense deposit disease 

Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2 

.7 Diffus crescentisk glomerulonefrit 

Extrakapillär glomerulonefrit  

.8 Annan specificerad morfologisk förändring 

 Proliferativ glomerulonefrit UNS 

.9 Ospecificerad morfologisk förändring 

N00 Akut glomerulonefrit 

Glomerulonephritis acuta 

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Akut: 

• glomerulussjukdom 

• glomerulonefrit 

• nefrit 

Utesluter: 

Akut tubulo-interstitiell nefrit (N10) 

Glomerulonefrit UNS (N05.-) 

N01 Snabbt progredierande 
glomerulonefrit 

Glomerulonephritis acuta 
progressiva 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Snabbt progredierande: 

• glomerulussjukdom 

• glomerulonefrit 

• nefrit 

Utesluter: 

Glomerulonefrit UNS (N05.-) 

N02 Recidiverande och bestående 
hematuri (blod i urinen) 

Haematuria recurrens et permanens 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Hematuri: 

• benign (familjär)( i barndomen) 

• med morfologisk skada specificerad 

under .0-.8 ovan 

Utesluter: 

Hematuri UNS (R31) 

N03 Kronisk glomerulonefrit 

Glomerulonephritis chronica 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Kronisk: 

• glomerulussjukdom 

• glomerulonefrit 

• nefrit 

Utesluter: 

Diffus glomeruloskleros (N18.-) 

Glomerulonefrit UNS (N05.-) 

Kronisk tubulo-interstitiell nefrit (N11.-) 

N04 Nefrotiskt syndrom 

Syndroma nephroticum 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Lipoidnefros 

Medfött nefrotiskt syndrom  
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N05 Ospecificerad glomerulonefrit 

Glomerulonephritis non specificata 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Glomerulonefrit UNS (ospecificerad som 

akut, snabbt progredierande eller 

kronisk) 

Nefropati med morfologisk skada 

specificerad under .0 - .8 ovan 

Utesluter: 

Nefropati UNS utan morfologisk skada 

(N28.9) 

Njursjukdom UNS utan morfologisk 

skada (N28.9) 

Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12) 

N06 Isolerad proteinuri med 
specificerad morfologisk skada 

Proteinuria isolata cum laesione 
morphologica specificata 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Proteinuri 

(isolerad)(ortostatisk)(kvarstående) med 

morfologisk skada specificerad under .0 - 

.8 ovan 

Utesluter: 

Proteinuri: 

• Bence Jones (R80) 

• isolerad UNS (R80) 

• kvarstående UNS (N39.1) 

• ortostatisk UNS (N39.2) 

• UNS (R80) 

• vid graviditet (O12.1) 

N07 Hereditär nefropati som ej 
klassificeras på annan plats 

Nephropathia hereditaria non alibi 
classificata 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Utesluter: 

Alports syndrom (Q87.8) 

Cystnjuresjukdom (Q61.-) 

Hereditär amyloidnefropati (E85.0) 

Icke-neuropatisk heredofamiljär 

amyloidos (E85.0) 

Nail patella syndrome (Q87.2) 

N08* Glomerulära sjukdomstillstånd 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi glomeruli in morbis alibi 
classificatis 

Innefattar: 

Nefropati vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

Renala tubulo-interstitiella 

sjukdomstillstånd vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats (N16.-*) 

N08.0* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Glomerulussjukdomar vid: 

• hepatit B (B16.-†) 

• HIV-infektion (B23.8†) 

• malaria orsakad av Plasmodium 

malariae (B52.0†) 

• påssjuka (B26.8†) 

• schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) 

• strongyloidiasis (B78.-†) 

• syfilis (A52.7†) 

N08.1* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

tumörer 
Glomerulussjukdomar vid: 

• multipelt myelom (C90.0†) 

• Waldenströms makroglobulinemi 

(C88.0†) 

N08.2* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

blodsjukdomar och vid rubbningar i 

immunsystemet 
Glomerulussjukdomar vid: 

• disseminerad intravasal koagulation 

[defibrineringssyndrom] (D65†) 

• kryoglobulinemi (D89.1†) 

• hemolytiskt-uremiskt syndrom 

(D59.3†) 

• Henoch-Schönleins purpura (D69.0†) 

• sicklecellssjukdomar (D57.-†) 

N08.3* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

diabetes mellitus 
Glomerulussjukdomar vid:  
• diabetesnefropati UNS (E10.2† - 

E14.2†) 

• intrakapillär glomerulonefros (E10.2† 

- E14.2†) 

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (E10.2† - 

E14.2†) 
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N08.4* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

andra endokrina sjukdomar, 

nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättningssjukdomar 
Glomerulussjukdomar vid: 

• amyloidos (E85.-†) 

• Fabry(-Andersons) sjukdom (E75.2†) 

• lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist 

(E78.6†) 

N08.5* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

systemsjukdomar i bindväv 
Glomerulussjukdomar vid: 

• Goodpastures syndrom (M31.0†) 

• granulomatos med polyangiit 

(M31.3†) 

• mikroskopisk polyangiit 

(M31.7†) 

• systemisk lupus erythematosus 

(M32.1†) 

• trombotisk trombocytopen purpura 

(M31.1†) 

• Wegeners granulomatos (M31.3†) 

N08.8* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

andra sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Glomerulussjukdomar vid subakut 

bakteriell endokardit (I33.0†) 

TUBULO-INTERSTITIELLA 
NJURSJUKDOMAR (N10-N16)  

Morbi renales tubulointerstitiales 

Innefattar: 

Pyelonefrit 

Utesluter: 

Pyeloureteritis cystica (N28.8) 

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt 

förekommande kronisk njursvikt (N18.-) 

N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit 

Nephritis tubulointerstitialis acuta 
Akut infektiös interstitiell nefrit 

Akut pyelit 

Akut pyelonefrit 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

N11 Kronisk tubulo-interstitiell 
nefrit 

Nephritis tubulointerstitialis chronica 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Innefattar: 

Kronisk infektiös interstitiell nefrit 

Kronisk pyelit 

Kronisk pyelonefrit 

N11.0 Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit 

vid reflux 
Kronisk pyelonefrit vid (vesikoureteral) 

reflux 

Utesluter: 

Vesikoureteral reflux UNS (N13.7) 

N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefrit 
Pyelonefrit (kronisk) med anomali, 

knickbildning, obstruktion och striktur 

av pelviuretärövergången eller uretären 

Utesluter: 

Obstruktiv uropati (N13.-) 

Pyelonefrit orsakad av sten (N20.9) 

N11.8 Annan kronisk tubulo-interstitiell 

nefrit 
Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit UNS 

N11.9 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, 

ospecificerad 
Kronisk interstitiell nefrit UNS 

Kronisk pyelit UNS 

Kronisk pyelonefrit UNS 
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N12 Tubulo-interstitiell nefrit, ej 
specificerad som akut eller 
kronisk 

Nephritis tubulointerstitialis, acuta an 
chronica non specificata 

Interstitiell nefrit UNS 

Pyelit UNS 

Pyelonefrit UNS 

Utesluter: 

Pyelonefrit på grund av sten (N20.9) 

N13 Avflödeshinder och reflux i 
urinvägarna 

Obstructio et refluxus urinarius 

Utesluter: 

Medfödda avflödeshinder i njurbäcken 

och uretär (Q62.0-Q62.3) 

Obstruktiv pyelonefrit (N11.1) 

Sten i njure och uretär utan hydronefros 

(N20.-) 

N13.0 Hydronefros orsakad av 

avflödeshinder i 

pelviuretärövergången 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.1 Hydronefros orsakad av 

uretärstriktur som ej klassificeras på 

annan plats 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.2 Hydronefros orsakad av 

avflödeshinder genom sten i njure och 

uretär 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.3 Annan och ospecificerad hydronefros 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.4 Hydrouretär 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.5 Knickbildning och striktur på uretär 

utan hydronefros 
Tilläggskod kan användas för att identifiera 

underliggande sjukdom 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.6 Pyonefros 
Obstruktiv uropati med infektion 

(avstängd pyelit) 

Tillstånd under N13.0-N13.5 med 

infektion 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N13.7 Uropati förenad med vesikoureteral 

reflux 
Vesikoureteral reflux med ärrbildning 

Vesikoureteral reflux UNS 

Utesluter: 

Pyelonefrit vid reflux (N11.0) 

N13.8 Annan specificerad uropati orsakad 

av avflödeshinder och reflux 

N13.9 Uropati orsakad av avflödeshinder 

och reflux, ospecificerad 
Obstruktion i urinvägarna UNS 

N14 Tubulo-interstitiella och 
tubulära njursjukdomar 
orsakade av läkemedel och 
tungmetaller 

Conditiones tubulointerstitiales et 
tubulares e medicamentis et metallis 
gravibus 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet 

N14.0 Nefropati orsakad av analgetika 

N14.1 Nefropati orsakad av andra 

läkemedel och biologiska substanser 

N14.2 Nefropati orsakad av ospecificerade 

läkemedel och biologiska substanser 

N14.3 Nefropati orsakad av tungmetaller 

N14.4 Toxisk nefropati som ej klassificeras 

på annan plats 
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N15 Andra tubulo-interstitiella 
njursjukdomar 

Aliae nephropatiae 
tubulointerstitiales 

Utesluter: 

Nephropathia epidemica (sorkfeber) 

(N08.0*, A98.5†) 

N15.0 Balkan-nefropati 
Endemisk Balkan-nefropati 

N15.1 Renal och perirenal abscess 

N15.8 Andra specificerade tubulo-

interstitiella njursjukdomar 

N15.9 Tubulo-interstitiell njursjukdom, 

ospecificerad 
Infektion i njure UNS 

Utesluter: 

Urinvägsinfektion UNS (N39.0) 

N16* Tubulo-interstitiella 
njursjukdomar vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Nephropathia tubulointerstitialis in 
morbis alibi classificatis 

N16.0* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• brucellos (A23.-†) 

• difteri (A36.8†) 

• salmonellainfektion (A02.2†) 

• toxoplasmos (B58.8†) 

N16.1* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid tumörer som klassificeras på 

annan plats 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• leukemi (C91-C95†) 

• lymfom (C81-C85†, C96.-†) 

• multipelt myelom (C90.0†) 

N16.2* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid blodsjukdomar och rubbningar i 

immunsystemet som klassificeras på 

annan plats 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• blandad kryoglobulinemi (D89.1†) 

• sarkoidos (D86.-†) 

N16.3* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid ämnesomsättningssjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• cystinos (E72.0†) 

• glykogeninlagringssjukdom (E74.0†) 

• Wilsons sjukdom (E83.0†) 

N16.4* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid systemiska bindvävssjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• Sjögrens syndrom (M35.0†) 

• systemisk lupus erythematosus 

(M32.1†) 

N16.5* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid transplantatavstötning (T86.-†) 

N16.8* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 



 

428 
 

NJURSVIKT (N17-N19)  

Insufficientia renis 

Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel 20) 

Utesluter: 

Hemolytiskt-uremiskt syndrom (D59.3) 

Hepatorenalt syndrom (K76.7) 

Hepatorenalt syndrom efter förlossning (O90.4) 

Medfödd njursvikt (P96.0) 

Njursvikt: 

• efter kirurgiska och medicinska ingrepp 

(N99.0) 

• efter svåra krosskador (T79.5) 

• efter värkarbete och förlossning (O90.4) 

• som komplikation till abort, 

extrauteringraviditet eller mola (O00-O07, 

O08.4) 

Prerenal uremi (R39.2) 

Traumatisk anuri och oliguri (T79.5) 

Tubulo-interstitiella och tubulära sjukdomstillstånd 

utlösta av läkemedel och tungmetaller (N14.-) 

N17 Akut njursvikt 

Insufficientia renis acuta 

Innefattar: 

Akut njurinsufficiens 

N17.0 Akut njursvikt med tubulär nekros 
Tubulär nekros: 

• akut 

• renal 

• UNS 

N17.1 Akut njursvikt med akut 

njurbarknekros 
Barknekros: 

• akut 

• renal 

• UNS 

N17.2 Akut njursvikt med njurmärgnekros 
Märg(papill)nekros: 

• akut 

• renal 

• UNS 

N17.8 Annan akut njursvikt 

N17.9 Akut njursvikt, ospecificerad 

N18 Kronisk njursvikt 

Insufficientia renis chronica 

Tilläggskod kan användas för att ange 

underliggande sjukdom respektive 

förekomst av hypertoni 

Utesluter: 

Kronisk njursvikt orsakad av hyertoni 

(I12.0) 

N18.1 Kronisk njursjukdom utan 

funktionsnedsättning, stadium 1 
 Njurskada med normal eller ökad 

glomerulär filtrationshastighet (GFR mer 

än 90 mL/min eller mer) 

N18.2 Kronisk njursvikt, stadium 2 
 Njurskada med lätt nedsatt glomerulär 

filtrationshastighet (GFR 60-89 mL/min) 

N18.3 Kronisk njursvikt, stadium 3 
 Njurskada med måttligt nedsatt 

glomerulär filtrationshastighet (GFR  

30-59 mL/min) 

N18.4 Kronisk njursvikt, stadium 4 
 Njurskada med kraftigt nedsatt 

flomerulär filtrationshastighet (GFR  

15-29 mL/min) 

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5 
 Njursjukdom i slutstadiet:  

• Funktionssvikt av allograft 

• UNS 

• Dialysbehandlad 

• Utan dialys eller transplantat 

 Uremisk: 

• apoplexi† (I68.8*) 

• demens† (F02.8*) 

• neuropati† (G63.8*) 

• paralys† (G99.8*) 

• perikardit† (I32.8*) 

N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad 
 Diffus glomeruloskleros UNS 

Kronisk uremi UNS 

N19 Njursvikt, ospecificerad som 
akut eller kronisk 

Insufficientia renis acuta sive 
chronica non specificata 

Njurinsufficiens UNS 

Uremia UNS 

Utesluter: 

Njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0) 

Uremi hos nyfödd (P96.0) 
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STEN I URINVÄGARNA (N20-N23)  

Urolithiasis 

N20 Sten i njure och uretär 
(urinledare) 

Calculus renis et ureteris 

Innefattar:  

Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna 

Utesluter: 

Med hydronefros (N13.2) 

N20.0 Njursten 
Korallkonkrement 

Nefrolitiasis UNS 

Njurgrus 

N20.1 Uretärsten 

N20.2 Njursten med uretärsten 

N20.9 Sten i urinvägarna, ospecificerad 

N21 Sten i de nedre urinvägarna 

Calculus systematis urinarii inferioris 

Innefattar: 

Med cystit och uretrit 

N21.0 Sten i urinblåsan 
Blåssten 

Sten i blåsdivertikel 

N21.1 Sten i uretra 

N21.8 Sten i annan specificerad del av de 

nedre urinvägarna 

N21.9 Sten i de nedre urinvägarna med 

ospecificerad lokalisation 

N22* Sten i urinvägarna vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Calculus systematis urinarii in 
morbis alibi classificatis 

N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis 

[Bilharzia] (B65.0†) 

N22.8* Sten i urinvägarna vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

N23 Ospecificerad njurkolik 

Colica renalis non specificata 

  



 

430 
 

ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH 
URINLEDARE (N25-N29)  

Alii morbi renis et ureteris 

Utesluter: 

Med sten i urinvägarna (N20-N23) 

N25 Sjukdomar orsakade av 
nedsatt funktion i njurtubuli 

Morbi ex insufficientia tubulorum 
renalium 

Utesluter: 

Ämnesomsättningssjukdomar som 

klassificeras under E70-E90 

N25.0 Renal osteodystrofi 
Azotemisk osteodystrofi 

Renal kortvuxenhet 

Renal rakit 

Tubulära rubbningar med fosfatförlust 

N25.1 Nefrogen diabetes insipidus 

N25.8 Andra sjukdomar orsakade av 

nedsatt funktion i njurtubuli 
Lightwood-Albrights syndrom 

Renal tubulär acidos UNS 

Sekundär hyperparatyreoidism av renalt 

ursprung 

N25.9 Sjukdom orsakad av nedsatt funktion 

i njurtubuli, ospecificerad 

N26 Ospecificerad skrumpnjure 

Ren contractus non specificatus 
Renal skleros UNS 

Terminal njuratrofi 

Utesluter: 

Diffus glomeruloskleros (N18.-) 

Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk 

nefroskleros (I12.-) 

Liten njure av okänd orsak (N27.-) 

Skrumpnjure orsakad av hypertoni (I12.-) 

N27 Liten njure av okänd orsak 

Ren parvus causa ignota 

N27.0 Ensidig liten njure 

N27.1 Dubbelsidig liten njure 

N27.9 Liten njure, ospecificerad 

N28 Andra sjukdomar i njure och 
uretär (urinledare) som ej 
klassificeras på annan plats 

Alii morbi renis et ureteris, non alibi 
classificati 

Utesluter: 

Hydrouretär (N13.4) 

Njursjukdom: 

• akut UNS (N00.9) 

• kronisk UNS (N03.9) 

Uretärstriktur och knickbildning på 

uretär: 

• med hydronefros (N13.1) 

• utan hydronefros (N13.5) 

N28.0 Njurischemi och njurinfarkt 
Renal infarkt 

Innefattar: 

Emboli och trombos i arteria renalis 

Ocklusion och obstruktion av arteria 

renalis 

Utesluter: 

Ateroskleros i (extrarenala delen av) 

arteria renalis (I70.1) 

Goldblattnjure (I70.1) 

Medfödd stenos i (extrarenala delen av) 

arteria renalis (Q27.1) 

N28.1 Njurcysta 
Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär) 

Utesluter: 

Cystnjuresjukdom, medfödd (Q61.-) 

N28.8 Andra specificerade sjukdomar i 

njure och uretär 
Hypertrofi av njure 

Nefroptos 

Pyelitis cystica 

Pyeloureteritis cystica 

Ureteritis cystica 

Ureterocele 

N28.9 Sjukdom i njure och uretär, 

ospecificerad 
Nefropati UNS 

Njursjukdom UNS 

Utesluter: 

Nefropati och njursjukdom med 

specificerad morfologisk skada (N05.-) 
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N29* Andra sjukdomstillstånd i njure 
och uretär (urinledare) vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Alii conditiones renis et ureteris in 
morbis alibi classificatis 

N29.0* Sen syfilis i njure (A52.7†) 

N29.1* Andra sjukdomstillstånd i njure och 

uretär vid infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Sjukdomar i njure och uretär vid: 

• schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) 

• tuberkulos (A18.1†) 

N29.8* Andra sjukdomstillstånd i njure och 

uretär vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
 Cysteininlagringssjukdom (E72.0†) 

ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN 
(N30-N39)  

Alii morbi systematis urinarii 

Utesluter: 

Urinvägsinfektion som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet eller mola 

(O00-O07, O08.8) 

• graviditet, förlossning och barnsängstid 

(O23.-, O75.3, O86.2) 

Urinvägsinfektion med stenbildning i urinvägar 

(N20-N23) 

N30 Cystit (blåskatarr) 

Cystitis 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) eller yttre 

orsak (kapitel 20) 

Utesluter: 

Prostatit med cystit (N41.3) 

N30.0 Akut cystit (urinvägsinfektion 

lokaliserad till urinblåsan) 

Utesluter: 

Strålcystit (N30.4) 

Trigonit (N30.3) 

N30.1 Kronisk interstitiell cystit 

N30.2 Annan kronisk cystit 

N30.3 Trigonit 
Uretrotrigonit 

N30.4 Strålcystit 

N30.8 Annan specificerad cystit 
Pyocystit 

N30.9 Cystit, ospecificerad 
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N31 Neuromuskulär 
blåsfunktionsrubbning som ej 
klassificeras på annan plats 

Dysfunctio neuromuscularis vesicae 
urinariae non alibi classificata 

Utesluter: 

Neurogen blåsfunktionsrubbning 

beroende på: 

• cauda equina syndrom (G83.4) 

• ryggmärgssjukdom (G95.8) 

• ryggmärgsskada (G95.8) 

Spinal reflexblåsa UNS (G95.8) 

Urininkontinens: 

• specificerad (N39.3-N39.4) 

• UNS (R32) 

N31.0 Ohämmad neurogen 

blåsfunktionsrubbning som ej 

klassificeras på annan plats 

N31.1 Neurogen blåsfunktionsrubbning med 

reflexkontraktioner som ej 

klassificeras på annan plats 

N31.2 Neurogen blåsfunktionsrubbning med 

hypokontraktil (hypoton) blåsa som ej 

klassificeras på annan plats 
Neurogen blåsdysfunktion: 

• atonisk (motorisk och sensorisk) 

• autonom 

• utan reflexkontraktioner 

N31.8 Annan neuromuskulär 

blåsfunktionsrubbning 

N31.9 Neuromuskulär 

blåsfunktionsrubbning, ospecificerad 
Neurogen blåsfunktionsrubbning UNS 

N32 Andra sjukdomar i urinblåsan 

Alii morbi vesicae urinariae 

Utesluter: 

Blåsbråck eller blåsprolaps hos kvinna 

(N81.1) 

Blåssten (N21.0) 

Cystocele (N81.1) 

N32.0 Blåshalsförträngning 
Blåshalsskleros 

Blåshalsstenos (förvärvad) 

N32.1 Vesikointestinal fistel 
Vesikorektal fistel 

N32.2 Blåsfistel som ej klassificeras på 

annan plats 

Utesluter: 

Fistel mellan blåsan och de kvinnliga 

könsorganen (N82.0-N82.1) 

N32.3 Blåsdivertikel 
Blåsdivertikulit 

Utesluter: 

Sten i blåsdivertikel (N21.0) 

N32.4 Icke traumatisk blåsruptur 

N32.8 Andra specificerade sjukdomar i 

urinblåsan 
Förkalkad urinblåsa 

Skrumpblåsa 

Överaktiv blåsa (utan inkontinens) 

N32.9 Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad 

N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan 
vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi vesicae urinariae in morbis 
alibi classificatis 

N33.0* Tuberkulös cystit (A18.1†) 

N33.8* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid 

andra sjukdomar som klassificeras på 

annan plats 
Blåssjukdom vid schistosomiasis 

[Bilharzia] (B65.-†) 

N34 Uretrit (inflammation i 
urinröret) och uretrasyndrom 

Urethritis et syndroma urethrae 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Reiters sjukdom (M02.3) 

Uretrit vid sjukdomar företrädesvis 

sexuellt överförda (A50-A64) 

Uretrotrigonit (N30.3) 

N34.0 Uretraabscess 
Abscess i Cowpers körtlar 

Abscess i Littrés körtlar 

Abscess i uretrala körtlar 

Periuretral abscess 

Utesluter: 

Uretrakarunkel (N36.2) 
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N34.1 Ospecifik uretrit 
Icke gonorroisk uretrit 

Icke venerisk uretrit 

N34.2 Annan uretrit 
Inflammation i yttre urinrörsmynningen 

Postmenopaus-uretrit 

Sårbildning i yttre urinrörsmynningen 

Uretrit UNS 

N34.2A Inflammation i yttre urinrörsmynningen 

N34.2B Postmenopaus-uretrit 

N34.2C Sårbildning i meatus urethrae 

N34.2E Cowperit 

N34.2W Annan och ospecificerad uretrit 

N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat 

N35 Uretrastriktur 
(urinrörsförträngning) 

Strictura urethrae 

Utesluter: 

Uretrastriktur efter ingrepp (N99.1) 

N35.0 Posttraumatisk uretrastriktur 
Uretrastriktur efter förlossning och efter 

skada 

N35.1 Uretrastriktur efter infektion som ej 

klassificeras på annan plats 

N35.8 Annan uretrastriktur 

N35.9 Uretrastriktur, ospecificerad 

N36 Andra sjukdomar i uretra 
(urinröret) 

Alii morbi urethrae 

N36.0 Uretrafistel 
Falsk uretragång 

Uretroperineal fistel 

Uretrorektal fistel 

Urinfistel UNS 

Utesluter: 

Uretroskrotal fistel (N50.8) 

Uretrovaginal fistel (N82.1) 

N36.1 Uretradivertikel 

N36.2 Uretrakarunkel 

N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan 
Prolaps av uretra 

Uretrocele hos man 

Utesluter: 

Medfött uretrocele (Q64.7) 

Uretrocele hos kvinna (N81.0) 

N36.8 Andra specificerade sjukdomar i 

uretra 

N36.9 Sjukdom i uretra, ospecificerad 

N37* Sjukliga tillstånd i uretra 
(urinröret) vid sjukdomar som 
klassificeras på annan plats 

Morbi urethrae in morbis alibi 
classificatis 

N37.0* Uretrit vid sjukdomar som klassifice-

ras på annan plats 
Candidauretrit (B37.4†) 

N37.8* Andra sjukliga tillstånd i uretra vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

N39 Andra sjukdomar i urinorganen 

Alii morbi systematis urinarii 

Utesluter: 

Hematuri: 

• med specificerad morfologisk skada 

(N02.-) 

• UNS (R31) 

• återkommande eller kvarstående 

(N02.-) 

Proteinuri UNS (R80) 

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven loka-

lisation 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Akut cystit (urinvägsinfektion 

lokaliserad till urinblåsan) (N30.0) 

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7) 

N39.1 Ospecificerad kvarstående proteinuri 

Utesluter: 

Kvarstående proteinuri som 

komplikation till graviditet, förlossning 

och under barnsängstid (O11-O15) 

Kvarstående proteinuri med specificerad 

morfologisk skada (N06.-) 
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N39.2 Ospecificerad ortostatisk proteinuri 

Utesluter: 

Med specificerad morfologisk skada 

(N06.-) 

N39.3 Stressinkontinens 
Ansträngningsinkontinens 

Sfinkterinsufficiens 

Skrattinkontinens 

N39.4 Annan specificerad urininkontinens 
Blandinkontinens (samtidig förekomst av 

ansträngnings- och trängnings-

inkontinens) 

Trängningsinkontinens 

Överfyllnadsinkontinens 

Utesluter: 

