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ICD-10-SE före ändring ICD-10-SE efter ändring Typ av ändring 

A04.7 Enterokolit orsakad av 

Clostridium difficile 

Innefattar: 

Matförgiftning orsakad av 

Clostridium difficile 

Pseudomembranös kolit 

Toxisk effekt orsakad av Clostridium 

difficile 

A04.7 Enterokolit orsakad av 

Clostridioides difficile 

Innefattar: 

Matförgiftning orsakad av Clostridioides 

difficile 

Pseudomembranös kolit 

Toxisk effekt orsakad av Clostridioides 

difficile 

Ändring av kodtext 
 

Ändring av text under 

Innefattar 

 

A05 Annan matförgiftning 
orsakad av bakterier som 
ej klassificeras på annan 
plats  
Alia intoxicatio alimentaria 
bacterialis non alibi classificata 

Utesluter: 

Infektion orsakad av Escherichia coli 

(A04.0-A04.4) 

Listerios (A32.-) 

Matförgiftning och infektion orsakad 

av Clostridium difficile (A04.7) 

… 

A05 Annan matförgiftning 
orsakad av bakterier som ej 
klassificeras på annan plats  
Alia intoxicatio alimentaria bacterialis 
non alibi classificata 

Utesluter: 

Infektion orsakad av Escherichia coli 

(A04.0-A04.4) 

Listerios (A32.-) 

Matförgiftning och infektion orsakad av 

Clostridioides difficile (A04.7) 

… 

Ändring av text under Utesluter 

A39.4 Meningokockemi, 

ospecificerad 

A39.4 Meningokockemi, ej 

specificerad som akut eller 

kronisk 

Ändring av kodtext 

A46.9 Rosfeber A46.9 Rosfeber (erysipelas) Ändring av kodtext i browsern 

och i de filer som laddas ner i 

journalsystemen  

- - A63.8A Infektion med Mycoplasma 

genitalium 

Ny fördjupningskod 

- - A63.8W Annan specificerad huvudsakligen 

sexuellt överförd sjukdom 

Ny fördjupningskod 

D69.3 Idiopatisk trombocytopen 

purpura 
Exempel: 

Evans syndrom 

Immuntrombocytopeni 

D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura 
Exempel: 

Evans syndrom 

Immunologisk trombocytopen purpura 

(ITP) 

Immuntrombocytopeni 

Tillägg av exempel 

 
 

  F11.2C 

 

Opioidberoende, aktiv 

droganvändning 

Ny fördjupningskod 

  F11.2D 

 

Opioidberoende, tidig fullständig 

remission 

Ny fördjupningskod 
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ICD-10-SE före ändring ICD-10-SE efter ändring Typ av ändring 

  F11.2E 

 

Opioidberoende, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjupningskod 

  F11.2F 

 

Opioidberoende, långvarig 

fullständig remission 

Ny fördjupningskod 

  F11.2X Opioidberoende, ospecificerat Ny fördjupningskod 

  I71.0A Aortadissektion, Stanford typ A Ny fördjupningskod 

  I71.0B Aortadissektion, Stanford typ B Ny fördjupningskod 

  I71.0W Aortadissektion, annan specificerad 
Exempel: 

Dissektion i bukaorta 

Non-A-non-B-dissektion 

Penetrerande ulceration i aorta (PAU) 

Ny fördjupningskod 

  I71.0X Aortadissektion, ospecificerad Ny fördjupningskod 

I82.8A Emboli och trombos i 

mesenterialven 
Exempel: 

Mesenterialventrombos 

- - Fördjupningskod utgår 

(tillståndet kodas K55.0) 

I82.8W Emboli och trombos i annan 

specificerad ven 

- - Fördjupningskod utgår 

J99* Lungförändringar vid 
sjukdomar som 
klassificeras på annan 
plats 
Morbi organorum respirationis in 

morbis alibi classificatis 

J99* Sjukdomar i 
andningsorganen vid 
sjukdomar som klassificeras 
på annan plats 
Morbi organorum respirationis in morbis 

alibi classificatis 

Ändring av kategoritext 

J99.1* Lungförändringar vid andra 

diffusa bindvävssjukdomar 
Exempel: 

