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Kod Text 
A08.3A Coxsackievirusenterit 
A08.3B ECHO-virusenterit 
A08.3W Enterit orsakad av annat specificerat virus 
A18.4C Lupus vulgaris UNS 
A18.4D Scrofuloderma 
A18.4E Tuberkulöst erythema induratum 
A18.4F Tuberkulöst erythema nodosum 
A18.4G Tuberkulöst hudsår 
A18.4H Tuberculosis verrucosa cutis 
A18.4J Acne scrofulosorum 
A18.4K Lichen scrofulosorum 
A18.4L Papulonekrotisk tuberkulid 
A18.4X Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad 
A51.3A Condyloma latum 
A51.3B Syfilitisk (sekundär) alopeci† (L99.8*) 
A51.3C Syfilitisk leukoderma† (L99.8*) 
A51.3X Sekundär syfilis i hud och slemhinnor, ospecificerad 
A54.0A Gonokockcervicit UNS 
A54.0C Gonokockuretrit UNS 
A54.0D Gonokockvulvovaginit UNS 
A54.0E Gonokockbalanit (akut) (kronisk) 
A54.0F Gonokockorsakad lymfangit i penis 

A54.0X Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecifi-
cerad 

A56.0A Klamydiacervicit 
A56.0C Klamydiauretrit 
A56.0D Klamydiavulvovaginit 
A56.0X Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen, ospecificerad 
A63.0A Spetsiga kondylom 
A63.0B Platta kondylom 
A63.0C Bowenoid papulos 
A63.0X Kondylom, ospecificerade 
A63.8A Infektion med Mycoplasma genitalium 
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Kod Text 
A63.8W Annan specificerad huvudsakligen sexuellt överförd sjukdom 
A69.1A Vincents angina 
A69.1B Ulcererande gingivostomatit (akut) 
A69.1W Annan Vincent-infektion 
A87.0A Meningit av coxsackievirus 
A87.0B Meningit av ECHO-virus 
A87.0W Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus 
A98.8A Sorkfeber utan njurpåverkan (puumalavirusinfektion) 
A98.8W Annan specificerad viral hemorragisk febersjukdom 
B00.1A Herpes labialis 
B00.1B Herpes facialis 
B00.1W Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, annan lokalisation  
B00.1X Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, ospecificerad lokalisation 
B07.9A Verruca vulgaris 
B07.9B Verruca filiformis 
B07.9C Verruca plana 
B07.9D Verruca plantaris 
B07.9W Andra virusvårtor 
B07.9X Virusvårtor, ospecificerade 
B08.0A Ecthyma contagiosum 
B08.0B Falska kokoppor 
B08.0C Kokoppor 
B08.0W Annan och ospecificerad infektion orsakad av ortopoxvirus 
B18.0A Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever 
B18.0B Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ospecifik reaktiv hepatit 

B18.0C Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit 
(KPH) 

B18.0D Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit (KAH) 
B18.0E Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros 
B18.0F Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), fibros 
B18.0G Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros 
B18.0H Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos 
B18.0W Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), annat histologiskt fynd 
B18.0X Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ej biopserad 
B18.1A Kronisk hepatit B utan hepatit D, normal lever 
B18.1B Kronisk hepatit B utan hepatit D, ospecifik reaktiv hepatit 
B18.1C Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk persisterande hepatit (KPH) 
B18.1D Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit (KAH) 
B18.1E Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit med cirros 
B18.1F Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros 
B18.1G Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros 
B18.1H Kronisk hepatit B utan hepatit D, steatos 
B18.1W Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd 
B18.1X Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad 
B18.2A Kronisk hepatit C, normal lever 
B18.2B Kronisk hepatit C, ospecifik reaktiv hepatit 
B18.2C Kronisk hepatit C, kronisk persisterande hepatit (KPH) 
B18.2D Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit (KAH) 
B18.2E Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit med cirros 
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Kod Text 
B18.2F Kronisk hepatit C, fibros 
B18.2G Kronisk hepatit C, cirros 
B18.2H Kronisk hepatit C, steatos 
B18.2W Kronisk hepatit C, annat histologiskt fynd 
B18.2X Kronisk hepatit C, ej biopserad 
B18.8A Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever 
B18.8B Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit 
B18.8C Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk persisterande hepatit (KPH) 
B18.8D Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit (KAH) 
B18.8E Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit med cirros 
B18.8F Annan specificerad kronisk virushepatit, fibros 
B18.8G Annan specificerad kronisk virushepatit, cirros 
B18.8H Annan specificerad kronisk virushepatit, steatos 
B18.8W Annan specificerad kronisk virushepatit, annat 
B18.8X Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopserad 
B18.9A Kronisk virushepatit, ospecificerad, normal lever 
B18.9B Kronisk virushepatit, ospecificerad, ospecifik reaktiv hepatit 
B18.9C Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk persisterande hepatit (KPH) 
B18.9D Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH) 
B18.9E Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit med cirros 
B18.9F Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros 
B18.9G Kronisk virushepatit, ospecificerad, cirros 
B18.9H Kronisk virushepatit, ospecificerad, steatos 
B18.9W Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd 
B18.9X Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad 
B34.1A Enterovirusinfektion, coxsackie, ospecificerad lokalisation 
B34.1B Enterovirusinfektion, ECHO, ospecificerad lokalisation 
B34.1W Annan specificerad enterovirusinfektion, ospecificerad lokalisation 
B35.0A Kerion Celsi 
B35.0B Ringorm i hårbotten 
B35.0C Skäggsvamp 
B35.0D Sycosis mycotica 
B35.0E Tinea faciei 
B35.0X Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten, ospecificerad 
B35.1A Tinea unguium 
B35.1B Leukonychia trichophytica 
B35.1X Nagelsvamp, ospecificerad 
B35.8A Disseminerad dermatofytos 
B35.8B Granulomatös dermatofytos 
B35.8W Andra specificerade dermatofytoser 
B37.2A Candidaonyki 
B37.2B Candidaparonyki 
B37.2C Candidaintertrigo 
B37.2D Interdigital candidainfektion 
B37.2X Candidainfektion i hud och naglar, ospecificerad 
B37.8A Candidakeilit 
B37.8B Candidaenterit 
B37.8C Disseminerad candidainfektion 
B37.8D Candidaesofagit 
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Kod Text 
B37.8W Candidainfektion med andra lokalisationer 
B88.0A Dermatit orsakad av Demodex-arter 
B88.0B Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae 
B88.0C Dermatit orsakad av Liponyssoides sanguineus 
B88.0D Dermatit orsakad av Cheyletiella-arter 
B88.0E Scabies animalis 
B88.0F Trombiculosis 
B88.0W Annan och ospecificerad akarinos 
B96.8B Acinetobacter som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel 
B96.8C Stenotrophomonas som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel 

B96.8W Annan specificerad bakterie som orsak till sjukdom som klassificeras i andra 
kapitel 

C16.0A  Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ I 
C16.0B  Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ II 
C16.0C  Malign tumör i gastroesofageala gränszonen, Siewert typ III 
C16.0X  Malign tumör i kardia, ospecificerad Siewert typ 
C34.9A Lungcancer, skivepitelcancer 
C34.9B Lungcancer, småcellig cancer 
C34.9C Lungcancer, adenocarcinom 
C34.9D Lungcancer, bronkioalveolär cancer 
C34.9E Lungcancer, storcellig cancer 
C34.9F Lungcancer, adenoskvamös cancer 
C34.9G Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig) 
C34.9H Lungcancer, karcinoid 
C34.9J Lungcancer, mukoepidermoid cancer 
C34.9K Lungcancer, adenoidcystisk cancer 
C34.9X Lungcancer, ospecificerad typ 
C43.0B Desmoplastiskt malignt melanom på läpp 
C43.0C Lentigo maligna-melanom på läpp 
C43.0D Nodulärt malignt melanom på läpp 
C43.0F Ytligt spridande malignt melanom på läpp 
C43.0X Ospecificerat malignt melanom på läpp 
C43.1B Desmoplastiskt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå 
C43.1C Lentigo maligna-melanom på ögonlock inklusive ögonvrå 
C43.1D Nodulärt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå 
C43.1F Ytligt spridande malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå 
C43.1X Ospecificerat malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå 
C43.2B Desmoplastiskt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång 
C43.2C Lentigo maligna-melanom på ytteröra och i yttre hörselgång 
C43.2D Nodulärt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång 
C43.2F Ytligt spridande malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång 
C43.2X Ospecificerat malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång 

C43.3B Desmoplastiskt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av an-
siktet 

C43.3C Lentigo maligna-melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet 
C43.3D Nodulärt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet 

C43.3F Ytligt spridande malignt melanom på andra och ospecificerade delar av an-
siktet 

C43.3X Ospecificerat malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansik-
tet 
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Kod Text 
C43.4B Desmoplastiskt malignt melanom i hårbotten och på halsen 
C43.4C Lentigo maligna-melanom i hårbotten och på halsen 
C43.4D Nodulärt malignt melanom i hårbotten och på halsen 
C43.4F Ytligt spridande malignt melanom i hårbotten och på halsen 
C43.4X Ospecificerat malignt melanom i hårbotten och på halsen 
C43.5B Desmoplastiskt malignt melanom på bålen 
C43.5C Lentigo maligna-melanom på bålen 
C43.5D Nodulärt malignt melanom på bålen 
C43.5F Ytligt spridande malignt melanom på bålen 
C43.5X Ospecificerat malignt melanom på bålen 
C43.6A Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6B Desmoplastiskt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6C Lentigo maligna-melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6D Nodulärt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6E Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6F Ytligt spridande malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.6X Ospecificerat malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran 
C43.7A Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7B Desmoplastiskt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7C Lentigo maligna-melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7D Nodulärt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7E Subungualt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7F Ytligt spridande malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.7X Ospecificerat malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften 
C43.8B Desmoplastiskt malignt melanom i huden med övergripande växt 
C43.8C Lentigo maligna-melanom i huden med övergripande växt 
C43.8D Nodulärt malignt melanom i huden med övergripande växt 
C43.8F Ytligt spridande malignt melanom i huden med övergripande växt 
C43.8X Ospecificerat malignt melanom i huden med övergripande växt 
C43.9A Akralt lentiginöst melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C43.9B Desmoplastiskt malignt melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C43.9C Lentigo maligna-melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C43.9D Nodulärt melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C43.9E Subungualt malignt melanom med ospecificerad lokalisation 
C43.9F Ytligt spridande melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C43.9X Ospecificerat malignt melanom i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.0B Ytligt växande basalcellscancer i läpphuden 
C44.0C Morfealiknande basalcellscancer i läpphuden 
C44.0D Annan basalcellscancer i läpphuden 
C44.0E Ospecificerad basalcellscancer i läpphuden 
C44.0S Skivepitelcancer i läpphuden 
C44.0W Andra maligna tumörer i läpphuden 
C44.0X Ospecificerad malign tumör i läpphuden 
C44.1B Ytligt växande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.1C Morfealiknande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.1D Annan basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.1E Ospecificerad basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.1S Skivepitelcancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.1W Andra maligna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
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Kod Text 
C44.1X Ospecificerad malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå 
C44.2B Ytligt växande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 

C44.2C Morfealiknande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörsel-
gången 

C44.2D Annan basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 
C44.2E Ospecificerad basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 
C44.2S Skivepitelcancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 
C44.2W Andra maligna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 
C44.2X Ospecificerad malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången 

C44.3B Ytligt växande basalcellscancer i huden på andra och ospecificerade delar 
av ansiktet 

C44.3C Morfealiknande basalcellscancer i huden på andra och ospecificerade delar 
av ansiktet 

C44.3D Annan basalcellscancer i huden på andra och ospecificerade delar av an-
siktet 

C44.3E Ospecificerad basalcellscancer i huden på andra och ospecificerade delar 
av ansiktet 

C44.3S Skivepitelcancer i huden på andra och ospecificerade delar av ansiktet 

C44.3W Andra maligna tumörer i huden på andra och ospecificerade delar av ansik-
tet 

C44.3X Ospecificerad malign tumör i huden på andra och ospecificerade delar av 
ansiktet 

C44.4B Ytligt växande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4C Morfealiknande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4D Annan basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4E Ospecificerad basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4S Skivepitelcancer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4W Andra maligna tumörer i huden i hårbotten och på halsen 
C44.4X Ospecificerad malign tumör i huden i hårbotten och på halsen 
C44.5B Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen 
C44.5C Morfealiknande basalcellscancer i huden på bålen 
C44.5D Annan basalcellscancer i huden på bålen 
C44.5E Ospecificerad basalcellscancer i huden på bålen 
C44.5S Skivepitelcancer i huden på bålen 
C44.5W Andra maligna tumörer i huden på bålen 
C44.5X Ospecificerad malign tumör i huden på bålen 

C44.6B Ytligt växande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuld-
ran 

C44.6C Morfealiknande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive 
skuldran 

C44.6D Annan basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran 

C44.6E Ospecificerad basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuld-
ran 

C44.6S Skivepitelcancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran 
C44.6W Andra maligna tumörer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran 
C44.6X Ospecificerad malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran 

C44.7B Ytligt växande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höf-
ten 

C44.7C Morfealiknande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive 
höften 

C44.7D Annan basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften 
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Kod Text 

C44.7E Ospecificerad basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höf-
ten 

C44.7S Skivepitelcancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften 
C44.7W Andra maligna tumörer i huden på nedre extremiteten inklusive höften 
C44.7X Ospecificerad malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften 
C44.8B Ytligt växande basalcellscancer i huden med övergripande växt 
C44.8C Morfealiknande basalcellscancer i huden med övergripande växt 
C44.8D Annan basalcellscancer i huden med övergripande växt 
C44.8E Ospecificerad basalcellscancer i huden med övergripande växt 
C44.8S Skivepitelcancer i huden med övergripande växt 
C44.8W Andra maligna tumörer i huden med övergripande växt 
C44.8X Ospecificerad malign tumör i huden med övergripande växt 
C44.9A Fibroepiteliom i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9B Ytligt växande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation 
C44.9C Morfealiknande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation 
C44.9D Annan basalcellscancer med ospecificerad lokalisation 
C44.9E Ospecificerad basalcellscancer med ospecificerad lokalisation 
C44.9H Svettkörtelcancer med ospecificerad lokalisation 
C44.9J Talgkörtelcancer i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9K Annan malign adnextumör i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9L Ospecificerad malign adnextumör i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9Q Verrukös cancer i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9R Annan epitelial malign tumör i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9S Skivepitelcancer i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9W Andra maligna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation 
C44.9X Ospecificerad malign tumör i huden med ospecificerad lokalisation 
C49.9A Hemangiosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9B Lymfangiosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9C Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med ospecificerad lokalisation 
C49.9D Enzingers epitelioidsarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9E Fibrosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9F Liposarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9G Myxosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9H Synovialt sarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9J Leiomyosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9K Embryonalt rabdomyosarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9L Malignt granulärcellsmyoblastom med ospecificerad lokalisation 
C49.9M Alveolärt mjukdelssarkom med ospecificerad lokalisation 
C49.9N Klarcellssarkom med ospecificerad lokalisation 

C49.9W Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad med ospecificerad lokali-
sation 

C49.9X Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad med ospecifice-
rad lokalisation 

C62.9A Testikelcancer, seminom 
C62.9B Testikelcancer, annan än seminom 
C62.9X Testikelcancer, ospecificerad typ 
C83.0A Diffust småcelligt B-cellslymfom (icke leukemisk variant av B-KLL) 
C83.0B Lymfoplasmocytiskt lymfom (immunocytom) 
C83.0C Nodalt marginalzonslymfom 
C83.0D Marginalzonslymfom i mjälten 
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Kod Text 
C83.5A Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor 
C83.5B Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor 
C83.5X Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat 
C85.1A B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat 
C85.1B B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat 
C85.9A Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat 
C85.9B Non-Hodgkin-lymfom, högmalignt, ospecificerat 
C88.7A POEMS syndrom 
C88.7W Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom 
C91.0A Akut lymfatisk leukemi (T-ALL) 
C91.0B Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL) 
C92.0A Akut myeloisk leukemi (M0, M1, M2) 
C92.0B Akut myeloisk leukemi t(8;21) 
D06.9A Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix 

