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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
 

Kapitel I. Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 
… 

Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och 

virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99) 

… 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
 

Kapitel 1. Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 
… 

Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur 

och virusorsakade hemorragiska febrar (A92-A99) 

… 

Ändring av 

kod i 

kodintervall i 
den 

översiktliga 

förteckningen 

2016-01-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 
 
Kapitel XI. Matsmältningsorganens 
sjukdomar  
… 

Andra sjukdomar i tarmen (K55-K63) 

… 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 
 
Kapitel 11. Matsmältningsorganens 
sjukdomar  
… 

Andra sjukdomar i tarmen (K55-K64) 

… 

Ändring av 

kod i 
kodintervall i 

den 

översiktliga 
förteckningen  

2013-01-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 

 
Kapitel 15. Graviditet, förlossning och 
barnsängstid (O00-O99) 
… 
Vård under graviditet på grund av problem relaterade till 

fostret och amnionhålan samt befarade 

förlossningsproblem (O30-O48) 

… 

 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 

 
Kapitel 15. Graviditet, förlossning och 
barnsängstid (O00-O99) 
… 
Vård under graviditet på grund av problem relaterade till 

fostret och amnionhålan samt befarade 

förlossningsproblem (O30-O49) 

… 

 

Ändring av 
kod i 

kodintervall i 

den 
översiktliga 

förteckningen 

2021-01-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 
 
Kapitel XXII. Koder för särskilda ändamål 
Intermistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi 

(U00-U49) 

… 

Översiktlig förteckning över innehållet i 
sjukdomsklassifikationens kapitel 
... 
 
Kapitel 22. Koder för särskilda ändamål 
Intermistiska koder för nya sjukdomar med osäker 

etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort varsel 

(U00-U49) 

… 

Ändring av 

avsnittstext i 

den 
översiktliga 

förteckningen  

2013-01-01 

Kapitel I Kapitel 1 Ändring av 

kod i 

kodintervall 

2016-01-01 

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 
… 

Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och 

virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99) 

… 

Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 
… 

Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur 

och virusorsakade hemorragiska febrar (A92-A99) 

… 

Kapitel 1 
Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 

… 

Utesluter: 

… 

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika 

för perinatalperioden (med undantag för tetanus 

neonatorum, medfödd syfilis, perinatal 

gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av 

humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) 

… 

Kapitel 1 
Vissa infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar (A00-B99) 

… 

Utesluter: 

… 

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika 

för perinatalperioden (med undantag för tetanus 

neonatorum, kikhosta, medfödd syfilis, perinatal 

gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av 

humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) 

… 

Tillägg under 

Utesluter 

2017-01-01 

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 

 

2022-01-01 

A05
  

Annan matförgiftning orsakad 
av bakterier som ej klassificeras 
annorstädes 
Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non 
alibi classificata 

Utesluter: 

Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4)  
Listerios (A32.-)  

Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella 

(A02.-) 
Matförgiftning av skadlig föda (T61- T62) 

A05
  

Annan matförgiftning orsakad 
av bakterier som ej 
klassificeras annorstädes 
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) 

Matförgiftning och infektion orsakad av 

salmonella (A02.-) 

Matförgiftning av skadlig föda (T61- T62) 

Tillägg under 

Utesluter  

2012-01-01 

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 

2022-01-01 

A06.5† Lungabscess orsakad av amöba 

(J99.8*) 
Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba 

A06.5† Lungabscess orsakad av amöba  
Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba 

(J99.8*) 
Abscess i lunga (och lever) med pneumoni 

orsakad av amöba (J17.3*) 

Ändrad kodtext 

 
Ändring och 

tillägg av 

inklusion 

2017-01-01 

A08.1 Akut gastroenteropati orsakad av 

Norwalk-faktor 
Enterit orsakad av ”small round structured virus” 

A08.1 Akut gastroenteropati orsakad av 

norovirus 
Enterit orsakad av norovirus 

Enterit orsakad av ”small round structured virus” 

Ändrad kodtext 

 
Tillägg av 

inklusion 

2017-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
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A09.0 Annan och ospecificerad gastroenterit 

och kolit av infektiös orsak 
Diarré: 

•akut hemorragisk 

•akut vattnig 

•dysenterisk 

•epidemisk 

•infektiös UNS 

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS 

A09.0 Annan och ospecificerad gastroenterit 

och kolit av infektiös orsak 
Diarré: 