Lungsjukdomar vid: 

•dermatomyosit (M33.0-M33.1†) 

•granulomatos med polyangiit 

(M31.3†) 

… 

J99.1* Sjukdomar i andningsorganen 

vid andra diffusa 

bindvävssjukdomar 
Exempel: 

Sjukdomar i andningsorganen vid: 

•dermatomyosit (M33.0-M33.1†) 

•granulomatos med polyangiit (M31.3†) 

… 

Ändring av kodtext 

Ändring av text under Exempel 

J99.8* Lungförändringar vid andra 

sjukdomar som klassificeras 

på annan plats 
Exempel: 

Lungsjukdomar vid: 

•amöbainfektion (A06.5†) 

•kryoglobulinemi (D89.1†) 

•pelvospondylit (M45†) 

•sporotrikos (B42.0†) 

•syfilis (A52.7†) 

J99.8* Sjukdomar i andningsorganen 

vid andra sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Exempel: 

Sjukdomar i andningsorganen vid: 

•amöbainfektion (A06.5†) 

•kryoglobulinemi (D89.1†) 

•pelvospondylit (M45†) 

•sporotrikos (B42.0†) 

•syfilis (A52.7†) 

Ändring av kodtext 
Ändring av text under Exempel 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i 

tarmen 
Exempel: 

Akut fulminant ischemisk kolit 

Akut ischemi i tunntarmen 

Akut tarminfarkt 

Mesenterialemboli 

Mesenterialinfarkt 

Mesenterialtrombos 

Subakut ischemisk kolit 

Utesluter: 

Mesenterialventrombos (I82.8A) 

 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen 
Exempel: 

Akut fulminant ischemisk kolit 

Akut ischemi i tunntarmen 

Akut tarminfarkt 

Mesenterialemboli (arteriell)(venös) 

Mesenterialinfarkt (arteriell)(venös) 

Mesenterialtrombos (arteriell) 

Mesenterialventrombos  

Subakut ischemisk kolit 

Utesluter utgår 
Ändring av Exempel 

Tillägg av Exempel 
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K59.3  Megakolon som ej 

klassificeras på annan plats 
Exempel: 

Dilatation av kolon 

Toxisk megakolon 

Tilläggskod kan användas för att ange 

det toxiska ämnet (kapitel 20) 

Utesluter: 

Megakolon (orsakad av): 

•Chagas sjukdom (B57.3) 

•Clostridium difficile (A04.7) 

•Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

•medfödd (aganglionär) (Q43.1) 

K59.3  Megakolon som ej klassificeras 

på annan plats 
Exempel: 

Dilatation av kolon 

Toxisk megakolon 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet (kapitel 20) 

Utesluter: 

Megakolon (orsakad av): 

•Chagas sjukdom (B57.3) 

•Clostridioides difficile (A04.7) 

•Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

•medfödd (aganglionär) (Q43.1) 

Ändring av text under Utesluter 

M16.1 Annan primär koxartros M16.1 Primär koxartros, ensidig eller 

UNS 

Ändring av kodtext 

M16.3 Annan dysplastisk koxartros M16.3 Koxartros orsakad av dysplasi, 

ensidig eller UNS 

Ändring av kodtext 

M16.5 Annan posttraumatisk 

koxartros 

M16.5 Posttraumatisk koxartros, 

ensidig eller UNS 

Ändring av kodtext 

M16.7 Annan sekundär koxartros M16.7 Annan sekundär koxartros, 

ensidig eller UNS 

Ändring av/* kodtext 

M17.1 Annan primär gonartros 

 

M17.1 Primär gonartros, ensidig eller 

UNS 

Ändring av kodtext 

M17.3 Annan posttraumatisk 

gonartros 

M17.3 Posttraumatisk gonartros, 

ensidig eller UNS 

Ändring av kodtext 

M17.5 Annan sekundär gonartros M17.5 Annan sekundär gonartros, 

ensidig eller UNS 

Ändring av kodtext 

M31.3 Wegeners granulomatos 
Exempel: 