D06.9W Cancer in situ i cervix beskriven på annat sätt (än som HSIL) 
Innefattar: Adenocarcinoma in situ (AIS) 

D13.6A Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvud-
gången 

D13.6B Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar ej huvud-
gången 

D13.6W Annan benign tumör i pankreas 
D14.1A Larynxpapillom 
D14.1W Annan specificerad benign tumör i larynx 
D14.1X Benign larynxtumör, ospecificerad 
D17.9A Angiolipom med ospecificerad lokalisation 
D17.9B Hibernom med ospecificerad lokalisation 
D17.9C Medfödd diffus lipomatos med ospecificerad lokalisation 
D17.9D Fibrolipom med ospecificerad lokalisation 
D17.9W Annat lipom med ospecificerad lokalisation 
D17.9X Ospecificerat lipom med ospecificerad lokalisation 
D18.0A Glomustumör 
D18.0B Kapillärt hemangiom 
D18.0C Kavernöst hemangiom i huden 
D18.0E Multipla progressiva angiom 
D18.0F Targetoid hemosiderotiskt hemangiom 
D18.0G Verruköst keratotiskt hemangiom 
D18.0H Epitelioidalt hemangiom 
D18.0J Tufted angioma 
D18.0W Annat hemangiom 
D18.0X Hemangiom, ospecificerat 
D18.1A Kapillärt lymfangiom 
D18.1B Kavernöst lymfangiom 
D18.1C Cystiskt lymfangiom 
D18.1X Lymfangiom, ospecificerat 
D21.9A Abrikossoffs tumör med ospecificerad lokalisation 
D21.9B Angiomyom med ospecificerad lokalisation 
D21.9C Elastofibrom med ospecificerad lokalisation 
D21.9D Fibrom med ospecificerad lokalisation 
D21.9E Leiomyom med ospecificerad lokalisation 
D21.9F Myxom med ospecificerad lokalisation 
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D21.9X Ospecificerad benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med ospecifi-
cerad lokalisation 

D22.9A Intraepidermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9B Pigmentnevus av junction-typ med ospecificerad lokalisation 
D22.9C Intradermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9D Sammansatt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9E Kolinesterasnevus med ospecificerad lokalisation 

D22.9F Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus) med ospecifi-
cerad lokalisation 

D22.9G Halonevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9H Halodermatit med ospecificerad lokalisation 
D22.9J Kokardnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9K Naevus spilus med ospecificerad lokalisation 
D22.9L Melanonyki med ospecificerad lokalisation 
D22.9M Blått nevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9N Spitz nevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9Q Reeds pigmenterade spolcellsnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9R Mongolfläck med ospecificerad lokalisation 
D22.9S Beckers nevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9T Itos nevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9W Annat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation 
D22.9X Ospecificerat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation 
D23.9A Angiokeratom med ospecificerad lokalisation 
D23.9B Apokrint hidrocystom med ospecificerad lokalisation 
D23.9C Cylindrom med ospecificerad lokalisation 
D23.9D Dermatofibrom med ospecificerad lokalisation 
D23.9E Ekkrint hidradenom med ospecificerad lokalisation 
D23.9F Naevus sebaceus senilis med ospecificerad lokalisation 
D23.9G Pilomatrixom med ospecificerad lokalisation 
D23.9H Syringom med ospecificerad lokalisation 
D23.9J Trikofollikulom med ospecificerad lokalisation 
D23.9K Trikoepiteliom med ospecificerad lokalisation 
D23.9W Andra benigna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation 
D23.9X Ospecificerad benign tumör i huden med ospecificerad lokalisation 

D37.0A 

Tumör av patologiskt osäker natur i läpp, munhåla och svalg  
Anmärkning: Uttrycket ”patologiskt osäker natur” innebär att man har tillgång 
till PAD men av tumörens histopatologiska typ inte kan avgöra om den är ma-
lign eller benign (malignitetskod /1 i ICD:s morfologiklassifikation, se sid. 745 i 
KSH97). Uttrycket ”kliniskt okänd natur” innebär att man inte har tillgång till 
PAD och på kliniska grunder inte kan avgöra om tumören är benign eller ma-
lign. 

D37.0B Tumör av kliniskt okänd natur i läpp, munhåla och svalg 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.1A Tumör av patologiskt osäker natur i magsäcken 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.1B Tumör av kliniskt okänd natur i magsäcken 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.2A Tumör av patologiskt osäker natur i tunntarmen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.2B Tumör av kliniskt okänd natur i tunntarmen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.3A Tumör av patologiskt osäker natur i appendix 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-14   10(72) 

 
Kod Text 

Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.3B Tumör av kliniskt okänd natur i appendix 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.4A Tumör av patologiskt osäker natur i tjocktarmen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.4B Tumör av kliniskt okänd natur i tjocktarmen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.5A Tumör av patologiskt osäker natur i rektum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.5B Tumör av kliniskt okänd natur i rektum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.6A Tumör av patologiskt osäker natur i levern, gallblåsan och gallvägarna 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.6B Tumör av kliniskt okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.7A Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D37.7B Tumör av kliniskt okänd natur i andra matsmältningsorgan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.0A Tumör av patologiskt osäker natur i larynx 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.0B Tumör av kliniskt okänd natur i larynx 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.1A Tumör av patologiskt osäker natur i trakea, bronk och lunga 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.1B Tumör av kliniskt okänd natur i trakea, bronk och lunga 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.2A Tumör av patologiskt osäker natur i pleura 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.2B Tumör av kliniskt okänd natur i pleura 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.3A Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.3B Tumör av kliniskt okänd natur i mediastinum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.4A Tumör av patologiskt osäker natur i tymus 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.4B Tumör av kliniskt okänd natur i tymus 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.5A Tumör av patologiskt osäker natur i andra andningsorgan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D38.5B Tumör av kliniskt okänd natur i andra andningsorgan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.0A Tumör av patologiskt osäker natur i uterus 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.0B Tumör av kliniskt okänd natur i uterus 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.1A Tumör av patologiskt osäker natur i ovarium 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.1B Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.2A Invasiv mola 
D39.2B Misstänkt koriokarcinom 
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D39.2C Placental site trophoblastic tumor 
D39.2X Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad 

D39.7A 
Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de 
kvinnliga könsorganen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D39.7B 
Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinn-
liga könsorganen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A  

D40.0A Tumör av patologiskt osäker natur i prostata 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D40.0B Tumör av kliniskt okänd natur i prostata 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D40.1A Tumör av patologiskt osäker natur i testis 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D40.1B Tumör av kliniskt okänd natur i testis 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D40.7A 
Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de 
manliga könsorganen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D40.7B 
Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de manliga 
könsorganen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.0A Tumör av patologiskt osäker natur i njure 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.0B Tumör av kliniskt okänd natur i njure 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.1A Tumör av patologiskt osäker natur i njurbäcken 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.1B Tumör av kliniskt okänd natur i njurbäcken 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.2A Tumör av patologiskt osäker natur i uretär 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.2B Tumör av kliniskt okänd natur i uretär 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.3A Tumör av patologiskt osäker natur i uretra 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.3B Tumör av kliniskt okänd natur i uretra 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A  

D41.4A Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.4B Tumör av kliniskt okänd natur i urinblåsan 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.7A 
Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i urinor-
ganen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D41.7B 
Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i urinorga-
nen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D42.0A Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D42.0B Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnhinnor 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D42.1A Tumör av patologiskt osäker natur i ryggmärgshinnor 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-14   12(72) 

 
Kod Text 

D42.1B Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.0A Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.0B Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.1A Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.1B Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.3A Tumör av patologiskt osäker natur i kranialnerver 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A  

D43.3B Tumör av kliniskt okänd natur i kranialnerver 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.4A Tumör av patologiskt osäker natur i ryggmärgen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.4B 
Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.7A 
Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i cen-
trala nervsystemet 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D43.7B 
Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala 
nervsystemet 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.0A Tumör av patologiskt osäker natur i tyreoidea 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.0B Tumör av kliniskt okänd natur i tyreoidea 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.1A Tumör av patologiskt osäker natur i binjure 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.1B Tumör av kliniskt okänd natur i binjure 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.2A Tumör av patologiskt osäker natur i paratyreoidea 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.2B Tumör av kliniskt okänd natur i paratyreoidea 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.3A 
Tumör av patologiskt osäker natur i hypofysen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.3B Tumör av kliniskt okänd natur i hypofysen 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.4A Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.4B Tumör av kliniskt okänd natur i ductus craniopharyngealis 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.5A Tumör av patologiskt osäker natur i corpus pineale 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.5B Tumör av kliniskt okänd natur i corpus pineale 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.6A Tumör av patologiskt osäker natur i glomus caroticum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.6B Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 
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D44.7A 
Tumör av patologiskt osäker natur i aortic body (aortanära körtel) och andra 
paraganglier 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.7B 
Tumör av kliniskt okänd natur i aortic body (aortanära körtel) och andra para-
ganglier 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D44.8A Tumör med multiglandulär lokalisation, typ I 
D44.8B Tumör med multiglandulär lokalisation, typ II 
D44.8C Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III 

D48.0A Tumör av patologiskt osäker natur i ben och ledbrosk 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.0B Tumör av kliniskt okänd natur i ben och ledbrosk 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.1A Angiomyxom 
D48.1B Desmoid 
D48.1C Medfödd generaliserad fibromatos 
D48.1D Aggressiv infantil fibromatos 
D48.1E Hemangiopericytom UNS 
D48.1W Annan tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad 

D48.2A 
Tumör av patologiskt osäker natur i perifera nerver och autonoma nervsyste-
met 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.2B Tumör av kliniskt okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.3A Tumör av patologiskt osäker natur i retroperitoneum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.3B Tumör av kliniskt okänd natur i retroperitoneum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.4A Tumör av patologiskt osäker natur i peritoneum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.4B Tumör av kliniskt okänd natur i peritoneum 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.5A Atypiskt fibroxantom 
D48.5B Baddräktsnevus 
D48.5C Dysplastiskt nevus-syndrom 
D48.5D Svettkörteltumör UNS 
D48.5W Annan tumör av osäker eller okänd natur i huden 

D48.6A Tumör av patologiskt osäker natur i bröstkörtel 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.6B Tumör av kliniskt okänd natur i bröstkörtel 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.7A Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D48.7B Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer 
Anmärkning: Se Anmärkning under D37.0A 

D59.1A Förvärvad hemolytisk anemi p.g.a. köldantikroppar 
D59.1B Förvärvad hemolytisk anemi p.g.a. värmeantikroppar 
D59.1X Förvärvad hemolytisk anemi, autoimmun UNS 
D68.5A Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation] 
D68.5B Brist på antitrombin 
D68.5C Brist på protein C 
D68.5D Brist på protein S 
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D68.5E Protrombingenmutation 
D68.5W Annan primär trombofili 
D68.5X Primär trombofili, ospecificerad 
D68.6A Antifosfolipidantikroppssyndrom 
D68.6B Kardiolipinantikroppssyndrom 
D68.6C Närvaro av lupusantikoagulans 
D68.6W Annan specificerad trombofili 
D68.6X Annan trombofili, ospecificerad 
D69.2A Senil purpura 
D69.2B Purpura simplex 
D69.2C Autoerytrocytsensibilisering 
D69.2D Staspurpura 
D69.2X Annan ej trombocytbetingad purpura, ospecificerad 
D70.9A Agranulocytos 
D70.9B Kostmanns sjukdom 
D70.9C Neutropeni UNS 
D70.9D Shwachmans syndrom 

D70.9E Etnisk neutropeni 
 Benign familjär neutropeni 

D70.9W Annan specificerad agranulocytos 
D72.1A Eosinofili, allergisk 
D72.1B Eosinofili, hereditär 
D72.1W Annan form av eosinofili 
D75.8A Basofili 
D75.8B Idiopatisk cytopeni av okänd signifikans (ICUS) 
D75.8C Klonal cytopeni av okänd signifikans (CCUS) 
D75.8D Klonal hematopoes av obestämd potential (CHIP) 
D75.8W Annan specificerad sjukdom i blod och blodbildande organ 
D76.3A Retikulohistiocytom (jättecells) 
D76.3B Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati [Rosai-Dorfman] 
D76.3C Juvenilt xantogranulom 
D76.3D Nekrobiotiskt xantogranulom 
D76.3E Benign cefalisk histiocytos 
D76.3W Andra histiocytossyndrom 
D80.0A Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden 
D80.0B Hereditär agammaglobulinemi, autosomalt recessiv 
D80.0W Annan hereditär hypogammaglobulinemi 
D80.5A Könsbundet hyper-IgM syndrom 
D80.5W Annan immunbrist med ökning av IgM 

D81.1A SCID med lågt antal T- och B-celler, autosomalt recessiv med RAG1/RAG2-
defekt 

D81.1W Annan SCID med lågt antal T- och B-celler 

D81.2A SCID med lågt eller normalt antal B-celler, könsbunden med mutationer i den 
gemensamma gammakedjan för interleukinreceptorer 2,4,7,9 och 15s 

D81.2B SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med JAK3-
defekt 

D81.2C SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med ZAP7 
0/SYK-defekt 

D81.2D Omenns syndrom 
D81.2W Annan definierad SCID med lågt eller normalt antal B-celler 
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D82.4A Allergisk, IgE-förmedlad, reaktion 
D82.4B Allergisk, IgE-förmedlad, sensibilisering utan reaktion 
D82.4W Annat hyperimmunglobulin E (IgE)-syndrom 

D84.8A Immunologisk avvikelse vid kronisk mukokutan candidiasis med eller utan po-
lyendokrinopati 

D84.8B Leukocytadhesions-defekt 2 (selektin-defekt) 
D84.8W Annan specificerad immunbrist 
D86.3A Angiolupoid [Brocq-Pautrier] 
D86.3B Darier-Roussys sarkoid 
D86.3D Lupus pernio [Besnier-Tenneson] 
D86.3E Sarkoidos i ärr 
D86.3W Annan och ospecificerad sarkoidos i huden 

D89.8A 
IgG4-relaterad sjukdom 
Anmärkning: Denna kod används främst som tilläggskod till aktuell organsjuk-
dom, t.ex. pankreatit, som då blir primärkod. 

D89.8W Annan specificerad sjukdom som engagerar immunsystemet som ej klassifice-
ras på annan plats 

E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma 
E10.0B Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolärt koma 

E10.0C 

Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma 
Utesluter:  
Hypoglykemi utan koma (E10.6A) 
Icke-diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15) 

E10.0D  Diabetes mellitus typ 1 med laktacidotiskt koma  
E10.0X Diabetes mellitus typ 1 med koma UNS 
E10.1A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos  
E10.1B Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolaritet  
E10.1D Diabetes mellitus typ 1 med laktacidos  
E10.1X Diabetes mellitus typ 1 med acidos eller hyperosmolaritet UNS  

E10.2A 
Diabetes mellitus typ 1 med incipient nefropati 
Innefattar:  
Med mikroalbuminuri 

E10.2B 

Diabetes mellitus typ 1 med manifest nefropati  
Innefattar:  
Med albuminuri 
Med kreatininstegring 

E10.2C Diabetes mellitus typ 1 med (grav) njurinsufficiens  
E10.2W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad njurkomplikation  
E10.2X Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS  
E10.3A Diabetes mellitus typ 1 med bakgrundsretinopati  
E10.3B Diabetes mellitus typ 1 med preproliferativ retinopati (PPDR)  
E10.3C Diabetes mellitus typ 1 med proliferativ retinopati  

E10.3D 

Diabetes mellitus typ 1 med avancerad ögonsjukdom  
Innefattar:  
Med irisrubeos 
Med neovaskulärt glaukom 
Med traktion i glaskroppen 

E10.3E Diabetes mellitus typ 1 med kliniskt signifikant makulaödem  
E10.3F Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) katarakt  
E10.3W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad ögonkomplikation  
E10.3X Diabetes mellitus typ 1 med ögonkomplikation UNS  
E10.4B Diabetes mellitus typ 1, autonom neuropati 
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Innefattar:  
Med blåsrubbning 
Med erektiv dysfunktion  
Med gastropares 

E10.4C Diabetes mellitus typ 1 med mononeuropati (akut)  
E10.4D Diabetes mellitus typ 1 med polyneuropati (distal symmetrisk) 
E10.4E Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) amyotrofi  
E10.4W Diabetes mellitus typ 1med annan specificerad neurologisk komplikation 
E10.4X Diabetes mellitus typ 1 med neurologisk komplikation UNS 
E10.5A Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati (utan gangrän)  
E10.5B Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati med gangrän  
E10.5W Diabetes mellitus typ 1 med annan perifer kärlkomplikation  
E10.5X Diabetes mellitus typ 1 med perifer kärlkomplikation UNS  

E10.6A 

Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma 
Innefattar:  
Med insulinkänningar  
Utesluter:   
Hypoglykemi med koma (E10.0C) 

E10.6D 
Diabetes mellitus typ 1 med (diabetiskt) fotsår 
Innefattar: 
 ”Den diabetiska foten” 

E10.6E Diabetes mellitus typ 1 med annan komplikation från hud och subkutan väv-
nad   

E10.6F 

Diabetes mellitus typ 1 med muskuloskeletal komplikation  
Innefattar:  
Med artropati  
Med osteopati 

E10.6G Diabetes mellitus typ 1 med periodontal komplikation  
E10.6W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad komplikation 
E11.0A  Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma   
E11.0B  Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolärt koma   

E11.0C  

Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma 
Utesluter: 
Hypoglykemi utan koma (E11.6A) 
Icke-diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)   

E11.0D  Diabetes mellitus typ 2 med laktacidotiskt koma  
E11.0X  Diabetes mellitus typ 2 med koma UNS  
E11.1A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos  
E11.1B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritet  
E11.1D Diabetes mellitus typ 2 med laktacidos  
E11.1X Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet UNS  

E11.2A 
Diabetes mellitus typ 2 med incipient nefropati 
Innefattar:  
Med mikroalbuminuri  

E11.2B 

Diabetes mellitus typ 2 med manifest nefropati 
Innefattar:  
Med albuminuri 
Med kreatininstegring  

E11.2C Diabetes mellitus typ 2 med (grav) njurinsufficiens  
E11.2W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad njurkomplikation  
E11.2X Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikation UNS  
E11.3A Diabetes mellitus typ 2 med bakgrundsretinopati  
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E11.3B Diabetes mellitus typ 2 med preproliferativ retinopati (PPDR)  
E11.3C Diabetes mellitus typ 2 med proliferativ retinopati  

E11.3D 

Diabetes mellitus typ 2 med avancerad ögonsjukdom 
Innefattar: 
Med irisrubeos 
Med neovaskulärt glaukom 
Med traktion i glaskroppen 

E11.3E Diabetes mellitus typ 2 med kliniskt signifikant makulaödem  
E11.3F Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) katarakt  
E11.3W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad ögonkomplikation  
E11.3X Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikation UNS  

E11.4B 

Diabetes mellitus typ 2 med autonom neuropati 
Innefattar:  
Med blåsrubbning  
Med erektiv dysfunktion  
Med gastropares 

E11.4C Diabetes mellitus typ 2 med mononeuropati (akut)  
E11.4D Diabetes mellitus typ 2 med polyneuropati (distal symmetrisk)  
E11.4E Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) amyotrofi  
E11.4W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad neurologisk komplikation  
E11.4X Diabetes mellitus typ 2 med neurologisk komplikation UNS  
E11.5A Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati (utan gangrän)  
E11.5B Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati med gangrän  
E11.5W Diabetes mellitus typ 2 med annan perifer kärlkomplikation  
E11.5X Diabetes mellitus typ 2 med perifer kärlkomplikation UNS  

E11.6A 

Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma) 
Innefattar:  
Med insulinkänningar  
Utesluter:   
Hypoglykemi med koma (E11.0C)  

E11.6D 
Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår 
Innefattar: 
 ”Den diabetiska foten”   

E11.6E Diabetes mellitus typ 2 med annan komplikation från hud och subkutan väv-
nad   

E11.6F 

Diabetes mellitus typ 2 med muskuloskeletal komplikation 
Innefattar:  
Med artropati  
Med osteopati 

E11.6G Diabetes mellitus typ 2 med periodontal komplikation  
E11.6W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad komplikation  
E16.1A Hyperinsulinism UNS 
E16.1B Betacellshyperplasi UNS 
E16.1C Nesidioblastos 
E16.1W Annan specificerad hypoglykemi 
E16.8C Överproduktion av pankreatisk polypeptid 
E16.8D Överproduktion av somatostatin 
E16.8E Överproduktion av VIP (vasoactive intestinal peptide) 
E16.8F Insulinresistens 
E16.8X Överproduktion av pankreatiskt hormon UNS 
E23.0A Bristande produktion av tillväxthormon (idiopatisk) 
E23.0B Bristande produktion av prolaktin 
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E23.0C Bristande produktion av ACTH 
E23.0D Bristande produktion av TSH  
E23.0E Bristande produktion av gonadotropiner 
E23.0F Panhypopituitarism 
E23.0W Andra former av hypofysunderfunktion 
E23.0X Hypofunktion hypofys UNS 
E25.0A Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med saltförlust 
E25.0B Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med enzymbrist 
E25.0C Binjurebarkshyperplasi, sent debuterande form (icke klassisk form) 
E25.0D Macrogenitosomia praecox 
E34.3A Kortvuxenhet, konstitutionell 
E34.3B Kortvuxenhet, psykosocialt betingad 
E34.3C Kortvuxenhet, Laron-typ 
E34.3D Kortvuxenhet efter intrauterin tillväxthämning (SGA) och/eller underburenhet 
E34.3X Kortvuxenhet UNS 
E34.4A Långvuxenhet, konstitutionell 
E34.4X Långvuxenhet UNS 
E34.5A Fullständig androgenokänslighet (CAIS) 
E34.5B Partiell androgenokänslighet (PAIS) 
E34.5W Annan specificerad androgenresistens 
E34.8B Progeri [Hutchinson-Gilford] 
E34.8C Leprechaunism 
E34.8D Werners syndrom 
E34.8E Akrogeri [Gottron] 
E34.8W Andra specificerade endokrina rubbningar 
E70.0A Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist), total 
E70.0B Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist), partiell 
E70.0X Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist) UNS 
E70.1A Dihydropteridinbrist 
E70.1B Defekt tetrahydrobiopterinsyntes 
E70.1W Andra hyperfenylalaninemier (defekt tetrahydrobiopterin-omsättning) 
E70.2A Alkaptonuri 
E70.2B Tyrosinemi I 
E70.2C Tyrosinemi II 
E70.2D Tyrosinos 
E70.2W Andra rubbningar i tyrosinomsättningen 
E70.2X Hypertyrosinemi UNS 
E70.3A Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom 
E70.3B Cross syndrom 
E70.3C Hermansky-Pudlaks syndrom 
E70.3D Okulär albinism 
E70.3E Albinoidism 
E70.3F Piebaldism 
E70.3G Waardenburgs syndrom 
E70.3W Annan specificerad albinism 
E70.3X Albinism, ospecificerad 
E71.1A Hyperleucin-isoleucinemi 
E71.1B Isovalerisk acidemi 
E71.1C Metylmalonisk acidemi 
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E71.1D Propionisk acidemi 
E71.3A Karnitincykel/transportdefekter 
E71.3B Betaoxidationsrubbningar 
E71.3C Acyl-co-enzym A-dehydrogenas-brist 
E71.3D Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] 
E72.0A Cystinos 
E72.0B Cystinuri 
E72.0C Fanconi-de Toni-Debrés syndrom 
E72.0W Annan specificerad rubbning i aminosyratransporten 
E72.2A Argininemi 
E72.2B Arginobärnstenssyruri 
E72.2C Citrullinemi 
E72.2D Hyperammonemi 
E72.2W Andra urinämnesomsättningsrubbningar 
E73.0A Laktasbrist, primär, medfödd 
E73.0B Laktasbrist, primär, sent debuterande 
E74.8A Renal glukosuri 
E74.8B Oxaluri 
E74.8W Annan specificerad rubbning i kolhydratomsättningen 
E75.2A Gauchers sjukdom 
E75.2B Krabbes sjukdom 
E75.2C Metakromatisk leukodystrofi 
E75.2D Niemann-Picks sjukdom 
E75.2E Farbers syndrom 
E75.2F Fabry-Andersons sjukdom 
E75.2W Andra specificerade sfingolipidoser 
E76.2C Maroteaux-Lamys syndrom (lätt)(svår) 
E76.2D Morquios syndrom 
E76.2E Sanfilippos syndrom (typ B)(typ C)(typ D) 
E76.2F Slys syndrom 
E76.2W Andra specificerade mukopolysackaridoser 
E78.0A Familjär hyperkolesterolemi 
E78.0W Annan specificerad isolerad hyperkolesterolemi 
E78.2F Tuberoeruptivt xantom 
E78.2G Xanthoma tuberosum 
E78.2H Xanthoma tendinosum 
E78.2J Xanthoma disseminatum 
E78.2K Plana xantom 
E78.2L Generaliserad plan xantomatos 
E78.2X Blandad hyperlipidemi, ospecificerad 
E80.0A Erytropoetisk protoporfyri 
E80.0B Kongenital erytropoetisk porfyri 
E80.0C Erytropoetisk koproporfyri 
E80.0W Annan och ospecificerad hereditär erytropoetisk porfyri 
E80.2A Akut intermittent porfyri (hepatisk) 
E80.2B Hereditär koproporfyri 
E80.2C Hepatoerytropoetisk porfyri 
E80.2D Porphyria variegata 
E80.2W Annan specificerad porfyri 
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E80.2X Porfyri, ospecificerad 
E80.5A Crigler-Najjars syndrom, typ 1 
E80.5B Crigler-Najjars syndrom, typ 2 
E83.0A Menkes sjukdom 
E83.0B Wilsons sjukdom 
E83.0W Andra rubbningar i kopparomsättningen 
E83.3A Minskad syntes av 1,25-dihydroxy-vitamin D3 
E83.3B Receptordefekter X-bunden hypofosfatemisk rakit 
E83.3C Hypofosfatemisk X-bunden rakit 
E83.3D D-vitaminresistent osteomalaci 
E83.3W Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen 
E83.5C Calcinosis universalis 
E83.5D Metastatisk förkalkning 
E83.5E Tumoral kalcinos 
E83.5X Rubbning i kalciumomsättningen, ospecificerad 
E85.8A AL-amyloidos 
E85.8W Annan specificerad amyloidos än E85.0-E85.4 
E87.0A Hyperosmolalitet 
E87.0B Hypernatremi 
E87.1A Hyposmolalitet 
E87.1B Hyponatremi 
E88.0A Alfa-1-antitrypsinbrist, asymtomatisk 
E88.0B Alfa-1-antitrypsinbrist, symtomatisk 

E88.0W Annan specificerad rubbning i plasma-proteinomsättningen som ej klassifice-
ras på annan plats 

E88.1A Lipodystrophia progressiva [Barraquer-Simons] 
E88.1B Lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantilis 
E88.1C Lipoatrophia semicircularis 
E88.1D Lokaliserad fettatrofi 
E88.1W Annan lipodystrofi som ej klassificeras på annan plats 
E88.2A Lipomatosis dolorosa [Dercum] 
E88.2B Naevus lipomatodes superficialis [Hoffmann-Zurhelle] 
E88.2W Annan lipomatos som ej klassificeras på annan plats 
E88.8A Perioxysomala sjukdomar 
E88.8W Andra specificerade ämnesomsättnings-rubbningar 
E89.0A Hypotyreos efter kirurgisk terapi 
E89.0B Hypotyreos efter terapi med radioaktivt jod 
E89.0X Hypotyreos efter terapi UNS 
F10.2A Alkoholberoende med fysiologiska tecken på beroende 
F10.2B Alkoholberoende utan fysiologiska tecken på beroende 
F10.2C Alkoholberoende, aktiv droganvändning 
F10.2D Alkoholberoende, tidig fullständig remission 
F10.2E Alkoholberoende, långvarig partiell remission 
F10.2F Alkoholberoende, långvarig fullständig remission 
F10.2X Alkoholberoende, ospecificerat 
F10.7A Alkoholdemens 

F10.7W Alkoholorsakade psykiska störningar och beteendestörningar som resttillstånd 
eller med sen debut, utom alkoholdemens 

F11.2C Opioidberoende, aktiv droganvändning 
F11.2D Opioidberoende, tidig fullständig remission 
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F11.2E Opioidberoende, långvarig partiell remission 
F11.2F Opioidberoende, långvarig fullständig remission 
F11.2X Opioidberoende, ospecificerat 
F12.2C Cannabisberoende, aktiv droganvändning 
F12.2D Cannabisberoende, tidig fullständig remission 
F12.2E Cannabisberoende, långvarig partiell remission 
F12.2F Cannabisberoende, långvarig fullständig remission 
F12.2X Cannabisberoende, ospecificerat 
F13.2C Beroende av sedativa och hypnotika, aktiv droganvändning 
F13.2D Beroende av sedativa och hypnotika, tidig fullständig remission 
F13.2E Beroende av sedativa och hypnotika, långvarig partiell remission 
F13.2F Beroende av sedativa och hypnotika, långvarig fullständig remission 
F13.2X Beroende av sedativa och hypnotika, ospecificerat 
F14.2C Kokainberoende, aktiv droganvändning 
F14.2D Kokainberoende, tidig fullständig remission 
F14.2E Kokainberoende, långvarig partiell remission 
F14.2F Kokainberoende, långvarig fullständig remission 
F14.2X Kokainberoende, ospecificerat 
F15.2C Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, aktiv droganvändning 
F15.2D Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, tidig fullständig remission 
F15.2E Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, långvarig partiell remission 

F15.2F Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, långvarig fullständig remiss-
ion 

F15.2X Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, ospecificerat 
F16.2C Beroende av hallucinogener, aktiv droganvändning 
F16.2D Beroende av hallucinogener, tidig fullständig remission 
F16.2E Beroende av hallucinogener, långvarig partiell remission 
F16.2F Beroende av hallucinogener, långvarig fullständig remission 
F16.2X Beroende av hallucinogener, ospecificerat 
F17.2C Tobaksberoende, aktiv droganvändning 
F17.2D Tobaksberoende, tidig fullständig remission 
F17.2E Tobaksberoende, långvarig partiell remission 
F17.2F Tobaksberoende, långvarig fullständig remission 
F17.2X Tobaksberoende, ospecificerat 
F18.2C Beroende av flyktiga lösningsmedel, aktiv droganvändning 
F18.2D Beroende av flyktiga lösningsmedel, tidig fullständig remission 
F18.2E Beroende av flyktiga lösningsmedel, långvarig partiell remission 
F18.2F Beroende av flyktiga lösningsmedel, långvarig fullständig remission 
F18.2X Beroende av flyktiga lösningsmedel, ospecificerat 

F19.2C Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 
aktiv droganvändning 

F19.2D Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 
tidig fullständig remission 

F19.2E Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 
långvarig partiell remission 

F19.2F Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 
långvarig fullständig remission 