Enures UNS (R32) 

Urininkontinens: 

• av icke organisk orsak (F98.0) 

• orsakad av neuromuskulär 

blåsfunktionsrubbning (N31.-) 

• UNS (R32) 

N39.4A Trängningsinkontinens 
Urge-syndrom 

Överaktiv blåsa 

Detrusoröveraktivitet 

N39.4B Överfyllnadsinkontinens 
Inkontinens vid stor blåsa utan 

dyskoordination 

Inkontinens vid uppskjutna miktioner utan 

blåsrubbning 

Inkontinens vid kronisk retention 

N39.4C Blandinkontinens (samtidig förekomst av 

ansträngnings- och trängningsinkontinens) 

N39.4D Inkontinens vid dysfunktionell och 

dyskoordinerad miktion 
Inkontinens vid lazy bladder 

Inkontinens vid infrekventa miktioner 

(”gleskissare”) 

N39.4W Annan specificerad urininkontinens 

N39.8 Andra specificerade sjukdomar i 

urinorganen 

N39.9 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad 
Funktionsrubbning i urinvägarna UNS 

SJUKDOMAR I DE MANLIGA 
KÖNSORGANEN (N40-N51)  

Morbi organorum genitalium viri 

N40 Prostataförstoring 

Hyperplasia prostatae 
Adenofibromatös hyperplasi av prostata 

Avflödeshinder orsakad av 

prostataförändring UNS 

Bakre barriär i prostata 

Hypertrofi (benign) av prostata 

Utesluter: 

Benign tumör i prostata (D29.1) 

N41 Inflammatoriska sjukdomar i 
prostata 

Morbi inflammatorii prostatae 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N41.0 Akut prostatit 

N41.1 Kronisk prostatit 

N41.2 Abscess i prostata 

N41.3 Prostatit med cystit 

N41.8 Andra inflammatoriska sjukdomar i 

prostata 

N41.9 Inflammatorisk sjukdom i prostata, 

ospecificerad 
Prostatit UNS 

N42 Andra sjukdomar i prostata 

Alii morbi prostatae 

N42.0 Konkrement i prostata 
Prostatasten 

N42.1 Blodöverfyllnad och blödning i 

prostata 

N42.2 Atrofi av prostata 

N42.3 Dysplasi i prostata 
Låggradig dysplasi 

Utesluter: 

Höggradig dysplasi i prostata (D07.5) 

N42.8 Andra specificerade sjukdomar i 

prostata 
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N42.9 Sjukdom i prostata, ospecificerad 

N43 Hydrocele (vattenbråck) och 
spermatocele (spermiecysta) 

Hydrocele et spermatocele 

Innefattar: 

Hydrocele funiculi och hydrocele testis 

Utesluter: 

Medfött hydrocele (P83.5) 

N43.0 Cystiskt hydrocele 

N43.1 Infekterat hydrocele 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N43.2 Annat hydrocele 

N43.3 Hydrocele, ospecificerat 

N43.4 Spermatocele 

N44 Torsion av testikel 

Torsio testis 
Torsion av epididymis 

Torsion av funikel 

N45 Testikelinflammation och 
bitestikelinflammation 

Orchitis et epididymitis 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N45.0 Orkit, epididymit och epididymo-

orkit med abscess 
Abscess i epididymis och testis 

N45.9 Orkit, epididymit och epididymo-

orkit utan abscess 
Epididymit UNS 

Orkit UNS 

N46 Infertilitet hos man 

Infertilitas virilis 
Azoospermi UNS 

Oligospermi UNS 

N46.9A Manlig infertilitet på grund av azoospermi  

N46.9B Manlig infertilitet på grund av andra 

störningar i sädeskvaliteten än azoospermi 

N46.9C Manlig infertilitet beroende på faktorer hos 

partnern 

N46.9D Manlig infertilitet: sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 

N46.9E Manlig infertilitet: oförklarad efter utredning 

N46.9W Manlig infertilitet av annan specificerad 

orsak 

N46.9X Manlig infertilitet, ospecificerad orsak 

 
N47 Förhudssjukdomar 

Morbi praeputii 
Fastsittande förhud 

Fimosis 

Förhudsförträngning 

Parafimosis 

Trång förhud 

Överskott av förhud 

N47.9A Fastsittande förhud 

N47.9B Fimosis 

N47.9C Parafimosis 

N47.9D Överskott av förhud 

N47.9X Förhudssjukdomar, ospecificerat 

N48 Andra sjukdomar i penis 

Alii morbi penis 

N48.0 Leukoplaki på penis 
Balanitis xerotica obliterans 

Krauros på penis 

Utesluter: 

Carcinoma in situ på penis (D07.4) 

N48.0A Balanitis xerotica obliterans 

N48.0X Leukoplaki på penis UNS 

N48.1 Balanopostit 
Balanit 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N48.1B Balanitis erosiva circinata 

N48.1C Gangränös balanit 

N48.1D Plasmacellsbalanit 

N48.1E Sår på preputiet 

N48.1W Annan och ospecificerad balanopostit 

N48.2 Andra inflammatoriska sjukdomar i 

penis 
Abscess, böld, cellulit, karbunkel i 

corpus cavernosum och penis 

Kavernit (i penis) 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 
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N48.3 Priapism 
Smärtsam erektion 

N48.4 Impotens av organisk orsak 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsaken 

Utesluter: 

Psykogen impotens (F52.2) 

N48.5 Sår på penis 

N48.6  Induratio penis plastica 
 Peyronies sjukdom 

N48.8 Andra specificerade sjukdomar i 

penis 
Atrofi och hypertrofi av corpus 

cavernosum och penis 

Trombos i corpus cavernosum och penis 

N48.9 Sjukdom i penis, ospecificerad 

N49 Inflammatoriska sjukdomar i de 
manliga könsorganen som ej 
klassificeras på annan plats 

Morbi inflammatorii organorum 
genitalium viri, non alibi classificati 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Inflammation i penis (N48.1-N48.2) 

Orkit och epididymit (N45.-) 

N49.0 Inflammatoriska sjukdomar i 

sädesblåsa 
Vesiculitis seminalis 

Vesikulit UNS 

N49.1 Inflammatoriska sjukdomar i funikel, 

tunica vaginalis och vas deferens 
Deferentit 

N49.2 Inflammation i skrotum 

N49.8 Inflammatoriska sjukdomar i andra 

specificerade manliga könsorgan 
Inflammation med multipel lokalisation i 

de manliga könsorganen 

N49.8A Fourniers gangrän i de manliga könsorganen 

N49.8W Annan specificerad inflammation i de 

manliga könsorganen 

N49.9 Inflammatorisk sjukdom i 

ospecificerat manligt könsorgan 
Abscess, böld, karbunkel och cellulit i 

ospecificerat manligt könsorgan 

N50 Andra sjukdomar i de manliga 
könsorganen 

Alii morbi organorum genitalium viri 

Utesluter: 

Testistorsion (N44) 

N50.0 Atrofi av testikel 

N50.1 Kärlsjukdomar i de manliga 

könsorganen 
Blödning och trombos i de manliga 

könsorganen 

Hematocele UNS 

Utesluter: 

Varikocele (I86.1) 

N50.1A Blödning i de manliga könsorganen 

N50.1B Hematocele UNS 

N50.1W Andra kärlsjukdomar i de manliga 

könsorganen 

N50.8 Andra specificerade sjukdomar i de 

manliga könsorganen 
Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, 

funikel, testikel (utom atrofi), tunica 

vaginalis och vas deferens av typen: 

• atrofi 

• hypertrofi 

• sår 

• ödem 

Kylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av 

filaria) UNS 

Striktur i vas deferens 

Uretroskrotal fistel 

N50.8C Sår i skrotum 

N50.8D Ödem i skrotum 

N50.8E Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke 

filaria) 

N50.8F Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos 

man 
  Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) 

N50.8W Andra sjukdomar i de manliga könsorganen 

N50.9 Sjukdom i de manliga könsorganen, 

ospecificerad 
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N51* Sjukliga tillstånd i de manliga 
könsorganen vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Morbi organorum genitalium viri in 
morbis alibi classificatis 

N51.0* Sjukliga tillstånd i prostata vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Gonokockprostatit (A54.2†) 

Trikomonasprostatit (A59.0†) 

Tuberkulös prostatit (A18.1†) 

N51.1* Sjukliga tillstånd i testis och 

epididymis vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Gonokockepididymit (A54.2†) 

Gonokockorkit (A54.2†) 

Klamydiaepididymit (A56.1†) 

Klamydiaorkit (A56.1†) 

Påssjukeorkit (B26.0†) 

Tuberkulos i epididymis (A18.1†) 

Tuberkulos i testikel (A18.1†) 

N51.2* Balanit vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Amöbabalanit (A06.8†) 

Candidabalanit (B37.4†) 

N51.8* Andra sjukliga tillstånd i de manliga 

könsorganen vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Herpes simplex-infektion i de manliga 

könsorganen (A60.0†) 

Kylocele i tunica vaginalis orsakad av 

filaria (B74.-†) 

Tuberkulos i sädesblåsa (A18.1†) 

SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTEL  
(N60-N64)  

Morbi mammae 

Utesluter: 

Sjukdomar i bröstkörtel i samband med förlossning 

(O91-O92) 

N60 Benign bröstkörteldysplasi 

Dysplasia mammae benigna 

Innefattar: 

Fibrocystisk mastopati 

N60.0 Solitär cysta i bröstkörtel 
Cysta i bröstet 

N60.1 Diffus cystisk mastopati 

Utesluter: 

Med epitelial proliferation (N60.3) 

N60.2 Fibroadenomatos i bröstkörtel 

Utesluter: 

Fibroadenom i bröstkörtel (D24) 

N60.3 Fibroskleros i bröstkörtel 
Cystisk mastopati med epitelial 

proliferation 

N60.4 Ektasi av bröstkörtelgångarna 

N60.8 Andra specificerade benigna 

bröstkörteldysplasier 

N60.9 Benign bröstkörteldysplasi, 

ospecificerad 

N61 Inflammatoriska sjukdomar i 
bröstkörtel 

Morbi inflammatorii mammae 
Abscess, (akut)(kronisk)(icke under 

barnsängstiden) i: 

• bröstkörtel 

• bröstvårta och vårtgård 

Karbunkel i bröst 

Mastit,(akut) (subakut) (icke under 

barnsängstid): 

• infektiös 

• UNS 

Utesluter: 

Bröstkörtelinflammation hos nyfödd 

(P39.0) 
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N62 Hypertrofi av bröstkörtel 

Hypertrophia mammae 
Gynekomasti 

Hypertrofi av bröst UNS 

Massiv hypertrofi av bröst under 

puberteten 

N63 Ospecificerad knuta i 
bröstkörtel 

Nodulus mammae non specificatus 
Knuta eller knutor i bröstet UNS 

N64 Andra sjukdomar i bröstkörtel 

Alii morbi mammae 

N64.0 Fissur och fistel i bröstvårta 

N64.1 Fettnekros i bröst 
Fettnekros i segment av bröst 

N64.2 Atrofi av bröst 

N64.3 Galaktorré utan samband med 

barnsbörd 

N64.4 Mastodyni 

N64.5 Andra sjukdomstecken och symtom 

från bröst 
Flytning från bröstvårta 

Induration i bröst 

Indragen bröstvårta 

N64.8 Andra specificerade sjukdomar i 

bröstkörtel 
Galaktocele 

Subinvolution av bröst (efter amning) 

N64.9 Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad 

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE 
KVINNLIGA BÄCKENORGANEN  
(N70-N77)  

Morbi inflammatorii organorum pelvis 
feminae 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• abort, extrauteringraviditet och mola 

(O00-O07, O08.0) 

• assisterad befruktning (N98.-) 

• graviditet, förlossning och barnsängstid 

(O23.-, O75.3, O85, O86.-) 

N70 Salpingit och ooforit 
(inflammation i äggledare och 
äggstock) 

Salpingitis et oophoritis 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Innefattar: 

Abscess i: 

• ovarium 

• äggledare 

• äggledare och ovarium 

Inflammatorisk sjukdom i tuba och 

ovarium 

Pyosalpinx 

Salpingo-ooforit 

N70.0 Akut salpingit och ooforit 

N70.1 Kronisk salpingit och ooforit 
Hydrosalpinx 

Saktosalpinx 

N70.9 Salpingit och ooforit, ospecificerad 

N71 Inflammatorisk sjukdom i 
livmodern utom 
livmoderhalsen 

Morbus inflammatorius uteri, cervice 
excepta 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N71.0 Akut inflammation i uterus (utom 

cervix) 
Endometrit 

Myometrit 

N71.1 Kronisk inflammation i uterus (utom 

cervix) 
Pyometra 
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N71.9 Inflammatorisk sjukdom i uterus, 

ospecificerad 

N72 Inflammatorisk sjukdom i 
livmoderhalsen 

Morbus inflammatorius cervicis 
Cervicit, endocervicit och exocervicit 

med eller utan erosion eller ektropi 

(ektropion) 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Erosion och ektropi (ektropion) på portio 

utan cervicit (N86) 

N73 Andra inflammatoriska 
sjukdomar i det kvinnliga 
bäckenet 

Alii morbi inflammatorii organorum 
pelvis feminae 

Pelvic inflammatory disease [PID] 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N73.0 Akut parametrit 
Akut abscess i breda ligamentet och 

parametriet 

N73.1 Kronisk parametrit 
Kronisk abscess i breda ligamentet och 

parametriet 

N73.2 Ospecificerad parametrit 
Abscess i breda ligamentet och 

parametriet som inte specificerats som 

akut eller kronisk 

N73.3 Akut bäckenperitonit hos kvinna 

N73.4 Kronisk bäckenperitonit hos kvinna 

N73.5 Bäckenperitonit hos kvinna, 

ospecificerad 

N73.6 Bäckenadherenser hos kvinna 

Utesluter: 

Bäckenadherenser efter kirurgiskt 

ingrepp (N99.4) 

N73.8 Andra specificerade inflammatoriska 

sjukdomar i det kvinnliga bäckenet 

N73.9 Inflammatorisk sjukdom i det 

kvinnliga bäckenet, ospecificerad 
Infektion eller inflammation UNS i det 

kvinnliga bäckenet 

N74* Inflammatoriska tillstånd i det 
kvinnliga bäckenet vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 

Conditiones inflammatoriae pelvis 
feminae in morbis alibi classificatis 

N74.0* Tuberkulös infektion i cervix uteri 

(A18.1†) 

N74.1* Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga 

bäckenet (A18.1†) 
Tuberkulös endometrit 

N74.2* Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i 

det kvinnliga bäckenet (A51.4†, 

A52.7†) 

N74.3* Inflammation orsakad av gonokocker 

i det kvinnliga bäckenet (A54.2†) 

N74.4* Inflammation orsakad av klamydia i 

det kvinnliga bäckenet (A56.1†) 

N74.8* Inflammatoriska tillstånd i det 

kvinnliga bäckenet vid andra 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 

N75 Sjukdomar i Bartholins körtel 

Morbi glandulae Bartholini 

N75.0 Cysta i Bartholins körtel 

N75.1 Abscess i Bartholins körtel 

Utesluter: 

Gonokockabscess i Bartholins körtel 

(A54.1) 

N75.8 Andra specificerade sjukdomar i 

Bartholins körtel 
Bartholinit 

N75.9 Sjukdom i Bartholins körtel, 

ospecificerad 
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N76 Annan inflammation i vagina 
och vulva 

Alia inflammatio vaginae et vulvae 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Senil (atrofisk) vaginit (N95.2) 

N76.0 Akut vaginit 
Vaginit UNS 

Akut vulvovaginit 

Vulvovaginit UNS 

N76.1 Subakut och kronisk vaginit 
Kronisk vulvovaginit 

Subakut vulvovaginit 

N76.2 Akut vulvit 
Vulvit UNS 

N76.3 Subakut och kronisk vulvit 
Vestibulit i introitus vaginae 

N76.4 Abscess i vulva 
Furunkel i vulva 

Utesluter: 

Abscess i Bartholins körtel (N75.1) 

N76.5 Ulceration i vagina 

N76.6 Ulceration i vulva 

N76.8 Annan specificerad inflammation i 

vagina och vulva 
Bakteriell vaginos 

N76.8A Fourniers gangrän i vagina och vulva 

N76.8B Bakteriell vaginos 

N76.8W Annan inflammation i vagina och vulva 

N77* Vulvovaginal ulceration och 
inflammation vid sjukdomar 
som klassificeras på annan 
plats 

Ulceratio et inflammatio 
vulvovaginalis in morbis alibi 
classificatis 

N77.0* Ulceration i vulva vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Ulceration i vulva vid: 

• herpes simplex-infektion (A60.0†) 

• tuberkulos (A18.1†) 

N77.1* Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid: 

• candidainfektion (B37.3†) 

• herpes simplex-infektion (A60.0†) 

• springmaskinfektion (B80†) 

N77.8* Vulvovaginal ulceration och 

inflammation vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats 
Ulceration i vulva vid Behçets sjukdom 

(M35.2†) 
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ICKE INFLAMMATORISKA 
SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA 
KÖNSORGANEN  
(N80-N98)  

Morbi non inflammatorii organorum 
genitalium feminae 

N80 Endometrios (felbelägen 
livmoderslemhinna) 

Endometriosis 

N80.0 Adenomyos 

Anmärkning:  

Tidigare benämnt som endometrios i 

uterus 

N80.1 Endometrios i ovarium 

N80.2 Endometrios i äggledare 

N80.3 Endometrios i bäckenets peritoneum 

N80.4 Endometrios i septum rectovaginale 

och i vagina 

N80.5 Endometrios i tarm 

N80.6 Endometrios i ärrvävnad i huden 

N80.8 Endometrios med annan specificerad 

eller multipel lokalisation 
Endometrios i bröstkorgen  

N80.9 Endometrios, ospecificerad 

N81 Framfall av livmodern och 
slidan 

Prolapsus uterovaginalis 

Utesluter: 

Prolaps och bråck innehållande ovarium 

och äggledare (N83.4) 

Prolaps av könsorgan som komplikation 

till graviditet. (O34.5) 

Prolaps av vaginalvalvet efter 

hysterektomi (supravaginal 

uterusamputation) (N99.3) 

N81.0 Uretrocele hos kvinna 

Utesluter: 

Medfött uretrocele (Q64.7) 

Utretrocele med: 

• cystocele (N81.1) 

• prolaps av uterus (N81.2-N81.4) 

N81.1 Cystocele hos kvinna 
Cystocele med uretrocele 

Prolaps av främre vaginalväggen UNS 

Utesluter: 

Cystocele med prolaps av uterus (N81.2-

N81.4) 

N81.2 Inkomplett uterovaginal prolaps 
Prolaps av cervix UNS 

Uterusprolaps: 

• första graden 

• andra graden 

Utesluter: 

Cervixelongation utan prolaps (N88.4) 

N81.3 Komplett uterovaginal prolaps 
Totalprolaps 

Tredje gradens uterusprolaps 

N81.4 Uterovaginal prolaps, ospecificerad 
Uterusprolaps UNS 

N81.5 Vaginalt enterocele 

Utesluter: 

Enterocele med uterusprolaps (N81.2-

N81.4) 

N81.6 Rektocele 
Prolaps av bakre vaginalväggen 

Utesluter: 

Rektalprolaps (K62.3) 

Rektocele med uterusprolaps (N81.2-

N81.4) 

N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna 
Bäckenbotteninsufficiens 

Defektläkt skada av perineum, vagina 

och bäckenbotten  

Gammal skada på 

bäckenbottenmuskulaturen 

Utesluter: 

Gammal skada ytligt i vulva och peri-

neum (N90.8A) 

 

N81.8A Defektläkt skada omfattande upp till halva 

perinealkroppen 
Skada på eller uttänjning av upp till halva 

perinealkroppen, omfattande m. 

bulbocavernosus, m. transversus perinei eller 

muskelfästen för dessa. Det anovaginala 

avståndet är mer än en centimeter. 

Utesluter: 

Gammal skada ytligt i vulva och perineum 

(N90.8A) 
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N81.8B Defektläkt skada omfattande mer än halva 

perinealkroppen 
Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. 

transversus perinei eller muskelfästen för 

dessa. Det anovaginala avståndet är en 

centimeter eller mindre. 

N81.8C Defektläkt perineotomi 

N81.8D Defektläkt skada i nedre halvan av vagina 

omfattande bäckenbottens muskler och 

rektovaginala fascian 

N81.8E Defektläkt skada i övre halvan av vagina, 

efter hög vaginalruptur, omfattande 

bäckenbottens muskler och rektovaginala 

fascian 

N81.8F Defektläkt analsfinkterskada, upp till och 

med halva externa sfinktern 

N81.8G Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva 

externa sfinktern 

N81.8H Defektläkt analsfinkterskada, omfattande 

både interna och externa sfinktern 

N81.8J Defektläkt isolerad skada på interna 

analsfinktern 

N81.8K Defektläkt analsfinkterskada, omfattande 

både interna och externa sfinktern samt 

rektalslemhinna 

N81.8L Unilateral avulsion eller bristning av m. 

levator ani och m. puborectalis 

N81.8M Bilateral avulsion eller bristning av m. 

levator ani och m. puborectalis 

N81.8N Annan specificerad gammal skada på 

bäckenbotten 

N81.8P Gammal skada på bäckenbottens muskler 

och muskelfästen, ospecificerad 

N81.8W Annan specificerad genital prolaps hos 

kvinna 

N81.9 Genital prolaps hos kvinna, 

ospecificerad 

N82 Fistlar som engagerar de 
kvinnliga könsorganen 

Fistulae organorum genitalium 
feminae 

Utesluter: 

Vesikointestinal fistel (N32.1) 

N82.0 Vesikovaginal fistel 

N82.1 Andra fistlar mellan urinvägarna och 

de kvinnliga könsorganen 
Cervikovesikal fistel 

Ureterovaginal fistel 

Uretrovaginal fistel 

Uterouretär fistel 

Uterovesikal fistel 

N82.2 Fistel mellan vagina och tunntarm 

N82.3 Fistel mellan vagina och tjocktarm 
Rektovaginal fistel 

N82.4 Andra fistlar mellan tarmkanalen och 

de kvinnliga könsorganen 
Intestinouterin fistel 

N82.5 Fistel mellan de kvinnliga 

könsorganen och huden 
Fistel från uterus till bukväggen 

Vaginoperineal fistel 

N82.8 Andra specificerade fistlar mellan de 

kvinnliga könsorganen och andra 

organ 

N82.9 Fistel mellan de kvinnliga 

könsorganen och andra organ, 

ospecificerad 

N83 Icke inflammatoriska 
sjukdomar i äggstockar, 
äggledare och breda ligament 

Morbi non inflammatorii ovarii, tubae 
et ligamenti lati 

Utesluter: 

Hydrosalpinx (N70.1) 

N83.0 Follikelcysta på ovarium 
Hemorragisk follikelcysta 

N83.1 Cysta i corpus luteum 
Hemorragisk corpus luteum-cysta 

N83.2 Andra och ospecificerade 

ovarialcystor 
Enkel cysta på ovarium 

Retentionscysta i ovarium 

Utesluter: 

Endometrioscysta (N80.1) 

Hyperstimulering i samband med 

inducerad ovulation (N98.1) 

Medfödd ovarialcysta (Q50.1) 

Polycystiska ovarier (E28.2) 

Tumörcysta på ovarium (D27) 
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N83.3 Förvärvad atrofi av ovarium och 

äggledare 

N83.4 Prolaps och hernia av ovarium och 

äggledare 

N83.5 Torsion av ovarium, ovarialstjälk och 

äggledare 
Torsion av accessorisk tuba 

Torsion av Morgagnis hydatid 

N83.6 Hematosalpinx 

Utesluter: 

Hematosalpinx med: 

• hematokolpos (N89.7) 

• hematometra (N85.7) 

N83.7 Hematom i breda ligamentet 

N83.8 Andra specificerade icke 

inflammatoriska sjukdomar i ovarier, 

äggledare och breda ligament 
Lacerationssyndrom i breda ligamentet 

[Allen-Masters] 

Salpingitis isthmica nodosa 

N83.9 Icke inflammatorisk sjukdom i 

ovarier, äggledare och breda 

ligament, ospecificerad 

N84 Polyp i de kvinnliga 
könsorganen 

Polypus organorum genitalium 
feminae 

Utesluter: 

Adenomatös polyp (D28.-) 

Placentapolyp (O90.8) 

N84.0 Polyp i corpus uteri 
Endometriepolyp 

Uteruspolyp UNS 

Utesluter: 

Polypliknande endometriehyperplasi 

(N85.0) 

N84.1 Polyp i cervix uteri 
Slemhinnepolyp i cervix 

N84.2 Polyp i vagina 

N84.3 Polyp i vulva 
Polyp på labia 

N84.8 Polyp i andra specificerade delar av 

de kvinnliga könsorganen 

N84.9 Polyp i de kvinnliga könsorganen, 

ospecificerad 

N85 Andra icke inflammatoriska 
sjukdomar i livmodern, utom 
livmoderhalsen 

Alii morbi non inflammatorii uteri, 
cervice excepta 

Utesluter: 

Endometrios (N80.-) 

Icke inflammatoriska sjukdomar i cervix 

(N86-N88) 

Inflammatoriska sjukdomar i uterus 

(N71.-) 

Polyp i corpus uteri (N84.0) 

Uterusprolaps (N81.-) 

N85.0 Glandulärcystisk hyperplasi av 

endometriet 
Hyperplasi av endometriet: 

• cystisk 

• glandulärcystisk 

• polypoid 

• UNS 

N85.1 Adenomatös hyperplasi av 

endometriet 
Hyperplasi av endometriet, atypisk 

(adenomatös) 

N85.2 Uterushypertrofi 

Utesluter: 

Uterushyperplasi under barnsängstiden 

(O90.8) 

N85.3 Subinvolution av uterus 

Utesluter: 

