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Titel på kolumn/ 

Benämning på egen-

skap 

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 för-

djupning. Består av en unik kod eller ett kodintervall 
AA041 

Överordnad kod TEXT överordnad kod som den aktuella koden sorterar under AA 

Titel TEXT språklig benämning på kod 
Klinisk undersökning för att diagnostisera upphävd hjärn-

funktion 

Beskrivning TEXT beskrivning och förklaring av vad koden avser 

Konstaterande av död med hjälp av direkta kriterier för 

att påvisa att hjärnan totalt och oåterkalleligt har upp-

hört att fungera (i dagligt tal kallat hjärndöd) 

Exempel TEXT 
exempel på vad koden avser. OBS! För koder som har flera exempel återfinns de på 

separata rader 
 

Innefattar TEXT 
förtydligande information om vad som ingår i koden, är inte avsett att vara uttöm-

mande. OBS! För koder som har flera innefattar återfinns de på separata rader 
 

Utesluter 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 ra-

der 

 

Anmärkning TEXT stöd och vägledning vid kodning  

Relaterad ICF-kod TEXT Hänvisning till relaterad kod i ICF d4 

Relaterad ICD-10-SE-

kod 
TEXT Hänvisning till relaterad kod i ICD-10-SE C51 
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