•akut hemorragisk 

•akut vattnig 

•dysenterisk 

•epidemisk 

•infektiös (neonatal) UNS 

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller 

UNS 

Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Tillägg under 

inklusion 

2019-01-01 

A09.9 Gastroenterit och kolit av icke 

specificerad orsak 

A09.9 Gastroenterit och kolit av icke 

specificerad orsak 
Neonatal diarré UNS 

Tillägg av 
inklusion 

2016-01-01 

A09.9 Gastroenterit och kolit av ospecificerad 

orsak  
Neonatal diarré 

A09.9 Gastroenterit och kolit av 

ospecificerad orsak 
Neonatal diarré 

Utesluter:  

Obestämbar kolit (K52.3) 

Tillägg av 

Utesluter 

2018-01-01 

A15.0 Lungtuberkulos, verifierad med 

mikroskopisk sputumundersökning, 

med eller utan odling 

A15.0 

 

Lungtuberkulos, verifierad med 

mikroskopisk sputumundersökning, 

med eller utan odling 
Lungtuberkulos, verifierad bakteriologiskt 

Tuberkulös bronkiektasi, verifierad 

bakteriologiskt 

Tuberkulös fibros i lunga, verifierad 

bakteriologiskt 

Tuberkulös pneumoni, med eller utan odling 

Tuberkulös pneumotorax, med eller utan 

odling 

 

Utesluter: 

Lungtuberkulos, verifierad endast med 

odling (A15.1) 

 

Tillägg av 

inklusioner 
  

Tillägg av 

Utesluter 

2018-01-01 

A28.2 Extraintestinal yersinios 
Septikemi orsakad av Yersinia enterocolitica 

Utesluter: 

Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica 

(A04.6) 

Pest (A20.-) 

A28.2 Extraintestinal yersinios 
Sepsis orsakad av Yersinia enterocolitica 

Utesluter: 

Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica 

(A04.6) 

Pest (A20.-) 

Ändring av 
exempel 

2021-01-01 

A39.4 Meningokockemi, ospecificerad A39.4 Meningokockemi, ej specificerad som 

akut eller kronisk 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

A40 Sepsis orsakad av 
streptokocker 
Septichaemia streptococcica 
 

Utesluter: 

Neonatal septikemi (P36.0-P36.1)  
Sepsis: 

 • efter abort, extrauteringraviditet eller mola 
(O03-O07, O08.0) 

 • efter infusion, transfusion och injektion i 

behandlingssyfte (T80.2) 
 • efter operativt ingrepp (T81.4) 

 • efter vaccination (T88.0) 

 • hos nyfödd (P36.0-P36.1) 

 • under barnsängstiden (O85) 

 

A40
  

Sepsis orsakad av 
streptokocker 
Septichaemia streptococcica 

 
Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 
 

Utesluter: 

Neonatal sepsis (P36.0-P36.1)  
Sepsis: 

• efter abort, extrauteringraviditet eller mola 

(O03-O07, O08.0)  

• efter infusion, transfusion eller injektion i 

behandlingssyfte (T80.2)  

• efter operativt ingrepp (T81.4) 

• efter vaccination (T88.0) 

• hos nyfödd (P36.0-P36.1) 

Tillägg av 

anvisning 
Tillägg och 

ändring under 

Utesluter 

2012-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

• under barnsängstiden (O85) 

• under värkarbete (O75.3) 
 

A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker grupp 

D 

A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker 

grupp D och enterokocker 

 

Ändring av 

kodtext 

2018-01-01 

A41
  

Annan sepsis 
Alia septichaemia 

Utesluter: 

Bakteriemi UNS (A49.9)  

…  

 

A41
  

Annan sepsis 
Alia septichaemia 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

Utesluter: 
Bakteriemi UNS (A49.9)  

… 

Tillägg av 

anvisning 
 

 

2012-01-01 

A41.5 Sepsis orsakad av andra gramnegativa 

organismer 
Gramnegativ septikemi UNS 

A41.5 Sepsis orsakad av andra 

gramnegativa organismer 
Gramnegativ sepsis UNS 

Ändring av 

exempel 

2021-01-01 

A41.9 Sepsis, ospecificerad 
Septikemi 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

A41.9 Sepsis, ospecificerad 
Septikemi 

 

Anvisning 

utgår 

2012-01-01 

A46.9 Rosfeber A46.9 Rosfeber (erysipelas) Ändring av 

kodtext i 

browsern och i 
de filer som 

laddas ner i 

journal-
systemen 

2022-01-01 

A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

A49.1 Streptokock- och 

enterokockinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

A52.1 Symtomatisk neurosyfilis 
Charcots ledsjukdom† (M14.6*) 

Dementia paralytica† (F02.8*) 

Paralysie générale† (F02.8*) 

Sensyfilitisk: 