Subinvolution av uterus under 

barnsängstiden (O90.8) 

N85.4 Avvikande läge av uterus 
Anteversion, retroflexion och 

retroversion av uterus 

Utesluter: 

Som komplikation till graviditet, 

värkarbete eller förlossning (O34.5, 

O65.5) 

N85.5 Inversion av uterus 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O71.2) 

Postpartum-inversion av uterus (O71.2) 

N85.6 Intrauterina synekier 
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N85.7 Hematometra 
Hematosalpinx med hematometra 

Utesluter: 

Hematometra med hematokolpos 

(N89.7) 

N85.8 Andra specificerade icke 

inflammatoriska sjukdomar i uterus 
Fibros av uterus UNS 

Förvärvad atrofi av uterus 

N85.9 Icke inflammatorisk sjukdom i 

uterus, ospecificerad 
Sjukdom i uterus UNS 

N86 Erosion och ektropi i cervix 
uteri (livmoderhalsen) 

Erosio et ectropia cervicis uteri 
Ektropion 

Erytroplaki på portio 

Utesluter: 

Med cervicit (N72) 

N87 Dysplasi i cervix uteri 
(livmoderhalsen) 

Dysplasia cervicis uteri 

Utesluter: 

Carcinoma in situ i cervix uteri (D06.-) 

N87.0 Lätt dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], 

grad I 

Låggradig skvamös, intraepitelial lesion 

(LSIL) 

N87.1 Måttlig dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], 

grad II 

N87.2 Svår dysplasi i cervix som ej 

klassificeras på annan plats 
Svår dysplasi i cervix UNS 

Utesluter: 

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], 

grad III (D06.-) 

N87.9 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad 

N88 Andra icke inflammatoriska 
sjukdomar i cervix uteri 
(livmoderhalsen) 

Alii morbi non inflammatorii cervicis 
uteri 

Utesluter: 

Inflammatorisk sjukdom i cervix (N72) 

Polyp i cervix (N84.1) 

N88.0 Leukoplaki på cervix uteri (portio) 

N88.1 Gammal skada på cervix uteri 
Adherenser i cervix 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3) 

N88.2 Striktur och stenos i cervix uteri 

Utesluter: 

Som komplikation till värkarbete 

(O65.5) 

N88.3 Cervixinsufficiens 
Undersökning och vård av (misstänkt) 

cervixinsufficiens hos icke gravid kvinna 

Utesluter: 

Som komplikation vid graviditet (O34.3) 

Som påverkar foster eller nyfödd (P01.0) 

N88.4 Hypertrofisk förlängning av cervix 

uteri 

Utesluter: 

Med samtidig uterovaginal prolaps 

(N81.2) 

N88.8 Andra specificerade icke 

inflammatoriska sjukdomar i cervix 

uteri 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3) 

N88.9 Icke inflammatorisk sjukdom i cervix 

uteri, ospecificerad 

N89 Andra icke inflammatoriska 
sjukdomar i vagina 

Alii morbi non inflammatorii vaginae 

Utesluter: 

Carcinoma in situ i vagina (D07.2) 

Inflammation i vagina (N76.-) 

Leukorré orsakad av trikomonas (A59.0) 

Senil (atrofisk) vaginit (N95.2) 
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N89.0 Lätt dysplasi i vagina 
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], 

grad I 

N89.1 Måttlig dysplasi i vagina 
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], 

grad II 

N89.2 Svår dysplasi i vagina som ej 

klassificeras på annan plats 
Svår dysplasi i vagina UNS 

Utesluter: 

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], 

grad III (D07.2) 

N89.3 Dysplasi i vagina, ospecificerad 

N89.4 Leukoplaki i vagina 

N89.5 Striktur och atresi i vagina 

Utesluter: 

Kongenital striktur och atresi (Q52.4) 

Postoperativa adherenser i vagina 

(N99.2) 

N89.6 Trång hymenring 
Rigid hymen 

Utesluter: 

Atrofi i vulva med striktur av introitus 

(N90.5) 

Hymen imperforatus (Q52.3) 

N89.7 Hematokolpos 
Hematokolpos med hematometra eller 

hematosalpinx 

N89.8 Andra specificerade icke 

inflammatoriska sjukdomar i vagina 
Gammal skada i vagina 

Leukorré UNS 

Sår av pessar, prolapsring och 

spiraltrådar i vagina 

Vaginalcysta 

Ärrbildning och strikturer 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, 

O71.4, O71.7, O71.8)  

Defektläkt skada på bäckenbottens 

muskler och rektovaginala fascian 

(N81.8D, N81.8E) 

Gammal skada som engagerar musklerna 

i bäckenbotten (N81.8) 

Rektovaginal fistel (N82.3) 

N89.9 Icke inflammatorisk sjukdom i 

vagina, ospecificerad 

 

N90 Andra icke inflammatoriska 
sjukdomar i vulva och 
perineum (mellangården) 

Alii morbi non inflammatorii vulvae et 
perinei 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, 

O71.7-O71.8) 

Carcinoma in situ i vulva (D07.1) 

Inflammation i vulva (N76.-) 

N90.0 Lätt dysplasi i vulva 
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], 

grad I 

N90.1 Måttlig dysplasi i vulva 
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], 

grad II 

N90.2 Svår dysplasi i vulva som ej 

klassificeras på annan plats 
Svår dysplasi i vulva UNS 

Utesluter: 

Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], 

grad III, med eller utan uppgift om svår 

dysplasi (D07.1) 

N90.3 Dysplasi i vulva, ospecificerad 

N90.4 Leukoplaki i vulva 
Dystrofi i vulva 

Krauros i vulva 

N90.5 Atrofi av vulva 
Striktur av introitus 

N90.6 Hypertrofi av vulva 
Hypertrofi av labia 

Utesluter: 

Hypertrofi av klitoris (N90.8) 

N90.7 Cysta i vulva 

Utesluter: 

Cysta i Bartholins körtel (N75.0) 

N90.8 Andra specificerade icke 

inflammatoriska sjukdomar i vulva 

och perineum 
Adherenser i vulva 

Gammal skada ytligt i vulva och 

perineum  

Hypertrofi av klitoris 

Utesluter: 

Defektläkt  

• perineotomi (N81.8C)  

• skada på perinealkroppen (N81.8A, 

N81.8B) 
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N90.8A Gammal skada ytligt i vulva och perineum 
Utesluter: 

Skada på muskler och muskelfästen i 

perineum (N81.8A, N81.8B, N81.8C) 

N90.8W Andra specificerade icke-inflammatoriska 

sjukdomar i vulva och perineum 

N90.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vulva 

och perineum, ospecificerad 

N91 Utebliven, sparsam och gles 
menstruation 

Amenorrhoea, hypomenorrhoea, 
oligomenorrhoea 

Utesluter: 

Dysfunktion av ovarier (E28.-) 

N91.0 Primär amenorré 
Uteblivet igångsättande av menstruation 

vid puberteten 

N91.1 Sekundär amenorré 
Utebliven menstruation hos kvinna som 

haft menstruation 

N91.2 Amenorré, ospecificerad 
Utebliven menstruation UNS 

N91.3 Primär oligomenorré 
Sparsam och gles menstruation ända från 

början 

N91.4 Sekundär oligomenorré 
Sparsam och gles menstruation hos 

kvinna med tidigare normal menstruation 

N91.5 Oligomenorré, ospecificerad 
Hypomenorré UNS 

N92 Riklig, frekvent och oregelbun-
den menstruation 

Menorrhagia, polymenorrhoea, 
menstruatio irregularis 

Utesluter: 

Blödning efter menopaus (N95.0) 

N92.0 Riklig och frekvent menstruation med 

regelbunden menstruationscykel 
Menorragi UNS 

Polymenorré 

Rikliga menstruationsblödningar UNS 

N92.1 Riklig och frekvent menstruation med 

oregelbunden menstruationscykel 
Menometrorragi 

Metrorragi 

Oregelbunden blödning med förkortade 

intervall mellan 

menstruationsblödningarna 

Oregelbunden intermenstruell blödning 

Utesluter: 

Tillfällig dysfunktionell blödning 

(N93.8) 

N92.2 Rikliga pubertetsblödningar 
Menorragi i puberteten 

Pubertetsblödning 

Rikliga blödningar vid början av 

menstruationsperioderna 

N92.3 Ovulationsblödning 
Regelbunden intermenstruell blödning 

N92.4 Rikliga blödningar i anslutning till 

menopausen 
Menorragi och metrorragi i 

perimenopausen 

N92.5 Annan specificerad oregelbunden 

menstruation 

N92.6 Oregelbunden menstruation, 

ospecificerad 
Menstruationsrubbning UNS 

Oregelbundna blödningar UNS 

N93 Annan onormal blödning från 
livmodern och slidan 

Alia haemorrhagia anormalis uteri et 
vaginae 

Utesluter: 

Blödning från vagina hos nyfödd (P54.6) 

Pseudomenstruation (P54.6) 

N93.0 Blödning efter samlag 
Koitusblödning 

Kontaktblödning 

N93.8 Annan specificerad onormal blödning 

från uterus och vagina 
Dysfunktionell eller funktionell blödning 

från uterus eller vagina UNS 

N93.9 Onormal blödning från uterus och 

vagina, ospecificerad 
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N94 Smärtor och andra symtom 
som har samband med de 
kvinnliga könsorganen och 
menstruationscykeln 

Dolores et alia symptomata, ad 
organa genitalia feminae et ad 
cyclum menstruationis relata 

N94.0 Smärtsam ägglossning 
Mittelschmerz 

Ovulationssmärta 

N94.1 Dyspareuni 
Smärtor vid samlag 

Utesluter: 

Psykogen dyspareuni (F52.6) 

N94.2 Vaginism 
Slidkramp 

Utesluter: 

Psykogen vaginism (F52.5) 

N94.3 Premenstruellt spänningssyndrom 

[PMS] 

N94.4 Primär dysmenorré 

N94.5 Sekundär dysmenorré 

N94.6 Dysmenorré, ospecificerad 

N94.8 Andra specificerade tillstånd som har 

samband med de kvinnliga 

könsorganen och menstruationscykeln 

N94.9 Ospecificerat tillstånd som har 

samband med de kvinnliga 

könsorganen och menstruationscykeln 

N95 Sjukliga tillstånd i samband 
med klimakteriet 

Morbi menopausales et 
perimenopausales 

Utesluter: 

För tidig menopaus UNS (E28.3) 

Osteoporos efter menopausen (M81.0) 

Osteoporos efter menopausen med 

patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) 

(M80.0) 

Postmenopaus-uretrit (N34.2) 

Riklig blödning i perioden före 

menopausen (N92.4) 

N95.0 Postmenopausal blödning 
Blödning efter menopausen 

Utesluter: 

I samband med inducerad menopaus 

(N95.3) 

N95.0A Postmenopausal blödning hos icke 

hormonbehandlad kvinna 

N95.0B Postmenopausal blödning hos 

östrogenbehandlad kvinna 

N95.0W Annan specificerad postmenopausal 

blödning 

N95.0X Postmenopausal blödning, ospecificerad 

N95.1 Tillstånd i samband med klimakteriet 
Symtom såsom svettbyar, blodvallning, 

sömnlöshet och hjärtklappning vid 

menopaus 

Utesluter: 

I samband med inducerad menopaus 

(N95.3) 

N95.2 Atrofisk vaginit efter menopausen 
Senil (atrofisk) vaginit 

Utesluter: 

I samband med inducerad menopaus 

(N95.3) 

N95.3 Tillstånd sammanhängande med icke 

naturlig menopaus 
Varje tillstånd under N95.0-N95.2 som 

följd av medicinskt eller kirurgisk 

inducerad menopaus 

N95.8 Andra specificerade sjukliga tillstånd 

i samband med klimakteriet 

N95.9 Sjukligt tillstånd i samband med 

klimakteriet, ospecificerat 

N96 Kvinna med habituella aborter 
(upprepade missfall) 

Femina habitualiter abortans 
Vårdtillfälle utan aktuell graviditet 

Utesluter: 

Med aktuell abort (O03-O06) 

Under aktuell graviditet (O26.2) 
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N97 Kvinnlig infertilitet 
(ofruktsamhet) 

Infertilitas feminae 

Innefattar: 

Kvinnlig sterilitet UNS 

N97.0 Kvinnlig infertilitet med anovulation 

N97.1 Kvinnlig infertilitet beroende på störd 

funktion i äggledarna 
Infertilitet på grund av stenos, ocklusion 

och medfödd anomali av äggledarna, 

postinfektiösa bäckenadherenser samt 

bäckenadherenser efter kirurgiskt 

ingrepp 

N97.2 Kvinnlig infertilitet beroende på störd 

funktion i uterus 
Infertilitet på grund av förvärvade 

anomalier t.ex. adherenser, myom och 

polyper 

I samband med medfödd anomali av 

uterus 

N97.3 Kvinnlig infertilitet beroende på störd 

funktion i livmoderhalsen 

N97.4 Kvinnlig infertilitet beroende på 

faktorer hos mannen 

N97.8 Kvinnlig infertilitet av annan 

specificerad orsak 

N97.8A Kvinnlig infertilitet: immunologiska orsaker 

N97.8B Kvinnlig infertilitet: sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 

N97.8C Kvinnlig infertilitet: oförklarad efter 

utredning 

N97.8D Kvinnlig infertilitet: i samband med 

endometrios 

N97.8W Kvinnlig infertilitet av annan specificerad 

orsak 

N97.9 Kvinnlig infertilitet, ospecificerad 

N98 Komplikationer i samband med 
assisterad befruktning 

Complicationes per fertilizationem 
artificialem 

N98.0 Infektion i samband med 

insemination 

N98.1 Hyperstimulering av ovarierna 
Hyperstimulering av ovarierna i samband 

med inducerad ovulation 

N98.2 Komplikationer vid försök till 

införande av befruktat ägg vid in 

vitro-fertilisering 

N98.3 Komplikationer vid försök till 

införande av embryo (embryo 

transfer) 

N98.8 Andra specificerade komplikationer i 

samband med assisterad befruktning 

N98.9 Komplikation i samband med 

assisterad befruktning, ospecificerad 
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ANDRA SJUKLIGA TILLSTÅND I URIN- 
OCH KÖNSORGANEN (N99)  

Alii morbi organorum urogenitalium 

N99 Sjukliga tillstånd i urin- och 
könsorganen efter kirurgiska 
och medicinska ingrepp som ej 
klassificeras på annan plats 

Morbi organorum urogenitalium post 
interventiones non alibi classificati 

Utesluter: 

Osteoporos efter ooforektomi (M81.1) 

Osteoporos efter ooforektomi med 

patologisk faktur (fragilitetsfraktur) 

(M80.1) 

Strålcystit (N30.4) 

Tillstånd i samband med inducerad 

menopaus (N95.3) 

N99.0 Njursvikt efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp 

N99.1 Uretrastriktur efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp 
Uretrastriktur efter kateterisering 

N99.2 Postoperativa adherenser i vagina 

N99.3 Prolaps av vaginalvalvet efter 

hysterektomi 
Prolaps efter supravaginal 

uterusamputation 

N99.4 Peritonealadherenser i bäckenet efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 

N99.5 Bristande funktion i yttre 

stomiöppningar i urinorganen 

N99.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i urin- och 

könsorganen efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp  
Residual ovary syndrome 

N99.9 Sjukdomstillstånd i urin- och 

könsorganen efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp, ospecificerat 
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Kapitel 15 

Graviditet, förlossning och 
barnsängstid (O00-O99) 
Graviditas, partus et puerperium 
Utesluter: 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Postpartumnekros av hypofysen (E23.0) 

Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-) 

Puerperal osteomalaci (M83.0) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-) 

Övervakning av normal graviditet (Z34.-) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

O00-O08  Graviditet som avslutas med abort 

O10-O16  Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid 

O20-O29  Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med 

graviditeten 

O30-O49  Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt 

befarade förlossningsproblem 

O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning 

O80-O84  Förlossning 

O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden 

O94-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras på annan plats 
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GRAVIDITET SOM AVSLUTAS MED 
ABORT (O00-O08)  

Graviditas abortiva 

Utesluter: 

Graviditet som vid flerbörd fortsätter efter abort av 

ett eller flera foster (O31.1) 

O00 Utomkvedshavandeskap 

Graviditas extrauterina 
Tilläggskod från kategori O08.- kan 

användas för att ange eventuella 

komplikationer 

Innefattar: 

Brusten extrauteringraviditet 

O00.0 Graviditet i bukhålan 
Abdominell graviditet 

Utesluter: 

Förlossning av livsdugligt foster vid 

abdominell graviditet (O83.3) 

Vård av modern på grund av livsdugligt 

foster vid abdominell graviditet (O36.7) 

O00.1 Graviditet i äggledaren 
Ruptur av äggledare på grund av 

graviditet 

Tubarabort 

Tubargraviditet 

O00.2 Äggstocksgraviditet 
Ovarial graviditet 

O00.8 Annan specificerad 

extrauteringraviditet 
Graviditet: 

• intracervikal 

• intraligamentär 

• intramural 

• kornual 

O00.9 Extrauteringraviditet, 

ospecificerad 

O01 Druvbörd 

Mola hydatidosa 
Tilläggskod från kategori O08.- kan 

användas för att ange eventuella 

komplikationer 

Utesluter: 

Malign hydatidiform mola (D39.2) 

O01.0 Klassisk blåsmola 
Komplett hydatidiform mola 

O01.1 Inkomplett och partiell blåsmola 

O01.9 Blåsmola, ospecificerad 
Trofoblastsjukdom UNS 

O02 Annat onormalt utfall av 
befruktningen 

Alia procreatio abnormalis 
conceptionis 

Tilläggskod från kategori O08.- kan 

användas för att ange eventuella 

komplikationer 

Utesluter: 

Fetus papyraceus (O31.0) 

O02.0 Ofostrig graviditet 

O02.1 Uteblivet missfall 
Abortus inhibitus 

Missed abortion 

Tidig fosterdöd med kvarhållet foster 

Utesluter: 

Missed abortion med: 

• blåsmola (O01.-) 

• cervixdilatation (O03.-) 

• ofostrigt ägg (O02.0) 

O02.8 Annat specificerat onormalt utfall 

av befruktningen 

Utesluter: 

Onormalt utfall av befruktningen med: 

• blåsmola (O01.-) 

• icke-hydatidiform mola (O02.0) 

• ofostrigt ägg (O02.0) 

O02.9 Onormalt utfall av befruktningen, 

ospecificerat 
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Följande fjärdepositionsuppdelning används 

tillsammans med kodnumren O03-O06 

Anmärkning: 

Inkomplett abort anger kvarvarande rester av 

abortmaterial 

.0 Inkomplett, komplicerad med infektion i 

könsorgan och bäcken 

Med tillstånd under O08.0 

.1 Inkomplett, komplicerad med utdragen eller 

ymnig blödning 

Med tillstånd under O08.1 

.2 Inkomplett, komplicerad med embolism 

Med tillstånd under O08.2 

.3 Inkomplett, med andra och icke specificerade 

komplikationer 

Med tillstånd under O08.3 - O08.9 

.4 Inkomplett utan komplikation 

.5 Komplett eller ospecificerad, komplicerad med 

infektion i könsorgan och bäcken 

Med tillstånd under O08.0 

.6 Komplett eller ospecificerad, komplicerad med 

utdragen eller ymnig blödning 

Med tillstånd under O08.1 

.7 Komplett eller ospecificerad, komplicerad med 

embolism 

Med tillstånd under O08.2 

.8 Komplett eller ospecificerad, med andra eller 

ospecificerade komplikationer 

Med tillstånd under O08.3 - O08.9 

.9 Komplett eller ospecificerad, utan komplikation 

O03 Spontanabort 

Abortus spontaneus 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Missfall 

O04 Legal abort 

Abortus legalis 

(För fjärdepositionsuppdelning se 

ovan) 

Innefattar: 

Legalt eller terapeutiskt avbrytande av 

graviditet 

O04.9A  Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 

Anmärkning:  

Om fördjupningskoder till O04.9 används i 

kombination med något annat 

decimalnummer inom O04, anges den 

senare koden som primärkod 

(huvuddiagnos). Fördjupningskoden till 

O04.9 anges då som tilläggskod (bidiagnos) 

för att graviditetslängden ska framgå. 

O04.9B  Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 9+1 

t.o.m. v. 12+0 

Anmärkning:  

Se Anmärkning under O04.9A 

O04.9C Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 12+1 

t.o.m. v. 18+0 

Anmärkning:  

Se Anmärkning under O04.9A 

O04.9D  Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 18+1 

t.o.m. v. 22+0 

Anmärkning: 

Se Anmärkning under O04.9A 

O04.9E Legal abort fr.o.m. graviditetsvecka 22+1 

Anmärkning:  

Se Anmärkning under O04.9A 

O04.9X Legal abort, graviditetslängd ospecificerad 

Anmärkning:  

Se Anmärkning under O04.9A 

O05 Annan abort 

Alius abortus 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

Innefattar: 

Illegal abort 

O06 Ospecificerad abort 

Abortus non specificatus 
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan) 

O07 Misslyckat försök till abort 

Abortus frustra temptatus 

Innefattar: 

Misslyckat försök till igångsättande av 

abort 

Utesluter: 

Inkomplett abort (O03-O06) 

O07.0 Misslyckat försök till legal abort, 

komplicerad med infektion i 

könsorgan och bäcken 
Med tillstånd under O08.0 

O07.1 Misslyckat försök till legal abort, 

komplicerad med utdragen eller 

ymnig blödning 
Med tillstånd under O08.1 

O07.2 Misslyckat försök till legal abort, 

komplicerad med embolism 
Med tillstånd under O08.2 

O07.3 Misslyckat försök till legal abort, 

med andra och ospecificerade 

komplikationer 
Med tillstånd under O08.3-O08.9 
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O07.4 Misslyckat försök till legal abort, 

utan komplikation 
Misslyckad legal abort UNS 

O07.5 Annat och ospecificerat misslyckat 

försök till abort, komplicerat med 

infektion i könsorgan och bäcken 
Med tillstånd under O08.0 

O07.6 Annat och ospecificerat misslyckat 

försök till abort, komplicerat med 

utdragen eller ymnig blödning 
Med tillstånd under O08.1 

O07.7 Annat och ospecificerat misslyckat 

försök till abort, komplicerat med 

emboli 
Med tillstånd under O08.2 

O07.8 Annat och ospecificerat misslyckat 

försök till abort med andra och 

ospecificerade komplikationer 
Med tillstånd under O08.3-O08.9 

O07.9 Annat och ospecificerat misslyckat 

försök till abort, utan 

komplikation 
Misslyckat försök till abort UNS 

O08 Komplikationer efter abort, 
utomkvedshavandeskap och 
druvbörd 

Complicationes post abortum, 
graviditatem extrauterinam et molam 
hydatidosam 

O08.0 Infektion i könsorgan och bäcken 

efter abort, extrauteringraviditet 

och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

• bäckenperitonit 

• endometrit 

• parametrit 

• salpingit 

• salpingo-ooforit 

• sepsis 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att 

ange septisk chock 

Utesluter: 

Septisk emboli (O08.2) 

Urinvägsinfektion (O08.8) 

O08.1 Långvarig eller riklig blödning 

efter abort, extrauteringraviditet 

och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av långvarig eller riklig 

blödning med eller utan 

koagulationsrubbning 

O08.2 Emboli efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

• emboli efter blodpropp 

• emboli UNS 

• fostervattenemboli 

• luftemboli 

• lungemboli 

• septisk emboli 

O08.3 Chock efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

• cirkulationskollaps 

• postoperativ chock 

Utesluter: 

Septisk chock (R57.2) 
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O08.4 Njursvikt efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

• njursvikt 

• oliguri 

• tubulär nekros 

• uremi 

O08.5 Ämnesomsättningsrubbning efter 

abort, extrauteringraviditet och 

mola 
Elektrolytrubbning som komplikation till 

tillstånd under O00-O07 

O08.6 Skada på organ och vävnader i 

bäckenet efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

Laceration, perforation, slitningar eller 

kemisk skada på: 

• ligamentum latum 

• livmodern 

• livmoderhalsen 

• periuretrala vävnader 

• tjocktarmen 

• urinblåsan 

O08.7 Andra venösa komplikationer efter 

abort, extrauteringraviditet och 

mola 
Trombos och tromboflebit efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 

O08.8 Andra specificerade 

komplikationer efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-

O07 i form av: 

• cerebral syrebrist 

• hjärtstillestånd 

• hjärtsvikt 

• urinvägsinfektion 

O08.9 Komplikation efter abort, 

extrauteringraviditet och mola, 

ospecificerad 
Ospecificerad komplikation till tillstånd 

under O00-O07 

ÖDEM, PROTEINURI (ÄGGVITA I 
URINEN) OCH HYPERTONI UNDER 
GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH 
BARNSÄNGSTID (O10-O16)  

Oedema, proteinuria et hypertonia in 
graviditate, partu et puerperio 

O10 Tidigare konstaterad hypertoni 
som komplikation under 
graviditet, förlossning och 
barnsängstid 

Hypertonia praedefinita, 
graviditatem, partum et puerperium 
complicans 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden med eller utan 

proteinuri före graviditeten 

Utesluter: 

Tillstånd med tillstötande (pålagrad) 

preeklampsi (O11) 

O10.0 Essentiell hypertoni, som funnits 

före graviditeten, som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Varje tillstånd under I10 som 

specificeras som orsak till obstetrisk vård 

under graviditet, förlossning eller 

barnsängstid 

O10.1 Hypertoni med hjärtsjukdom, som 

funnits före graviditeten, som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Varje tillstånd under I11.- som 

specificeras som orsak till obstetrisk vård 

under graviditet, förlossning eller 

barnsängstid 

O10.2 Hypertoni med njursjukdom, som 

funnits före graviditeten, som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Varje tillstånd under I12.- som 

specificeras som orsak till obstetrisk vård 

under graviditet, förlossning eller 

barnsängstid 
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O10.3 Hypertoni med hjärt- och 

njursjukdom, som funnits före 

graviditeten, som komplikation 

under graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Varje tillstånd under I13.- som 

specificeras som orsak till obstetrisk vård 

under graviditet, förlossning eller 

barnsängstid 

O10.4 Sekundär hypertoni, som funnits 

före graviditeten, som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Varje tillstånd under I15.- som 

specificeras som orsak till obstetrisk vård 

under graviditet, förlossning eller 

barnsängstid 

O10.9 Ospecificerad hypertoni, som 

funnits före graviditeten, som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 

O11 Preeklampsi som tillstöter till 
kronisk hypertoni 

Preeclampsia propter 
hypertoniam chronicam 

Tillstånd under O10.- komplicerade med 

preeklampsi 

Preeklampsi som tillstöter till (pålagras): 

• hypertoni UNS 

• tidigare konstaterad hypertoni 

O12 Graviditetsödem och proteinuri 
utan hypertoni 

Oedema et proteinuria gravidarum 
sine hypertonia 

O12.0 Graviditetsödem 

O12.1 Proteinuri under graviditet 

O12.2 Graviditetsödem med proteinuri 

O13 Graviditetshypertoni  

Hypertonia gravidarum  

Graviditetshypertoni UNS 

Graviditetsinducerad hypertoni UNS 

Innefattar:  

Övergående hypertoni vid graviditet  

O14 Preeklampsi 

Preeclampsia  

Utesluter: 

Tillstötande (pålagrad) preeklampsi 

(O11) 

O14.0 Lätt till måttlig preeklampsi 

O14.1 Svår preeklampsi 
Svår preeklampsi med eller utan 

organpåverkan 

O14.2 HELLP-syndrom 
 Kombination av hemolys, förhöjda 

leverenzymer och lågt antal trombocyter 

O14.9 Preeklampsi, ospecificerad 

O15 Graviditetskramper 

Eclampsia 

Innefattar: 

Eklampsi med hypertoni som orsakas av 

graviditeten eller hypertoni som finns 

före graviditeten 

Kramper vid tillstånd under O10-O14 

och O16 

O15.0 Eklampsi under graviditeten 

O15.1 Eklampsi under förlossningen 

O15.2 Eklampsi under barnsängstiden 

O15.9 Eklampsi, tidpunkt ej angiven 
Eklampsi UNS 

O16 Ospecificerad hypertoni hos 
modern 

Hypertonia non specificata matris  
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ANDRA SJUKDOMAR HOS DEN 
BLIVANDE MODERN I HUVUDSAK 
SAMMANHÄNGANDE MED 
GRAVIDITETEN (O20-O29)  

Alii morbi matris praecipue ad graviditatem 
pertinentes 

Anmärkning: 

Kategorierna O24.- och O25.- innefattar de 

uppräknade tillstånden även om de inträffar under 

förlossningen eller barnsängstiden 

Utesluter: 

Vård av modern sammanhängande med problem 

relaterade till fostret, amnionhålan samt befarade 

förlossningsproblem (O30-O48) 

Sjukdomar hos modern som klassificeras på annan 

plats men som komplicerar graviditeten, värkarbetet, 

förlossningen och barnsängstiden (O98-O99) 

 

Tilläggskod kan användas för att ange aktuell 

manifestation av diabetes mellitus 

O20 Blödning i tidig graviditet 

Haemorrhagia in initio graviditatis 

Utesluter: 

Graviditet som slutar med abort  

(O00-O08) 

O20.0 Hotande missfall 
Blödning specificerad som orsakad av 

hotande abort 

O20.8 Annan specificerad blödning i tidig 

graviditet 

O20.9 Blödning i tidig graviditet, 

ospecificerad 

O21 Ihållande kräkningar under 
graviditeten 

Hyperemesis gravidarum 

Tilläggskod kan användas för att ange orsak 

O21.0 Lätta graviditetskräkningar 
Hyperemesis gravidarum, lätt eller 

ospecificerad, som börjar före utgången 

av graviditetsvecka 22 

O21.1 Graviditetskräkningar med 

ämnesomsättningsrubbning 
Hyperemesis gravidarum, som börjar 

före utgången av graviditetsvecka 22 

med metabolisk störning såsom: 

• dehydrering 

• elektrolytrubbning 

O21.2 Kräkningar i sen graviditet 
Ihållande kräkningar som börjar efter 

utgången av graviditetsvecka 22 

O21.8 Annat specificerat 

kräkningstillstånd som 

komplikation till graviditeten 
Kräkningar orsakade av sjukdomar som 

klassificeras på annan plats och som är 

komplikation till graviditeten 

O21.9 Graviditetskräkningar, 

ospecificerade 

O22 Venösa komplikationer och 
hemorrojder under graviditeten 

Complicationes venosae et 
haemorrhoides gravidarum 

Utesluter: 

Obstetrisk lungemboli (O88.-) 

De uppräknade tillstånden som 

komplikationer vid: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O07, O08.7) 

• förlossning och barnsängstid (O87.-) 

O22.0 Åderbråck i benen under 

graviditeten 
Varicer under graviditeten UNS 

O22.1 Åderbråck i könsorganen under 

graviditeten 
Åderbråck i perineum, vagina och vulva 

under graviditeten 

O22.2 Ytliga tromboflebiter under 

graviditeten 
Tromboflebiter i benen under 

graviditeten 

O22.3 Djup ventrombos under 

graviditeten 
Djup ventrombos före förlossningen 

O22.4 Hemorrojder under graviditeten 
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O22.5 Cerebral ventrombos under 

graviditeten 

O22.8 Andra specificerade venösa 

komplikationer under graviditeten 

O22.9 Venös komplikation under 

graviditeten, ospecificerad 
Graviditetsflebit UNS 

Graviditetsflebopati UNS 

Graviditetstrombos UNS 

O23 Infektioner i urin- och könsor-
ganen under graviditeten 

Infectiones organorum urogenitalium 
gravidarum 

Utesluter:  

Infektioner i urin- och könsorgan hos 

modern som komplicerar graviditet, 

förlossning och barnsängstid  

• gonorré (O98.2)  

• sexuellt överförd sjukdom, annan eller  

 UNS (O98.3)  

• syfilis (O98.1)  

• tuberkulos (O98.0)  

O23.0 Infektion i njure under 

graviditeten 
Pyelit och pyelonefrit under graviditeten 

O23.1 Cystit under graviditeten 

O23.2 Uretrit under graviditeten 

O23.3 Infektioner i andra delar av 

urinorganen under graviditeten 

O23.4 Ospecificerad infektion i 

urinorganen under graviditeten 
Asymtomatisk bakteriuri under 

graviditeten 

O23.5 Infektioner i könsorganen under 

graviditeten 

O23.9 Annan och ospecificerad infektion 

i urin- och könsorganen under 

graviditeten 
Infektion i urin- och könsorganen under 

graviditeten UNS 

O24 Diabetes under graviditeten 

Diabetes mellitus gravidarum 

Innefattar: 

Vid förlossning och under 

barnsängstiden 

Tilläggskod kan användas för att ange aktu-

ell manifestation av diabetes mellitus 

O24.0 Diabetes mellitus typ 1 före 

graviditeten 

O24.0B Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass B 

O24.0C Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass C 

O24.0D Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass D 

O24.0E Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass E 

O24.0F Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass F 

O24.0X Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites 

klass ospecificerad 

O24.1 Diabetes mellitus typ 2 före 

graviditeten 

O24.2 Näringsbristrelaterad diabetes 

före graviditeten 

O24.3 Diabetes före graviditeten, 

ospecificerad 

O24.4 Diabetes som uppträder under 

graviditeten 
Graviditetsdiabetes UNS 

O24.4A Graviditetsdiabetes, ej läkemedelsbehandlad 

(Whites klass A) 

O24.4B Graviditetsdiabetes, läkemedelsbehandlad 

(Whites klass AB) 

O24.4X Diabetes som uppträder under graviditeten, 

ospecificerad 

O24.9 Diabetes under graviditeten, 

ospecificerad 

O25 Undernäring under graviditeten 

Malnutritio gravidarum 

Innefattar: 

Undernäring vid förlossning och under 

barnsängstid 
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O26 Vård av modern för andra 
tillstånd i huvudsak 
sammanhängande med 
graviditeten 

Cura aliarum conditionum 
maternarum praecipue ad 
graviditatem pertinentium 

O26.0 Onormalt stor viktökning under 

graviditeten 

Utesluter: 

Graviditetsödem (O12.0, O12.2) 

O26.1 Låg viktökning under graviditeten 

O26.2 Vård av kvinna med habituell 

abort i anamnesen, med aktuell 

graviditet 

Utesluter: 

Kvinna med habituell abort med aktuell 

abort (O03-O06) 

Kvinna med habituell abort utan aktuell 

graviditet (N96) 

O26.3 Kvarvarande intrauterint 

preventivmedel under graviditeten 

O26.4 Herpes gestationis 

O26.5 Maternellt hypotensionssyndrom 
Hypotensionssyndrom i liggande 

ställning (vena cava-syndrom) 

O26.6 Leverrubbningar under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Hepatos 

Kolestas (intrahepatisk) vid graviditet 

Levernekros med leversvikt 

Obstetrisk kolestas 

Utesluter: 

Hepatorenalt syndrom efter värkarbete 

och förlossning (O90.4) 

Virushepatit (O98.4) 

O26.7 Symfyseolys under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 

Utesluter: 

Traumatisk symfyseolys under 

förlossning (O71.6) 

O26.8 Andra specificerade 

graviditetsrelaterade tillstånd 
Njursjukdom i samband med graviditet 

Perifer neuropati i samband med 

graviditet 

Pruritus gravidarum 

Utmattning och trötthet 

sammanhängande med graviditet 

O26.8A Graviditet som uppkommit genom assisterad 

befruktning 

O26.8B Graviditetsrelaterade buksmärtor 

O26.8C Hydronefros under graviditet 

O26.8D Karpaltunnelsyndrom under graviditet 

O26.8E Graviditetsklåda, utan leverpåverkan 

O26.8F Prurigo gestationis of Besnier 

O26.8G Polymorf eruption vid graviditet 

O26.8W Andra specificerade graviditetsrelaterade 

tillstånd 

O26.9 Tillstånd eller rubbning 

sammanhängande med 

graviditeten, ospecificerat 

O28 Onormala fynd vid 
undersökning av den blivande 
modern 

Abnormitates in examinatione 
antenatali matris inventae 

Utesluter: 

Diagnostiska fynd som klassificeras på 

annan plats 

Vård av den blivande modern 

sammanhängande med problem hos 

foster, amnionhåla och befarade 

förlossningsproblem (O30-O48) 

O28.0 Onormalt hematologiskt fynd vid 

undersökning under graviditet 

O28.1 Onormalt biokemiskt fynd vid 

undersökning under graviditet 

O28.2 Onormalt cytologiskt fynd vid 

undersökning under graviditet 

O28.3 Onormalt ultraljudfynd vid 

undersökning under graviditet 

O28.4 Onormalt röntgenfynd vid 

undersökning under graviditet 
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O28.5 Onormalt kromosomfynd och 

genetiskt fynd vid undersökning 

under graviditet 

O28.8 Andra specificerade onormala 

fynd vid undersökning under 

graviditet 

O28.9 Onormalt fynd vid undersökning 

under graviditet, ospecificerat 

O29 Komplikationer vid anestesi 
under graviditet 

Complicationes per anaesthesiam 
intra graviditatem 

Innefattar: 

Komplikationer hos gravid kvinna på 

grund av allmän anestesi, lokalanestesi 

eller smärtstillande medel 

Utesluter: 

Komplikationer vid anestesi under: 

• abort, extrauteringraviditet eller 

mola (O00-O08) 

• barnsängstid (O89.-) 

• värkarbete och förlossning (O74.-) 

O29.0 Lungkomplikationer orsakade av 

anestesi under graviditet 
Adult respiratory distress syndrome 

Aspirationspneumonit 

Inhalation av maginnehåll eller sekret 

UNS 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration 

Lunginsufficiens 

Mendelsons syndrom 

O29.1 Hjärtkomplikationer orsakade av 

anestesi under graviditet 
Hjärtstillestånd 

Hjärtsvikt 

O29.2 Komplikationer från centrala 

nervsystemet orsakade av anestesi 

under graviditet 
Cerebral anoxi orsakad av anestesi under 

graviditet 

O29.3 Toxisk reaktion orsakad av lokal 

anestesi under graviditet 

O29.4 Huvudvärk efter spinal- och 

epiduralanestesi under graviditet 

O29.5 Andra specificerade 

komplikationer orsakade av 

spinal- och epiduralanestesi under 

graviditet 

O29.6 Misslyckad eller svårgenomförd 

intubation under graviditet 

O29.8 Andra specificerade 

komplikationer vid anestesi under 

graviditet 

O29.9 Komplikation vid anestesi under 

graviditet, ospecificerad 
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VÅRD UNDER GRAVIDITET PÅ GRUND 
AV PROBLEM RELATERADE TILL 
FOSTRET OCH AMNIONHÅLAN 
(FOSTERVATTENHÅLAN) SAMT 
BEFARADE FÖRLOSSNINGSPROBLEM 
(O30-O49)  

Cura matris ad fetum, cavitatem 
amnioticam et problemata possibilia partus 
pertinens 

O30 Flerbördsgraviditet 

Graviditas plurifetationis 

Utesluter: 

Komplikationer specifika för 

flerbördsgraviditet (O31.-) 

O30.0 Tvillinggraviditet 

O30.0A Dikorionisk/diamniotisk tvillinggraviditet 

O30.0B Monokorionisk/diamniotisk 

tvillinggraviditet 

O30.0C Monokorionisk/monoamniotisk 

tvillinggraviditet 

O30.0X Tvillinggraviditet, ospecificerad 

O30.1 Trillinggraviditet 

O30.2 Fyrlinggraviditet 

O30.8 Annan specificerad 

flerbördsgraviditet 

O30.9 Flerbördsgraviditet, ospecificerad 

O31 Komplikationer specifika för 
flerbördsgraviditet 

Complicationes specificae 
graviditatis plurifetationis 

Utesluter: 

Fördröjd förlossning av den andra 

tvillingen, trillingen etc. (O63.2) 

Förlossningshinder (O64-O66) 

Placentalt transfusionssyndrom (O43.0) 

Sammanväxta tvillingar som orsakar 

disproportion mellan foster och bäcken 

(O33.7) 

O31.0 Fetus papyraceus 
Mumifierat foster 

O31.1 Graviditet som fortsätter efter 

abort av ett eller flera foster 
Selektiv abort 

O31.2 Graviditet som fortsätter efter 

intrauterin död av ett eller flera 

foster 

O31.2A Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter 

intrauterin död av ett eller flera foster, t.o.m. 

vecka 21+6 

O31.2B Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter 

intrauterin död av ett eller flera foster, 

fr.o.m. vecka 22+0 

O31.2X Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter 

intrauterin död av ett eller flera foster, 

tidpunkt ospecificerad 

O31.8 Andra specificerade 

komplikationer specifika för 

flerbörd 

O32 Vård av blivande moder på 
grund av känt eller misstänkt 
onormalt fosterläge 

Cura matris propter 
malpraesentationem fetus notam 
sive suspectam 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

observation, sjukhusvård eller annan 

obstetrisk vård av modern eller orsak till 

kejsarsnitt före värkarbetets början. 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden med 

förlossningshinder under pågående 

värkarbete (O64.-) 

O32.0 Vård av blivande moder på grund 

av instabilt fosterläge 

O32.1 Vård av blivande moder på grund 

av sätesbjudning 

O32.2 Vård av blivande moder på grund 

av tvärläge eller snedläge 

O32.3 Vård av blivande moder på grund 

av ansikts- eller pannbjudning 

O32.4 Vård av blivande moder på grund 

av högt stående huvud vid 

fullgången tid 
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O32.5 Vård av blivande moder på grund 

av onormalt fosterläge hos ett eller 

flera foster 

O32.6 Vård av blivande moder på grund 

av på flera sätt onormalt fosterläge 

O32.8 Vård av blivande moder på grund 

av andra specificerade 

fosterfellägen 

O32.9 Vård av blivande moder på grund 

av fosterfelläge, ospecificerat 

O33 Vård av blivande moder på 
grund av känt eller misstänkt 
missförhållande mellan 
bäcken- och fosterstorlek 

Cura matris propter disproportionem 
fetopelvinam notam sive suspectam 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

observation, sjukhusvård eller annan 

obstetrisk vård av modern eller orsak till 

kejsarsnitt före värkarbetets början. 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden med 

förlossningshinder under pågående 

värkarbete (O65-O66) 

O33.0 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

bäckendeformitet 

O33.1 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

trångt bäcken 

O33.2 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

förträngd bäckeningång 

O33.3 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

förträngd bäckenutgång 

O33.4 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på både 

moder och foster 

O33.5 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på stort 

foster 

O33.6 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

hydrocefalusfoster 

O33.7 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion beroende på 

andra fostermissbildningar 
Ascites eller hydrops hos fostret 

Myelomeningocele 

Siamesiska tvillingar 

Teratom i sakralregionen hos fostret 

Tumör hos fostret 

O33.8 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion av annan 

specificerad orsak 

O33.9 Vård av blivande moder på grund 

av disproportion mellan bäcken 

och foster, ospecificerad 
Disproportio cephalo-pelvina UNS 

Disproportio feto-pelvina UNS 

O34 Vård av blivande moder på 
grund av känd eller misstänkt 
abnormitet i bäckenorganen 

Cura matris propter abnormitatem 
organorum pelvinorum notam sive 
suspectam 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

observation, sjukhusvård eller annan 

obstetrisk vård av modern eller som 

orsak till kejsarsnitt före värkarbetets 

början. 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden med 

förlossningshinder under pågående 

värkarbete (O65.5) 

O34.0 Vård av blivande moder för 

medfödd missbildning av 

livmodern 
Uterus bicornis 

Uterus duplex 
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O34.1 Vård av blivande moder för tumör 

i corpus uteri 
Myoma uteri 

Polyp i corpus uteri 

Utesluter: 

Vård av modern för cervixtumör (O34.4) 

O34.2 Vård av blivande moder för 

ärrbildning efter tidigare 

kirurgiskt ingrepp 
Tidigare kejsarsnitt 

Utesluter: 

Vaginal förlossning efter tidigare 

kejsarsnitt UNS (O75.7) 

O34.2A Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter ett tidigare kejsarsnitt (exkl.  

T-/L-snitt) 

O34.2B Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter två tidigare kejsarsnitt eller ett 

T-/L-snitt 

O34.2C Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter tre eller fler tidigare kejsarsnitt 

O34.2D Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter myomoperation 

O34.2E Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter operation av septum eller annan 

plastikoperation av uterus 

O34.2W Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter annan specificerad operation 

O34.2X Vård av blivande moder för ärrbildning i 

uterus efter tidigare kirurgiskt ingrepp, 

ospecificerat 

O34.3 Vård av blivande moder för 

cervixinsufficiens 
Cerclageoperation, profylaktiskt eller vid 

manifest cervixinsufficiens 

O34.4 Vård av blivande moder för andra 

abnormiteter i livmoderhalsen 
Cervixpolyp 

Cervixtumör 

Striktur eller stenos i cervix 

Tidigare operativt ingrepp på cervix 

O34.5 Vård av blivande moder för andra 

abnormiteter hos den gravida 

livmodern 
Framfall av gravid uterus 

Inklämning 

Retroversion av gravid uterus 

O34.6 Vård av blivande moder för 

abnormitet i vagina 
Stenos i vagina, förvärvad eller 

kongenital 

Striktur i vagina 

Tidigare kirurgiskt ingrepp i vagina 

Tumör i vagina 

Vaginalseptum 

Utesluter: 

Vård av modern för varicer i vagina 

under graviditet (O22.1) 

O34.7 Vård av blivande moder för 

abnormitet i vulva och perineum 
Fibros i perineum 

Rigid perineum 

Tidigare kirurgiskt ingrepp i perineum 

eller vulva (inklusive rituell omskärelse) 

Tumör i vulva 

Utesluter: 

Vård av modern för åderbråck i 

perineum och vulva under graviditeten 

(O22.1) 

O34.7A Vård av blivande moder för abnormitet i 

vulva och perineum i form av tidigare 

könsstympning 

O34.7W Vård av blivande moder för annan 

specificerad abnormitet i vulva eller 

perineum (t.ex. fibros, tumör) 

O34.8 Vård av blivande moder för andra 

specificerade abnormiteter i 

bäckenorganen 
Cystocele 

Ovarialtumör 

Rektocele 

Rigid bäckenbotten 

Tidigare bäckenbottenoperation 

Tidigare sfinkterruptur 

O34.8A Vård av blivande moder för abnormitet i 

bäckenorganen i form av prolaps 

O34.8B Vård av blivande moder för abnormitet i 

bäckenorganen i form av ovarialtumör 

O34.8C Vård av blivande moder för abnormitet i 

bäckenorganen i form av status post tidigare 

bäckenbotten-/prolapsoperation 

O34.8D Vård av blivande moder för abnormitet i 

bäckenorganen i form av tidigare 

sfinkterruptur 

O34.8W Vård av blivande moder för andra 

specificerade abnormiteter i bäckenorganen 
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O34.9 Vård av blivande moder för 

abnormitet i bäckenorganen, 

ospecificerad 

O35 Vård av blivande moder på 
grund av känd eller misstänkt 
abnormitet eller skada hos 
fostret 

Cura matris propter abnormitatem et 
injuriam fetus notam sive suspectam 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden hos fostret 

som orsak till observation, sjukhusvård 

eller annan obstetrisk vård av modern 

eller för avbrytande av graviditeten 

Utesluter: 

Vård av modern för känt eller misstänkt 

missförhållande mellan bäcken och 

fosterstorlek (O33.-) 

O35.0 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) missbildning i centrala 

nervsystemet hos fostret 
Anencefali 

Spina bifida 

Utesluter: 

Kromosomrubbning hos fostret (O35.1) 

O35.0A Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fostermissbildning i CNS: strukturell 

intrakraniell missbildning, hemisfärer 

O35.0B Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fostermissbildning i CNS: strukturell 

intrakraniell missbildning, 

medellinjestrukturer, skallbas 

O35.0C Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fostermissbildning i CNS: strukturell 

intrakraniell missbildning, bakre skallgropen 

O35.0D Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fostermissbildning i CNS: hydrocefalus 

(utan samband med neuralrörsdefekt) 

O35.0E Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fostermissbildning i CNS: neuralrörsdefekt 

(med eller utan hydrocefalus) 

O35.0W Vård av blivande moder för annan 

specificerad (misstänkt) fostermissbildning i 

CNS 

O35.1 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) kromosomrubbning 

hos fostret 

O35.1A Vård av blivande moder för kromosom-

rubbning hos fostret: trisomi 21 

O35.1B Vård av blivande moder för kromosom-

rubbning hos fostret: trisomi 13 

O35.1C Vård av blivande moder för kromosom-

rubbning hos fostret: trisomi 18 

O35.1D Vård av blivande moder för kromosom-

rubbning hos fostret: könskromosom-

avvikelse 

O35.1E Vård av blivande moder för kromosom-

rubbning hos fostret: obalanserad 

translokation 

O35.1W Vård av blivande moder för annan 

specificerad kromosomrubbning hos fostret 

O35.2 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) ärftlig sjukdom hos 

fostret 

Utesluter: 

Kromosomrubbning hos fostret (O35.1) 

O35.3 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) skada på fostret genom 

virussjukdom hos modern 
Cytomegalvirusinfektion 

Röda hund 

O35.4 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) skada på fostret på 

grund av alkoholmissbruk hos 

modern 

O35.5 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) skada på fostret av 

läkemedel 
Läkemedel i terapeutisk användning 

Läkemedelsmissbruk och drogmissbruk 

Utesluter: 

Påverkan på fostret under värkarbete och 

förlossning orsakad av 

läkemedelstillförsel till modern (O68.-) 

O35.6 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) skada på fostret av 

strålning 
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O35.7 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) skada på fostret genom 

andra medicinska ingrepp 
Amniocentes 

Hematologisk undersökning 

Ingrepp för biopsi 

Intrauterin kirurgi 

Intrauterint preventivmedel 

Kordocentes och intravaskulär 

transfusion 

O35.8 Vård av blivande moder för annan 

(misstänkt) abnormitet och skada 

på fostret 
Listerios 

Toxoplasmos 

O35.8A Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: kraniofaciala missbildningar 

O35.8B Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: spaltmissbildning i läpp, käke 

och/eller gom 

O35.8C Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: nackhygrom 

O35.8D Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: intratorakal missbildning (exkl. 

hjärta) 

O35.8E Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: hjärt-kärlmissbildning 

O35.8F Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: diafragmabråck 

O35.8G Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: missbildning i 

gastrointestinalkanalen 

O35.8H Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: gastroschis 

O35.8J Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: omfalocele 

O35.8K Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: njur- och 

urinvägsmissbildningar 

O35.8L Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: skelettmissbildningar (exkl. 

extremitetsdefekter) 

O35.8M Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: extremitetsdefekter (inkl. 

klumpfot) 

O35.8N Vård av blivande moder för (misstänkt) 

fosterskada: tumör 

O35.8W Vård av blivande moder för annan 

(misstänkt) specificerad abnormitet och 

skada på fostret 

O35.9 Vård av blivande moder för 

(misstänkt) abnormitet eller skada 

på fostret, ospecificerad 

O36 Vård av blivande moder på 
grund av andra kända eller 
misstänkta problem hos fostret 

Cura matris propter alia problemata 
fetus nota sive suspecta 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden hos fostret 

som orsak till observation, sjukhusvård 

eller annan obstetrisk vård av modern, 

eller för avbrytande av graviditeten 

Utesluter: 

Värkarbete och förlossning komplicerad 

av syrebrist hos fostret (O68.-) 

Placentalt transfusionssyndrom (O43.0) 