Granulomatos med polyangiit med: 

•lungengagemang† (J99.1*) 

•njurengagemang† (N08.5*) 

Nekrotiserande respiratorisk 

granulomatos 

M31.3 Wegeners granulomatos 
Exempel: 

Granulomatos med polyangiit med: 

•lungengagemang† (J99.1*) 

•njurengagemang† (N08.5*) 

Granulomatös polyangiit 

Nekrotiserande respiratorisk 

granulomatos 

Tillägg av exempel 

- - M62.5A Sarkopeni Ny fördjupningskod 

- - M62.5W Annan specificerad muskelatrofi som 

ej klassificeras på annan plats 

Ny fördjupningskod 

N10.9 Akut tubulo-interstitiell 

nefrit  

N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit 
Exempel: 

Akut infektiös interstitiell nefrit 

Akut pyelit 

Akut pyelonefrit 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B98) 

Tillägg av exempel och text om 

’Tilläggskod’ (samma som 
finns under kategorin N10) i 

browsern 

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5 
Exempel: 

… 

Uremisk: 

•apoplexi† (I69.8*) 

•demens† (F02.8*) 

… 

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5 
Exempel: 

… 

Uremisk: 

•apoplexi† (I68.8*) 

•demens† (F02.8*) 

… 

Rättelse av kod under Exempel 

N30.0 Akut cystit 
Utesluter: 

Strålcystit (N30.4) 

Trigonit (N30.3) 

N30.0 Akut cystit (urinvägsinfektion 

lokaliserad till urinblåsan) 
Utesluter: 

Strålcystit (N30.4) 

Ändring av kodtext 
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Trigonit (N30.3) 

 

N39.0 Urinvägsinfektion, utan 

angiven lokalisation 
Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B98) 

Utesluter: 

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) 

(R82.7) 

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven 

lokalisation 
Tilläggskod kan användas för att ange 

den infektiösa organismen (B95-B98) 

Utesluter: 

Akut cystit (urinvägsinfektion lokaliserad 

till urinblåsan) (N30.0) 

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7) 

Tillägg under Utesluter 

- - N76.8B Bakteriell vaginos Ny fördjupningskod 

O14.1A 

 

Svår preeklampsi utan 

organpåverkan 
- - Fördjupningskod utgår 

O14.1B 

 

Svår preeklampsi med 

organpåverkan 
- - Fördjupningskod utgår 

O14.1X Svår preeklampsi, ospecificerad - - Fördjupningskod utgår 

OLYCKSFALL (V01-X59) 
Transportolyckor (V01-V99) 
Anmärkning: 

… 

Definitioner 

Transportolycka (V01-V99) är varje 

olyckshändelse med fordon som primärt eller 

vid tiden för olyckan är avsett för att föra 

personer eller varor från en plats till en annan. 

… 

Fotgängare är en person som inte färdas med 

motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon 

draget av djur, annat fordon eller cykel eller 

rider. 

Hit hör också personer som färdas med (i, på) 

eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, 

rullstol (även motordriven), skidor, 

sparkstöttning, rullskidor, rullskridskor, 

skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja 

och kugghjul. 

Dessutom innefattas person som byter hjul på 

fordon och justerar motor på fordon. 

… 

OLYCKSFALL (V01-X59) 
Transportolyckor (V01-V99) 
Anmärkning: 

… 

Definitioner 

Transportolycka (V01-V99) är varje olyckshändelse 

med fordon som primärt eller vid tiden för olyckan 

är avsett för att föra personer eller varor från en 

plats till en annan. 

… 

Fotgängare är en person som inte färdas med 

motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon draget 

av djur, annat fordon eller cykel eller rider. 

Hit hör också personer som färdas med (i, på) eller 

använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, manuell 

rullstol (även med hjälpmotor), skidor, 

sparkstötting, rullskidor, rullskridskor, skateboard, 

sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul. 

Dessutom innefattas person som byter hjul på 

fordon och justerar motor på fordon. 