•akustikusneurit† (H94.0*) 

•encefalit† (G05.0*) 

•meningit† (G01*) 

•optikusatrofi† (H48.0*) 

•polyneuropati† (G63.0*) 

•retrobulbärneurit† (H48.1*) 

Syfilitisk parkinsonism† (G22*) 

Tabes dorsalis 

A52.1 Symtomatisk neurosyfilis 
Dementia paralytica† (F02.8*) 

Paralysie générale† (F02.8*) 

Sensyfilitisk: 

•akustikusneurit† (H94.0*) 

•encefalit† (G05.0*) 

•meningit† (G01*) 

•optikusatrofi† (H48.0*) 

•polyneuropati† (G63.0*) 

•retrobulbärneurit† (H48.1*) 

Syfilitisk parkinsonism† (G22*) 

Syfilitisk (tabetisk) artropati† (M14.6*) 

Tabes dorsalis 

Utesluter: 

Charcots artropati (G98†) 

Inklusion 

utgår 

 

Tillägg av 

inklusion 

 

Tillägg av 

Utesluter 

2019-01-01 

- - A63.0C Bowenoid papulos 

 

Ny fördjup-
ningskod 

2020-01-01 

- - A63.8A Infektion med Mycoplasma genitalium Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

- - A63.8W Annan specificerad huvudsakligen 

sexuellt överförd sjukdom 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

A75 Fläcktyfus överförd av löss, loppor 
och kvalster 
Typhus exanthematicus per pediculum, 
pulicem et acarum 

Utesluter: 

Rickettsios orsakad av Ehrlichia sennetsu (A79.8) 

A75 Fläcktyfus överförd av löss, 
loppor och kvalster 
Typhus exanthematicus per pediculum, 
pulicem et acarum 

Utesluter: 

Rickettsios orsakad av Neorickettsia sennetsu 

[Ehrlichia sennetsu] (A79.8) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2016-01-01 
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A79.8 Andra specificerade 

rickettsiasjukdomar 
Rickettsiasjukdom orsakad av Ehrlichia sennetsu 

A79.8 Andra specificerade 

rickettsiasjukdomar 
Rickettsiasjukdom orsakad av Neorickettsia 

sennetsu [Ehrlichia sennetsu] 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

A85 Andra virusencefaliter som ej 
klassificeras på annan plats  
… 
Utesluter:  

Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3) 
Encefalit orsakad av: 

•cytomegalvirus (B25.8) 

•herpes simplex-virus (B00.4) 
•influensavirus (J10.8, J11.8) 

•mässlingvirus (B05.0) 

•poliovirus (A80.-) 
•påssjukevirus (B26.2) 

•rubellavirus (B06.0) 

Encefalit vid: 
•bältros (B02.0) 

•vattkoppor (B01.1) 

Lymfocytär koriomeningit (A87.2) 

A85 Andra virusencefaliter som ej 
klassificeras på annan plats  
… 

Utesluter:  

Encefalit orsakad av: 
•cytomegalvirus (B25.8) 

•herpes simplex-virus (B00.4) 

•influensavirus (J10.8, J11.8) 
•mässlingvirus (B05.0) 

•poliovirus (A80.-) 

•påssjukevirus (B26.2) 

•rubellavirus (B06.0) 

Encefalit vid: 

•bältros (B02.0) 
•vattkoppor (B01.1) 

Lymfocytär koriomeningit (A87.2) 
Myalgisk encefalomyelit (G93.3)  

 

Ändring under 
Utesluter  

2018-01-01 

FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS 
ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH 
VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA 
FEBRAR (A90-A99) 
… 

FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV 
VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH 
VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA 
FEBRAR (A92-A99) 
… 

Ändring av 

kodintervall i 

avsnittsrubrik 
(sid. 38) 

2016-01-01 

A90 Denguefeber (klassisk dengue) 
Febris dengue 

Utesluter: 

Hemorragisk denguefeber (A91) 

- - Kategori utgår 
(se även A97.-) 

2016-01-01 

A91 Hemorragisk denguefeber 
Febris dengue haemorrhagica 

- - Kategori utgår 

(se även A97.-) 

2016-01-01 

A92 Andra febersjukdomar orsakade av 
virus överförda avmyggor 
Aliae febres virales per mosquitos 
transmissae 

Utesluter: 

Ross River disease (B33.1) 

A92 Andra febersjukdomar än dengue 
orsakade av virus överförda av 
myggor 
Aliae febres virales quam dengue per 
mosquitos transmissae 

Utesluter: 

Ross River disease (B33.1) 