O36.0 Vård av blivande moder för Rh-

isoimmunisering 
Anti-D-immunisering 

Rh-inkompatibilitet (med hydrops 

fetalis) 

O36.1 Vård av blivande moder för annan 

isoimmunisering 
AB0-isoimmunisering 

Isoimmunisering (med hydrops fetalis) 

UNS 

O36.2 Vård av blivande moder för 

hydrops fetalis 
Hydrops fetalis UNS 

Hydrops fetalis utan samband med 

isoimmunisering 

O36.3 Vård av blivande moder på grund 

av tecken på fosterhypoxi 

O36.4 Vård av blivande moder för 

intrauterin fosterdöd 

Utesluter: 

Missed abortion (O02.1) 

O36.5 Vård av blivande moder för känd 

eller misstänkt intrauterin 

tillväxthämning 

O36.6 Vård av blivande moder för 

överdriven fetal tillväxt 
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O36.7 Vård av blivande moder för 

viabelt foster vid graviditet i 

bukhålan 

O36.8 Vård av blivande moder för annat 

känt eller misstänkt specificerat 

problem hos fostret 

O36.8A Vård av blivande moder för annat 

specificerat (misstänkt) problem hos fostret: 

genetisk ultraljudsmarkör, s.k. soft marker 

(exkl. strukturella missbildningar) 

O36.8B Vård av blivande moder för annat 

specificerat (misstänkt) problem hos fostret: 

fetal hjärtarytmi 

O36.8C Vård av blivande moder för alloimmun 

trombocytimmunisering 

O36.8D Vård av blivande moder för autoimmun 

trombocytimmunisering 

O36.8W Vård av blivande moder för annat känt eller 

misstänkt problem hos fostret 

O36.9 Vård av blivande moder för känt 

eller misstänkt problem hos 

fostret, ospecificerat 

O40 Onormalt stor mängd 
fostervatten 

Polyhydramniosis 
Hydramnion 

O41 Andra problem hänförbara till 
fostervattnet och hinnorna 

Alia problemata liquoris amniotici et 
membranarum 

Utesluter: 

För tidig hinnbristning (O42.-) 

O41.0 Oligohydramnion 
Oligohydramnion utan uppgift om 

hinnbristning 

O41.1 Infektion av fostervattenhåla och 

fosterhinnor 
Amnionit 

Korioamnionit 

O41.8 Andra specificerade problem 

hänförbara till fostervattnet och 

hinnorna 

O41.9 Problem hänförbara till 

fostervattnet och hinnorna, 

ospecificerat 

O42 För tidig hinnbristning 

Ruptura membranarum praematura 

O42.0 För tidig hinnbristning, 

värkarbetet börjar inom 24 

timmar 

O42.1 För tidig hinnbristning, 

värkarbetet börjar efter 24 

timmar 

Utesluter: 

Värkarbetet fördröjt med terapeutiska 

åtgärder (O42.2) 

O42.2 För tidig hinnbristning, 

värkarbetet fördröjt med 

terapeutiska åtgärder 

O42.9 För tidig hinnbristning, 

ospecificerad 

O43 Onormala tillstånd i 
moderkakan 

Abnormitates placentae 

Utesluter: 

För tidig avlossning av placenta (ablatio 

placentae) (O45.-) 

Placenta praevia (O44.-) 

Vård av modern för intrauterin 

tillväxthämning (O36.5) 

O43.0 Placentalt transfusionssyndrom 
Feto-maternellt 

Tvillingtransfusion 

O43.0A Placentalt transfusionssyndrom: 

fetomaternell transfusion 

O43.0B Placentalt transfusionssyndrom: 

tvillingtransfusion 

O43.0W Annat specificerat placentalt 

transfusionssyndrom 

O43.0X Placentalt transfusionssyndrom, 

ospecificerat 

O43.1 Missbildning av placenta 
Hemangiom i placenta 

Onormal placenta UNS 

Velamentöst navelsträngsfäste 
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O43.2 Patologiskt fastsittande placenta 
 Placenta: 

• accreta 

• increta 

• precreta 

Tilläggskod kan användas för att ange 

blödning i efterbördsskedet (O72.0) 

O43.2A  Placenta accreta/increta 

O43.2B  Placenta percreta 

O43.2X  Patologiskt fastsittande placenta, 

ospecificerad 

O43.8 Andra specificerade onormala 

tillstånd i placenta 
Hematom i placenta 

O43.9 Onormalt tillstånd i placenta, 

ospecificerat 

O44 Föreliggande moderkaka 

Placenta praevia 

O44.0 Placenta praevia utan blödning 
Lågt sittande placenta utan blödning 

O44.1 Placenta praevia med blödning 
Lågt sittande placenta, UNS eller med 

blödning 

Placenta praevia, marginell, partiell eller 

total, UNS eller med blödning 

Utesluter: 

Värkarbete och förlossning komplicerat 

av blödning från vasa praevia (O69.4) 

O45 För tidig avlossning av 
moderkakan 

Ablatio placentae praematura 

O45.0 För tidig avlossning av placenta 

ledande till koagulationsrubbning 
Ablatio placentae med (riklig) blödning 

med: 

• afibrinogenemi 

• disseminerad intravasal koagulation 

• hyperfibrinolys 

• hypofibrinogenemi 

O45.8 Annan för tidig avlossning av 

placenta 
Ablatio placentae utan 

koagulationsrubbning 

O45.9 För tidig avlossning av placenta, 

ospecificerad 
Ablatio placentae UNS 

O46 Blödning före förlossningen 
som ej klassificeras på annan 
plats 

Haemorrhagia ante partum non alibi 
classificata 

Utesluter: 

Blödning i tidig graviditet (O20.-) 

Blödning under förlossningen (O67.-) 

För tidig avlossning av placenta (ablatio 

placentae) (O45.-) 

Placenta praevia (O44.-) 

O46.0 Blödning före förlossningen 

ledande till koagulationsrubbning 
Riklig blödning före förlossningen med: 

• afibrinogenemi 

• disseminerad intravasal koagulation 

• hyperfibrinolys 

• hypofibrinogenemi 

O46.8 Annan blödning före förlossningen 
Blödning före förlossningen utan 

koagulationsrubbning 

Randsinusblödning 

O46.9 Blödning före förlossningen, 

ospecificerad 

O47 Förvärkar och hotande 
förtidsbörd 

Labores falsi et partus praematurus 
imminens 

O47.0 Förvärkar och hotande 

förtidsbörd före utgången av 

graviditetsvecka 37 

O47.0A Förvärkar utan cervixpåverkan före 

utgången av graviditetsvecka 37 

O47.0B Hotande förtidsbörd före utgången av 

graviditetsvecka 37 

O47.0X Förvärkar och hotande förtidsbörd före 

utgången av graviditetsvecka 37, 

ospecificerat 

O47.1 Förvärkar och avstannat 

värkarbete efter utgången av 

graviditetsvecka 37 
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O47.9 Förvärkar och avstannat 

värkarbete, ospecificerat 

O48 Överburenhet 

Graviditas prolongata 
Graviditetslängd överstigande 42 

fullbordade veckor 

Utesluter: 

Graviditetslängd v. 40+0 – v. 41.6 (O49) 

O49 Graviditetslängd v. 40+0 –  
v. 41+6 

Utesluter: 
Graviditetslängd överstigande 42 

fullbordade veckor (O48) 

O49.0 Graviditetslängd v. 40+0 – v. 40+6 

O49.1 Graviditetslängd v. 41+0 – v. 41+6 

KOMPLIKATIONER VID VÄRKARBETE 
OCH FÖRLOSSNING (O60-O75)  

Complicationes laborum et partus 

O60 För tidigt värkarbete och 
prematurbörd 

Labores praematuri et partus 
praematurus 

Värkarbete och förlossning före 

utgången av graviditetsvecka 37 

Utesluter:  

Hotande förtidsbörd före utgången av 

graviditetsvecka 37 (O47.0) 

O60.1 För tidigt spontant värkarbete 

med prematurbörd 

O60.1A För tidigt spontant värkarbete med 

prematurbörd, extremt förtidig (förlossning 

före utgången av graviditetsvecka 28) 

O60.1B För tidigt spontant värkarbete med 

prematurbörd, mycket förtidig (förlossning 

fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före 

utgången av vecka 32) 

O60.1C För tidigt spontant värkarbete med 

prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning 

fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före 

utgången av vecka 37) 

O60.1X För tidigt spontant värkarbete med 

prematurbörd, ospecificerad (förlossning 

före utgången av graviditetsvecka 37) 

O60.2 För tidigt spontant värkarbete 

med förlossning i fullgången tid 

O60.3 Prematurbörd utan spontant 

värkarbete 
Iatrogen prematurbörd 

Prematurbörd genom induktion eller 

kejsarsnitt utan spontant värkarbete 

O60.3A Prematurbörd utan spontant värkarbete, 

extremt förtidig förlossning (förlossning före 

utgången av graviditetsvecka 28) 

O60.3B Prematurbörd utan spontant värkarbete, 

mycket förtidig förlossning (förlossning 

fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före 

utgången av vecka 32) 

O60.3C Prematurbörd utan spontant värkarbete, 

måttligt förtidig förlossning (förlossning 

fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före 

utgången av vecka 37) 

O60.3X Prematurbörd utan spontant värkarbete, 

ospecificerad 
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O61 Försök till igångsättande av 
förlossningsarbetet 

Initium irritum laborum 

O61.0 Försök till medicinskt 

igångsättande av värkarbetet 
Försök till igångsättande av värkarbetet 

med medicinska metoder, t. ex. oxytocin 

eller prostaglandin 

O61.0A Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet: förlossning inom 48 timmar 

O61.0B Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet, förlossning efter mer än 48 

timmar, inkl. misslyckad induktion 

O61.0X Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet: ospecificerad tid till förlossning 

O61.1 Försök till mekaniskt 

igångsättande av värkarbetet 
Försök till igångsättande av värkarbetet 

genom kirurgiska eller andra 

instrumentella metoder 

O61.1A Försök till mekaniskt igångsättande av 

värkarbetet, förlossning inom 48 timmar 

O61.1B Försök till mekaniskt igångsättande av 

värkarbetet, förlossning efter mer än 48 

timmar, inkl misslyckad induktion 

O61.1X Försök till mekaniskt igångsättande av 

värkarbetet: ospecificerad tid till förlossning 

O61.8 Annat specificerat försök till 

igångsättande av värkarbetet 

O61.9 Försök till igångsättande av 

värkarbetet, ospecificerat 

O62 Värkrubbningar 

Abnormitates laborum 

O62.0 Primär värksvaghet 

O62.1 Sekundär värksvaghet 

O62.2 Annan och ospecificerad uterin 

värksvaghet 
Förlängd latensfas 

Värksvaghet UNS 

Utesluter:  
 Atonisk efterblödning (O72.1) 

O62.3 Störtförlossning 

O62.4 Hypertona, okoordinerade och 

förlängda sammandragningar 

O62.8 Andra specificerade 

värkrubbningar 

O62.9 Värkrubbning, ospecificerad 

Utesluter: 

Dystoci UNS (O66.9) 

O63 Utdragen förlossning 

Partus prolongatus 

O63.0 Förlängt öppningsskede 

O63.1 Förlängt utdrivningsskede 

O63.2 Fördröjd förlossning av andra 

tvillingen, trillingen etc. 

O63.9 Förlängt värkarbete, ospecificerat 
Förlängt värkarbete UNS 

O64 Förlossningshinder orsakat av 
onormalt fosterläge och 
felaktig fosterbjudning 

Obstructio partus e malpositione et 
malpraesentatione fetus 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

vård före värkarbetets början (O32) 

O64.0 Förlossningshinder orsakat av 

ofullständig rotation av 

fosterhuvudet 
Djup tvärställning 

Hög rakställning 

O64.1 Förlossningshinder orsakat av 

sätesbjudning 

O64.2 Förlossningshinder orsakat av 

ansiktsbjudning 

O64.3 Förlossningshinder orsakat av 

pannbjudning 

O64.4 Förlossningshinder orsakat av 

snedläge och tvärläge 
Framfallen arm 

Utesluter: 

Skulderdystoci (O66.0) 
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O64.5 Förlossningshinder orsakat av på 

flera sätt onormal bjudning 

O64.8 Förlossningshinder orsakat av 

annat specificerat onormalt 

fosterläge och annan specificerad 

onormal fosterbjudning 

O64.9 Förlossningshinder orsakat av 

onormalt fosterläge och onormal 

fosterbjudning, ospecificerat 

O65 Förlossningshinder orsakat av 
abnormitet i moderns bäcken 

Obstructio partus ex abnormitate 
pelvis matris 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

vård eller kejsarsnitt före värkarbetets 

början (O33.-) 

O65.0 Förlossningshinder orsakat av 

bäckendeformitet 

O65.1 Förlossningshinder orsakat av 

allmänt förträngt bäcken 

O65.2 Förlossningshinder orsakat av 

förträngd bäckeningång 

O65.3 Förlossningshinder orsakat av 

förträngd bäckenutgång och 

förträngt mittparti 

O65.4 Förlossningshinder orsakat av 

missförhållande mellan bäcken- 

och fosterstorlek, ospecificerat 

Utesluter: 

Dystoci på grund av abnormitet hos 

fostret (O66.2-O66.3) 

O65.5 Förlossningshinder orsakat av 

abnormitet i moderns 

bäckenorgan 
Förlossningshinder orsakat av tillstånd 

uppräknade under O34.- 

O65.8 Förlossningshinder orsakat av 

andra specificerade 

bäckenabnormiteter hos modern 

O65.9 Förlossningshinder orsakat av 

bäckenabnormitet hos modern, 

ospecificerat 

O66 Annat förlossningshinder 

Alia obstructio partus 

Utesluter: 

De uppräknade tillstånden som orsak till 

vård eller kejsarsnitt före värkarbetets 

början (O33.-) 

O66.0 Förlossningshinder på grund av 

skulderdystoci 

O66.1 Förlossningshinder på grund av 

tvillingkollision 

O66.2 Förlossningshinder på grund av 

ovanligt stort foster 

O66.3 Förlossningshinder på grund av 

andra specificerade abnormiteter 

hos fostret 
Dystoci orsakad av: 

• annan tumör hos fostret 

• fosterascites 

• fosterhydrops 

• hydrocefalus hos fostret 

• myelomeningocele hos fostret 

• sakralt teratom hos fostret 

• siamesiska tvillingar 

O66.4 Misslyckat försök till vaginal 

förlossning, ospecificerat 
Misslyckat försök till vaginal 

förlossning, förlossningen fullföljd med 

kejsarsnitt 

O66.5 Misslyckat försök att förlösa med 

tång eller sugklocka, ospecificerat 
Misslyckad anläggning av sugklocka 

eller tång med efterföljande förlossning 

med kejsarsnitt 

O66.8 Annat specificerat 

förlossningshinder 

O66.9 Förlossningshinder, ospecificerat 
Dystoci UNS 
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O67 Värkarbete och förlossning 
komplicerade av blödning 
under förlossningsarbetet, som 
ej klassificeras på annan plats 

Labores et partus ab haemorrhagia 
in partu complicati, non alibi 
classificata 

Utesluter: 

Blödning före förlossningen som ej 

klassificeras på annan plats (O46.-) 

Blödning efter förlossningen (O72.-) 

För tidig avlossning av placenta (O45.-) 

Placenta praevia (O44.-) 

O67.0 Blödning under förlossningen 

ledande till koagulationsrubbning 
Riklig intrapartumblödning med: 

• afibrinogenemi 

• disseminerad intravasal koagulation 

• hyperfibrinolys 

• hypofibrinogenemi 

O67.8 Annan blödning under 

förlossningen 
Riklig blödning under förlossningen utan 

koagulationsrubbning 

O67.9 Blödning under förlossningen, 

ospecificerad 

O68 Värkarbete och förlossning 
komplicerade av fetal distress 
(syrebrist hos fostret) 

Labores et partus a molimine fetali 
complicati 

Innefattar: 

Fosterasfyxi under värkarbete eller 

förlossning orsakad av 

läkemedelstillförsel 

O68.0 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av onormal 

hjärtfrekvens hos fostret 
Fetal bradykardi 

Fetal takykardi 

Oregelbunden hjärtfrekvens hos fostret 

Utesluter: 

Med mekonium i amnionvätskan (O68.2) 

O68.1 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av mekonium i 

fostervattnet 

Utesluter: 

Med onormal hjärtfrekvens hos fostret 

(O68.2) 

O68.2 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av onormal 

hjärtfrekvens hos fostret med 

mekonium i fostervattnet 

O68.3 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av biokemiska 

tecken på fetal distress 
Abnorm syra-basbalans hos fostret 

Fetal acidos 

O68.8 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av andra 

specificerade tecken på fetal 

distress 
Rubbningar påvisade med 

elektrokardiografi och ultraljud 

O68.9 Värkarbete och förlossning 

komplicerade av fosterasfyxi, 

ospecificerat 

O69 Värkarbete och förlossning 
med navelsträngs-
komplikationer 

Labores et partus cum 
complicationibus funiculi umbilicalis 

O69.0 Framfall av navelsträngen 

O69.1 Navelsträngen runt halsen med 

kompression 

O69.2 Annan navelsträngsomslingring 

med kompression 
Navelsträngskomplikation hos 

monoamniotiska tvillingar 

Knut på navelsträngen 

Kompression av navelsträngen UNS 

O69.3 Kort navelsträng 

O69.4 Vasa praevia 
Blödning från vasa praevia 
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O69.5 Kärlskada i navelsträngen 
Hematom i navelsträngen 

Slit- och krosskador på navelsträngen 

Trombos i navelsträngens kärl 

O69.8 Andra specificerade 

navelsträngskomplikationer 
 Navelsträngen runt halsen utan 

kompression 

O69.9 Navelsträngskomplikation, 

ospecificerad 

O70 Skador i bäckenbotten under 
förlossningen 

Laceratio perinealis intra partum 

Innefattar: 

Episiotomi utvidgad genom ruptur i 

bäckenbotten 

Utesluter: 

Cervixruptur (O71.3) 

Hematom i perineum, vulva och vagina 

(O71.7) 

Hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4) 

O70.0 Perinealbristning av första graden 
Förlossningsskada omfattande hud och 

slemhinna i: 

• perineum 

• periuretral vävnad 

• vagina, nedre tredjedelen  

• vulva 

Utesluter: 

Periuretral bristning inkluderande uretra 

(O71.5) 

O70.1 Perinealbristning av andra graden 

Innefattar: 

Bristning i förlängning av perineotomi 

utan engagemang av analsfinktrar 

Förlossningsskada som under O70.0 

omfattande hud och slemhinna samt 

även: 

• bäckenbotten 

• perineala muskler 

• vaginala muskler 

Utesluter: 

Isolerad vaginalbristning (O71.4) 

Skada på analsfinktern (O70.2) 

Ytlig slemhinnebristning (O70.0) 

O70.1A Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar mindre än halva 

perinealkroppen 
”Liten grad 2” 

Utesluter: 

Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, 

O70.1D) 

O70.1B Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar mer än halva perinealkroppen 
”Medelstor grad 2” 

Utesluter: 
Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, 

O70.1D) 

O70.1C Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar perinealkroppen och bristning 

djupare än 2 cm i nedre delen av vagina 
”Stor grad 2 med nedre djup vaginalbristning” 

Utesluter: 

Vaginalbristning längre än 4 cm (O70.1D) 

O70.1D Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar perinealkroppen och bristning 

som sträcker sig till övre delen av vagina 

och är djupare än 2 cm 
”Stor grad 2 med hög djup vagninalbristning” 

Innefattar: 
Vaginalbristning längre än 4 cm 

Utesluter: 

Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C) 

O70.1E Perinealbristning av andra graden: unilateral 

skada på m. levator ani 

O70.1F Perinealbristning av andra graden: bilateral 

skada på m. levator ani 

O70.1W Perinealbristning av andra graden, annan 

specificerad 

O70.1X Perinealbristning av andra graden, 

ospecificerad 

O70.2 Perinealbristning av tredje graden 
Förlossningsskada som under O70.1 

omfattande hud, slemhinna och 

muskulatur samt även: 

• analsfinktern 

• rektovaginalseptum 

• sfinkter UNS 

Utesluter: 

Skada på anal- eller rektalslemhinnan 

(O70.3) 

O70.2C Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar mindre än halva externa 

analsfinktern 

O70.2D Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar mer än halva externa 

analsfinktern (inkl. total ruptur av externa 

sfinktern utan engagemang av interna 

sfinktern) 
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O70.2E Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar både externa och interna 

analsfinktern 

O70.2F  Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar endast inre analsfinktern 

O70.2X Perinealbristning av tredje graden, 

ospecificerad 

O70.3 Perinealbristning av fjärde graden 
Förlossningsskada som under O70.2 

omfattande hud, slemhinna, muskler, 

sfinkter samt slemhinna i anus och 

rektum 

O70.9 Perinealbristning under 

förlossningen, ospecificerad 

O71 Andra förlossningsskador på 
modern 

Alia traumata obstetrica matris 

Innefattar: 

Skador av instrument 

O71.0 Uterusruptur före 

förlossningsarbetets början 

O71.1 Uterusruptur under värkarbetet 
Uterusruptur utan uppgift om att den 

skett före värkarbetets början 

O71.2 Inversion av livmodern efter 

förlossningen 

O71.3 Obstetrisk skada på cervix 
Cervixruptur 

O71.4 Hög obstetrisk laceration i vagina 

Utesluter: 

Vaginalruptur vid perinealbristning av 

andra graden (O70.1) 

O71.5 Andra obstetriska skador på 

bäckenorgan 
Skador på urinblåsa eller uretra 

Utesluter: 

Periuretral slemhinneruptur (O70.0) 

O71.6 Obstetrisk skada på bäckenets 

leder och ligament 
Obstetrisk skada på inre symfysbrosk 

eller koccyx 

Traumatisk foglossning 

Traumatisk symfyseolys 

O71.7 Obstetriskt bäckenhematom 
Hematom i perineum, vagina och vulva 

O71.8 Annan specificerad obstetrisk 

skada 

O71.9 Obstetrisk skada, ospecificerad 

O72 Blödning i efterbördsskedet 

Haemorrhagia post partum 

O72.0 Blödning i efterbördsskedet 
Blödning i samband med kvarhållen eller 

fastsittande placenta 

Tilläggskod (O43.2) kan användas för att 

ange patologiskt fastsittande placenta 

O72.1 Andra blödningar omedelbart 

efter förlossningen 
Atonisk efterblödning UNS 

Blödning efter placentas avgång 

O72.1A Atonisk blödning efter placentaavgång 

O72.1B Blödning i efterbördsskedet p.g.a. 

förlossningsskada 

O72.1X Blödning omedelbart efter förlossningen, 

UNS 

O72.2 Fördröjd och sekundär blödning 

efter förlossningen 
Blödning vid kvarhållna placentarester 

eller kvarhållna hinnrester 

O72.3 Blödningar i efterbördsskedet 

ledande till koagulationsrubbning 

O73 Kvarhållen moderkaka eller 
kvarhållna hinnor utan 
blödning 

Retentio placentae sive 
membranarum sine haemorrhagia 

O73.0 Kvarhållen moderkaka utan 

blödning 

O73.1 Kvarhållna delar av moderkaka 

och hinnor utan blödning 
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O74 Komplikationer vid anestesi 
under värkarbete och 
förlossning 

Complicationes anaesthesiae intra 
labores et partum 

Innefattar: 

Komplikationer hos modern som beror 

på tillförsel av narkosmedel, 

lokalbedövningsmedel, smärtstillande 

eller lugnande medel under värkarbete 

och förlossning 

O74.0 Aspirationspneumonit vid anestesi 

under förlossning 
Aspiration av magsäcksinnehåll eller 

sekret UNS orsakad av anestesi under 

värkarbete och förlossning 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration 

p.g.a. anestesi under värkarbete och 

förlossning  

Mendelsons syndrom orsakat av anestesi 

under värkarbete och förlossning 

O74.1 Andra lungkomplikationer vid 

anestesi under förlossning 
Tryckkollaps av lunga orsakad av 

anestesi under värkarbete och förlossning 

O74.2 Hjärtkomplikationer vid anestesi 

under förlossning 
Hjärtstillestånd och hjärtsvikt orsakad av 

anestesi under värkarbete och förlossning 

O74.3 Centralnervösa komplikationer 

vid anestesi under förlossning 
Cerebral anoxi orsakad av anestesi under 

värkarbete och förlossning 

O74.4 Toxisk reaktion vid lokalanestesi 

under förlossning 

O74.5 Huvudvärk orsakad av spinal- och 

epiduralanestesi under förlossning 

O74.6 Andra specificerade 

komplikationer av spinal- och 

epiduralanestesi under förlossning 

O74.7 Misslyckad eller svårgenomförd 

intubation under förlossning 

O74.8 Andra specificerade 

komplikationer vid anestesi under 

värkarbete och förlossning 

O74.9 Komplikation vid anestesi under 

värkarbete och förlossning, 

ospecificerad 

O75 Andra komplikationer till 
värkarbete och förlossning 
som ej klassificeras på annan 
plats 

Aliae complicationes laborum et 
partus non alibi classificatae 

Utesluter: 

Infektion under barnsängstiden (O86.-) 

Sepsis under barnsängstiden (O85) 

O75.0 Uttröttad moder (maternal 

distress) under värkarbete och 

förlossning 

O75.1 Chock under eller efter värkarbete 

och förlossning 
Obstetrisk chock 

O75.2 Feber under värkarbete som ej 

klassificeras på annan plats 

O75.3 Annan infektion under värkarbete 
Sepsis under värkarbete 

O75.4 Andra komplikationer till 

obstetriska ingrepp 
Komplikationer till kejsarsnitt eller annat 

obstetriskt ingrepp inklusive förlossning 

såsom: 

• hjärtstillestånd 

• hjärtsvikt 

• cerebral anoxi 

Utesluter: 

Komplikationer av anestesi under 

värkarbete och förlossning (O74.-) 

Komplikationer från sår efter 

förlossningsoperation: 

• hematom (O90.2) 

• infektion (O86.0) 

• uppsprickning av sår (O90.0-O90.1) 
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O75.5 Fördröjd förlossning efter 

artificiell hinnsprängning 

O75.6 Fördröjd förlossning efter spontan 

eller ospecificerad hinnbristning 

Utesluter: 

Spontan för tidig hinnbristning (O42.-) 

O75.6A Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid: förlossningen startar spontant 

O75.6B Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid: förlossningen induceras 

O75.6X Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller 

ospecificerad hinnbristning 

O75.7 Vaginal förlossning efter tidigare 

kejsarsnitt 

O75.8 Andra specificerade 

komplikationer till värkarbete och 

förlossning 

O75.9 Komplikation till värkarbete och 

förlossning, ospecificerad 

FÖRLOSSNING (O80-O84)  

Partus 

Anmärkning: 

Koderna O80-O84 är avsedda för 

morbiditetskodning. Koder från detta avsnitt ska 

alltid anges som primärkod (huvuddiagnos) vid 

förlossning. 

