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Covid-19 i NordDRG  
Socialstyrelsen har givit ut anvisningar för hur fall med Covid-19 ska registreras med koder ur ICD-

10-SE. (Följ länken https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-

koder/icd-10/). Om dessa kodningsanvisningar åtföljs kommer fallen med de nya Covid-19 koderna att 

grupperas enligt nedan i 2021 års svenska version som uppdaterats till februari 2021. 

 

Nya definitionstabeller är framtagna för att de nya Covid-19 koderna, U11.9 Kontakt för vaccination 

mot covid-19 och U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt. 

Dessa två koder har fått nya grupperingsegenskaper vilket gör att de inte längre grupperas till Z40. 

 

Koden U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat kan i de nya definitionstabellerna var 

huvuddiagnos, vilket de inte kunde vara i tidigare tabeller. 

 

U07.1 Covid-19, virus identifierat, U07.2 Covid-19, virus ej identifierat 

Som huvuddiagnos kommer koderna att grupperas till DRG som inkluderar infektioner i andningsor-

ganens sjukdomar. Vid tillägg av åtgärdskoder inom andningsorganen kommer fallen att grupperas till 

respiratorbehandling m.m. 

Som bidiagnos grupperas de efter huvuddiagnosen. 

 

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat 

Denna kod grupperas som huvuddiagnos, utan bidiagnoser i öppenvård till DRG för övriga läkar-

/sjuksköterskebesök. Som huvuddiagnos, utan bidiagnoser, i slutenvård kommer den kunna grupperas 

till DRG W29 Andra faktorer med påverkan på hälsotillståndet. Som bidiagnos/tilläggs kod påverkar 

koden inte grupperingen. 

 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat 

Denna kod grupperas som huvuddiagnos utan bidiagnos i öppenvård till DRG för övriga läkar-/sjuk-

sköterskebesök. Som bidiagnos/tilläggs kod påverkar koden inte grupperingen. Som huvuddiagnos 

utan bidiagnoser i slutenvård kommer den kunna grupperas till DRG W29 Andra faktorer med påver-

kan på hälsotillståndet. Som bidiagnos/tilläggs kod påverkar koden inte grupperingen. 

 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat 

Denna kod grupperas som huvuddiagnos utan bidiagnos i öppenvård till DRG för läkarbesök vid bind-

vävssjukdomar och vaskuliter. Som bidiagnos i slutenvård kommer den kunna grupperas till DRG H55 

Bindvävssjukdomar och vaskuliter.  

 

U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19 

Som huvuddiagnos grupperas den till DRG för övriga läkar-/sjuksköterskebesök. I Primärvård till 

sjuksköterskebesök vaccinering. 

 

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt 

Denna kod får inte vara huvuddiagnos utan ska användas som tilläggskod. Koden ska användas i sam-

band med ogynnsam effekt till vaccinering mot Covid-19. Den har stor betydelse för gruppering av 

primärvård men kan även ha stor betydelse för den specialiserade vården om biverkningarna av vacci-

neringen föranleder specialistvård och då har det även betydelse för vad som rapporteras till PAR. 

 
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 

Denna åtgärdskod används vid behov som tilläggskod till annan utförd åtgärd och den ska inte påverka 

grupperingen. Man får alltså en adekvat gruppering i NordDRG även utan denna kod i version 2021. 