… 

Ändring av text under 

definition av fotgängare i 

början av kapitel 20 

 
Rättelse av stavning vad gäller 

”sparkstötting” 

Y04 Övergrepp genom 
obeväpnat våld 
Innefattar: 

Slagsmål utan vapen 

Utesluter: 

Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person (Y05.-) 

... 

Y04 Övergrepp genom 
obeväpnat våld 
Innefattar: 

Slagsmål utan vapen 

Utesluter: 

Sexuellt övergrepp genom våld eller hot 

(Y05.-) 

... 

Ändring av text under 

Utesluter 

Y05 Sexuellt övergrepp av 
obeväpnad person 
Innefattar: 

Våldtäkt - försök till våldtäkt 

Andra och ospecificerade sexuella 

övergrepp 

 

Y05.yA Sexuellt övergrepp av 

obeväpnad person, känd person(1) 

Y05 Sexuellt övergrepp genom 
våld eller hot 
Innefattar: 

Våldtäkt - försök till våldtäkt 

Andra och ospecificerade sexuella 

övergrepp 

 

Y05.yA Sexuellt övergrepp genom våld 

eller hot, känd person(1) 

Ändring av kategoritext 
 

Ändring av kodtext för 

modifierare 
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Y05.yB Sexuellt övergrepp av 

obeväpnad person, okänd person(1) 

 

(1)Fördjupningskod där ”y” i fjärde 

position motsvarar relevant platskod 

Y05.yB Sexuellt övergrepp genom våld 

eller hot, okänd person(1) 

 

(1)Fördjupningskod där ”y” i fjärde 

position motsvarar relevant platskod 
Y05.0A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-bostad och 

bostadsområde-känd person 

Y05.0A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-bostad och bostadsområde-känd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 
journalsystemen 

Y05.0B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-bostad och 

bostadsområde-okänd person 

Y05.0B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-bostad och bostadsområde-okänd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 
som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.1A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-institutionellt boende-känd 

person 

Y05.1A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-institutionellt boende-känd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.1B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-institutionellt boende-

okänd person 

Y05.1B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-institutionellt boende-okänd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 
journalsystemen 

Y05.2A 

 

Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-skola, annan institution 

och offentlig lokal-känd person 

Y05.2A 

 

Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-skola, annan institution och 

offentlig lokal-känd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.2B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-skola, annan institution 

och offentlig lokal-okänd person 

Y05.2B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-skola, annan institution och 

offentlig lokal-okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.3A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-idrotts- och 

sportanläggning-känd person 

Y05.3A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-idrotts- och sportanläggning-känd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 
journalsystemen 

Y05.3B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-idrotts- och 

sportanläggning-okänd person 

Y05.3B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-idrotts- och sportanläggning-

okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 
som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.4A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-gata och väg-känd person 

Y05.4A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-gata och väg-känd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.4B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-gata och väg-okänd person 

Y05.4B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-gata och väg-okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.5A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-butiks-, handels- eller 

serviceområde-känd person 

Y05.5A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-butiks-, handels- eller 

serviceområde-känd person 

Ändring av kodtext i de filer 
som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.5B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-butiks-, handels- eller 

serviceområde-okänd person 

Y05.5B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-butiks-, handels- eller 

serviceområde-okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.6A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-industriområde, 

byggarbetsplats-känd person 

Y05.6A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-industriområde, byggarbetsplats-

känd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 
journalsystemen 

Y05.6B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-industriområde, 

byggarbetsplats-okänd person 

Y05.6B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-industriområde, byggarbetsplats-

okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 
som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.7A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-lantbruksområde-känd 

person 

Y05.7A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-lantbruksområde-känd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.7B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-lantbruksområde-okänd 

person 

Y05.7B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-lantbruksområde-okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 
som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.8A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-andra specificerade 

platser-känd person 

Y05.8A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-andra specificerade platser-känd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 
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Y05.8B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-andra specificerade 

platser-okänd person 

Y05.8B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-andra specificerade platser-okänd 

person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.9A Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-plats, ospecificerad-känd 

person 

Y05.9A Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-plats, ospecificerad-känd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 

journalsystemen 

Y05.9B Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person-plats, ospecificerad-okänd 

person 

Y05.9B Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot-plats, ospecificerad-okänd person 

Ändring av kodtext i de filer 

som laddas ner i 
journalsystemen 

Y07 Annan misshandel 
… 

Utesluter: 

Försummelse och vanvård (Y06.-) 

Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person (Y05.-) 

… 

Y07 Annan misshandel 
… 

Utesluter: 

Försummelse och vanvård (Y06.-) 

Sexuellt övergrepp genom våld eller hot 

(Y05.-) 

… 

Ändring av text under Utesluter 

Z03.0 Observation för misstänkt 

tuberkulos 

Z03.0 Observation för misstänkt 

tuberkulos som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.0A Observation/utredning för 

misstänkt tuberkulos 

Z03.0A Observation/utredning för misstänkt 

tuberkulos som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 
kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.0B Observation/utredning för 

misstänkt infektion med atypiska 

mykobakterier 

Z03.0B Observation/utredning för misstänkt 

infektion med atypiska 

mykobakterier som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 
kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.1 Observation för misstänkt 

malign tumör 

Z03.1 Observation för misstänkt 

malign tumör som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.2 Observation för misstänkta 

psykiska sjukdomar och 

beteendestörningar 

Z03.2 Observation för misstänkta 

psykiska sjukdomar och 

beteendestörningar som 

uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.2A Observation för misstänkt 

kognitiv störning 

Z03.2A Observation för misstänkt kognitiv 

störning som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.2W Observation för andra misstänkta 

sjukdomar och beteendestörningar 

Z03.2W Observation för andra misstänkta 

sjukdomar och beteendestörningar 

som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.3 Observation för misstänkt 

sjukdom i nervsystemet 

Z03.3 Observation för misstänkt 

sjukdom i nervsystemet som 

uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.4 Observation för misstänkt 

hjärtinfarkt 

Z03.4 Observation för misstänkt 

hjärtinfarkt som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.5 Observation för annan 

misstänkt kardiovaskulär 

sjukdom 

Z03.5 Observation för annan 

misstänkt kardiovaskulär 

sjukdom som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.6 Observation för misstänkt 

toxisk effekt av intagen 

substans 

Z03.6 Observation för misstänkt 

toxisk effekt av intagen substans 

som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 
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Z03.8 Observation för andra 

misstänkta sjukdomar och 

tillstånd 

Z03.8 Observation för andra 

misstänkta sjukdomar och 

tillstånd som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8A Observation/utredning för 

misstänkt allergi/atopi 

Z03.8A Observation/utredning för misstänkt 

allergi/atopi som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8B Observation/utredning för 

misstänkt infektionssjukdom 

(bakterier, virus) 

Z03.8B Observation/utredning för misstänkt 

infektionssjukdom (bakterier, virus) 

som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.8C Observation/utredning för 

misstänkt protozo- och 

maskinfektion 

Z03.8C Observation/utredning för misstänkt 

protozo- och maskinfektion som 

uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.8D Observation/utredning för 

misstänkt urinvägssjukdom 

Z03.8D Observation/utredning för misstänkt 

urinvägssjukdom som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 
kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8E Observation/utredning för 

misstänkt mag-tarmsjukdom 

Z03.8E Observation/utredning för misstänkt 

mag-tarmsjukdom som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8F Observation/utredning för 

misstänkt diabetes 

Z03.8F Observation/utredning för misstänkt 

diabetes som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8G Observation/utredning för 

misstänkt annan endokrin 

sjukdom 

Z03.8G Observation/utredning för misstänkt 

annan endokrin sjukdom som 

uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.8H Observation/utredning för 

misstänkt nutritionsrubbning 

Z03.8H Observation/utredning för misstänkt 

nutritionsrubbning som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.8J Observation/utredning för 

misstänkt blodsjukdom eller 

immunbristtillstånd 

Z03.8J Observation/utredning för misstänkt 

blodsjukdom eller 

immunbristtillstånd som uteslutits 

och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 
kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8K Observation/utredning för 

misstänkt misshandel 

Z03.8K Observation/utredning för misstänkt 

misshandel som uteslutits och 

avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.8L Observation/utredning för 

misstänkt medfödd missbildning 

eller kromosomavvikelse 

Z03.8L Observation/utredning för misstänkt 

medfödd missbildning eller 

kromosomavvikelse som uteslutits 

och avskrivits 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 
Z03) 