O80 Spontanförlossning vid 
enkelbörd 

Partus spontaneus singularis 

Innefattar: 

Fall som krävt ingen eller minimal 

förlossningshjälp, med eller utan 

episiotomi 

Helt normal förlossning 

O80.0 Spontan hjässbjudning 

O80.0A Spontanförlossning, enkelbörd, framstupa 

kronbjudning 

O80.0B Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen 

hjässbjudning 

O80.0W Spontanförlossning, enkelbörd, annan 

specificerad huvudbjudning 

O80.0X Spontanförlossning, enkelbörd, 

hjässbjudning UNS 

O80.1 Spontan sätesbjudning 

O80.8 Annan spontanförlossning, 

enkelbörd 

O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, 

ospecificerad 
Spontanförlossning, UNS 

O81 Enkelbördsförlossning med 
tång eller sugklocka 

Partus singularis cum forcipe et 
extractore vacuefacienti 

Utesluter: 

Misslyckat försök till anläggning av tång 

eller sugklocka (O66.5) 

O81.0 Förlossning med låg tång 

O81.1 Förlossning med mellanhög tång 

O81.2 Förlossning med mellanhög tång 

med rotation 
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O81.3 Annan och ospecificerad 

tångförlossning 

O81.3A Tångförlossning, framstupa kronbjudning 

O81.3B Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning 

O81.3W Tångförlossning, annan specificerad 

huvudbjudning 

O81.3X Tångförlossning, ospecificerad bjudning 

O81.4 Vakuumextraktionsförlossning 
Förlossning med sugklocka 

O81.4A Vakuumextraktionsförlossning, framstupa 

kronbjudning 

O81.4B Vakuumextraktionsförlossning, vidöppen 

hjässbjudning 

O81.4W Vakuumextraktionsförlossning, annan 

specificerad huvudbjudning 

O81.4X Vakuumextraktionsförlossning, 

ospecificerad bjudning 

O81.5 Förlossning med kombination av 

tång och vakuumextraktion 
Förlossning med tång och sugklocka 

O82 Kejsarsnittsförlossning, 
enkelbörd 

Partus singularis cum sectione 
caesarea 

Utesluter: 

Kejsarsnitt vid flerbörd (O84.2) 

O82.0 Förlossning med elektivt 

kejsarsnitt 
Upprepat kejsarsnitt UNS 

O82.1 Förlossning med akut kejsarsnitt 

O82.2 Förlossning med kejsarsnitt och 

samtidig hysterektomi 

O82.8 Annan enkelbördsförlossning med 

kejsarsnitt 

O82.9 Förlossning med kejsarsnitt, 

ospecificerad 

O83 Annan enkelbördsförlossning 
med förlossningshjälp 

Alius partus singularis cum auxilio 
obstetrico 

O83.0 Sätesextraktion 

O83.1 Annan sätesförlossning med 

förlossningshjälp 
Sätesförlossning UNS 

O83.2 Annan förlossning med obstetriskt 

ingrepp 
Felläge med extraktion 

O83.3 Förlossning av viabelt foster vid 

abdominell graviditet 

O83.4 Destruktiv operation för att kunna 

fullborda förlossning 
Kleidotomi, kraniotomi och embryotomi 

för att underlätta förlossning 

O83.8 Annan specificerad enkelbörds-

förlossning med förlossningshjälp 

O83.9 Förlossningshjälp vid 

enkelbördsförlossning, 

ospecificerad 
Förlossning med förlossningshjälp UNS 

O84 Förlossning vid flerbörd 

Partus multiplex 

Tilläggskod (O80-O83) kan användas för att 

ange förlossningsmetoden för varje foster 

eller barn 

O84.0 Flerbördsförlossning, spontan 

O84.1 Flerbördsförlossning, barnen 

förlösta med tång eller 

vakuumextraktion 

O84.2 Flerbördsförlossning, barnen 

förlösta med kejsarsnitt 

O84.8 Annan specificerad 

flerbördsförlossning 
Flerbördsförlossning med kombinerade 

metoder 

O84.9 Flerbördsförlossning, 

ospecificerad 
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KOMPLIKATIONER HUVUDSAKLIGEN 
SAMMANHÄNGANDE MED 
BARNSÄNGSTIDEN (O85-O92)  

Complicationes praecipue ad puerperium 
pertinentes 

Anmärkning: 

Kategorierna O88.-, O91.- och O92.- innefattar de 

uppräknade tillstånden även om de inträffar under 

graviditet och förlossning. Barnsängstiden omfattar 

tiden t.o.m. 42 dagar efter förlossningen. 

Utesluter: 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Osteomalaci under barnsängstiden (M83.0) 

Psykiska rubbningar och beteendestörningar 

sammanhängande med barnsängstiden (F53.-) 

O85 Barnsängsfeber 

Sepsis puerperalis 
Puerperal: 

• endometrit med hög feber 

• peritonit 

• sepsis 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

Utesluter: 

Feber av okänd orsak efter förlossning 

(O86.4) 

Infektion efter abort (O08.0) 

Lindrig puerperal endometrit (O86.1) 

Obstetrisk pyemi och septisk emboli 

(O88.3) 

Sepsis under värkarbetet (O75.3) 

O86 Andra infektioner under 
barnsängstiden 

Aliae infectiones puerperales 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

Utesluter: 

Infektion under värkarbetet (O75.3) 

O86.0 Infektion i sår efter obstetriskt 

ingrepp 
Infekterat kejsarsnittsår efter förlossning 

Infekterad perinealsutur efter förlossning 

O86.1 Annan infektion i könsorganen 

efter förlossning 
Lindrig puerperal endometrit 

O86.2 Urinvägsinfektion efter förlossning 
Tillstånd under N10-N12, N15.-, N30.-, 

N34.-, N39.0 efter förlossning 

O86.3 Andra specificerade infektioner i 

urin- och könsorganen efter 

förlossning 
Infektion i urin- och könsorganen under 

barnsängstiden UNS 

O86.4 Feber av okänd orsak efter 

förlossning 
Puerperal infektion UNS 

Puerperal pyrexi UNS 

Utesluter: 

Feber under värkarbetet (O75.2) 

O86.8 Andra specificerade infektioner 

under barnsängstiden 

O87 Venösa komplikationer och 
hemorrojder under 
barnsängstiden 

Complicationes venosae in 
puerperio 

Innefattar: 

Under värkarbete, förlossning och under 

barnsängstid 

Utesluter: 

Obstetrisk emboli (O88.-) 

Venösa komplikationer under 

graviditeten (O22.-) 

O87.0 Ytlig tromboflebit under 

barnsängstiden 

O87.1 Djup ventrombos under 

barnsängstiden 

O87.2 Hemorrojder under 

barnsängstiden 

O87.3 Cerebral ventrombos under 

barnsängstiden 
Cerebrovenös sinustrombos under 

barnsängstiden 

O87.8 Andra specificerade venösa 

komplikationer under 

barnsängstiden 
Åderbråck i könsorganen under 

barnsängstiden 
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O87.9 Venös komplikation under 

barnsängstiden, ospecificerad 
Puerperal tromboflebit UNS 

Puerperal trombos UNS 

O88 Obstetrisk emboli 

Embolia obstetrica 

Innefattar: 

Lungemboli under graviditet, förlossning 

eller barnsängstid 

Utesluter: 

Emboli efter abort, extrauteringraviditet 

eller mola (O00-O07, O08.2) 

O88.0 Obstetrisk luftemboli 

O88.1 Fostervattenemboli 

O88.2 Obstetrisk emboli på grund av 

blodpropp 
Lungemboli under barnsängstiden UNS 

Obstetrisk emboli UNS 

O88.3 Obstetrisk septisk emboli 

O88.8 Annan specificerad obstetrisk 

emboli 
Obstetrisk fettemboli 

O89 Komplikationer vid anestesi 
under barnsängstiden 

Complicationes anaesthesiae in 
puerperio 

Innefattar: 

Komplikationer hos modern 

sammanhängande med tillförsel av 

narkosmedel, lokalbedövningsmedel 

eller lugnande medel under 

barnsängstiden 

O89.0 Lungkomplikationer vid anestesi 

under barnsängstiden 
Aspirationspneumonit 

Inhalation av magsäcksinnehåll eller 

sekret UNS 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration  

Mendelsons syndrom 

O89.1 Hjärtkomplikationer vid anestesi 

under barnsängstiden 
Hjärtstillestånd och hjärtsvikt som 

komplikation till anestesi under 

barnsängstiden 

O89.2 Centralnervösa komplikationer 

vid anestesi under barnsängstiden 
Cerebral anoxi som komplikation till 

anestesi under barnsängstiden 

O89.3 Toxisk reaktion vid lokalanestesi 

under barnsängstiden 

O89.4 Huvudvärk orsakad av spinal- och 

epiduralanestesi under 

barnsängstiden 

O89.5 Andra komplikationer vid spinal- 

och epiduralanestesi under 

barnsängstiden 

O89.6 Misslyckad eller svårgenomförd 

intubation under barnsängstiden 

O89.8 Andra specificerade 

komplikationer vid anestesi under 

barnsängstiden 

O89.9 Komplikation vid anestesi under 

barnsängstiden, ospecificerad 

O90 Komplikationer under 
barnsängstiden som ej 
klassificeras på annan plats 

Complicationes in puerperio non alibi 
classificatae 

O90.0 Sårruptur efter kejsarsnitt 

O90.1 Ruptur av obstetriskt sår i 

perineum 
Ruptur av suturerad episiotomi eller 

perineotomi 

Sekundär ruptur av perinealbristning 

O90.2 Hematom i obstetriskt sår 

O90.3 Kardiomyopati under 

barnsängstiden 
Tillstånd under I42.- 

O90.4 Akut njursvikt efter förlossningen 
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete 

och förlossning 

O90.5 Tyreoidit efter förlossningen 



 

478 
 

O90.8 Andra specificerade 

komplikationer under 

barnsängstiden som ej klassificeras 

på annan plats 

O90.9 Komplikation under 

barnsängstiden, ospecificerad 

O91 Infektioner i bröstkörtel och 
bröstvårta i samband med 
barnsbörd 

Infectiones mammae et mammillae 
propter partum 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden under 

graviditet, barnsängstid och 

laktationsperiod 

O91.0 Infektion i bröstvårta i samband 

med barnsbörd 

O91.1 Abscess i bröst i samband med 

barnsbörd 
Bröstböld 

Purulent mastit 

O91.1A Purulent mastit i samband med barnsbörd 

O91.1B Bröstböld i samband med barnsbörd 

O91.1X Abscess i bröst i samband med barnsbörd, 

ospecificerad 

O91.2 Icke varig mastit i samband med 

barnsbörd 
Lymfangit i bröst 

Mjölkstockning 

O92 Andra bröstkörtelsjukdomar 
och rubbningar i laktationen i 
samband med barnsbörd 

Alii morbi mammae et lactationis 
propter partum 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden under 

graviditet, barnsängstid eller laktation 

O92.0 Indragen bröstvårta i samband 

med barnsbörd 

O92.1 Sprucken bröstvårta i samband 

med barnsbörd 
Fissurer och ragader i bröstvårtan 

O92.2 Annan och ospecificerad sjukdom i 

bröstkörtel i samband med 

barnsbörd 

O92.3 Utebliven mjölkproduktion 
Primär agalakti 

O92.4 Sviktande mjölkproduktion 
Hypogalakti 

O92.5 Undertryckt mjölkproduktion 
Amningsnedläggning 

O92.6 Galaktorré 

Utesluter: 

Galaktorré ej förenad med barnsbörd 

(N64.3) 

O92.7 Andra och ospecificerade 

laktationssjukdomar 
Puerperalt galaktocele 
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ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÅND 
SOM EJ KLASSIFICERAS PÅ ANNAN 
PLATS (O94-O99)  

Aliae conditiones obstetricae non alibi 
classificatae 

Anmärkning: 

Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas 

till regler och anvisningar för kodning av mortalitet 

O94 Sena besvär av komplikation 
till graviditet, förlossning och 
barnsängstid 

Molimina tardiva e complicationibus 
graviditatis, partus et puerperii 

Anmärkning: 

O94 används vid morbiditetskodning för 

att ange sena effekter av tillstånd som 

primärt kodas i kategorierna O00-O75 

och O85-O92. Det aktuella resttillståndet 

kan som regel klassificeras i annan del 

av klassifikationen och anges då som 

huvuddiagnos. Koden för den sena 

effekten (O94) används i dessa fall som 

tillägg till den kod som beskriver 

resttillståndet i fråga. Med ”sena 

effekter” avses tillstånd som medicinskt 

betraktas som ”sena” eller som kvarstår 

ett år eller mer efter grundsjukdomens 

början. O94 ska inte användas för 

kroniska komplikationer vid graviditet, 

förlossning och barnsängstid. Sådana 

tillstånd kodas under O00-O75 och O85-

O92. 

O95 Obstetrisk död av 
ospecificerad orsak 

Mors obstetrica matris causa non 
specificata 

Moder död av ospecificerad orsak under 

graviditet, värkarbete och förlossning 

eller under barnsängstid 

O96 Död av obstetrisk orsak som 
inträffar mer än 42 dagar men 
mindre än ett år efter 
förlossningen 

Mors obstetrica matris plus quam 42 
dies sed minus quam unum annum 
post partum 

Anmärkning: 

Denna kategori används för att ange död 

oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i 

kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-

O99) som inträffar mer än 42 dagar men 

mindre än ett år efter förlossningen. 

Tilläggskod kan användas för att ange 

obstetriska dödsorsaken (direkt eller 

indirekt) 

Utesluter:  

Död p.g.a. tillstånd specificerade som 

sequelae eller sena effekter av obstetriska 

orsaker (O97.-)  

Tillstånd som inte leder till död (O94)  

O96.0 Död av direkt obstetrisk orsak som 

inträffar mer än 42 dagar men 

mindre än ett år efter 

förlossningen 

O96.1 Död av indirekt obstetrisk orsak 

som inträffar mer än 42 dagar 

men mindre än ett år efter 

förlossningen 

O96.9 Död av ospecificerad obstetrisk 

orsak som inträffar mer än 42 

dagar men mindre än ett år efter 

förlossningen 
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O97 Död av följdtillstånd efter 
obstetriska orsaker 

Mors matris e sequelis causarum 
obstetricarum  

Anmärkning: 

Denna kategori ska användas för att ange 

död p.g.a sequele av obstetrisk orsak 

(tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-

O92 och O98-O99) som inträffar mer än 

ett år efter förlossningen. ”Sequele” om-

fattar tillstånd specificerade som sådana 

eller som sena effekter, eller uppstår ett 

år eller mer efter förlossning. 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

obstetriska orsaken (direkt eller indirekt) 

Utesluter:  

Tillstånd som inte leder till död (O94)  

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 

O98 Infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar hos modern 
som klassificeras på annan 
plats men som komplicerar 
graviditet, förlossning och 
barnsängstid 

Morbi infectiosi et parasitarii matris 
alibi classificati, sed graviditatem, 
partum et puerperium complicantes 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

specifika tillståndet 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden då de 

uppträder som komplikation under 

graviditet, försvåras av graviditeten eller 

blir orsak till obstetrisk vård 

Utesluter: 

Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus (Z21) 

När orsaken till vård av modern är känd 

eller misstänkt sjukdom hos fostret 

(O35-O36) 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Positiv HIV-serologi utan säker infektion 

med humant immunbristvirus (R75) 

Puerperal endometrit, peritonit och 

sepsis (O85) 

Puerperal infektion, annan eller UNS 

(O86.-) 

O98.0 Tuberkulos hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under A15-A19 

O98.1 Syfilis hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under A50-A53 

O98.2 Gonorré hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under A54.- 

O98.3 Andra, främst sexuellt överförda, 

infektioner hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under A55-A64 
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O98.4 Virushepatit hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under B15-B19 

O98.4A Hepatit A hos modern, som komplikation till 

graviditet, förlossning och barnsängstid 

O98.4B Hepatit B hos modern, som komplikation till 

graviditet, förlossning och barnsängstid 

O98.4C Hepatit C hos modern, som komplikation till 

graviditet, förlossning och barnsängstid 

O98.4W Annan specificerad hepatit hos modern, som 

komplikation till graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

O98.4X Hepatit UNS hos modern, som komplikation 

till graviditet, förlossning och barnsängstid 

O98.5 Andra virussjukdomar hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under A80-B09, B25-B34 

O98.6 Protozosjukdomar hos modern 

som komplicerar graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Tillstånd under B50-B64 

O98.7 Sjukdom orsakad av humant 

immunbristvirus [HIV] som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
 HIV-infektion 

 Tillstånd under B20-B24 

O98.8 Andra specificerade 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 

O98.8A Grupp B streptokock-syndrom hos modern, 

som komplikation till graviditet, förlossning 

och barnsängstid 

O98.8W Andra specificerade infektions- och 

parasitsjukdomar hos modern, som 

komplikation till graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

O98.9 Ej specificerad infektionssjukdom 

och parasitsjukdom hos modern 

som komplicerar graviditet, 

förlossning och barnsängstid 

O99 Andra sjukdomar hos modern 
som klassificeras på annan 
plats men som komplicerar 
graviditet, förlossning och 
barnsängstid 

Alii morbi matris alibi classificati, sed 
graviditatem, partum et puerperium 
complicantes 

Anmärkning: 

Denna kategori innefattar tillstånd som 

komplicerar graviditeten, förvärras av 

graviditeten eller är huvudorsak till 

obstetrisk vård och för vilka alfabetiska 

förteckningen inte anvisar någon speciell 

rubrik i kapitel 15 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

specifika tillståndet 

Utesluter: 

Infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar (O98.-) 

Skador, förgiftningar och vissa andra 

följder av yttre orsaker (S00-T98) 

När orsaken till vård av modern är att det 

är känt eller kan misstänkas att 

sjukdomen angripit fostret (O35-O36) 

O99.0 Anemi hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under D50-D64 

O99.1 Andra sjukdomar i blod och 

blodbildande organ samt vissa 

rubbningar i immunsystemet hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under D65-D89 

O99.2 Endokrina sjukdomar, 

nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättningssjukdomar hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under E00-E90 

Utesluter: 

Diabetes (O24.-) 

Tyreoidit efter partus (O90.5) 

Undernäring (O25) 
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O99.3 Psykiska störningar och 

sjukdomar i nervsystemet hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under F00-F99 och G00-G99 

Utesluter: 

Depression efter förlossningen (F53.0) 

Perifer neuropati i samband med 

graviditeten (O26.8) 

Puerperal psykos (F53.1) 

O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen 

hos modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under I00 - I99 

Utesluter: 

Hypertonisjukdomar (O10-O16) 

Kardimyopati under barnsängstiden 

(O90.3) 

Obstetrisk emboli (O88.-) 

Venösa komplikationer under: 

• graviditet (O22.-) 

• värkarbete, förlossning och 

barnsängstid (O87.-) 

O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under J00-J99 

O99.6 Sjukdomar i 

matsmältningsorganen hos 

modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tillstånd under K00-K93 

Utesluter: 

Hemorrojder under graviditeten (O22,.4) 

Leversjukdomar vid graviditet, 

förlossning eller under barnsängstid 

(O26.6) 

O99.7 Sjukdomar i hud och 

underhudsvävnad hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tillstånd under L00-L99 

Utesluter: 

Herpes gestationis (O26.4) 

Klåda under graviditet (O26.8) 

O99.8 Andra specificerade sjukdomar och 

sjukdomstillstånd hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Kombinationer av tillstånd som 

klassificeras under O99.0-O99.7 

Tillstånd under C00-D48, H00-H95, 

M00-M99, N00-N99 och Q00-Q99 

Utesluter: 

Akut njursvikt efter förlossningen 

(O90.4) 

Infektion i urin- och könsorganen efter 

förlossningen (O86.0-O86.3) 

Infektioner i urin- och könsorganen 

under graviditeten (O23.-) 

Nefrit efter förlossningen (O90.8) 

Vård av modern för känd eller misstänkt 

abnormitet i bäckenorganen (O34.-) 
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Kapitel 16 

Vissa perinatala tillstånd  
(P00-P96) 
Aliquae conditiones perinatales 
Innefattar: 

Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden även om död eller sjukdom inträffar senare 

Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) 

Tetanus neonatorum (A33) 

Tumörer (C00-D48) 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid 

graviditet, värkarbete och förlossning 

P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt 

P10-P15 Förlossningsskador 

P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden 

P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden 

P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd 

P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster 

och nyfödd 

P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd 

P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd 

P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden  

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder: 

P75* Mekoniumileus 
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FOSTER OCH NYFÖDD SOM 
PÅVERKATS AV TILLSTÅND HOS 
MODERN OCH AV KOMPLIKATIONER 
VID GRAVIDITET, VÄRKARBETE OCH 
FÖRLOSSNING (P00-P04)  

Fetus et neonatus factoribus maternis et 
complicationibus graviditatis, laborum et 
partus affecti 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden hos modern endast om 

de är specificerade som orsak till sjukdom eller 

död hos foster eller nyfödd 

P00 Foster och nyfödd som 
påverkats av tillstånd hos 
modern, vilket ej behöver ha 
samband med den aktuella 
graviditeten 

Fetus et neonatus conditionibus 
maternis affecti possibiliter ad 
praesentem graviditatem non 
pertinentibus 

Utesluter: 

Foster och nyfödd påverkad av: 

• endokrina rubbningar och 

ämnesomsättningsrubbningar hos 

modern (P70-P74) 

• komplikationer hos modern under 

graviditeten (P01.-) 

• skadlig påverkan via placenta eller 

bröstmjölk (P04.-) 

P00.0 Foster och nyfödd som påverkats 

av högt blodtryck hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd hos modern som klassificeras 

under O10-O11, O13-O16 

P00.1 Foster och nyfödd som påverkats 

av njursjukdom och 

urinvägssjukdom hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd hos modern som klassificeras 

under N00-N39 

P00.2 Foster och nyfödd som påverkats 

av infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

infektionssjukdomar hos modern som 

klassificeras under A00-B99, J09-J11 

men där fostret eller den nyfödde inte 

själv visar tecken på sådan sjukdom 

Utesluter: 

Infektioner i moderns könsorgan och 

andra lokaliserade infektioner hos 

modern (P00.8) 

Infektioner specifika för den 

perinatala perioden (P35-P39) 

P00.3 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra sjukdomar i 

cirkulationsorgan och 

andningsorgan hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd hos modern som klassificeras 

under I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 och 

som ej innefattas i P00.0, P00.2 

P00.4 Foster och nyfödd som påverkats 

av nutritionsrubbningar hos 

modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

nutritionssjukdomar hos modern som 

klassificeras under E40-E64 

Malnutrition hos modern UNS 

P00.5 Foster och nyfödd som påverkats 

av skada hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd hos modern som klassificeras 

under S00-T79 

P00.6 Foster och nyfödd som påverkats 

av kirurgiskt ingrepp på modern 

Utesluter: 

Avbrytande av graviditet med 

påverkan på foster (P96.4) 

Kejsarsnitt vid aktuell förlossning 

(P03.4) 

Skada på placenta genom 

amniocentes, kejsarsnitt eller 

kirurgiskt igångsättande av 

förlossning (P02.1) 

Tidigare kirurgiskt ingrepp på 

livmodern eller bäckenorganen 

(P03.8) 
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P00.7 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra medicinska ingrepp eller 

behandlingar av modern som ej 

klassificeras på annan plats 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

strålbehandling av modern 

Utesluter: 

Foster eller nyfödd som påverkats av 

andra komplikationer till värkarbete 

och förlossning (P03.-) 

Skada på placenta genom 

amniocentes, kejsarsnitt eller 

kirurgiskt igångsättande av 

förlossning (P02.1) 

P00.8 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra specificerade tillstånd hos 

modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av: 

• infektioner i moderns könsorgan 

och andra lokaliserade infektioner 

hos modern 

• systemisk lupus erythematosus 

hos modern 

• tillstånd som klassificeras under 

T80-T88 

Utesluter: 

Övergående endokrina rubbningar 

och ämnesomsättningsrubbningar 

under nyföddhetsperioden (P70-P74) 

P00.8A Foster eller nyfödd som påverkats av 

systemisk lupus erythematosus hos 

modern 

P00.8B Neonatal transplacental herpes 

gestationis 

P00.8C Neonatal transplacental pemphigus 

vulgaris 

P00.8W Foster och nyfödd som påverkats av 

andra tillstånd hos modern 

P00.9 Foster och nyfödd som påverkats 

av ospecificerad sjukdom hos 

modern 

P01 Foster och nyfödd som 
påverkats av graviditets-
komplikationer hos modern 

Fetus et neonatus maternis 
complicationibus graviditatis 
affecti 

P01.0 Foster och nyfödd som påverkats 

av cervixinsufficiens 

P01.1 Foster och nyfödd som påverkats 

av för tidig hinnbristning 

P01.2 Foster och nyfödd som påverkats 

av oligohydramnion 

Utesluter: 