F19.2X Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 
ospecificerat 

F31.8A Bipolär sjukdom typ 2, hypoman episod 
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F31.8B Bipolär sjukdom typ 2, lindrig eller medelsvår depressiv episod 
F31.8C Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod utan psykotiska symtom 
F31.8D Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod med psykotiska symtom 
F31.8E Bipolär sjukdom typ 2, blandad episod 
F31.8F Bipolär sjukdom typ 2, utan aktuella symtom 
F31.8W Bipolär sjukdom, annan specificerad 
F32.3A Uppgivenhetssyndrom 
F32.3W Annan svår depressiv episod med psykotiska symtom 
F40.2B Djurfobi 
F40.2E Bromhidrosofobi 
F40.2F Erytrofobi 
F40.2G Parasitofobi 
F40.2W Andra specifika fobier 
F42.8A Samlarsyndrom 
F42.8W Annat specificerat tvångssyndrom 
F43.8A Utmattningssyndrom 
F43.8W Andra specificerade reaktioner på svår stress än utmattningssyndrom 
F44.4A Psykogen dysfoni/afoni 
F44.4B Psykogent betingad artikulationsstörning 
F44.4W Annan specificerad psykogen motorisk störning 
F45.2A Dysmorfofobi 
F45.2B Nosofobi 
F45.2C Cancerofobi 
F45.2D Venereofobi 
F45.2X Hypokondri, ospecificerad 
F79.9A Talsvårigheter hos utvecklingsstörd, artikulation 
F79.9B Talsvårigheter hos utvecklingsstörd, språk 
F79.9X Ospecificerade talsvårigheter hos utvecklingsstörd  
F80.0A Fonologisk språkstörning 
F80.0B Utvecklingsförsening av oralmotorik 
F80.0C Dyslali och liknande artikulationsavvikelse 
F80.1A Grammatisk språkstörning 
F80.1B Fonologisk och grammatisk språkstörning 
F80.1C Semantisk språkstörning 
F80.2A Impressiv språkförsening (ord- och satsförståelse) 
F80.2B Generell språkförsening (impressiv och expressiv) 
F80.2C Pragmatisk språkförsening 
F80.8A Prosodisk talstörning 
F80.8B Läspning 
F80.8C R-fel 
F80.8D Generell interdentalism 
F80.8W Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen 
F90.0A Dysfunction of Attention, Motor Control and Perception (DAMP) 
F90.0B Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 
F90.0C Attention Deficit Disorder (ADD) 
F90.0X Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS 
F98.0A Enures, primär, icke-organisk 
F98.0B Enures, sekundär, icke-organisk 
F98.0C Enures, psykogen 
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F98.0W Annan specificerad icke-organisk enures 
F98.1A Enkopres, funktionell, icke-organisk 
F98.1B Enkopres, psykogen 
F98.1W Annan specificerad icke-organisk enkopres 
F98.5A Stamning 
F98.5W Annan specificerad störning av typ stamning 
F98.5X Ospecificerad störning av typ stamning 
F98.6A Skenande tal, cluttering 
F98.6W Annan specificerad störning av typ skenande tal 
G00.8A Meningit, bakteriell, av Escherichia coli 
G00.8B Meningit, bakteriell, av Klebsiella 
G00.8W Annan specificerad bakteriell meningit 
G04.2A Meningoencefalit, bakteriell som ej klassificeras på annan plats 
G04.2B Meningomyelit, bakteriell som ej klassificeras på annan plats 
G04.8A Encefalit, postinfektiös 
G04.8B Myelit, postinfektiös 
G04.8C Myelit, akut uppåtstigande 
G04.8W Annan specificerad encefalit och myelit 
G04.9A Encefalit, ospecificerad 
G04.9B Myelit, ospecificerad 
G06.1A Intraspinal abscess i halsryggen 
G06.1J Intraspinal abscess i torakalryggen 
G06.1K Intraspinal abscess i ländryggen 
G06.1X Intraspinal abscess med ospecificerad lokalisation 
G12.1A Hereditär spinal muskelatrofi, seninfantil typ II 
G12.1B Hereditär spinal muskelatrofi, juvenil typ III 
G12.1W Annan hereditär spinal muskelatrofi 
G31.8A Degenerativa förändringar vid lewybody-demens 
G31.8W Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet 
G40.0A Benign barnepilepsi 
G40.0B Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer 
G40.0W Annan fokal, partiell, idiopatisk epilepsi 
G40.1A Temporallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning 
G40.1B Frontallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning 
G40.1C Parietallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning 
G40.1D Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning 

G40.1E Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning med sekundär generali-
sering 

G40.1X Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning, ospecificerad 
G40.2A Temporallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning 
G40.2B Frontallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning 
G40.2C Parietallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning 
G40.2D Occipitallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning 

G40.2E Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generali-
sering 

G40.2F Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, psykomotorisk  
G40.2X Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, ospecificerad 
G40.3A Barnepilepsi, med absenser, petit mal (pyknolepsi) 
G40.3B Juvenil absensepilepsi 
G40.3C Juvenil myoklon epilepsi 
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G40.3D Benigna neonatala kramper med eller utan hereditet 
G40.3E Benign myoklon epilepsi hos spädbarn 
G40.3F Epilepsi med grand mal efter uppvaknande 
G40.3X Primärt generaliserad idiopatisk epilepsi, ospecificerad 
G40.4A Infantil spasm, Wests syndrom 
G40.4B Myoklonisk-astatiska anfall, Lennox-Gastauts syndrom 
G40.4C Myoklona absenser 
G40.4D Atypiska absenser 
G40.4X Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad 
G47.1A Idiopatisk hypersomni med lång sömntid 
G47.1B Idiopatisk hypersomni med kort sömntid 
G47.1W Annan specificerad hypersomni (inklusive sekundär hypersomni) 
G47.1X Hypersomni, ospecificerad 

G47.4A Narkolepsi typ 1 (narkolepsi med kataplexi och/eller patologiskt lågt hypo-
kretinvärde) 

G47.4B Narkolepsi typ 2 (narkolepsi utan kataplexi och med icke patologiskt eller icke 
uppmätt hypokretinvärde) 

G47.4W Annan specificerad narkolepsi och kataplexi (inklusive sekundär narkolepsi) 
G47.4X Narkolepsi och kataplexi, ospecificerad 
G47.8A Kleine-Levins syndrom 
G47.8B Parasomnier 
G47.8C Sömnbetingade rörelsestörningar 
G47.8W Annan specificerad sömnstörning 
G55.0A* Kompression av nervrötter och nervplexus i halsryggen vid tumörsjukdom 
G55.0J* Kompression av nervrötter och nervplexus i torakalryggen vid tumörsjukdom 
G55.0K* Kompression av nervrötter och nervplexus i ländryggen vid tumörsjukdom 

G55.0X* Kompression av nervrötter och nervplexus med ospecificerad lokalisation vid 
tumörsjukdom 

G56.2B Ulnarisentrapment i axelled/överarm 
G56.2C Ulnarisentrapment i armbåge/underarm 
G56.2D Ulnarisentrapment i handled/hand 
G56.2X Ulnarisentrapment med ospecificerad lokalisation 
G56.3B Radialisentrapment i axelled/överarm 
G56.3C Radialisentrapment i armbåge/underarm 
G56.3D Radialisentrapment i handled/hand 
G56.3X Radialisentrapment med ospecificerad lokalisation 
G71.0A Muskeldystrofi, hereditär, typ Duchenne 
G71.0B Muskeldystrofi, hereditär, typ Becker (benign) 
G71.0W Annan specificerad muskeldystrofi 
G71.0X Muskeldystrofi, (ej medfödd), ospecificerad 
G72.3A Hypokalemisk periodisk paralys 
G72.3B Hyperkalemisk periodisk paralys 
G80.1A Cerebral pares, diplegi, spastisk, hos prematura 
G80.1B Cerebral pares, diplegi, spastisk, hos fullgångna 
G80.1X Cerebral pares, spastisk diplegi, ospecificerad 
G80.3A Cerebral pares, dyston, tonusväxlingssyndrom 
G80.3B Cerebral pares, atetoid 
G80.3X Dyskinetisk cerebral pares, ospecificerad 
G80.4A Cerebral pares, dysekvilibriumataxi 
G80.4W Annan ataktisk cerebral pares 
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G80.8B Cerebral pares, monopares 
G80.8C Cerebral pares, blandade syndrom 
G80.8W Cerebral pares, annan specificerad form 
G91.8A Hydrocefalus med ventrikeldilatation 
G91.8B Posthemorragisk hydrocefalus 
G91.8W Annan specificerad ej medfödd hydrocefalus 
H02.0A Entropion 
H02.0B Trikiasis 
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 
H15.0A Främre sklerit 
H15.0B Bakre sklerit 
H15.0X Ospecificerad lokalisation av sklerit 
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 
H19.1A* Keratitis dendritica herpetica (B00.5†) 
H19.1B* Keratitis disciformis herpetica (B00.5†) 
H19.1X* Ospecifik keratit eller keratokonjunktivit av herpesvirus (B00.5†) 
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 
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 
H33.3A 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 
H34.8A Centralocklusion av retinalven 
H34.8B Grenocklusion av retinalven 
H34.8C Incipient retinalvensocklusion 
H34.8X Ospecificerad form av retinalvensocklusion 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-14   26(72) 

 
Kod Text 

H35.1A Prematuritetsretinopati: demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vasku-
lariserad 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  
H35.3A 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 
Anmärkning: 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 
H35.5A Vitreoretinal dystrofi 
H35.5B Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd 
H35.5C Pigmentepiteldystrofi 
H35.5W Annan ärftlig retinal dystrofi 
H35.5X Ärftlig retinal dystrofi, ospecificerad 
H35.6A Preretinal blödning 
H35.6B Intraretinal blödning 
H35.6C Subretinal blödning 
H35.6W Retinala blödningar med olika lokalisation  
H35.6X Ospecificerad retinal blödning 
H36.0A* Icke proliferativ diabetisk retinopati 
H36.0B* Proliferativ diabetisk retinopati 
H36.0X* Ospecificerad form av diabetisk retinopati 
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 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-14   27(72) 

 
Kod Text 
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 
H43.8A Glaskroppsdegeneration 
H43.8B Glaskroppsavlossning 
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 
H50.3A Intermittent esotropi 
H50.3B Intermittent exotropi 
H50.3X Intermittent heterotropi UNS 
H50.4A Cyklotropi 
H50.4B Konkomitant strabism 
H50.4C Mikrotropi 
H50.4D Monofixationssyndrom 
H50.4X Heterotropi UNS 
H50.5A Alternerande hyperfori 
H50.5B Esofori 
H50.5C Exofori 
H50.5D Cyklofori 
H50.5X Heterofori UNS 
H51.1A Konvergensinsufficiens 
H51.1B Konvergensexcess 
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 ospecificerad lokalisation 
I30.1A Akut infektiös perikardit med tamponad 
I30.1B Akut infektiös perikardit utan tamponad 
I30.8A Akut recidiverande perikardit med tamponad 
I30.8B Akut recidiverande perikardit utan tamponad 
I30.9A Akut perikardit UNS med tamponad 
I30.9B Akut perikardit UNS utan tamponad 
I44.1A AV-block grad II/Wenckebachs typ 
I44.1B AV-block grad II/Mobitz typ II 
I44.6A Komplett vänstergrenblock 
I44.6B Inkomplett vänstergrenblock 
I45.0A Komplett högergrenblock 
I45.0B Inkomplett högergrenblock 
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 
I47.2A Kammartakykardi, kortvarig 
I47.2B Kammartakykardi, långvarig 
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I47.2C Kammartakykardi, torsades des pointes 
I49.5A Sinus arrest 
I49.5B Sick sinus syndrome 
I49.5C Brady-takysyndrom 
I49.8C Kardiell ersättningsrytm 
I49.8D Brugadas syndrom 
I49.8E Långt QT-syndrom 
I49.8W Andra specificerade hjärtarytmier 

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 
I70.0A Ateroskleros i torakala aorta 
I70.0B Ateroskleros i bukaorta 
I70.0X Ateroskleros i aorta, ospecificerat 
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 
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 
I72.2A Aneurysm i njurartär  
I72.2B Dissektion i njurartär 
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 
I73.8A Akrocyanos 
I73.8B Akroparestesi 
I73.8C Erytrocyanos 
I73.8D Erytromelalgi 
I73.8W Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl 
I73.9A Artärspasm 
I73.9B Claudicatio intermittens 
I73.9C Digital ischemi 
I73.9W Annan specificerad perifer vaskulär sjukdom 
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I73.9X Perifer kärlsjukdom, ospecificerad 
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 
I78.1A Angioma senile 
I78.1B Spindelnevus 
I78.1C Telangiektasier 
I78.1X Icke-neoplastiskt nevus, ospecifierat 
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 
I89.0A Lymfangiektasi 
I89.0B Lymphoedema praecox 
I89.0C Lymfödematös keratoderma 
I89.0W Annat lymfödem som ej klassificeras på annan plats 
I89.8A Kylocele (ej orsakat av filaria) 
I89.8B Lipomelanotisk retikulos 
I89.8W Andra specifika icke-infektiösa sjukdomar i lymkärlen och lymfkörtlarna 
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 
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 
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 
J38.1A Stämbandspolyp  
J38.1B Reinkeödem 
J38.1D Randstående stämbandsödem 
J38.1W Annan specificerad polyp i struphuvudet 
J38.1X Polyp i struphuvudet, ospecificerad 
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 
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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 
J38.7A 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 
J45.0A Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst 
J45.0B Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst 
J45.0W Annan asthma bronchiale, allergisk, akut 
J45.1A Asthma bronchiale, icke-allergisk, akut, infektionsutlöst 
J45.1W Annan asthma bronchiale, icke-allergisk, akut 
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 
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) 
J95.8B Pneumatocele orsakat av ECMO-behandling 

J95.8W Annan specificerad sjukdom i andningsorganen efter kirurgiskt eller medi-
cinskt ingrepp 

K07.0A Makrognati 
K07.0B Mikrognati 
K12.1A Protesstomatit 
K12.1C Ulcerös stomatit 
K12.1D Vesikulös stomatit 
K12.1W Andra former av stomatit 
K12.1X Stomatit UNS 
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 
K13.2A Erytroplaki i munnen eller tungan 
K13.2B Fokal epitelial hyperplasi [Heck] 
K13.2C Leukokeratosis nicotina palati 
K13.2X Leukoplaki i munslemhinna och på tunga 
K13.4A Eosinofilt granulom i munslemhinnan 
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K13.4B Pyogent granulom i munslemhinnan 
K13.4C Verruköst xantom i munslemhinna 
K13.4W Andra granulomliknande tillstånd i munslemhinnan 
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 
K20.9A Eosinofil esofagit 
K20.9W Annan esofagit 
K40.0A Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän, primärbråck 

K40.0B Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän, enkel- eller dubbelsidigt reci-
divbråck 

K40.1A Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän, primärbråck  
K40.1B Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidivbråck  
K40.2A Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän, primärbråck  

K40.2B Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän, enkel- eller dubbelsi-
digt recidivbråck  

K40.3A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän, pri-
märbråck  

K40.3B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän, reci-
divbråck  

K40.4A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med gangrän, primärbråck  
K40.4B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck med gangrän, recidivbråck  

K40.9A Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän, primär-
bråck  

K40.9B Ensidigt eller ospecificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän, recidiv-
bråck  

K41.0A Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän, primärbråck  

K41.0B Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän, enkel- eller dubbelsidigt re-
cidivbråck  

K41.1A Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän, primärbråck  

K41.1B Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän, enkel- eller dubbelsidigt recidiv-
bråck  

K41.2A Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän, primärbråck  

K41.2B Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän, enkel- eller dub-
belsidigt recidivbråck  

K41.3A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän, pri-
märbråck  

K41.3B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän, reci-
divbråck  

K41.4A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck med gangrän, primärbråck  
K41.4B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck med gangrän, recidivbråck  

K41.9A Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän, pri-
märbråck  

K41.9B Ensidigt eller ospecificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän, reci-
divbråck  

K43.0A Inklämt ärrbråck utan gangrän, primärbråck 
K43.0B Inklämt ärrbråck utan gangrän, recidivbråck 
K43.1A Ärrbråck med gangrän, primärbråck 
K43.1B Ärrbråck med gangrän, recidivbråck 
K43.2A Ärrbråck utan inklämning eller gangrän, primärbråck 
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K43.2B Ärrbråck utan inklämning eller gangrän, recidivbråck 
K43.3A Inklämt parastomalt bråck utan gangrän, primärbråck 
K43.3B Inklämt parastomalt bråck utan gangrän, recidivbråck 
K43.4A Parastomalt bråck med gangrän, primärbråck 
K43.4B Parastomalt bråck med gangrän, recidivbråck 
K43.5A Parastomalt bråck utan inklämning eller gangrän, primärbråck 
K43.5B Parastomalt bråck utan inklämning eller gangrän, recidivbråck 

