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Avdelningen för statistik och jämförelser 

Enheten för klassifikationer och terminologi                     2018-11-01 

 

Nya koder, borttagna koder och ändrade/rättade kodtexter till 
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem (ICD-10-SE), inklusive fördjupningskoder 

 

Nya koder från den 1 januari 2019: 

A92.5 Zikavirusinfektion 

D06.9A Höggradig skvamös intraepitelial lesion (HSIL) i cervix 

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

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 

D89.8A IgG4-relaterad sjukdom 

D89.8W Annan specificerad sjukdom som engagerar immunsystemet som ej 
klassificeras på annan plats 

E78.0A Familjär hyperkolesterolemi 

E78.0W Annan specificerad isolerad hyperkolesterolemi 

F42.8A  Samlarsyndrom 

F42.8W Annat specificerat tvångssyndrom 

G83.6 Facialispares vid övre motorneuronlesion 

G90.5 Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 1 

G90.6 Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 2 

G90.7 Komplext regionalt smärtsyndrom, annan och ospecificerad typ 
J98.7 Luftvägsinfektioner som ej klassificeras på annan plats 
K58.1 Irritabel tarm som domineras av diarré [IBS-D] 
K58.2 Irritabel tarm som domineras av förstoppning [IBS-C] 
K58.3 Irritabel tarm med blandade tarmvanor [IBS-M] 
K58.8 Annan och ospecificerad irritabel tarm 
M75.6 Ruptur av labrum i degenerativ skulderled 
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 

P35.4 Medfödd zikavirussjukdom 

R17.0 Hyperbilirubinemi med uppgift om gulsot, som ej klassificeras på annan plats  

T76.9 Ospecificerad effekt av yttre orsak 

Z22.8B Bärare av humant papillomvirus (HPV) 
 

 

 

Borttagna koder fr.o.m. 1 januari 2019: 
G56.4 Kausalgi  
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K58.0 Irritabel tarm med diarré 

K58.9 Irritabel tarm utan diarré 

U06.0 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.1 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.2 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.3 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.4 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.5 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.6 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.7 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.8 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

U06.9 Infektion med zikavirus, ospecificerad 
 

  

Ändrade/rättade kodtexter fr.o.m. 1 januari 2019: 
F17.0 

F17.1 

F17.2 

F17.3 

F17.4 

F17.5 

F17.6 

F17.7 

F17.8 

F17.9 

F48.1 

I62.0 

L98.1A 

M45.9 

O24.4A 

O24.4B 

R17.9 

T75.8 
 

Akut intoxikation orsakad av tobak  

Skadligt bruk av tobak 

Tobaksberoende 

Abstinens orsakad av tobak 

Abstinens med delirium orsakad av tobak 

Psykotisk störning orsakad av tobak 

Amnesisyndrom orsakat av tobak 

Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av tobak 
Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av 
tobak 

Psykisk störning och beteendestörning orsakad av tobak, ospecificerad 

Depersonalisations-derealisationssyndrom 

Icke-traumatisk subdural blödning 

Dermatillomani (neurotiska exkoriationer) 

Ankyloserande spondylit [Bechterews sjukdom] 

Graviditetsdiabetes, ej läkemedelsbehandlad (Whites klass A) 

Graviditetsdiabetes, läkemedelsbehandlad (Whites klass AB) 

Hyperbilirubinemi utan uppgift om gulsot, som ej klassificeras på annan plats  

Andra specificerade effekter av andra yttre orsaker 
 

V39.20 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-idrott 

V39.21 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-lek,fritid 

V39.22 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-förvärvsarbete 

V39.23 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-annan sysselsättning 

V39.24 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-vitalaktivitet 

V39.28 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-andra aktiviteter 

V39.29 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i 
kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik-ospec aktiviteter 

V87.00 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
idrott 

V87.01 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
lek,fritid 
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V87.02 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
förvärvsarbete 

V87.03 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
annan sysselsättning 

V87.04 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
vitalaktivitet 

V87.08 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
andra aktiviteter 

V87.09 Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon-
ospec aktiviteter 

V87.10 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-idrott 

V87.11 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-lek,fritid 

V87.12 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-förvärvsarbete 

V87.13 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-annan sysselsättning 

V87.14 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-vitalaktivitet 

V87.18 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-andra aktiviteter 

V87.19 Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt 
motorfordon-ospec aktiviteter 

V87.20 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-idrott 

V87.21 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-lek,fritid 

V87.22 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-förvärvsarbete 

V87.23 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-annan sysselsättning 

V87.24 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-vitalaktivitet 

V87.28 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-andra aktiviteter 

V87.29 Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil-ospec aktiviteter 

V87.30 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-idrott 

V87.31 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-lek,fritid 

V87.32 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-förvärvsarbete 

V87.33 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-annan sysselsättning 

V87.34 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-vitalaktivitet 

V87.38 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-andra aktiviteter 

V87.39 Person skadad i kollision mellan personbil och buss-ospec aktiviteter 

V87.40 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-idrott 

V87.41 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-lek,fritid 

V87.42 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-förvärvsarbete 

V87.43 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-annan 
sysselsättning 

V87.44 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-vitalaktivitet 

V87.48 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-andra aktiviteter 

V87.49 Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil-ospec aktiviteter 

V87.50 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-idrott 

V87.51 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-lek,fritid 

V87.52 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-förvärvsarbete 

V87.53 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-annan sysselsättning 

V87.54 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-vitalaktivitet 

V87.58 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-andra aktiviteter 

V87.59 Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss-ospec aktiviteter 
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V87.60 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-idrott 

V87.61 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-lek,fritid 

V87.62 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-förvärvsarbete 

V87.63 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-annan sysselsättning 

V87.64 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-vitalaktivitet 

V87.68 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-andra aktiviteter 

V87.69 Person skadad i kollision mellan tåg och bil-ospec aktiviteter 

V87.70 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-idrott 

V87.71 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-lek,fritid 

V87.72 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-
förvärvsarbete 

V87.73 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-annan 
sysselsättning 

V87.74 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-vitalaktivitet 

V87.78 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-andra 
aktiviteter 

V87.79 Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon-ospec 
aktiviteter 

V87.80 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-idrott 

V87.81 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-lek,fritid 

V87.82 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-förvärvsarbete 

V87.83 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-annan sysselsättning 

V87.84 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-vitalaktivitet 

V87.88 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-andra aktiviteter 

V87.89 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej 
kollision-ospec aktiviteter 

V87.90 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-idrott 

V87.91 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-lek,fritid 

V87.92 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-förvärvsarbete 

V87.93 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-annan sysselsättning 

V87.94 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-vitalaktivitet 

V87.98 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-andra aktiviteter 

V87.99 Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet 
fordon-ospec aktiviteter 

Y90.0 Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (mindre än 4 mmol/l) 

Y90.4 Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille (18-21 mmol/l) 

Y95.9 Vårdrelaterad infektion 

Z31.8A Ovulationsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd 

Z31.8B Ovulationsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd 
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Vissa av ovanstående koder finns inte med i den tryckta ICD-10-SE, som speglar WHO:s internationella 

ICD-10, utan är endast med i de så kallade kodtextfilerna som bl.a. laddas ner till journalsystemen. 

www.socialstyrelsen.se/klassifikationer 

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer

