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Kolumnrubrik/
Benämning på egenskap

Datatyp

Beskrivning av innehållet i respektive kolumn/egenskap

Exempel på innehåll i respektive kolumn

Kod

TEXT

alfanumerisk benämning på kapitel, avsnitt, kategori, subkategori eller nationell fördjupning. Består av en unik kod eller ett kodintervall

I21.9

Överordnad kod

TEXT

överordnad kod som den aktuella koden sorterar under

I21

Titel

TEXT

språklig benämning på kod

Akut hjärtinfarkt

Latin

TEXT

latinsk benämning på titel

Infarctus myocardii acutus

Beskrivning

RICH_TEXT

beskrivning och förklaring av vad koden avser

Denna kategori skiljer sig från andra då den inkluderar
störningar som karakteriseras inte bara av symtom och
förlopp utan även inbegriper…

Exempel

RICH_TEXT

exempel på vad koden avser. OBS! För koder som har flera exempel återfinns de på separata rader

Taussig-Bings syndrom

Innefattar

RICH_TEXT

förtydligande information om vad som ingår i koden, är inte avsett att vara uttömmande. OBS! För koder som har flera innefattar återfinns de på separata rader

Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten

Utesluter

RICH_TEXT

förtydligande information om vad som inte ingår i koden. Utgör stöd för att avgränsa en
kod från andra koder. OBS! För koder som har flera utesluter återfinns de på separata rader

Gammal hjärtinfarkt (I25.2)

Anmärkning

RICH_TEXT

stöd och vägledning vid kodning

Vid morbiditetskodning anges I22 för varje ny infarkt,
oavsett lokalisation, som uppkommer inom 4 veckor
(28 dagar) räknat från tidigare infarkts början

Kodningsinformation

TEXT

hänvisning till relaterade koder i aktuell klassifikation

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak
(kapitel 20)

Innehåll

RICH_TEXT

information om vad kapitlet innehåller

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
S00-S09 Skador på huvudet
S10-S19 Skador på halsen…

Manifestation (*)/
Etiologi (Ɨ)

TEXT

anger om koden är en manifestationskod (anges med asterisk *) eller etiologisk kod
(anges med dagger Ɨ)

Manifestationskod (*)

Koppling
Manifestation (*)/
Etiologi (Ɨ)

TEXT

anger kopplad manifestationskod (anges med asterisk *) eller etiologisk kod (anges med
dagger Ɨ)
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