K43.6A Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän, pri-
märbråck 

K43.6B Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän, reci-
divbråck 

K43.7A Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck med gangrän, primärbråck 
K43.7B Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck med gangrän, recidivbråck 

K43.9A Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck utan inklämning eller gan-
grän, primärbråck 

K43.9B Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck utan inklämning eller gan-
grän, recidivbråck 

K52.2A Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller san-
nolikt 

K52.2X Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt 
K52.9A Högt stomiflöde 
K52.9W Annan ospecificerad icke-infektiös gastroenterit och kolit 
K83.0A Skleroserande kolangit 
K83.0X Kolangit, annan eller UNS 
K90.0A Celiaki, glutenenteropati, säkerställd 
K90.0B Celiaki, glutenenteropati, sannolik men ej säkerställd 
K90.0X Celiaki, glutenenteropati, UNS 
L01.0A Bockharts follikulära impetigo 
L01.0X Impetigo, ospecificerad 
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 
L03.0A Nagelinfektion 
L03.0B Akut paronyki (med lymfangit) 
L03.0C Paronyki UNS 
L03.0X Cellulit i finger och tå, ospecificerad 
L08.0A Ektyma 
L08.0B Purulent dermatit 
L08.0C Dermatitis gangraenosa 
L08.0X Pyoderma, ospecificerad 
L08.8A Pyoderma vegetans 
L08.8B Keratolysis plantare sulcatum 
L08.8C Botryomykos 
L08.8W Andra lokala infektioner i hud och underhud 
L12.0A Generaliserad bullös pemfigoid 
L12.0B Lokaliserad bullös pemfigoid 
L12.0W Annan bullös pemfigoid 
L12.1A Slemhinnepemfigoid UNS 
L12.1B Generaliserad ärrbildande pemfigoid 
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L12.1C Lokaliserad ärrbildande pemfigoid (kronisk) [Brunsting-Perry] 
L12.1W Annan ärrbildande pemfigoid 
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 
L13.8A Lineär IgA-dermatos (hos vuxen) 
L13.8B Atypisk blåsdermatos 
L13.8C Eosinofil spongios 
L13.8W Andra specificerade blåsdermatoser 
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 
L21.0A Mjölkskorv 
L21.0B Seborroiskt eksem i hårbotten 
L21.0C Seborrhoea sicca 
L21.0W Annan seborrhoea capitis 
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 
L22.9A Blöjerytem 
L22.9B Blöjutslag 
L22.9C Psoriasiform blöjdermatit 
L22.9D Papuloulcerös blöjdermatit 
L22.9E Granuloma gluteale (infantum) 
L22.9X Blöjdermatit, ospecificerad 
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) 
L23.1A Allergisk kontaktdermatit orsakad av kolofonium 
L23.1X Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och hartser 
L23.2A Allergisk kontaktdermatit orsakad av parfymämnen 
L23.2X Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika 
L23.4A Allergisk kontaktdermatit orsakad av parafenylendiamin (PPDA) 
L23.4X Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen 
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 
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L23.5W Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter 
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 
L28.2A Strofulus 
L28.2B Kronisk prurigo hos vuxna 
L28.2C Dermografisk prurigo 
L28.2D Prurigo pigmentosa 
L28.2W Annan och ospecificerad prurigo 
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 
L30.4A Intertriginöst erytem 
L30.4X Intertriginöst eksem, ospecificerat 
L30.8A Asteatotiskt eksem 
L30.8B Exsudativ diskoid likenoid dermatos [Sulzberger-Garbe] 
L30.8C Juvenil plantar dermatos 
L30.8W Annan specificerad dermatit 
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 
L40.1A Impetigo herpetiformis 
L40.1B von Zumbuschs sjukdom 
L40.1C Recidiverande circinat erytematös psoriasis [Lapiere] 
L40.1W Annan och ospecificerad generaliserad pustulär psoriasis 
L40.3A Andrews pustulära bakterid 
L40.3B Akropustulos hos småbarn 
L40.3C Psoriasis palmaris et plantaris 
L40.3W Annan pustulosis palmaris et plantaris 
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*) 
L40.8A Flexural psoriasis 
L40.8B Erytrodermi vid psoriasis 
L40.8C Atypisk psoriasis 
L40.8W Annan specificerad psoriasis 
L43.3A Lichen planus tropicus 
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L43.3B Erosiv lichen planus 
L43.3X Subakut lichen planus, ospecificerad 
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 
L44.8A Pityriasis amiantacea 
L44.8B Pityriasis rotunda 
L44.8C Parakeratosis pustulosa 
L44.8D Paraneoplastisk akrokeratos 
L44.8W Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar 
L50.6A Allergisk kontakturtikaria 
L50.6B Icke-allergisk kontakturtikaria 
L50.6X Kontakturtikaria, ospecificerad 
L52.9A Erythema induratum nontuberculosum [Whitfield] 
L52.9X Erythema nodosum, ospecificerat 
L53.3A Erythema figuratum perstans 
L53.3B Erythema gyratum repens 
L53.3W Annat kroniskt figuralt erytem 
L53.8A Palmarerytem 
L53.8B Asymmetriskt periflexialt erytem hos barn [APEC] 
L53.8W Andra specificerade erytematösa tillstånd 
L53.9A Erytrodermi UNS 
L53.9B Sekundär erytrodermi 
L53.9X Erytematöst tillstånd, ospecificerat 
L56.2A Fotoallergisk kontaktdermatit 
L56.2B Fototoxisk kontaktdermatit 
L56.2C Fytofotodermatit 
L56.2X Fotokontaktdermatit, ospecificerad 
L56.4A Aktinisk prurigo 
L56.4B Hydroa vacciniforme 
L56.4C Hydroa estivale 
L56.4D Polymorf ljusdermatos 
L56.4W Annan polymorf ljusdermatit 
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 
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 

L60.3A Dystrophia unguis mediana canaliformis [Heller] 
L60.3B Hapalonyki 
L60.3C Koilonyki 
L60.3D Nagelatrofi 
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L60.3E Nagelskörhet 
L60.3F Onychoschisis 
L60.3G Onychorrhexis 
L60.3H Overcurvature of the nails 
L60.3J Trakyonyki 
L60.3W Annan och ospecificerad nageldystrofi 
L60.8A 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 
L60.8H Shedding of the nails 
L60.8J Subungual blödning 
L60.8W Andra nagelsjukdomar 
L66.8A Alopecia parvimaculata circumscripta atrophica [Dreuw] 
L66.8B Alopecia traumatica 
L66.8C Erosiv pustulär dermatos i hårbotten 
L66.8W Annat ärrbildande håravfall 
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 
L67.8A 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 
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 
L70.1A Acne fulminans 
L70.1X Acne conglobata, ospecificerad 
L70.8A Acne cosmetica 
L70.8B Acne venenata 
L70.8C Steroidakne 
L70.8W Annan specificerad akne 
L71.8A Acne agminata 
L71.8B Granulomatös rosacea 
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L71.8C Pyoderma faciale 
L71.8W Annan specificerad rosacea 
L72.0A Milium 
L72.0B Multipla eruptiva milier 
L72.0X Epidermal cysta, ospecificerad 
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 
L74.8A Granulosis rubra nasi 
L74.8B Hematohidros 
L74.8C Svettkörtelabscess 
L74.8W Andra specificerade ekkrina svettkörtelsjukdomar 
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 
L81.7A 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 
L81.7F Purpura annularis telangiectodes [Majocchi] 
L81.7X Pigmentpurpura, ospecificerad 
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 
L82.9A Dermatosis papulosa nigra 
L82.9B Leser-Trélats sjukdom 
L82.9C Stuccokeratos 
L82.9D Inverted follicular keratosis 
L82.9X Seborroisk keratos, ospecificerad 
L83.9A Sammanflytande och retikulär papillomatos [Gougerot-Carteaud] 
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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 
L84.9A Kallus (hudförhårdnad) 
L84.9B Klavus (liktorn) 
L84.9X Liktornar och hudförhårdnader, ospecificerat 
L85.1A Keratoderma climacterium [Haxthausen] 
L85.1B Keratoderma associerad med esofaguscancer 
L85.1W Annan förvärvad keratosis 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 
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 
L88.9B Fagedenisk pyoderma 
L88.9C Ecthyma gangraenosum 
L88.9D Malign pyoderma 
L88.9X Pyoderma gangraenosum, ospecificerad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L89.9X 

Trycksår med ospecificerad lokalisation 
Anmärkning: Om fördjupningskoder till L89.9 används i kombination med nå-
got annat decimalnummer inom L89, ska den senare koden anges som pri-
märkod (huvuddiagnos) Fördjupningskoden till L89.9 anges då som tilläggs-
kod (bidiagnos) för att lokalisationen ska framgå. 

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 
L92.0A Generaliserad eller disseminerad granuloma annulare 
L92.0B Perforerande granuloma annulare 
L92.0X Granuloma annulare, ospecificerad 
L92.3A Hårsinus 
L92.3B Kiselgranulom (hud) 
L92.3W Annat och ospecificerat främmandekroppsgranulom i hud och underhud 
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 
L94.4A Erythrokeratoderma en cocardes [Degos] 
L94.4B Erythrokeratoderma progressiva symmetrica [Gottron] 
L94.4C Erythrokeratoderma variabilis [Mendes da Costa] 
L94.4X Gottrons papler, ospecificerat 
L95.0A Atrophie blanche [Milian] 
L95.0B Livedo med noduli 
L95.0C Livedovaskulit 
L95.0W Annan och ospecificerad livedoid vaskulit 
L97.9A Malum perforans pedis 
L97.9B Martorells sår 
L97.9C Ulcus pedis UNS 
L97.9X Ospecificerat bensår som ej klassificeras på annan plats 
L98.1A Dermatillomani (neurotiska exkoriationer) 
L98.1X Dermatitis factitia, ospecificerad 
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 
L98.5A Fokal mucinos 
L98.5B Lichen myxoedematosus 
L98.5C Pretibialt myxödem 
L98.5D Retikulär erytematös mucinos 
L98.5W Annan och ospecificerad hudmucinos 
L98.8A Autoimmun progesterondermatit 
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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 
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†) 
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 
M00.2B 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 
M00.8B 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 

M00.9B 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 
M01.1B* 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†) 
M02.9B Reaktiv artrit UNS i axelled 
M02.9C Reaktiv artrit UNS i armbågsled 
M02.9D Reaktiv artrit UNS i handled/hand 
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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 
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 
M05.9L 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 
M06.0L 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 
M06.8L 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 
M06.9A 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 
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 
M07.3B* 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†) 
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 
M08.2A Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker 
M08.2B Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, sannolik 
M08.4A Oligoartrit, kronisk, juvenil 
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M08.4B Monoartrit, kronisk, juvenil 
M09.0A* Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker (L40.5†) 
M09.0B* Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik (L40.5†) 
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 
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 
M11.9B 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 
M12.2B 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 
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 
M19.1B Posttraumatisk artros i axelled 
M19.1C Posttraumatisk artros i armbågsled 
M19.1D Posttraumatisk artros i handled/hand 
M19.1H Posttraumatisk artros i fotled/fot 
M19.2B 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 
M21.0C Cubitus valgus 
M21.0F Coxa valga 
M21.0G Genu valgus  
M21.1C Cubitus varus 
M21.1F Coxa vara 
M21.1G Genu varum 
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M21.7F Benlängdsskillnad i lårben 
M21.7G Benlängdsskillnad i underben 
M21.7X Benlängdsskillnad, ospecificerad 
M23.0L Cystisk menisk lateralt i knäled 
M23.0M Cystisk menisk medialt i knäled 
M23.1L Diskoid menisk lateralt i knäled 
M23.1M Diskoid menisk medialt i knäled 
M23.2L Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled 
M23.2M Meniskruptur (gammal) medialt i knäled 
M23.3L Andra meniskförändringar lateralt i knäled 
M23.3M Andra meniskförändringar medialt i knäled 
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 
M24.2B 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 
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 
M24.5B 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 
M24.6B 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 
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 
M25.5B Ledvärk UNS i axelled 
M25.5C Ledvärk UNS i armbågsled 
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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 
M25.8F Snapping hip i höftled/lårben 
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 
M35.0A Primärt Sjögrens syndrom 
M35.0B Sekundärt Sjögrens syndrom 
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 
M48.0A 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 
M48.4A Stressfraktur i halskota 
M48.4J Stressfraktur i torakalkota 
M48.4K Stressfraktur i ländkota 
M48.4X Stressfraktur i kota med ospecificerad lokalisation 
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 
M51.0J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i torakalryggen 
M51.0K Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i ländryggen 
M51.1J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i torakalryggen 
M51.1K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias) 
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 
M62.0A Abdominell rektusdiastas 
M62.0W Annan specificerad muskeldiastas 
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 
M62.5A Sarkopeni 
M62.5W Annan specificerad muskelatrofi som ej klassificeras på annan plats 
M65.9B Ospecifik synovit/tenosynovit i axelled/överarm 
M65.9C Ospecifik synovit/tenosynovit i armbåge/underarm 
M65.9D Ospecifik synovit/tenosynovit i handled/hand 
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M65.9F Ospecifik synovit/tenosynovit i höftled/lårben 
M65.9G Ospecifik synovit/tenosynovit i knäled/underben 
M65.9H Ospecifik synovit/tenosynovit i fotled/fot 
M66.2B 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 
M66.3B 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 
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 
M72.8A Infantil digital fibromatos 
M72.8B Juvenil fibromatos 
M72.8W Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar 
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 
M79.3A Nodulär pannikulit 
M79.3B Panniculitis factitia 
M79.3W Annan ospecificerad pannikulit 
M79.3X Pannikulit, ospecificerad 
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 
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 
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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 
M84.1A 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 
M84.2A 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 
M84.3B 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 
M85.0B Fibrös dysplasi i axelled/överarm 
M85.0C Fibrös dysplasi i armbåge/underarm 
M85.0D Fibrös dysplasi i handled/hand 
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 
M85.4B 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 
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M85.4G Solitär bencysta i knäled/underben 
M85.4H Solitär bencysta i fotled/fot 
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 
M86.1B 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 
M86.6B 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 
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 
M87.2B 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 
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 
M89.5B Osteolys (klavikel) i axelled/överarm 
M89.5E Osteolys i bäckenet  
M89.5G Osteolys i knäled/underben 
M89.5H Osteolys i fotled/fot 
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†) 
M90.7B* Patologisk fraktur vid tumör i axelled/överarm (C00–D48†) 
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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†) 
M90.8F* 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†) 
M92.5A Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter) 
M92.5B Osteokondros, juvenil, i proximala tibia (Blount) 
M92.5W Annan specificerad juvenil osteokondros 
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 
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 
M96.1A Postlaminektomisyndrom i halsryggen 
M96.1J Postlaminektomisyndrom i torakalryggen 
M96.1K Postlaminektomisyndrom i ländryggen 
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 
M99.1A Segmentell instabilitet i halsryggen 
M99.1J Segmentell instabilitet i torakalryggen 
M99.1K Segmentell instabilitet i ländryggen 
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 
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N39.4A 

Trängningsinkontinens 
Exempel: 
Detrusoröveraktivitet  
Urge-syndrom 
 Överaktiv blåsa 

N39.4B 

Överfyllnadsinkontinens 
Exempel: 
Inkontinens vid kronisk retention 
Inkontinens vid stor blåsa utan dyskoordination 
Inkontinens vid uppskjutna miktioner utan blåsrubbning 

N39.4C Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkon-
tinens) 