Om orsaken är för tidig hinnbristning 

(P01.1) 

P01.3 Foster och nyfödd som påverkats 

av polyhydramnios 

P01.4 Foster och nyfödd som påverkats 

av extrauteringraviditet 
Bukgraviditet 

Utomkvedshavandeskap 

P01.5 Foster och nyfödd som påverkats 

av flerbarnsgraviditet 
Tvillinggraviditet 

Trillinggraviditet 

P01.6 Foster och nyfödd som påverkats 

av moderns död 

P01.7 Foster och nyfödd som påverkats 

av felläge konstaterat före 

värkarbetet 
Ansiktsbjudning 

Instabilt läge 

Sätesbjudning 

Tvärläge 

Yttre vändning 

P01.8 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra specificerade 

graviditetskomplikationer 
Foster vid spontan abort 

P01.9 Foster och nyfödd som påverkats 

av ospecificerad graviditets-

komplikation hos modern 

P02 Foster och nyfödd som 
påverkats av komplikationer 
från moderkaka, navelsträng 
och fosterhinnor 

Fetus et neonatus 
complicationibus placentae, 
funiculi umbilicalis et 
membranarum affecti 

P02.0 Foster och nyfödd som påverkats 

av placenta praevia 
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P02.1 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra former av 

placentaavlossning och 

placentablödning 
Abruptio placentae 

Accidentell blödning 

Blodförlust hos modern 

Blödning före förlossningen 

För tidig avlossning av placenta 

Skada på placenta genom 

amniocentes, kejsarsnitt eller 

kirurgiskt igångsättande av 

förlossning 

P02.2 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra och ospecificerade 

morfologiska och funktionella 

rubbningar hos placenta 
Placentadysfunktion 

Placentainfarcering 

Placentainsufficiens 

P02.3 Foster och nyfödd som påverkats 

av placentalt transfusionssyndrom 
Placenta- och 

navelsträngsmissbildning som leder 

till tvillingtransfusion eller annan 

transplacental transfusion 

Tilläggskod kan användas för att ange 

följdtillstånd hos foster eller nyfödd 

P02.4 Foster och nyfödd som påverkats 

av framfall av navelsträngen 

P02.5 Foster och nyfödd som påverkats 

av annan kompression av 

navelsträngen 
Knut på navelsträngen 

Navelsträngen runt halsen 

P02.6 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra och ospecificerade 

tillstånd hos navelsträngen 
Kort navelsträng 

Vasa praevia 

Utesluter: 

Endast en navelartär (Q27.0) 

P02.7 Foster och nyfödd som påverkats 

av korioamnionit 
Inflammation i fosterhinnorna 

Inflammation i placenta 

P02.8 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra specificerade sjukliga 

tillstånd i fosterhinnorna 

P02.9 Foster och nyfödd som påverkats 

av ospecificerat sjukligt tillstånd i 

fosterhinnorna 

P03 Foster och nyfödd som 
påverkats av andra 
komplikationer under 
värkarbete och förlossning 

Fetus et neonatus aliis 
complicationibus laborum et 
partus affecti 

P03.0 Foster och nyfödd som påverkats 

av sätesförlossning och 

sätesextraktion 

P03.1 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra onormala bjudningar, 

fellägen eller disproportion mellan 

bäcken och fosterstorlek 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd som klassificeras under O64-

O66 

Nackbjudning 

Trångt bäcken 

Tvärläge 

P03.2 Foster och nyfödd som påverkats 

av tångförlossning 

P03.3 Foster och nyfödd som påverkats 

av förlossning med 

vakuumextraktion 

P03.4 Foster och nyfödd som påverkats 

av kejsarsnittsförlossning 

P03.5 Foster och nyfödd som påverkats 

av störtförlossning 

P03.6 Foster och nyfödd som påverkats 

av värkrubbningar 
Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd som klassificeras under 

O62.-, utom O62.3 

Hypertont värkarbete 

Värksvaghet 

P03.8 Foster och nyfödd som påverkats 

av andra specificerade 

komplikationer under värkarbete 

och förlossning 
Abnormitet i moderns mjukvävnader 

Destruktiv operation för att underlätta 

förlossningen 

Foster eller nyfödd som påverkats av 

tillstånd som klassificeras under O60-

O75 och av ingrepp under värkarbete 

och förlossning och som ej innefattas 

i P02.- och P03.0-P03.6 

Igångsättande av värkarbetet 
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P03.9 Foster och nyfödd som påverkats 

av ospecificerad komplikation till 

värkarbete och förlossning 

P04 Foster och nyfödd som 
påverkats av skadlig 
inverkan överförd genom 
placenta eller bröstmjölk 

Fetus et neonatus influentiis 
noxiis affecti, per placentam sive 
lac maternum translatis 

Innefattar: 

Icke teratogena effekter av substanser 

överförda genom placenta 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar (Q00-Q99) 

Nyföddhetsgulsot orsakad av 

läkemedel eller toxiner överförda från 

modern (P58.4) 

P04.0 Foster och nyfödd som påverkats 

av narkosmedel och smärtstillande 

medel som givits till modern under 

graviditet, värkarbete och 

förlossning 
Reaktioner på och intoxikationer av 

opioider och lugnande medel givna 

till modern under värkarbete och 

förlossning 

P04.1 Foster och nyfödd som påverkats 

av annat läkemedel som givits till 

modern 
Cytostatika 

Cytotoxiska läkemedel 

Utesluter: 

Dysmorfism orsakad av warfarin 

(Q86.2) 

Fetalt hydantoinsyndrom (Q86.1) 

Missbruk av tillvänjande droger hos 

modern (P04.4) 

P04.1A Foster och nyfödd som påverkats av 

cytostatika 

P04.1W Foster och nyfödd som påverkats av 

andra läkemedel 

P04.2 Foster och nyfödd som påverkats 

av tobaksbruk hos modern 

P04.3 Foster och nyfödd som påverkats 

av alkoholbruk hos modern 

Utesluter: 

Fetalt alkoholsyndrom (Q86.0) 

P04.4 Foster och nyfödd som påverkats 

av bruk av tillvänjande droger hos 

modern 

Utesluter: 

Abstinenssymtom hos nyfödd på 

grund av bruk av tillvänjande droger 

hos modern (P96.1) 

Narkosmedel och smärtstillande 

medel till modern (P04.0) 

P04.5 Foster och nyfödd som påverkats 

av tillsats av kemiska substanser i 

moderns föda 

P04.6 Foster och nyfödd som påverkats 

av exponering hos modern för 

kemiska miljögifter 

P04.8 Foster och nyfödd som påverkats 

av annan specificerad skadlig 

inverkan på modern 

P04.9 Foster och nyfödd som påverkats 

av ospecificerad skadlig inverkan 

på modern 
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SJUKDOMAR SOM HAR SAMBAND 
MED GRAVIDITETSLÄNGD OCH 
FOSTERTILLVÄXT (P05-P08)  

Perturbationes ad durationem 
graviditatis et crescentiam fetalem 
pertinentes 

P05 Tillväxthämning under 
fosterlivet och undernäring 
hos fostret 

Crescentia tarda et malnutritio 
fetalis 

P05.0 För lätt i förhållande till 

graviditetstiden (lätt-för-tiden) 

P05.1 För liten i förhållande till 

graviditetstiden (kort-för-tiden) 

P05.2 Undernäring hos foster utan 

uppgift om för låg vikt eller för 

kort kroppslängd i förhållande till 

graviditetstiden 
Barn som ej är underviktiga eller för 

korta i förhållande till graviditetens 

längd men som visar tecken på fetal 

undernäring, torr flagnande hud och 

förlust av underhudsvävnad 

Utesluter: 

Fetal undernäring med uppgift om: 

• kort för tiden (P05.1) 

• lätt för tiden (P05.0) 

P05.9 Ospecificerad retarderad 

fostertillväxt 
Tillväxthämning av foster UNS 

P07 Rubbningar i samband med 
underburenhet och låg 
födelsevikt som ej 
klassificeras på annan plats 

Perturbationes ad graviditatem 
brevem et pondus partuale 
parvum pertinentes, non alibi 
classificatae 

Anmärkning: 

Om uppgift om både födelsevikt och 

graviditetslängd föreligger ska kod-

ning av födelsevikt prioriteras.  

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden utan vidare 

specifikation som orsak till dödlighet, 

sjuklighet eller vård av nyfödd 

Utesluter: 

Låg födelsevikt orsakad av 

tillväxthämning och undernäring av 

fostret (P05.-) 

P07.0 Extremt låg födelsevikt 
Barn som väger 999 g eller mindre 

vid födelsen 

P07.0A Extremt låg födelsevikt, mindre än  

500 g 

P07.0B Extremt låg födelsevikt, 500–749 g 

P07.0C Extremt låg födelsevikt, 750–999 g 

P07.0X Extremt låg födelsevikt, mindre än  

1000 g, exakt vikt ej angiven 

P07.1 Annan låg födelsevikt 
Barn som väger 1000-2499 g vid 

födelsen 

P07.1A Annan låg födelsevikt, 1000–1499 g 

P07.1B Annan låg födelsevikt, 1500–1999 g 

P07.1C Annan låg födelsevikt, 2000–2499 g 

P07.1X Annan låg födelsevikt, 1000–2499 g, 

exakt vikt ej angiven 

P07.2 Höggradigt underburet barn 
Barn fött efter en graviditetslängd 

mindre än 28 fullbordade veckor 

(mindre än 196 fullbordade dagar) 

P07.3 Andra underburna barn 
Barn fött efter en graviditetslängd av 

28 fullbordade veckor eller mer, men 

mindre än 37 fullbordade veckor (196 

fullbordade dagar eller mer men 

mindre än 259 dagar) 

Prematuritet UNS 
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P08 Rubbningar i samband med 
överburenhet och hög födel-
sevikt 

Perturbationes ad graviditatem 
longam et pondus partuale 
magnum pertinentes 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden utan vidare 

specifikation som orsak till dödlighet, 

sjuklighet eller vård av foster eller 

nyfödd 

P08.0 Ovanligt stort barn 
Barn med födelsevikt 4500 g eller 

mer (utan uppgift om graviditetstid) 

Utesluter: 

Barn till moder med diabetes (P70.1) 

Barn till moder med 

graviditetsdiabetes (P70.0) 

P08.1 Nyfödda, för tunga i förhållande 

till graviditetstiden (tung-för-tiden) 
Över 2 SD i vikt i förhållande till 

graviditetstiden 

Utesluter:  

Barn till moder med diabetes (P70.1) 

Barn till moder med 

graviditetsdiabetes (P70.0) 

P08.2 Överburet barn, ej för tungt i 

förhållande till graviditetstiden 
Foster eller nyfödd med 

graviditetslängd av 42 fullbordade 

veckor eller mer (294 dagar eller 

mer), som ej är tung för tiden eller 

stor för tiden 

Postmaturitet UNS 

FÖRLOSSNINGSSKADOR (P10-P15)  

Trauma intra partum 

P10 Intrakraniell skada och 
blödning orsakad av 
förlossningsskada 

Laceratio et haemorrhagia 
intracranialis e laesione intra 
partum 

Utesluter: 

Intrakraniell blödning hos foster eller 

nyfödd UNS (P52.9) 

Intrakraniell blödning hos foster eller 

nyfödd, orsakad av anoxi eller hypoxi 

(P52.-) 

P10.0 Subdural blödning orsakad av 

förlossningsskada 
Subdural lokaliserad blödning 

(subduralhematom) orsakad av 

förlossningsskada 

Utesluter: 

Subdural blödning vid 

tentoriumbristning (P10.4) 

P10.1 Cerebral blödning orsakad av 

förlossningsskada 

P10.2 Intraventrikulär blödning orsakad 

av förlossningsskada 

P10.3 Subaraknoidalblödning orsakad av 

förlossningsskada 

P10.4 Tentoriumbristning orsakad av 

förlossningsskada 

P10.8 Andra specificerade intrakraniella 

skador och blödningar orsakade av 

förlossningsskada 

P10.9 Ospecificerad intrakraniell skada 

och blödning orsakad av 

förlossningsskada 

P11 Andra förlossningsskador i 
centrala nervsystemet 

Aliae laesiones systematis nervosi 
centralis intra partum  

P11.0 Cerebralt ödem orsakat av 

förlossningsskada 

P11.1 Andra specificerade 

förlossningsskador i hjärnan 
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P11.2 Ospecificerad förlossningsskada i 

hjärnan 

P11.3 Förlossningsskada på 

facialisnerven 
Ansiktsförlamning orsakad av 

förlossningsskada 

P11.4 Förlossningsskada på andra 

specificerade kranialnerver 

P11.5 Förlossningsskada på kotpelaren 

och i ryggmärgen 
Fraktur på kotpelaren 

P11.9 Förlossningsskada i centrala 

nervsystemet, ospecificerad 

P12 Förlossningsskada på 
huvudet 

Laesio capitis intra partum 

P12.0 Kefalhematom orsakat av 

förlossningsskada 

P12.1 Fostersvulst orsakad av 

förlossningsskada 

P12.2 Epikraniell subaponeurotisk 

blödning orsakad av 

förlossningsskada 
Subgalealt hematom orsakat av 

förlossningsskada  

Skada efter vakuumextraktion 

P12.3 Ytligt hematom i hårbotten 

orsakad av förlossningsskada 

P12.4 Skada på huvudet i samband med 

diagnostiska ingrepp under 

förlossning 
Sår efter blodprovstagning från 

skalpven 

P12.8 Andra specificerade 

förlossningsskador på huvudet 

P12.9 Förlossningsskada på huvudet, 

ospecificerad 

 

 

 

P13 Förlossningsskada på 
skelettet 

Laesio sceletalis intra partum 

Utesluter: 

Skada på kotpelaren (P11.5) 

P13.0 Skallfraktur orsakad av 

förlossningsskada 

P13.1 Andra förlossningsskador på 

skallens ben 

Utesluter: 

Kefalhematom (P12.0) 

P13.2 Förlossningsskada på femur 

P13.3 Förlossningsskada på andra rörben 

P13.4 Klavikelfraktur orsakad av 

förlossningsskada 

P13.8 Förlossningsskador på andra 

specificerade delar av skelettet 

P13.9 Förlossningsskada på skelettet, 

ospecificerad 

P14 Förlossningsskada i perifera 
nervsystemet 

Laesio systematis nervosi 
peripherici intra partum 

P14.0 Erbs pares orsakad av 

förlossningsskada 

P14.1 Klumpkes pares orsakad av 

förlossningsskada 

P14.2 Frenikuspares orsakad av 

förlossningsskada 

P14.3 Andra förlossningsskador på 

brakialplexus 

P14.8 Förlossningsskador i andra 

specificerade delar av perifera 

nervsystemet 

P14.9 Förlossningsskada i perifera 

nervsystemet, ospecificerad 
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P15 Andra förlossningsskador 

Aliae laesiones intra partum 

P15.0 Förlossningsskada på levern 
Leverruptur 

P15.1 Förlossningsskada på mjälten 
Mjältruptur 

P15.2 Förlossningsskada på 

sternokleidomastoideusmuskeln 

P15.3 Ögonskada orsakad av förlossning 
Subkonjunktival blödning 

Traumatiskt glaukom 

P15.4 Ansiktsskada orsakad av 

förlossning 

P15.5 Förlossningsskada på yttre 

könsorgan 

P15.6 Subkutan fettnekros orsakad av 

förlossningsskada 

P15.8 Andra specificerade 

förlossningsskador 

P15.9 Förlossningsskada, ospecificerad 

SJUKDOMAR I ANDNINGSORGAN 
OCH CIRKULATIONSORGAN 
SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA 
PERIODEN (P20-P29)  

Perturbationes respiratoriae et 
cardiovasculares temporis perinatalis 
specificae 

P20 Intrauterin hypoxi (syrebrist 
före förlossningen) 

Hypoxia intrauterina 

Innefattar: 

Abnorm fosterhjärtfrekvens 

Fetal eller intrauterin: 

• acidos 

• anoxi 

• asfyxi 

• distress 

• hypoxi 

Mekoniumfärgat fostervatten 

Utesluter: 

Intrakraniell blödning orsakad av 

anoxi eller hypoxi (P52.-) 

P20.0 Intrauterin hypoxi först observerad 

före värkarbetets början 

P20.1 Intrauterin hypoxi först observerad 

under värkarbetet och 

förlossningen 

P20.9 Intrauterin hypoxi, ospecificerad 

P21 Syrebrist vid förlossningen 

Asphyxia intra partum 

Utesluter: 

Hypoxisk ischemisk encefalopati 

[HIE] (P91.6) 

Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-) 

P21.0 Svår asfyxi vid förlossningen 
Asfyxi med 1-minut Apgar score 0-3 

Blek asfyxi (asphyxia pallida) 

Pulsfrekvens lägre än 100 per minut 

vid födelsen, frånvaro av andning, 

kippande andning (gasping), dålig 

färg, ingen muskeltonus 
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P21.1 Lätt och måttlig asfyxi vid 

förlossningen 
Asfyxi med 1-minut Apgar score 4-7 

”Mörk asfyxi” (asphyxia livida) 

Normal andning har ej kommit igång 

inom en minut men hjärtfrekvens 100 

eller mer, viss muskeltonus, visst svar 

på stimulering. 

P21.1A Asfyxi hos nyfödd, lätt, kortvarig, Apgar 

< 4 vid 1 minut 

P21.1B Asfyxi hos nyfödd, måttlig, medellång, 

Apgar < 4 vid 5 minuter 

P21.9 Asfyxi vid förlossningen, 

ospecificerad 
Anoxi vid förlossningen UNS 

Hypoxi vid förlossningen UNS 

P22 Respiratorisk distress 
(andningssvårigheter) hos 
nyfödd 

Syndroma dyspnoicum 
neonatorum 

Utesluter: 

Frånvaro av andning hos nyfödd 

(P28.5) 

P22.0 Respiratory distress syndrome hos 

nyfödd 
Hyalina membraner 

Idiopathic respiratory distress 

syndrome [IRDS] 

P22.1 Övergående takypné hos nyfödd 

P22.8 Annan specificerad respiratorisk 

distress hos nyfödd 

P22.9 Ospecificerad respiratorisk distress 

hos nyfödd 

P23 Medfödd pneumoni 
(lunginflammation) 

Pneumonia congenitalis 

Innefattar: 

Infektiös pneumoni förvärvad in utero 

eller under förlossningen 

Utesluter: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd 

(P24.-) 

P23.0 Medfödd pneumoni orsakad av 

virus 

Utesluter: 

Medfödd rubellapneumonit (P35.0) 

P23.1 Medfödd pneumoni orsakad av 

klamydia 

P23.2 Medfödd pneumoni orsakad av 

stafylokocker 

P23.3 Medfödd pneumoni orsakad av 

streptokocker grupp B 

P23.4 Medfödd pneumoni orsakad av 

Escherichia coli 

P23.5 Medfödd pneumoni orsakad av 

Pseudomonas 

P23.6 Medfödd pneumoni orsakad av 

andra specificerade bakterier 
Haemophilus influenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Mykoplasma 

Streptokocker utom grupp B 

P23.8 Medfödd pneumoni orsakad av 

andra specificerade organismer 

P23.9 Medfödd pneumoni, ospecificerad 

P24 Aspirationssyndrom i 
nyföddhetsperioden 

Syndromata aspirationis 
neonatorum 

Innefattar: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd 

P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd 

P24.1 Aspiration av fostervatten och slem 

hos nyfödd 
Aspiration av amnionvätska 

P24.2 Aspiration av blod hos nyfödd 

P24.3 Aspiration av mjölk och uppkräkt 

maginnehåll hos nyfödd 

P24.8 Andra specificerade 

aspirationssyndrom hos nyfödd 

P24.9 Aspirationssyndrom hos nyfödd, 

ospecificerat 
Aspirationspneumoni hos nyfödd 

UNS 
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P25 Interstitiellt emfysem och 
besläktade tillstånd i den 
perinatala perioden 

Emphysema interstitiale et 
conditiones cognatae perinatales 

P25.0 Interstitiellt emfysem under den 

perinatala perioden 

P25.1 Pneumotorax under den perinatala 

perioden 

P25.2 Pneumomediastinum under den 

perinatala perioden 

P25.3 Pneumoperikardium under den 

perinatala perioden 

P25.8 Andra specificerade tillstånd 

besläktade med interstitiellt 

emfysem under den perinatala 

perioden 

P26 Lungblödning under den 
perinatala perioden 

Haemorrhagia pulmonalis 
perinatalis 

P26.0 Blödning i trakea och bronker 

under den perinatala perioden 

P26.1 Massiv lungblödning under den 

perinatala perioden 

P26.8 Andra specificerade 

lungblödningar under den 

perinatala perioden 

P26.9 Ospecificerad lungblödning under 

den perinatala perioden 

P27 Kronisk sjukdom i 
andningsorganen under den 
perinatala perioden 

Morbus respiratorius chronicus 
perinatalis 

P27.0 Wilson-Mikitys syndrom 
Pulmonell dysmaturitet 

P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under 

den perinatala perioden 

P27.8 Andra specificerade kroniska 

sjukdomar i andningsorganen 

under den perinatala perioden 
Medfödd lungfibros 

P27.9 Ospecificerad kronisk sjukdom i 

andningsorganen under den 

perinatala perioden 

P28 Andra andningsrubbningar 
under den perinatala 
perioden 

Aliae conditiones respiratoriae 
perinatales 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar i 

andningsorganen (Q30-Q34) 

P28.0 Primär atelektas hos nyfödd 
Hypoplasi av lungorna vid kort 

graviditetstid 

Omogenhet hos lungorna UNS 

P28.1 Annan och ospecificerad atelektas 

hos nyfödd 
Atelektas UNS 

Partiell atelektas 

Resorptionsatelektas utan respiratory 

distress syndrome 

Sekundär atelektas 

P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd 

Utesluter: 

Apné hos nyfödd (P28.3-P28.4) 

P28.3 Primär sömnapné hos nyfödd 
Sömnapné hos nyfödd: 

• UNS 

P28.4 Annan apné hos nyfödd 

  Obstruktiv sömnapné hos nyfödd (P28.3) 

P28.5 Frånvaro av andning hos nyfödd 
Oförmåga att andas 

• central 

• obstruktiv 

Apné (hos): 

• nyfödd, obstruktiv 

• prematur 

Utesluter:  
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P28.8 Annat specificerat tillstånd i 

andningsorganen hos nyfödd 
Medfödd (laryngeal) stridor UNS 

Snörvlande andning hos nyfödd 

Utesluter: 

Medfödd tidig syfilitisk rinit (A50.0) 

P28.9 Sjukdomstillstånd i 

andningsorganen hos nyfödd, 

ospecificerat 

P29 Sjukdomar i 
cirkulationsorganen under 
den perinatala perioden 

Morbi organorum circulationis 
perinatales 

Utesluter: 

Medfödda missbildningar i 

cirkulationsorganen (Q20-Q28) 

P29.0 Hjärtsvikt hos nyfödd 

P29.1 Hjärtdysrytmi hos nyfödd 

P29.2 Hypertoni hos nyfödd 

P29.3 Kvardröjande fostercirkulation 
Fördröjd slutning av ductus arteriosus 

(Persisterande) pulmonell hypertoni 

hos nyfödda 

P29.3A Fördröjd slutning av ductus arteriosus 

(symtomgivande) 

P29.3B Persisterande pulmonell hypertension 

P29.4 Övergående ischemi i hjärtmuskeln 

hos nyfödd 

P29.8 Andra specificerade sjukdomar i 

cirkulationsorganen under den 

perinatala perioden 

P29.9 Ospecificerad sjukdom i 

cirkulationsorganen under den 

perinatala perioden 

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN 
PERINATALA PERIODEN (P35-P39)  

Infectiones temporis perinatalis 
specificae 

Innefattar: 

Infektioner förvärvade in utero eller under 

förlossning 

Utesluter: 

Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus [HIV] (Z21) 

Infektionssjukdom hos modern som orsak till 

dödlighet eller sjuklighet hos foster och nyfödd 

utan att sjukdomen manifesterats hos fostret eller 

den nyfödde (P00.2) 

Infektionssjukdomar förvärvade efter 

förlossningen (A00-B99, J09-J11) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd gonokockinfektion (A54.-) 

Medfödd pneumoni (P23.-) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion 

(R75) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus 

[HIV] (B20-B24) 

Tarminfektioner (A00-A09) 

Tetanus neonatorum (A33) 

P35 Medfödda virussjukdomar 

Morbi virales congenitales 

P35.0 Medfött rubellasyndrom 
Medfödd rubellapneumonit 

P35.1 Medfödd cytomegalvirusinfektion 

P35.2 Medfödd infektion med herpes 

simplex-virus 

P35.3 Medfödd virushepatit 

P35.4 Medfödd zikavirussjukdom  
Mikrocefali orsakad av medfödd 

zikavirussjukdom  

P35.8 Andra specificerade medfödda 

virussjukdomar 
Medfödda vattkoppor 

P35.9 Medfödd virussjukdom, 

ospecificerad 
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P36 Bakteriell sepsis hos nyfödd 

Sepsis bacterialis neonatorum 

Innefattar: 

Medfödd septikemi 

P36.0 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

streptokocker grupp B 

P36.1 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

andra och ospecificerade 

streptokocker 

P36.2 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

Staphylococcus aureus 

P36.3 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

andra och ospecificerade 

stafylokocker 

P36.4 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

Escherichia coli 

P36.5 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

anaerober 

P36.8 Annan specificerad bakteriell 

sepsis hos nyfödd 

P36.9 Ospecificerad bakteriell sepsis hos 

nyfödd 

P37 Andra medfödda 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 

Alii morbi infectiosi et parasitarii 
congenitales 

Utesluter: 

Diarré hos nyfödd: 
• infektiös (A09.0) 

• icke infektiös (P78.3) 

• UNS (A09.9) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

Nekrotiserande enterokolit hos foster 

eller nyfödd (P77) 

Ophthalmia neonatorum orsakad av 

gonokocker (A54.3) 

Tetanus neonatorum (A33) 

P37.0 Medfödd tuberkulos 

P37.1 Medfödd toxoplasmos 
Hydrocefalus orsakad av medfödd 

toxoplasmos 

P37.2 Disseminerad listerios hos nyfödd 

P37.3 Medfödd malaria orsakad av 

Plasmodium falciparum 

P37.4 Annan medfödd malaria 

P37.5 Medfödd candidainfektion 

P37.8 Andra specificerade medfödda 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar 

P37.9 Medfödd infektionssjukdom och 

parasitsjukdom, ospecificerad 

P38 Navelinfektion hos nyfödd 
med eller utan lätt blödning 

Omphalitis neonatorum, cum vel 
sine haemorrhagia levi 

P39 Andra infektioner specifika 
för den perinatala perioden 

Aliae infectiones temporis 
perinatalis specificae 

P39.0 Infektiös bröstkörtelinflammation 

hos nyfödd 

Utesluter: 

Bröstkörtelförstoring hos nyfödd 

(P83.4) 

Icke infektiös bröstkörtel-

inflammation hos nyfödd (P83.4) 

P39.1 Konjunktivit och dakryocystit hos 

nyfödd 
Klamydiakonjunktivit hos nyfödd 

Ophthalmia neonatorum UNS 

Utesluter: 

Konjunktivit hos nyfödd orsakad av 

gonokocker (A54.3) 

P39.2 Infektion hos nyfödd, förvärvad via 

fostervattnet, som ej klassificeras 

på annan plats 

P39.3 Urinvägsinfektion hos nyfödd 

P39.4 Hudinfektion hos nyfödd 
Pyoderma hos nyfödd 

Utesluter: 

Pemphigus neonatorum (L00) 

Exfoliativ dermatit orsakad av 

stafylokocker [Ritters sjukdom] (L00) 

P39.8 Andra specificerade infektioner 

specifika för den perinatala 

perioden 

P39.9 Infektion specifik för den 

perinatala perioden, ospecificerad 
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BLÖDNINGSSJUKDOMAR OCH 
BLODSJUKDOMAR HOS FOSTER 
OCH NYFÖDD (P50-P61)  

Morbi haemorrhagici et haematologici 
fetuum et neonatorum 

Utesluter: 

Crigler-Najjars syndrom (E80.5) 

Dubin-Johnsons syndrom (E80.6) 

Gilberts syndrom (E80.4) 

Hereditära hemolytiska anemier (D55-D58) 

Medfödd stenos och striktur av gallgångarna 

(Q44.3) 

P50 Blödning hos foster 

Haemorrhagia fetalis 

Utesluter: 

Medfödd anemi på grund av fetal 

blodförlust (P61.3) 

P50.0 Fetal blodförlust från vasa praevia 

P50.1 Fetal blodförlust från brusten 

navelsträng 

P50.2 Fetal blodförlust från placenta 

P50.3 Fetal blödning till tvilling 

P50.4 Fetal blödning till moderns 

cirkulation 

P50.5 Fetal blodförlust från tvillings 

avskurna navelsträng 

P50.8 Annan specificerad fetal 

blodförlust 

P50.9 Fetal blodförlust, ospecificerad 
Fetal blödning UNS 

P51 Navelblödning hos nyfödd 

Haemorrhagia umbilicalis 
neonatorum 

Utesluter: 

Omfalit med lätt blödning (P38) 

P51.0 Massiv navelblödning hos nyfödd 

P51.8 Andra navelblödningar hos nyfödd 
Navelsträngsligatur som glidit UNS 

P51.9 Ospecificerad navelblödning hos 

nyfödd 

P52 Intrakraniell, icke traumatisk 
blödning hos foster och 
nyfödd 

Haemorrhagia intracranialis non 
traumatica fetuum et neonatorum 

Innefattar: 

Intrakraniell blödning orsakad av 

anoxi eller hypoxi 

Utesluter: 

Intrakraniell blödning orsakad av: 

• förlossningsskada (P10.-) 

• skada på modern (P00.5) 

• annan skada (S06.-) 

P52.0 Intraventrikulär, icke traumatisk 

blödning grad 1 hos foster och 

nyfödd 
Subependymal blödning, utan 

intraventrikulär utbredning 

P52.1 Intraventrikulär, icke traumatisk 

blödning grad 2 hos foster och 

nyfödd 
Subependymal med intraventrikulär 

utbredning 

P52.2 Intraventrikulär, icke traumatisk 

blödning grad 3 och grad 4 hos 

foster och nyfödd 
Subependymal med intraventrikulär 

och intracerebral utbredning 

P52.3 Ospecificerad intraventrikulär, 

icke traumatisk blödning hos foster 

och nyfödd 

P52.4 Intracerebral, icke traumatisk 

blödning hos foster och nyfödd 

P52.5 Subaraknoidal, icke traumatisk 

blödning hos foster och nyfödd 

P52.6 Icke traumatisk blödning i 

lillhjärna och i bakre fossa hos 

foster och nyfödd 

P52.8 Andra specificerade, icke 

traumatiska intrakraniella 

blödningar hos foster och nyfödd 

P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk 

blödning hos foster och nyfödd, 

ospecificerad 
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P53 Blödningssjukdom hos 
foster och nyfödd 

Morbus haemorrhagicus fetuum et 
neonatorum 

K-vitaminbrist hos nyfödd 

P53.9A K-vitaminbrist hos nyfödd, tidigt 

debuterande 

P53.9B K-vitaminbrist hos nyfödd, sent 

debuterande 

P54 Andra blödningar hos 
nyfödd 

Aliae haemorrhagiae neonatorum 

Utesluter: 

Fetal blodförlust (P50.-) 

Lungblödning under den perinatala 

perioden (P26.-) 

P54.0 Hematemes hos nyfödd 

Utesluter: 

Orsakad av nedsvalt blod från modern 

(P78.2) 

P54.1 Melena hos nyfödd 

Utesluter: 

Orsakad av nedsvalt blod från modern 

(P78.2) 

P54.2 Blödning från rektum hos nyfödd 

P54.3 Annan specificerad blödning från 

mag-tarmkanalen hos nyfödd 

P54.4 Binjureblödning hos nyfödd 

P54.5 Hudblödning hos nyfödd 
Blåmärken 

Ekkymoser 

Petekier 

Ytliga hematom 

Utesluter: 

Kefalhematom orsakat av 

förlossningsskada (P12.0) 

Ytligt hematom i hårbotten orsakad 

av förlossningsskada (P12.3) 

P54.6 Blödning från vagina hos nyfödd 
Pseudomenstruation 

P54.8 Andra specificerade blödningar hos 

nyfödd 

P54.9 Ospecificerad blödning hos nyfödd 

P55 Hemolytisk sjukdom 
(blodkroppssönderfall) hos 
foster och nyfödd 

Morbus haemolyticus fetuum et 
neonatorum 

P55.0 Rh-isoimmunisering hos foster och 

nyfödd 

P55.1 AB0-isoimmunisering hos foster 

och nyfödd 

P55.8 Annan specificerad hemolytisk 

sjukdom hos foster och nyfödd 

P55.9 Ospecificerad hemolytisk sjukdom 

hos foster och nyfödd 

P56 Hydrops fetalis 
(vattensvullnad hos foster) 
orsakad av hemolytisk 
sjukdom 
(blodkroppssönderfall) 

Hydrops fetalis e morbo 
haemolytico 

Utesluter: 

Hydrops fetalis UNS (P83.2) 

Hydrops fetalis som ej har samband 

med hemolytisk sjukdom (P83.2) 

P56.0 Hydrops fetalis orsakad av 

isoimmunisering 

P56.9 Hydrops fetalis orsakad av annan 

och ospecificerad hemolytisk 

sjukdom 

P57 Kärnikterus 

Icterus nuclearis 

P57.0 Kärnikterus orsakad av 

isoimmunisering 

P57.8 Annan specificerad kärnikterus 

Utesluter: 

Crigler-Najjars syndrom (E80.5) 

P57.9 Kärnikterus, ospecificerad 
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P58 Gulsot hos nyfödd orsakad 
av annan höggradig hemolys 
(blodkroppssönderfall) 

Icterus neonatorum ex alia 
haemolysi excessiva 

Utesluter: 

Gulsot orsakad av isoimmunisering 

(P55-P57) 

P58.0 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

kontusion 

P58.1 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

blödning 

P58.2 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

infektion 

P58.3 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

polycytemi 

P58.4 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

läkemedel eller toxiner överförda 

från moder eller givna till nyfödd 

Tilläggskod kan användas för att ange 

läkemedel om gulsoten beror på 

läkemedel (kapitel 20) 

P58.5 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

nedsvalt blod från modern 

P58.8 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

annan specificerad höggradig 

hemolys 

P58.9 Gulsot hos nyfödd orsakad av 

höggradig hemolys, ospecificerad 

P59 Gulsot hos nyfödd av andra 
och ospecificerade orsaker 

Icterus neonatorum ex aliis causis 
et non specificatis 

Utesluter: 

Kärnikterus (P57.-) 

Orsakad av inborn errors of 

metabolism (E70-E90) 

P59.0 Gulsot hos nyfödd i samband med 

förlossning före beräknad tid 
Gulsot orsakad av fördröjd 

bilirubinkonjugering i samband med 

förlossning före beräknad tid 

Hyperbilirubinemi vid prematuritet 

P59.1 Inspissated bile syndrome 
Intorkad galla 

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och 

ospecificerad hepatocellulär skada 
 Hepatit (idiopatisk) hos foster eller 

nyfödd 

 Jättecellshepatit hos foster eller 

nyfödd 

Utesluter: 

Medfödd virushepatit (P35.3) 

P59.3 Gulsot hos nyfödd på grund av 

bröstmjölksinhibitorer 

P59.8 Gulsot hos nyfödd av andra 

specificerade orsaker 

P59.9 Gulsot hos nyfödd av ospecificerad 

orsak 
Kraftig eller förlängd fysiologisk 

gulsot UNS 

P60 Disseminerad intravasal 
koagulation [DIC] hos foster 
och nyfödd 

Coagulatio intravascularis 
disseminata fetuum et 
neonatorum 

Defibrineringssyndrom hos foster och 

nyfödd 

P61 Andra blodsjukdomar under 
den perinatala perioden 

Alii morbi haematologici 
perinatales 

Utesluter: 

Övergående hypogammaglobulinemi 

hos spädbarn (D80.7) 

P61.0 Övergående trombocytopeni hos 

nyfödd 

P61.0A Alloimmun trombocytopeni (FNAIT) hos 

nyfödd 

P61.0B Autoimmun trombocytopeni hos nyfödd 

P61.0W Annan övergående trombocytopeni hos 

nyfödd 

P61.1 Polycytemi hos nyfödd 

P61.2 Anemi vid underburenhet 
Anemi vid prematuritet 

P61.3 Medfödd anemi på grund av blod-

förlust under fostertiden 

P61.4 Andra medfödda anemier som ej 

klassificeras på annan plats 
Medfödd anemi UNS 
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P61.5 Övergående neutropeni hos nyfödd 

P61.6 Andra övergående 

koagulationsrubbningar hos 

nyfödd 

P61.8 Andra specificerade 

blodsjukdomar under den 

perinatala perioden 

P61.9 Ospecificerad blodsjukdom under 

den perinatala perioden 

ÖVERGÅENDE ENDOKRINA 
RUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSRUBBNINGAR 
SPECIFIKA FÖR FOSTER OCH 
NYFÖDD (P70-P74)  

Perturbationes transitoriae endocrinae et 
metabolicae fetuum et neonatorum 
specificae 

Innefattar: 

Övergående endokrina och metaboliska 

rubbningar orsakade av barnets reaktion på 

endokrina och metaboliska faktorer hos modern 

eller på barnets anpassning till extrauterin tillvaro 

P70 Övergående rubbningar i 
kolhydratomsättningen 
specifika för foster och 
nyfödd 

Perturbationes transitoriae 
metabolismi carbohydratorum 
fetuum et neonatorum specificae 

P70.0 Barn till moder med 

graviditetsdiabetes 
 Foster eller nyfödd (med 

hypoglykemi) som påverkats av 

graviditetsdiabetes hos modern 

P70.1 Barn till diabetisk moder 
Foster eller nyfödd (med 

hypoglykemi) som påverkats av 

diabetes mellitus hos moder som haft 

diabetes redan före graviditeten. 

P70.2 Diabetes mellitus hos nyfödd 
Neonatal diabetes mellitus 

P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd 

P70.4 Annan hypoglykemi hos nyfödd 
Transitorisk hypoglykemi hos nyfödd 

P70.4A Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), 

transitorisk, 0-6 tim efter födelsen 

P70.4B Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), 

transitorisk, > 6 tim efter födelsen 

P70.8 Andra övergående rubbningar i 

kolhydratomsättningen hos foster 

och nyfödd 

P70.9 Ospecificerad övergående 

rubbning i kolhydratomsättningen 

hos foster eller nyfödd 
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P71 Övergående rubbningar i 
kalcium- och 
magnesiumomsättningen 
hos nyfödd 

Perturbationes neonatales 
transitoriae metabolismi calcii et 
magnesii 

P71.0 Komjölkshypokalcemi hos nyfödd 

P71.1 Annan hypokalcemi hos nyfödd 

Utesluter: 

Hypoparatyreoidism hos nyfödd 

(P71.4) 

P71.2 Hypomagnesemi hos nyfödd 

P71.3 Tetani hos nyfödd utan kalcium- 

eller magnesiumbrist 
Neonatal tetani UNS 

P71.4 Övergående hypoparatyreoidism 

hos nyfödd 

P71.8 Andra specificerade övergående 

rubbningar av kalcium- och 

magnesiumomsättningen hos 

nyfödd 

P71.9 Ospecificerad övergående 

rubbning i kalcium- och 

magnesiumomsättningen hos 

nyfödd 

P72 Andra övergående endokrina 
sjukdomar hos nyfödd 

Aliae perturbationes neonatales 
transitoriae endocrinae 

Utesluter: 

Dyshormogen struma (E07.1) 

Medfödd hypotyreos med eller utan 

struma (E03.0-E03.1) 

Pendreds syndrom (E07.1) 

P72.0 Struma hos nyfödd som ej 

klassificeras på annan plats 
Övergående medfödd struma med 

normal funktion 

P72.1 Övergående hypertyreos hos 

nyfödd 
Tyreotoxikos hos nyfödd 

P72.2 Andra övergående rubbningar i 

tyreoideafunktionen hos nyfödd 

som ej klassificeras på annan plats 
Övergående hypotyreos hos nyfödd 

P72.8 Andra specificerade övergående 

endokrina sjukdomar hos nyfödd 

P72.9 Ospecificerad övergående endokrin 

sjukdom hos nyfödd 

P74 Andra övergående 
elektrolytrubbningar och 
ämnesomsättningsrubbning
ar hos nyfödd 

Aliae perturbationes neonatales 
transitoriae electrolyticae et 
metabolicae 

P74.0 Sen metabolisk acidos hos nyfödd 

P74.1 Dehydrering hos nyfödd 

P74.2 Rubbningar i natriumbalansen hos 

nyfödd 

P74.3 Rubbningar i kaliumbalansen hos 

nyfödd 

P74.4 Andra övergående 

elekrolytrubbningar hos nyfödd 

P74.5 Övergående tyrosinemi hos nyfödd 

P74.8 Andra specificerade övergående 

metaboliska rubbningar hos 

nyfödd 

P74.9 Ospecificerad övergående 

metabolisk rubbning hos nyfödd 
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SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGS-
ORGANEN HOS FOSTER OCH 
NYFÖDD (P75-P78)  

Morbi systematis digestorii fetuum et 
neonatorum 

P75* Mekoniumileus vid cystisk 
fibros (E84.1†) 

Ileus meconicus e fibrosi 
cystica 

P76 Annat tarmhinder hos 
nyfödd 

Alia obstructio intestinalis 
neonatorum 

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom 

Innefattar: 

 Mekoniumileus i fall där cystisk 

fibros inte förekommer 

P76.1 Övergående ileus hos nyfödd 

Utesluter: 

Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

P76.2 Tarmobstruktion orsakad av propp 

av intorkad mjölk 

P76.8 Annan specificerad 

tarmobstruktion hos nyfödd 

P76.9 Ospecificerad tarmobstruktion hos 

nyfödd 

P77 Nekrotiserande enterokolit 
(tarminflammation med 
vävnadsdöd) hos foster och 
nyfödd 

Enterocolitis necroticans fetuum 
et neonatorum 

P77.9A Nekrotiserande enterokolit (NEC), 

röntgenverifierad 

P77.9B Nekrotiserande enterokolit (NEC), 

sannolik men ej säkerställd 

P77.9X Nekrotiserande enterokolit UNS 

 

 

P78 Andra sjukdomar i 
matsmältningsorganen hos 
foster och nyfödd 

Alii morbi systematis digestorii 
perinatales 

Utesluter: 

Gastrointestinal blödning hos nyfödd 

(P54.0-P54.3) 

P78.0 Tarmperforation hos foster och 

nyfödd 
Mekoniumperitonit 

P78.1 Annan peritonit hos nyfödd 
Neonatal peritonit UNS 

P78.2 Hematemes och melena hos nyfödd 

orsakad av nedsvalt blod från 

modern 

P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd 

Utesluter: 

Infektiös neonatal diarré (A09.0) 

Neonatal diarré UNS (A09.9) 

P78.8 Andra specificerade sjukdomar i 

matsmältningsorganen hos foster 

och nyfödd 
Neonatal esofageal reflux 

Peptiskt sår hos nyfödd 

Medfödd levercirros 

P78.9 Ospecificerad sjukdom i 

matsmältningsorganen hos foster 

och nyfödd 
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TILLSTÅND SOM ENGAGERAR HUD 
OCH TEMPERATURREGLERING HOS 
FOSTER OCH NYFÖDD (P80-P83)  

Conditiones ad integumentum et 
moderationem caloris fetuum et 
neonatorum pertinentes 

P80 Undertemperatur hos nyfödd 

Hypothermia neonatorum 

P80.0 Köldskadesyndrom hos nyfödd 
Cold injury syndrome 

Svår och vanligen kronisk hypotermi 

förenad med skär rodnad, ödem och 

onormala neurologiska och 

biokemiska undersökningsfynd 

Utesluter: 

Lätt hypotermi hos nyfödd (P80.8) 

P80.8 Annan hypotermi hos nyfödd 
Lätt hypotermi hos nyfödd 

P80.9 Ospecificerad hypotermi hos 

nyfödd 

P81 Andra störningar i 
temperaturregleringen hos 
nyfödd 

Aliae dysfunctiones moderationis 
temperaturae neonatorum 

P81.0 Av yttre miljö orsakad förhöjd 

kroppstemperatur hos nyfödd 

P81.8 Andra specificerade störningar i 

temperaturregleringen hos nyfödd 

P81.9 Ospecificerad störning i 

temperaturregleringen hos nyfödd 
Feber hos nyfödd UNS 

P83 Andra tillstånd som 
engagerar huden, specifika 
för foster och nyfödd 

Aliae conditiones integumenti 
fetuum et neonatorum specificae 

Utesluter: 

Blöjdermatit (L22) 

Exfoliativ dermatit orsakad av 

stafylokocker [Ritters sjukdom] (L00) 

Hudinfektion hos nyfödd (P39.4) 

Hydrops fetalis orsakad av 

hemolytisk sjukdom (P56.-) 

Medfödda missbildningar i huden 

(Q80-Q84) 

Mjölkskorv (L21.0) 

Pemphigus neonatorum (L00) 

P83.0 Sclerema neonatorum 

P83.1 Toxiskt erytem hos nyfödd 

P83.2 Hydrops fetalis som ej beror på 

hemolytisk sjukdom 
Hydrops fetalis UNS 

P83.3 Annat och ospecificerat ödem 

specifikt för foster och nyfödd 

P83.4 Bröstkörtelförstoring hos nyfödd 
Icke infektiös mastit hos nyfödd 

P83.5 Medfött hydrocele 

P83.6 Navelpolyp hos nyfödd 

P83.8 Andra specificerade tillstånd som 

engagerar huden specifika för 

foster och nyfödd 
Bronze baby syndrome 

Neonatal sklerodermi 

Urticaria neonatorum 

P83.8A Bronze baby syndrome 

P83.8B Neonatal sklerodermi 

P83.8C Urticaria neonatorum 

P83.8D Erythema neonatorum 

P83.8E Transient neonatal pustulos 

P83.8W Andra tillstånd som engagerar huden 

specifika för foster och nyfödd 

P83.9 Ospecificerat tillstånd som 

engagerar huden, specifikt för 

foster och nyfödd 
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ANDRA SJUKDOMAR OCH 
RUBBNINGAR UNDER DEN 
PERINATALA PERIODEN (P90-P96)  

Aliae perturbationes perinatales 

P90 Kramper hos nyfödd 

Convulsiones neonatorum 

Utesluter: 

Benigna familjära neonatala kramper 

(G40.3) 

P90.9A Kramper med EEG/aEEG verifikation 

P90.9B Kramper utan EEG/aEEG verifikation 

P90.9C Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos) 

P91 Andra cerebrala rubbningar 
hos nyfödd 

Aliae perturbationes status 
cerebralis neonatorum 

P91.0 Cerebral ischemi hos nyfödd 

P91.0D Perinatal arteriell stroke 

P91.0W Annan specificerad cerebral ischemi hos 

nyfödd 

P91.0Y Cerebral ischemi hos nyfödd, 

ospecificerad 

P91.1 Förvärvade periventrikulära cystor 

hos nyfödd 

P91.2 Cerebral leukomalaci hos nyfödd 
Periventrikulär malaci 

P91.3 Cerebralt retningstillstånd hos 

nyfödd 

P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd 

P91.5 Koma hos nyfödd 

P91.6 Hypoxisk ischemisk encefalopati 

hos nyfödd [HIE] 

P91.6A Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), 

lätt 

P91.6B Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), 

måttlig 

P91.6C Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), 

svår 

P91.6X Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), 

UNS 

P91.7 Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd  
Posthemorragisk hydrocefalus hos 

nyfödd  

P91.8 Andra specificerade cerebrala 

rubbningar hos nyfödd 

P91.9 Ospecificerad cerebral rubbning 

hos nyfödd 

P92 Uppfödningsproblem hos 
nyfödd 

Problemata nutriendi neonatorum 

P92.0 Nyföddhetskräkningar 

P92.1 Regurgitation och rumination hos 

nyfödd 

P92.2 Matningssvårigheter hos nyfödd 

P92.3 Undernutrition hos nyfödd 

P92.4 Övernutrition hos nyfödd 

P92.5 Amningssvårigheter hos nyfödd 

P92.8 Andra specificerade 

uppfödningssvårigheter hos nyfödd 

P92.9 Uppfödningsproblem hos nyfödd, 

ospecificerat 

P93 Reaktioner och förgiftningar 
orsakade av läkemedel som 
tillförts foster och nyfödd 

Effectus et intoxicationes e 
medicamentis fetui et neonato 
donatis 

Grey syndrome orsakat av 

kloramfenikoltillförsel till nyfödd 

Utesluter: 

Abstinenssymtom på grund av: 

• bruk av tillvänjande läkemedel 

hos modern (P96.1) 

• läkemedelsbehandling av nyfödd 

(P96.2) 

Gulsot orsakad av läkemedel eller 

toxiner överförda från modern eller 

givna till det nyfödda barnet (P58.4) 

Reaktioner på och intoxikation av 

opioider och lugnande medel och 

annan medicinering given till modern 

(P04.0-P04.1, P04.4) 
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P94 Muskeltonusrubbningar hos 
nyfödd 

Perturbationes toni muscularis 
neonatorum 

P94.0 Övergående neonatal myasthenia 

gravis 

Utesluter: 

Myasthenia gravis (G70.0) 

P94.1 Medfödd muskelhypertoni 

P94.2 Medfödd muskelhypotoni 
Ospecifikt floppy baby syndrome 

P94.8 Andra specificerade muskeltonus-

rubbningar hos nyfödd 

P94.9 Ospecificerad muskeltonus-

rubbning hos nyfödd 

 
P95 Fosterdöd av ospecificerad 

orsak 

Mors fetalis non ultra descripta 
Dödfödsel UNS 

Dödfött foster UNS 

P95.9A Dödfödd, graviditetslängd < 22 

fullbordade veckor  

P95.9B Dödfödd, graviditetslängd 22–27 

fullbordade veckor 

P95.9C Dödfödd, graviditetslängd > 28 

fullbordade veckor 

P95.9X Dödfött barn (foster) UNS 

P96 Andra tillstånd under den 
perinatala perioden 

Aliae conditiones perinatales 

P96.0 Medfödd njursvikt 
Uremi hos nyfödd 

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på 

grund av bruk av tillvänjande 

droger hos modern 
Drogabstinens hos spädbarn till 

drogberoende moder 

Neonatalt abstinenssyndrom 

Utesluter: 

Reaktioner på och intoxikationer av 

opioider och lugnande medel givna 

under värkarbete och förlossning 

(P04.0) 

P96.2 Abstinenssymtom hos nyfödd efter 

användning av läkemedel i 

terapeutiskt syfte 

P96.3 Breda suturer mellan skallben hos 

nyfödd 
Neonatal kraniotabes 

P96.4 Avbrytande av graviditeten (avser 

foster och nyfödd) 

Utesluter: 

Avbrytande av graviditet (avseende 

modern) (O04.-) 

P96.5 Komplikationer till intrauterina 

ingrepp som ej klassificeras på 

annan plats 

P96.8 Andra specificerade tillstånd under 

den perinatala perioden 

P96.9 Ospecificerat tillstånd under den 

perinatala perioden 
Medfödd svaghet UNS 
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