Z03.8W Observation/utredning för 

misstänkt annan specificerad 

sjukdom 

Z03.8W Observation/utredning för misstänkt 

annan specificerad sjukdom som 

uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z03.9 Observation för 

ospecificerad misstänkt 

sjukdom eller ospecificerat 

misstänkt tillstånd 

Z03.9 Observation för ospecificerad 

misstänkt sjukdom eller 

ospecificerat misstänkt tillstånd 

som uteslutits och avskrivits 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på treställig nivå, dvs. 

Z03) 

Z08.9A Kontrollundersökning efter 

behandling för basalcellscancer 

Z08.9A Kontrollundersökning efter 

ospecificerad behandling för 

basalcellscancer 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på fyrställig nivå, dvs. 
Z08.9) 

Z08.9B Kontrollundersökning efter 

behandling för skivepitelcancer i 

huden 

Z08.9B Kontrollundersökning efter 

ospecificerad behandling för 

skivepitelcancer i huden 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på fyrställig nivå, dvs. 
Z08.9) 
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Z08.9C Kontrollundersökning efter 

behandling för malignt melanom i 

huden 

Z08.9C Kontrollundersökning efter 

ospecificerad behandling för malignt 

melanom i huden 

Ändring av kodtext 

(tydliggörande för att följa 

kodtext på fyrställig nivå, dvs. 

Z08.9) 

Z08.9X Kontrollundersökning efter 

behandling för ospecificerad 

malign tumör 

Z08.9X Kontrollundersökning efter 

ospecificerad behandling för 

ospecificerad malign tumör 

Ändring av kodtext 
(tydliggörande för att följa 

kodtext på fyrställig nivå, dvs. 

Z08.9) 

- - Z48.8A Annan specificerad kirurgisk 

eftervård vid sjukdom i 

cirkulationsorganen 

Ny fördjupningskod 

- - Z48.8W Annan specificerad kirurgisk 

eftervård vid sjukdom med 

ospecificerad lokalisation 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8A Malign tumör i läpp, munhåla och 

svalg i familjeanamnesen (tillstånd 

som klassificeras under C00-C14) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8B Malign tumör i ben och ledbrosk i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C40-C41) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8C Malignt melanom och andra maligna 

tumörer i huden i familjeanamnesen 

(tillstånd som klassificeras under 

C43-C44) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8D Malign tumör i mesotelial 

(kroppshåletäckande) vävnad i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C45-C48) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8E Malign tumör i annan bindväv och 

mjukvävnad i familjeanamnesen 

(tillstånd som klassificeras under 

C49) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8F Malign tumör i hjärnan och andra 

delar av centrala nervsystemet i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C70-C72) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8G Malign tumör i tyreoidea i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C73) 

Ny fördjupningskod 

- - Z80.8W Malign tumör i andra specificerade 

organ och organsystem eller med 

ofullständigt angiven lokalisation i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C69, C74-C79, 

C97) 

Ny fördjupningskod 

U08.9 Covid-19 i den egna 

sjukhistorien, ospecificerat 
Anmärkning: 

Koden kan användas … 

U08.9 Covid-19 i den egna 

sjukhistorien 
Anmärkning: 

Koden kan användas …. 

Ändring av kodtext 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter 

covid-19, ospecificerat 
Anmärkning: 

Tilläggskod som kan … 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter 

covid-19 
Anmärkning: 

Tilläggskod som kan … 

Ändring av kodtext 

U10.9 Multisystemiskt 

inflammatoriskt syndrom 

U10.9 Multisystemiskt 

inflammatoriskt syndrom 

associerat med covid-19 

Ändring av kodtext 
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associerat med covid-19, 

ospecificerat 
Exempel: 

Tillstånd tidsmässigt … 

Exempel: 

Tillstånd tidsmässigt … 
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