N39.4D 

Inkontinens vid dysfunktionell och dyskoordinerad miktion 
Exempel: 
Inkontinens vid infrekventa miktioner (”gleskissare”) 
Inkontinens vid lazy bladder 

N39.4W Annan specificerad urininkontinens 
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 
N47.9A Fastsittande förhud 
N47.9B Fimosis 
N47.9C Parafimosis 
N47.9D Överskott av förhud 
N47.9X Förhudssjukdomar, ospecificerat 
N48.0A Balanitis xerotica obliterans 
N48.0X Leukoplaki på penis UNS 
N48.1B Balanitis erosiva circinata 
N48.1C Gangränös balanit 
N48.1D Plasmacellsbalanit 
N48.1E Sår på preputiet 
N48.1W Annan och ospecificerad balanopostit 
N49.8A Fourniers gangrän i de manliga könsorganen 
N49.8W Annan specificerad inflammation i de manliga könsorganen 
N50.1A Blödning i de manliga könsorganen 
N50.1B Hematocele UNS 
N50.1W Andra kärlsjukdomar i de manliga könsorganen 
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  
Exempel: 
Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) 

N50.8W Andra sjukdomar i de manliga könsorganen 
N76.8A Fourniers gangrän i vagina och vulva 
N76.8B Bakteriell vaginos 
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N76.8W Annan inflammation i vagina och vulva 

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) 

N81.8B 
Defektläkt skada omfattande mer än halva perinealkroppen 
Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskel-
fästen 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 musk-
ler och rektovaginala fascian 

N81.8E Defektläkt skada i övre halvan av vagina, efter hög vaginalruptur, omfat-
tande 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 

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 
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 
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 

O04.9A 

Legal abort t.o.m. graviditetsvecka 9+0 
Anmärkning: Om fördjupningskoder till O04.9 används i kombination med nå-
got annat decimalnummer inom O04, ska den senare koden anges som pri-
märkod (huvuddiagnos). Fördjupningskoden till O04.9 anges då som tilläggs-
kod (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 
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Anmärkning: Se Anmärkning under O04.9A 
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 
O24.4A Graviditetsdiabetes, ej läkemedelsbehandlad (Whites klass A) 
O24.4B Graviditetsdiabetes, läkemedelsbehandlad (Whites klass AB) 
O24.4X Diabetes som uppträder under graviditeten, ospecificerad 
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 
O30.0A Dikorionisk/diamniotisk tvillinggraviditet 
O30.0B Monokorionisk/diamniotisk tvillinggraviditet 
O30.0C Monokorionisk/monoamniotisk tvillinggraviditet 
O30.0X Tvillinggraviditet, ospecificerad 

O31.2A Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera fos-
ter, t.o.m. vecka 21+6 

O31.2B Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera fos-
ter, fr.o.m. vecka 22+0 

O31.2X Vård p.g.a. graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera fos-
ter, tidpunkt ospecificerad 

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 el-
ler ett T-/L-snitt 

O34.2C Vård av blivande moder för ärrbildning i uterus efter tre eller fler tidigare kej-
sarsnitt 

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 el-
ler annan plastikoperation av uterus 

O34.2W Vård av blivande moder för ärrbildning i uterus efter annan specificerad op-
eration 

O34.2X Vård av blivande moder för ärrbildning i uterus efter tidigare kirurgiskt in-
grepp, ospecificerat 

O34.7A Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum i form av tidi-
gare könsstympning 

O34.7W Vård av blivande moder för annan specificerad abnormitet i vulva eller peri-
neum (t.ex. fibros, tumör) 

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 ovari-
altumör 

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 
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O34.8W Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorga-
nen 

O35.0A Vård av blivande moder för (misstänkt) fostermissbildning i CNS: strukturell in-
trakraniell missbildning, hemisfärer 

O35.0B Vård av blivande moder för (misstänkt) fostermissbildning i CNS: strukturell in-
trakraniell missbildning, medellinjestrukturer, skallbas 

O35.0C Vård av blivande moder för (misstänkt) fostermissbildning i CNS: strukturell in-
trakraniell 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: neuralrörsde-
fekt (med eller utan hydrocefalus) 

O35.0W Vård av blivande moder för annan specificerad (misstänkt) fostermissbildning 
i CNS 

O35.1A Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret: trisomi 21 
O35.1B Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret: trisomi 13 
O35.1C Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret: trisomi 18 

O35.1D Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret: könskromosom-
avvikelse 

O35.1E Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret: obalanserad 
translokation 

O35.1W Vård av blivande moder för annan specificerad kromosomrubbning hos fost-
ret 

O35.8A Vård av blivande moder för (misstänkt) fosterskada: kraniofaciala missbild-
ningar 

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 gastrointes-
tinalkanalen 

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 urinvägsmiss-
bildningar 

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 

O36.8A Vård av blivande moder för annat specificerat (misstänkt) problem hos fost-
ret: genetisk ultraljudsmarkör, s.k. soft marker (exkl. strukturella missbildningar) 

O36.8B Vård av blivande moder för annat specificerat (misstänkt) problem hos fost-
ret: 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 
O43.0A Placentalt transfusionssyndrom: fetomaternell transfusion 
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O43.0B Placentalt transfusionssyndrom: tvillingtransfusion 
O43.0W Annat specificerat placentalt transfusionssyndrom 
O43.0X Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat 
O43.2A  Placenta accreta/increta 
O43.2B  Placenta percreta 
O43.2X  Patologiskt fastsittande placenta, ospecificerad 
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 

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) 

O60.3A Prematurbörd utan spontant värkarbete, extremt förtidig förlossning (förloss-
ning före utgången av graviditetsvecka 28) 

O60.3B Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förloss-
ning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32) 

O60.3C Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förloss-
ning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37) 

O60.3X Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad 

O61.0A Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet: förlossning inom 48 tim-
mar 

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 för-
lossning 

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 för-
lossning 

O70.1A 

Perinealbristning av andra graden: skada som omfattar mindre än halva peri-
nealkroppen 
”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 peri-
nealkroppen 
”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 vaginalbristning” 
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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 

O70.2C Perinealbristning av tredje graden: skada som omfattar mindre än halva ex-
terna analsfinktern 

O70.2D 
Perinealbristning av tredje graden: skada som omfattar mer än halva externa 
analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av in-
terna sfinktern) 

O70.2E Perinealbristning av tredje graden: skada som omfattar både externa och in-
terna analsfinktern 

O70.2F Perinealbristning av tredje graden: skada som omfattar endast inre anals-
finktern 

O70.2X Perinealbristning av tredje graden, ospecificerad 
O72.1A Atonisk blödning efter placentaavgång 
O72.1B Blödning i efterbördsskedet p.g.a. förlossnings-skada 
O72.1X Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS 

O75.6A Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid: förlossningen startar 
spontant 

O75.6B Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid: förlossningen indu-
ceras 

O75.6X Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller ospecificerad hinnbristning 
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 
O81.3A Tångförlossning, framstupa kronbjudning 
O81.3B Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning 
O81.3W Tångförlossning, annan specificerad huvudbjudning 
O81.3X Tångförlossning, ospecificerad bjudning 
O81.4A Vakuumextraktionsförlossning, framstupa kronbjudning 
O81.4B Vakuumextraktionsförlossning, vidöppen hjässbjudning 
O81.4W Vakuumextraktionsförlossning, annan specificerad huvudbjudning 
O81.4X Vakuumextraktionsförlossning, ospecificerad bjudning 
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 

O98.4A Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barn-
sängstid 

O98.4B Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barn-
sängstid 

O98.4C Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barn-
sängstid 

O98.4W Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, för-
lossning och barnsängstid 

O98.4X Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barn-
sängstid 

O98.8A Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, 
förlossning och barnsängstid 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-14   55(72) 

 
Kod Text 

O98.8W Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som kom-
plikation till graviditet, förlossning och barnsängstid 

P00.8A Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos mo-
dern 

P00.8B Neonatal transplacental herpes gestationis 
P00.8C Neonatal transplacental pemphigus vulgaris 
P00.8W Foster och nyfödd som påverkats av andra tillstånd hos modern 
P04.1A Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika 
P04.1W Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel 
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 
P07.1A 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 
P21.1A Asfyxi hos nyfödd, lätt, kortvarig, Apgar < 4 vid 1 minut 
P21.1B Asfyxi hos nyfödd, måttlig, medellång, Apgar < 4 vid 5 minuter 
P29.3A Fördröjd slutning av ductus arteriosus (symtomgivande) 
P29.3B Persisterande pulmonell hypertension 
P53.9A K-vitaminbrist hos nyfödd, tidigt debuterande 
P53.9B K-vitaminbrist hos nyfödd, sent debuterande 
P61.0A Alloimmun trombocytopeni (FNAIT) hos nyfödd 
P61.0B Autoimmun trombocytopeni hos nyfödd 
P61.0W Annan övergående trombocytopeni 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 
P77.9A Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad 
P77.9B Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd 
P77.9X Nekrotiserande enterokolit UNS 
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 
P90.9A Kramper med EEG/aEEG verifikation 
P90.9B Kramper utan EEG/aEEG verifikation 
P90.9C Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos) 
P91.0D Perinatal arteriell stroke 
P91.0W Annan specificerad cerebral ischemi hos nyfödd 
P91.0Y Cerebral ischemi hos nyfödd, ospecificerad 
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 
P95.9A Dödfödd, graviditetslängd < 22 fullbordade veckor  
P95.9B Dödfödd, graviditetslängd 22–27 fullbordade veckor 
P95.9C Dödfödd, graviditetslängd ≥ 28 fullbordade veckor 
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P95.9X Dödfött barn (foster) UNS 
Q04.0A Corpus callosum agenesi 
Q04.0B Corpus callosum dåligt utvecklad, tunn struktur 
Q04.0C Dubbelcortex 
Q18.2A Ytteröra på halsen 
Q18.2W Andra och ospecificerade gälgångsmissbildningar 
Q35.3A Submukös kluven mjuk gom 
Q35.3B Subtotalt kluven mjuk gom 
Q35.3C Totalt kluven mjuk gom 
Q35.5A Subtotalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom 
Q35.5B Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom 
Q35.5W Annan kluven hård och mjuk gom 
Q36.0A Bilateralt kluven läpp 
Q36.0B Bilateralt kluven läpp/käke 
Q36.1A Medialt kluven läpp 
Q36.1B Medialt kluven läpp/käke 
Q36.9A Unilateralt kluven läpp 
Q36.9B Unilateralt kluven läpp/käke 
Q37.2A Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp 
Q37.2B Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke 
Q37.3A Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp 
Q37.3B Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp/käke 
Q37.4A Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp 
Q37.4B Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke 
Q37.5A Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp 
Q37.5B Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp/käke 
Q37.8A Ospecificerat kluven gom med bilateralt kluven läpp 
Q37.8B Ospecificerat kluven gom med bilateralt kluven läpp/käke 
Q37.9A Ospecificerat kluven gom med unilateralt kluven läpp 
Q37.9B Ospecificerat kluven gom med unilateralt kluven läpp/käke 
Q38.5A Medfödd gominsufficiens 
Q38.5W Annan specificerad medfödd missbildning i gommen 
Q38.5X Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad 
Q38.6A Morbus Fordyce labiorum 
Q38.6B White sponge nevus [Cannon] 
Q38.6W Andra och ospecificerade medfödda missbildningar i munhålan 
Q43.1A Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med kort segment 
Q43.1B Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med ultrakort segment 
Q43.1X Megakolon, medfödd, UNS 
Q44.2A Gallgångsatresi, extrahepatisk 
Q44.2B Gallgångsatresi, intrahepatisk 
Q65.8A Coxa valga, medfödd 
Q65.8B Coxa vara, medfödd 
Q65.8C Acetabulär dysplasi 
Q65.8W Annan specificerad medfödd höftledsdeformitet 
Q74.1A Genu valgum, medfödd 
Q74.1B Genu varum, medfödd 
Q74.1C Patellarmissbildning 
Q74.1X Knämissbildning UNS 
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Q76.4A Kyfos, medfödd 
Q76.4B Lordos, medfödd 

Q76.4W Annan medfödd specificerad missbildning av kotpelaren, ej förenad med 
skolios 

Q80.8A Ichtyosis follicularis 
Q80.8B Ichtyosis hystrix 
Q80.8C Ichtyosis linearis circumflexa 
Q80.8D Ruds syndrom 
Q80.8E Trikotiodystrofi 
Q80.8W Annan medfödd iktyos 
Q82.2A Urticaria pigmentosa 
Q82.2B Diffus kutan mastocytos 
Q82.2C Kutant mastocytom 
Q82.2D Telangiectasia macularis eruptiva perstans 
Q82.2X Mastocytos, ospecificerad 
Q82.5A Jordgubbsnevus 
Q82.5B Naevus flammeus 
Q82.5C Kärlnevus UNS 
Q82.5D Verruköst nevus 
Q82.5E Inflammatoriskt lineärt verruköst epidermalt nevus [ILVEN] 
Q82.5F Naevus comedonicus 
Q82.5G Naevus sebaceus [Jadassohn] 
Q82.5H Naevus syringocystadenomatosus papilliferus 
Q82.5X Medfött icke-neoplastiskt nevus, ospecificerat 
Q82.8B Cutis laxa (hyperelastica) 
Q82.8D Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey] 
Q82.8E Keratosis follicularis [Darier-White] 
Q82.8F Ärftlig keratosis palmaris et plantaris 
Q82.8G Acanthosis nigricans benigna (medfödd) 
Q82.8H Cutis verticis gyrata 
Q82.8J Elastoma juvenile 
Q82.8K Erythrokeratolysis hiemalis 
Q82.8L Hemangiomatos (systemisk) 
Q82.8M Hidrotisk ektodermal dysplasi 
Q82.8N Keratosis follicularis spinulosa decalvans 
Q82.8Q Pseudoxanthoma elasticum 
Q82.8R Acrokeratosis verruciformis [Hopf] 
Q82.8S Blooms syndrom 
Q82.8T Porokeratos [Mibelli] 
Q82.8W Andra medfödda missbildningar av huden 
Q84.1A Monilethrix 
Q84.1B Pili annulati 
Q84.1C Pili torti 
Q84.1D Trichostasis spinulosa (congenita) 
Q84.1E Woolly hair nevus 
Q84.1W Andra morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras på annan plats 
Q84.2A Kvarvarande lanugohår 
Q84.2B Medfödd hypertrikos 
Q84.2C Ulerythema ophryogenes 
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Q84.2W Andra medfödda hårmissbildningar 
Q84.6A Medfödd klubbnagel 
Q84.6B Medfödd koilonyki 
Q84.6C Medfödd nagelskörhet 
Q84.6D Medfödd onychorrhexis 
Q84.6E Medfödd onykodysplasi av pekfingernaglar [Iso-Kikuchi] 
Q84.6F Nagelatrofi (medfödd) 
Q84.6G Onychoheterotopia congenita 
Q84.6H Platyonychia (congenita) 
Q84.6J Polyunguia 
Q84.6W Andra medfödda missbildningar av naglar 
Q84.8A Aplasia cutis congenita 
Q84.8B Fokal dermal hypoplasi 
Q84.8C Bitemporala ärr med onormala ögonfransar 
Q84.8D Familjär fokal facial dermal dysplasi 
Q84.8W Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad 
Q85.8A Peutz-Jeghers syndrom 
Q85.8B Sturge-Weber(-Dimitris) syndrom 
Q85.8C von Hippel-Lindaus syndrom 
Q85.8W Andra specificerade fakomatoser 
Q87.0A Akrocefalopolysyndaktyli 
Q87.0B Akrocefalosyndaktyli [Apert] 
Q87.0C Cyklopi 
Q87.0D Goldenhars syndrom 
Q87.0E Robins syndrom 
Q87.0G Orofacialdigitalt syndrom I 
Q87.0J Dyscephalia mandibulo-oculofacialis 
Q87.0K Familjär mandibuloakral dysplasi 
Q87.0L Tricho-dento-osseous syndrome (TDO-I, TDO-II, TDO-III) 
Q87.0M Tricho-odonto-onychial dysplasia 
Q87.0N Oculo-dento-digital dysplasia 

Q87.0W Andra medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utse-
ende 

Q87.1A Aarskogs syndrom 
Q87.1B Cockaynes syndrom 
Q87.1C de Langes syndrom 
Q87.1D Dubowitz syndrom 
Q87.1E Noonans syndrom 
Q87.1F Prader-Willis syndrom 
Q87.1G Russell-Silvers syndrom 
Q87.1J Seckels syndrom 
Q87.1K Sjögren-Larssons syndrom 

Q87.1W Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kort-
växthet 

Q87.2B Klippel-Trénaunay-Webers syndrom 
Q87.2C Nail patella syndrome 
Q87.2D Rubinstein-Taybis syndrom 
Q87.2W Andra medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter 
Q87.8A Alports syndrom 
Q87.8B Laurence-Moon-Biedls syndrom 
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Q87.8C Ushers syndrom 
Q87.8D Zellwegers syndrom 

Q87.8W Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras på 
annan plats 

Q89.8A Autosomalt dominant missbildning som ej klassificeras på annan plats 
Q89.8B Autosomalt recessiv missbildning som ej klassificeras på annan plats 
Q89.8C Könsbunden recessiv missbildning som ej klassificeras på annan plats 
Q89.8D Medfödd cysta som ej klassificeras på annan plats 
Q89.8E Centrofacial lentiginos 
Q89.8F Kutan lentiginos med förmaksmyxom 
Q89.8G Multiple lentigines syndrome 
Q89.8W Andra specificerade medfödda missbildningar 
R02.9A Dermatitis gangraenosa infantum 
R02.9B Gangränös cellulit 
R02.9X Gangrän som ej klassificeras på annan plats 

R06.8A 

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) 
Exempel: 
Under sömn: 
• habituell snarkning 
• obstruktiva andningssvårigheter 
• obstrutiv hypoventilation 
• Upper Airway resistance syndrome (UARS) 

R06.8W Annan och ospecificerad andningsrubbning 
R10.4A Spädbarnskolik 
R10.4X Buksmärtor UNS 
R11.9A Illamående 
R11.9B Kräkningar 
R19.8A Bukkompartmentsyndrom 
R19.8W Annat specificerat symtom från matsmältningsorganen och buken 
R23.1A Livedo reticularis 
R23.1B Idiopatisk livedo reticularis 
R23.1C Idiopatisk livedo reticularis med systemengagemang 
R23.1D Naevus anemicus 
R23.1W Annan och ospecificerad blekhet 
R23.3A Ekkymoser 
R23.3B Petekier 
R23.3C Achenbachs syndrom 
R23.3D Purpura traumatica pedis 
R23.3E Pigmented palmar petechiae 
R23.3W Andra och ospecificerade spontana punktformiga blödningar 
R23.4A Deskvamation av huden 
R23.4B Induration av huden 
R23.4C Keratolysis exfoliativa 
R23.4D Ragad i hud 
R23.4W Andra och ospecificerade förändringar i hudstrukturen 
R23.8A Cutis marmorata 
R23.8B Blåsa (hud) 
R23.8C Papel UNS 
R23.8D Seborré UNS 
R23.8E Hudrynkor 
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R23.8W Andra och ospecificerade hudförändringar 
R34.9A Anuri 
R34.9B Oliguri 
R35.9A Polyuri 
R35.9B Nykturi 
R35.9C Pollakisuri 
R41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv 

R41.8W Andra och ospecificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar upp-
fattningsförmåga och varseblivning 

R47.0A Dysfasi och afasi 
R47.0B Pragmatisk språkstörning 
R47.0C Annan specificerad språkstörning 
R47.0D Ospecificerad språkstörning 
R47.1A Dysartri 
R47.1B Dysartrofoni 
R47.1W Annan specificerad dysartri/dysartrofoni 
R47.1X Dysartri/dysartrofoni, ospecificerad 
R47.8A Artikulationssvårigheter av anatomisk orsak 
R47.8B Velofarynxinsufficiens UNS 
R47.8C Kompensatoriskt artikulationssätt  
R47.8D Dysprosodi 
R47.8W Annan specificerad talstörning 
R47.8X Talstörning, ospecificerad 
R48.2A Oral apraxi 
R48.2B Verbal apraxi 
R49.0A Funktionell barnheshet  
R49.0B Funktionell dysfoni 
R49.0C Habituell dysfoni 
R49.0D Åldersbetingad heshet 
R49.0W Annan specificerad dysfoni 
R49.0X Dysfoni, ospecificerad 
R49.2A Öppen nasalitet 
R49.2B Blandad nasalitet 
R49.2C Sluten nasalitet 
R49.2D Gutturalitet 
R49.2W Annan specificerad klangstörning 
R49.2X Klangstörning, ospecificerad 
R49.8A Fonasteni 
R49.8B Målbrottsstörning 
R49.8C Avvikande röstläge 
R49.8D Sångröststörning 
R49.8E Fickbandsfonation 
R49.8F Rösttremor 
R49.8W Andra specificerade röstrubbningar 
R49.8X Röstrubbning, ospecificerad 
R52.2A Långvarig smärta, nociceptiv 
R52.2B Långvarig smärta, neuropatisk 
R52.2C Långvarig smärta utan känd orsak 
R56.8A Affektkramper 
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R56.8X Krampanfall, ospecificerade 
R60.0A Ansiktsödem UNS 
R60.0B Lipödem 
R60.0C Underbensödem UNS 
R60.0D Secretans syndrom 
R60.0X Lokaliserat ödem, ospecificerat 
R61.0A Axillär hyperhidros 
R61.0B Hyperhidros händer och fötter 
R61.0X Lokaliserad hyperhidros, ospecificerad 
R62.8A Failure to thrive (hos barn) 
R62.8B Infantilism UNS 
R62.8W Annan ospecificerad tillväxtrubbning  
R73.0A Glukostolerans, nedsatt (IGT) 
R73.0B Diabetes, latent (prediabetes) 
R73.0X Onormalt glukostoleranstest UNS 
R76.1A Tuberkulintest negativt 
R76.1B Tuberkulintest positivt 
R76.1C Tuberkulintest starkt positivt 
R76.1D Hudtest avseende andra mykobakterier, positivt 
R76.1E Hudtest avseende andra mykobakterier, negativt 
R93.1A Hjärtröntgen, förstorat hjärta 
R93.1B Ultraljudsundersökning av hjärta, onormalt fynd 

R93.1W Annat onormalt fynd vid radiologisk undersökning av hjärtat och koronarcir-
kulationen  

R94.3A Elektrokardiogram (EKG) ej normalt 
R94.3B Fonokardiogram (FKG) ej normalt 
R94.3C Vektorkardiogram ej normalt 
R94.3W Annat onormalt fynd vid kardiovaskulär undersökning 
R94.8A Basalmetabolismprov (BMB) ej normalt 
R94.8B Blåsfunktionsprov ej normalt 
R94.8X Annan ej specificerad funktionsundersökning med onormalt resultat 
S13.4A Whiplash-skada, WAD I 
S13.4B Whiplash-skada, WAD II 
S13.4C Whiplash-skada, WAD III 
S13.4W Andra distorsioner i halskotpelaren än whiplash-skada 
S83.2L Lateral traumatisk meniskruptur i knäled 
S83.2M Medial traumatisk meniskruptur i knäled 
S83.2X Traumatisk meniskruptur UNS i knäled 
S83.3L Lateral broskskada i knäled 
S83.3M Medial broskskada i knäled 
S83.3Q Patellär broskskada i knäled 
S83.4L Lateral kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled 
S83.4M Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled 
S83.4X Kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled UNS 
S83.5R Främre korsbandsdistorsion/ruptur 
S83.5S Bakre korsbandsdistorsion/ruptur 
S83.5X Korsbandsdistorsion/ruptur UNS 
T14.0A Hematom, ospecificerat 
T14.0B Skrubbsår, ospecificerat 
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T14.0C Exkoriation 
T14.0D Icke giftigt insektsbett, ospecificerat 
T14.0E Blåsbildning, ospecificerad (ej brännskada) 
T14.0X Ospecificerad ytlig skada på ospecificerad kroppsregion 
T14.1A Bett av djur, ospecificerat 
T14.1B Öppen sårskada, ospecificerad 
T14.1X Ospecificerad sårskada på ospecificerad kroppsregion 
T63.4A Getingstick, bistick 
T63.4W Bett av andra giftiga leddjur  
T63.4X Insektsbett, giftigt, UNS 
T78.2A Allergisk chock 
T78.2B Anafylaxi UNS 
T78.2X Anafylaktisk chock, ospecificerad 
T81.8A Insufficiens av tarmanastomos 

T81.8W Annan specificerad komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej 
klassificeras på annan plats 

T82.3A Graftmigration som komplikation i andra kärltransplantat 
T82.3B Stentfraktur som komplikation i andra kärltransplantat 
T82.3W Annan specificerad mekanisk komplikation i andra kärltransplantat 
T82.3X Ospecificerad mekanisk komplikation i andra kärltransplantat 

T82.8A Blödning som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och 
kärl 

T82.8B Emboli som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och 
kärl 

T82.8C Distal embolisering som komplikation av protes, implantat och transplantat i 
hjärta och kärl 

T82.8D Trombos som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och 
kärl 

T82.8F 
Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och trans-
plantat i hjärta och kärl, med ischemiska symtom 
Inkl: restenos med ischemiska symtom 

T82.8G 
Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och trans-
plantat i hjärta och kärl, utan ischemiska symtom 
Inkl: restenos utan ischemiska symtom 

T82.8H Pseudoaneurysm som komplikation av protes, implantat och transplantat i 
hjärta och kärl 

T82.8J AV-fistel som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och 
kärl 

T82.8K Aortoenterisk fistel som komplikation av protes, implantat och transplantat i 
hjärta och kärl 

T82.8L Endoläckage som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta 
och kärl 

T82.8M Kärlruptur som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och 
kärl 

T82.8W Annan specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i 
hjärta och kärl 

T84.0B Mekanisk komplikation av inre ledprotes i axelled 
T84.0C Mekanisk komplikation av inre ledprotes i armbåge 
T84.0D Mekanisk komplikation av inre ledprotes i handled/hand  
T84.0F Mekanisk komplikation av inre ledprotes i höftled 
T84.0G Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled 
T84.0H Mekanisk komplikation av inre ledprotes i fotled/fot 
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T84.0X Mekanisk komplikation av inre ledprotes med annan eller ospecificerad lokali-
sation 

T84.1B Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i axelled/överarm 
T84.1C Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i armbåge/underarm 
T84.1D Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i handled/hand  
T84.1F Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höftled/lår  
T84.1G Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i knäled/underben 
T84.1H Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i fotled/fot 

T84.1X Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben med 
annan eller ospecificerad lokalisation 

T84.2A Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i 
halsryggen 

T84.2E Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i 
bäckenet 

T84.2J Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i 
torakalryggen 

T84.2K Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i 
ländryggen 

T84.2X Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med 
ospecificerad lokalisation 

T84.3A Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i hals-
ryggen 

T84.3B Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i axel-
led/överarm 

T84.3C Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i arm-
båge/underarm 

T84.3D Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i 
handled/hand  

T84.3E Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i 
bäckenet 

T84.3F Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höft-
led/lår 

T84.3G Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i knä-
led/underben 

T84.3H Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fot-
led/fot 

T84.3J Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i 
torakalryggen 

T84.3K Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i 
ländryggen 

T84.3X Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ske-
lettben med ospecificerad lokalisation 

T84.5B Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i axelled/över-
arm 

T84.5C Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i arm-
båge/underarm 

T84.5D Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i hand-
led/hand  

T84.5F Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i höftled/lår 

T84.5G Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i knäled/un-
derben 

T84.5H Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i fotled/fot 

T84.5X Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes med annan 
eller ospecificerad lokalisation 
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T84.6A Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i hals-
ryggen 

T84.6B Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i ax-
elled/överarm 

T84.6C Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i arm-
båge/underarm 

T84.6D Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i 
handled/hand  

T84.6E Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i 
bäckenet 

T84.6F Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i höft-
led/lår 

T84.6G Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i knä-
led/underben 

T84.6H Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i fot-
led/fot 

T84.6J Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i 
torakalryggen 

T84.6K Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i 
ländryggen 

T84.6X Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med 
ospecificerad lokalisation 

T84.7A Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i halsryggen 

T84.7B Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i axelled/överarm 

T84.7C Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i armbåge/underarm 

T84.7D Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i handled/hand  

T84.7E Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i bäckenet 

T84.7F Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i höftled/lår 

T84.7G Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i knäled/underben 

T84.7H Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i fotled/fot 

T84.7J Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i torakalryggen 

T84.7K Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat i ländryggen 

T84.7X Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska pro-
teser, implantat och transplantat med ospecificerad lokalisation 

T84.8A Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i halsryggen 

T84.8B Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i axelled/överarm 

T84.8C Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i armbåge/underarm 

T84.8D Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i handled/hand  

T84.8E Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i bäckenet 
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T84.8F Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i höftled/lår 

T84.8G Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i knäled/underben 

T84.8H Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i fotled/fot 

T84.8J Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i torakalryggen 

T84.8K Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat i ländryggen 

T84.8X Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och 
transplantat med ospecificerad lokalisation 

T86.0A Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, av-
stötning av benmärgstransplantat 

T86.0B Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, graft-
versus-host-sjukdom 

T86.1A Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut cellmedierad avstöt-
ning 

T86.1B Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut vaskulär avstötning 

T86.1C Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut icke biopsiverifierad 
avstötning 

T86.1D Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, biopsiverifi-
erad 

T86.1E Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, icke biopsi-
verifierad 

T86.1F Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, återkomst av grundsjukdom 
i transplantat 

T86.1W Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, annan specificerad orsak 
T86.1X Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, ospecificerad orsak 

T86.2A Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut cellmedierad avstöt-
ning 

T86.2B Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut vaskulär avstötning 

T86.2C Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut icke biopsiverifierad 
avstötning 

T86.2D Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, objektivt verifierad koro-
narskleros 

T86.2W Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, annan specificerad orsak 
T86.2X Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, ospecificerad orsak 

T86.3A Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, akut biopsiverifierad avstöt-
ning 

T86.3B Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, akut icke biopsiverifierad 
avstötning 

T86.3C Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, obstruktiv bronkiolit 
T86.3W Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, annan specificerad orsak 
T86.3X Funktionssvikt eller avstötning av lungtransplantat, ospecificerad orsak 

T86.4A Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, akut biopsiverifierad av-
stötning 

T86.4B Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, icke akut biopsiverifierad 
avstötning 

T86.4C Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, vanishing bile duct 
syndrome 

T86.4D Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, kronisk icke biopsiverifierad 
avstötning 
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T86.4E Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, återkomst av grundsjuk-
dom i transplantat 

T86.4W Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, annan specificerad orsak 
T86.4X Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, ospecificerad orsak 

T86.8A Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning 
av vaskulariserat bukspottkörteltransplantat 

T86.8B Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning 
av vaskulariserat bukspottkörteltransplantat 

T86.8C Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning 
av öcellstransplantat 

T86.8D Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning 
av öcellstransplantat 

T86.8E Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan specifice-
rad orsak 

T86.8F Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan ospecifi-
cerad orsak 

T86.8W Funktionssvikt eller avstötning av andra specificerade organ eller vävnader 
T87.3B Neurom i amputationsstump, axelled/överarm 
T87.3C Neurom i amputationsstump, armbåge/underarm 
T87.3D Neurom i amputationsstump, handled/hand 
T87.3F Neurom i amputationsstump, höftled/lårben 
T87.3G Neurom i amputationsstump, knäled/underben 
T87.3H Neurom i amputationsstump, fotled/fot 
T87.3X Neurom i amputationsstump, ospecificerad lokalisation 
T87.4B Infektion i amputationsstump, axelled/överarm 
T87.4C Infektion i amputationsstump, armbåge/underarm 
T87.4D Infektion i amputationsstump, handled/hand 
T87.4F Infektion i amputationsstump, höftled/lårben 
T87.4G Infektion i amputationsstump, knäled/underben 
T87.4H Infektion i amputationsstump, fotled/fot 
T87.4X Infektion i amputationsstump, ospecificerad lokalisation 
T87.5B Nekros i amputationsstump, axelled/överarm 
T87.5C Nekros i amputationsstump, armbåge/underarm 
T87.5D Nekros i amputationsstump, handled/hand 
T87.5F Nekros i amputationsstump, höftled/lårben 
T87.5G Nekros i amputationsstump, knäled/underben 
T87.5H Nekros i amputationsstump, fotled/fot 
T87.5X Nekros i amputationsstump, ospecificerad lokalisation 
T87.6B Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, axelled/överarm 
T87.6C Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, armbåge/underarm 
T87.6D Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, handled/hand 
T87.6F Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, höftled/lårben 
T87.6G Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, knäled/underben 
T87.6H Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, fotled/fot 

T87.6X Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, ospecificerad lokalisat-
ion 

T88.7A Läkemedelsreaktion p.g.a. allergi, idiosynkrasi 
T88.7X Läkemedelsreaktion UNS 
T91.8A Sena besvär av whiplash-skada 
T91.8W Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen 
U82.2A ESBL-A (klassisk ESBL) 
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U82.2B ESBL-M (ESBL av pAmpC-typ) 
U82.2C ESBL-CARBA 

U82.2W Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) av an-
nan typ 

U98.4A 
Hjärtinfarkt, typ 4a 
Anmärkning: Hjärtinfarkt i samband med perkutan kranskärlsintervention (PCI) 
– se även Anmärkning under kategori U98 

U98.4B 
Hjärtinfarkt, typ 4b 
Anmärkning: Hjärtinfarkt i samband med stenttrombos som är dokumenterad 
på angiografi eller vid obduktion – se även Anmärkning under kategori U98 

Y05.yA Sexuellt övergrepp genom våld eller hot, känd person1 
Y05.yB Sexuellt övergrepp genom våld eller hot, okänd person2 
Y07.8A Barnmisshandel, fysisk, utövad av annan än förälder 
Y07.8B Barnmisshandel, psykisk, utövad av annan än förälder 
Y07.8C Barnmisshandel, sexuell, utövad av annan än förälder 
Y07.8X Barnmisshandel, ospecificerad, utövad av annan än förälder 
Y58.6A Komplikation av vaccin mot kikhosta, enbart (P) 
Y58.6B Komplikation av vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp, kombinerat (DPT) 
Y58.6W Komplikation av annat kombinerat bakterievaccin med kikhostekomponent 
Y58.9A Komplikation av vaccin mot Haemophilus influenzae B (HIB) 
Y58.9X Komplikation av andra ospecificerade bakteriella vacciner 
Y59.0A Komplikation av vaccin mot mässling, enbart (M) 
Y59.0B Komplikation av vaccin mot röda hund, enbart (R) 
Y59.0C Komplikation av vaccin mot påssjuka, enbart (P) 

Y59.0D Komplikation av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, kombinerade 
(MPR) 

Y59.0E Komplikation av vaccin mot polio 
Y59.0W Komplikation av annat specificerat virusvaccin 

Z01.5A Allergologisk intrakutantest (pricktest) av person utan besvär eller utan att di-
agnos registrerats 

Z01.5B Hudtest för bakteriesjukdom av person utan besvär eller utan att diagnos re-
gistrerats 

Z01.5C Fotopatchtest av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats 

Z01.5D Lapptest standardserie av person utan besvär eller utan att diagnos registre-
rats 

Z01.5E Lapptest dentalserie av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats 
Z01.5W Annan lapptest av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats 

Z01.5X Diagnostiskt hud- och överkänslighetstest, ospecificerat, av person utan be-
svär eller utan att diagnos registrerats 

Z02.4A Undersökning inför körkort 
Z02.4B Undersökning inför flygcertifikat 
Z02.7A Utfärdande av dödsbevis 
Z02.7B Utfärdande av friskintyg 
Z02.7C Utfärdande av dödsorsaksintyg 
Z03.0A Observation/utredning för misstänkt tuberkulos som uteslutits och avskrivits 

Z03.0B Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier 
som uteslutits och avskrivits 

Z03.2A Observation för misstänkt kognitiv störning som uteslutits och avskrivits 

                                                      
1 Fördjupningskod där ”y” i fjärde position motsvarar relevant platskod 
2 Fördjupningskod där ”y” i fjärde position motsvarar relevant platskod 
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Z03.2W Observation för andra misstänkta sjukdomar och beteendestörningar som 
uteslutits och avskrivits 

Z03.8A Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi som uteslutits och avskrivits 

Z03.8B Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus) som 
uteslutits och avskrivits 

Z03.8C Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion som uteslutits 
och avskrivits 

Z03.8D Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom som uteslutits och avskri-
vits 

Z03.8E Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom som uteslutits och av-
skrivits 

Z03.8F Observation/utredning för misstänkt diabetes som uteslutits och avskrivits 

Z03.8G Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom som uteslutits 
och avskrivits 

Z03.8H Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbning som uteslutits och av-
skrivits 

Z03.8J Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd som 
uteslutits och avskrivits 

Z03.8K Observation/utredning för misstänkt misshandel som uteslutits och avskrivits 

Z03.8L Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomav-
vikelse som uteslutits och avskrivits 

Z03.8W Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom som uteslu-
tits och avskrivits 

Z08.9A Kontrollundersökning efter ospecificerad behandling för basalcellscancer 

Z08.9B Kontrollundersökning efter ospecificerad behandling för skivepitelcancer i hu-
den 

Z08.9C Kontrollundersökning efter ospecificerad behandling för malignt melanom i 
huden 

Z08.9X Kontrollundersökning efter ospecificerad behandling för ospecificerad malign 
tumör 

Z09.4A Kontroll efter fraktur i halsregionen 
Z09.4B Kontroll efter fraktur på axel/överarm 
Z09.4C Kontroll efter fraktur på armbåge/underarm 
Z09.4D Kontroll efter fraktur på handled/hand 
Z09.4E Kontroll efter fraktur i bäckenregionen 
Z09.4F Kontroll efter fraktur på höft/lår 
Z09.4G Kontroll efter fraktur på knä/underben 
Z09.4H Kontroll efter fraktur på fotled/fot 
Z09.4J Kontroll efter fraktur i torakalregionen 
Z09.4K Kontroll efter fraktur i ländregionen 
Z09.4X Kontroll efter fraktur med ospecificerad lokalisation 
Z11.3A Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum 
Z11.3B Riktad hälsokontroll avseende gonorré 
Z11.3C Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis 
Z11.3D Riktad hälsokontroll avseende syfilis 
Z11.3E Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion 
Z11.3X Riktad hälsokontroll avseende ospecificerad venerisk sjukdom 
Z13.8A Riktad hälsokontroll avseende atopisk sjukdom 
Z13.8W Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade tillstånd 
Z20.2A Kontakt med och exponering för gonorré 
Z20.2B Kontakt med och exponering för klamydia (urogenital) 
Z20.2C Kontakt med och exponering för syfilis 
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Z20.2X Kontakt med och exponering för ospecificerad venerisk sjukdom 
Z22.3A Bärare av streptokocker 
Z22.3B Bärare av meningokocker 
Z22.3C Bärare av stafylokocker 
Z22.3W Bärare av andra specificerade bakterier 

Z22.8B Bärare av humant papillomvirus (HPV) 
Innefattar: HPV-positivitet 

Z27.1A Vaccination mot difteri + tetanus (DT) 
Z27.1B Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT) 
Z31.1A Donatorinsemination 
Z31.1B Makeinsemination 
Z31.1X Artificiell insemination, ospecificerad 

Z31.2A In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning utanför kroppen och 
återförande av befruktade äggceller 

Z31.2B In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning genom mikroinjektion 
av spermie och återförande av befruktade äggceller 

Z31.2C In vitro-fertilisering genom återförande av frysta, upptinade befruktade ägg-
celler 

Z31.2X In vitro-fertilisering, ospecificerad 
Z31.8A Ovulationsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd 
Z31.8B Ovulationsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd 
Z31.8W Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd 
Z37.0A Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd < 22 veckor 
Z37.0B Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd 22–27 veckor 
Z37.0C Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd > 28 veckor 
Z37.1A Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd < 22 veckor 
Z37.1B Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd 22–27 veckor 
Z37.1C Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd > 28 veckor 
Z39.0A Vård efter okomplicerad vaginal förlossning 
Z39.0B Vård efter komplicerad vaginal förlossning 
Z39.0C Vård efter okomplicerat kejsarsnitt 
Z39.0D Vård efter komplicerat kejsarsnitt 
Z39.0W Vård efter annan specificerad förlossning 
Z39.0X Vård efter förlossning, ospecificerad 
Z39.2A Kontroll efter förlossning utan komplikation 
Z39.2B Kontroll efter förlossning med maternell komplikation 
Z39.2C Kontroll efter förlossning med fetal komplikation 
Z39.2D Kontroll efter förlossning med både maternell och fetal komplikation 
Z39.2W Kontroll efter annan specificerad förlossning 
Z39.2X Kontroll efter förlossning, ospecificerad 
Z48.8A Annan specificerad kirurgisk eftervård vid sjukdom i cirkulationsorganen 

Z48.8W Annan specificerad kirurgisk eftervård vid sjukdom med ospecificerad lokali-
sation 

Z65.8A Problem som har samband med flyktingskap och asylsökande 

Z65.8W Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhållan-
den 

Z72.0A Rökning 
Z72.0B Snusning 
Z72.0W Tobaksbruk ospecificerat 

Z80.8A Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i familjeanamnesen (tillstånd som 
klassificeras under C00-C14) 
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Z80.8B Malign tumör i ben och ledbrosk i familjeanamnesen (tillstånd som klassifice-
ras under C40-C41) 

Z80.8C Malignt melanom och andra maligna tumörer i huden i familjeanamnesen 
(tillstånd som klassificeras under C43-C44) 

Z80.8D Malign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad i familjeanamnesen 
(tillstånd som klassificeras under C45-C48) 

Z80.8E Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad i familjeanamnesen (tillstånd 
som klassificeras under C49) 

Z80.8F Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet i familjea-
namnesen (tillstånd som klassificeras under C70-C72) 

Z80.8G Malign tumör i tyreoidea i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under 
C73) 

Z80.8W 
Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem eller med ofull-
ständigt angiven lokalisation i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras 
under C69, C74-C79, C97) 

Z85.0A Malign tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras  
under C15) 

Z85.0B Malign tumör i magsäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras  
under C16) 

Z85.0C Malign tumör i tjocktarmen och rektosigmoidala gränszonen i den egna sjuk-
historien (tillstånd som klassificeras under C18, C19) 

Z85.0D Malign tumör i ändtarmen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras  
under C20) 

Z85.0E Malign tumör i anus och analkanalen i den egna sjukhistorien (tillstånd som 
klassificeras under C21) 

Z85.0F Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna i den egna sjukhisto-
rien (tillstånd som klassificeras under C22) 

Z85.0G Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd 
som klassificeras under C23, C24) 

Z85.0H Malign tumör i pankreas i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der C25) 

Z85.0W Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen, i den egna 
sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C17, del av C26)  

Z85.0X Malign tumör med ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen, 
i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C26.9) 

Z85.2A Malign tumör i näshåla och mellanöra, näsans bihålor och struphuvud i den 
egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C30-C32) 

Z85.2B Malign tumör i tymus, hjärtat, mediastinum och lungsäcken i den egna sjuk-
historien (tillstånd som klassificeras under C37-C38) 

Z85.2X 
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsor-
ganen och brösthålans organ i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassifice-
ras under C39) 

Z85.4A Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C51) 

Z85.4B Malign tumör i vagina i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C52) 

Z85.4C Malign tumör i cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras  
under C53) 

Z85.4D Malign tumör i uterus i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C54, C55) 

Z85.4E Malign tumör i ovarium i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der C56) 

Z85.4F Malign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan i den egna 
sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C57) 
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Z85.4G Malign tumör i placenta i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der C58) 

Z85.4H Malign tumör i penis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C60) 

Z85.4J Malign tumör i prostata i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der C61) 

Z85.4K Malign tumör i testis i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C62) 

Z85.4L Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan i den egna sjuk-
historien (tillstånd som klassificeras under C63) 

Z85.5A Malign tumör i njure i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C64) 

Z85.5B Malign tumör i njurbäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras 
under C65) 

Z85.5C Malign tumör i uretär i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C66) 

Z85.5D Malign tumör i urinblåsan i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras 
under C67) 

Z85.5E Malign tumör i uretra i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
C68.0) 

Z85.5W Malign tumör med annan lokalisation i urinorganen, i den egna sjukhistorien 
(tillstånd som klassificeras under C68.1, C68.8) 

Z85.5X Malign tumör med ospecificerad lokalisation i urinorganen, i den egna sjuk-
historien (tillstånd som klassificeras under C68.9) 

Z85.8A Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i den egna sjukhistorien (tillstånd som 
klassificeras under C00-C14) 

Z85.8B Malign tumör i ben och ledbrosk i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassifi-
ceras under C40-C41) 

Z85.8C Malignt melanom och andra maligna tumörer i huden i den egna sjukhisto-
rien (tillstånd som klassificeras under C43-C44) 

Z85.8D Malign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad i den egna sjukhisto-
rien (tillstånd som klassificeras under C45-C48) 

Z85.8E Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad i den egna sjukhistorien (till-
stånd som klassificeras under C49) 

Z85.8F Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet i den egna 
sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C70-C72) 

Z85.8G Malign tumör i tyreoidea i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der C73) 

Z85.8W 
Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem eller med ofull-
ständigt angiven lokalisation i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassifice-
ras under C69, C74-C79, C97) 

Z86.4A Skadligt bruk av tobak i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras un-
der F17) 

Z86.4W Skadligt bruk och missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (till-
stånd som klassificeras under F10-F16, F18-F19) 

Z86.6A TIA (transitoriska ischemiska attacker) i den egna sjukhistorien (tillstånd som 
klassificeras under G45) 

Z86.6B RIND (reversibla ischemiska neurologiska defekter) i den egna sjukhistorien 
(klassificerat under G45.8) 

Z86.6W Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien  
Z86.7A Lungemboli i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I26) 

Z86.7B Djup ventrombos i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under 
I80.2) 

Z86.7C Cerebral insult utan bestående men i den egna sjukhistorien (tillstånd som 
klassificeras under I60-I64) 
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Z86.7W Andra sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien 
Z91.0A Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, komjölksallergi 
Z91.0B Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, äggallergi 
Z91.0C Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, jordnöt- och nötallergi 
Z91.0D Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, fisk- och skaldjursallergi 
Z91.0E Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, andra födoämnen 
Z91.0F Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, latexallergi 
Z91.0G Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare anafylaktisk reaktion 

Z91.0H Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare intensivvårdskrävande 
astma 

Z91.0W Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, allergi eller överkänslighet för andra 
ämnen 

Z91.5A Suicidförsök i den egna sjukhistorien 
Z91.5B Avsiktligt självdestruktiv handling utan suicidavsikt i den egna sjukhistorien 

Z91.5C Avsiktligt självdestruktiv handling med oklar suicidavsikt i den egna sjukhisto-
rien 

Z91.5W Annan självdestruktivitet i den egna sjukhistorien 
Z96.6B Förekomst av ortopediskt ledimplantat i axelled 
Z96.6C Förekomst av ortopediskt ledimplantat i armbåge 
Z96.6D Förekomst av ortopediskt ledimplantat i handled/hand  
Z96.6F Förekomst av ortopediskt ledimplantat i höftled 
Z96.6G Förekomst av ortopediskt ledimplantat i knäled 
Z96.6H Förekomst av ortopediskt ledimplantat i fotled/fot 

Z96.6X Förekomst av ortopediskt ledimplantat med annan eller ospecificerad lokali-
sation 

 
En total (kumulativ) ändringslista över alla ändringar som gjorts vad gäller de 
nationella fördjupningskoderna under åren 1997-2023 hittas på webbsidan 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/sen-
aste-uppdateringar/  

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/senaste-uppdateringar/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/senaste-uppdateringar/
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