Ändring av 

kategoritext 
Ändring av 

latin 

2016-01-01 

- - A92.5 Zikavirusinfektion 
Zika UNS 

Zikavirusfeber 

 

Utesluter: 

Medfödd zikavirussjukdom (P35.4) 

 

Ny kod 2019-01-01 

A93.8 Andra specificerade 

virusfebersjukdomar överförda av 

leddjur  
Piryvirusfeber 
Vesicular stomatitis virus disease 

[Indiana fever] 

A93.8 Andra specificerade 

virusfebersjukdomar överförda av 

leddjur  
Allvarlig febersjukdom med 
trombocytopenisyndrom 

Piryvirusfeber 

Vesicular stomatitis virus disease 

[Indiana fever] 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

- - A97 Dengue 
Febris dengue 

Ny kategori 

 

2016-01-01 
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Denguefeber 

Anmärkning: 

För klassificering av svårighetsgrad och 
beskrivning av varningstecken se t.ex. Handbook 

for clinical management of dengue. World Health 

Organization 2012 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/

9789241504713_eng.pdf?ua=1) 

- - A97.0 Dengue utan varningstecken 
Hemorragisk denguefeber grad 1 och 2 

Hemorragisk denguefeber utan varningstecken 

Ny kod  2016-01-01 

- - A97.1 Dengue med varningstecken 
Hemorragisk denguefeber med varningstecken 

Ny kod 2016-01-01 

- - A97.2 Allvarlig dengue 
Allvarlig denguefeber 

Allvarlig hemorragisk denguefeber 

Ny kod 

 

2016-01-01 

- - A97.9 Dengue, ospecificerad 
Denguefeber UNS 

Ny kod 2016-01-01 

A98.5 Hemorragisk feber med njurpåverkan 

Hantavirusinfektion 

Hemorragisk feber: 

- epidemisk 

- koreansk 

- rysk 

Nephropathia epidemica (sorkfeber)† 

(N08.0*) 

Utesluter: 

Hantavirus med (kardio)pulmonellt 

syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†) 

A98.5 Hemorragisk feber med 

njurpåverkan 

Hantavirusinfektion 

Hemorragisk feber: 

- epidemisk 

- koreansk 

- rysk 

Nephropathia epidemica (sorkfeber med 

njurpåverkan)† (N08.0*) 

Utesluter: 

Hantavirus med (kardio)pulmonellt 

syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1* 

B33.4†)  

Sorkfeber utan njurpåverkan (A98.8A) 

Tillägg under 

exempel 

Tillägg under 
Utesluter 

 

2023-01-01 

- - A98.8A 

 

Sorkfeber utan njurpåverkan 

(puumalavirusinfektion) 

 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2023-01-01 

- - A98.8W 

 

Annan specificerad viral hemorragisk 

febersjukdom 

 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2023-01-01 

B04 Apkoppor 
Variola simialis 

B04 Mpox 
Variola simialis 

Ändring av 

kategoritext 

2023-01-01 

B04.9 Apkoppor B04.9 Mpox Ändring av 

kodtext 

2023-01-01 

B08.0 Andra infektioner orsakade av 

ortopoxvirus 
Echtyma contagiosum 

Orf 

Smittsam pustulös dermatit 

Utesluter: 

Apkoppor (B04) 

B08.0 Andra infektioner orsakade av 

ortopoxvirus 
Echtyma contagiosum 

Orf 

Smittsam pustulös dermatit 

Utesluter: 

Mpox (B04) 

Ändring under 
Utesluter 

2023-01-01 

B16.9 Akut hepatit B utan hepatit D, och utan 

leverkoma 
Akut virushepatit B UNS 

Hepatit B UNS 

B16.9 Akut hepatit B utan hepatit D och 

utan leverkoma 
Akut (virus)hepatit B UNS 

Hepatit B UNS 

Ändring av 
inklusion 

2016-01-01 

B17.0 Akut hepatit D (superinfektion) hos 

hepatit B-bärare 

B17.0 Akut hepatit D (superinfektion) vid 

kronisk hepatit B 

Ändring av 

kodtext 

2018-01-01 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf?ua=1
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B17.9   Akut virushepatit, ospecificerad 
Akut hepatit UNS 

B17.9   Akut virushepatit, ospecificerad 
Akut hepatit UNS 

Akut infektiös hepatit UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2014-01-01 

B18.1 Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D 
Kronisk (virus)hepatit B 

B18.1 Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit 

D 
(Virus)hepatit B UNS 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

B34.1A Enterovirusinfektion, Coxsackie, UNS B34.1A Enterovirusinfektion, coxsackie, 

ospecificerad lokalisation 

Ändrad 

kodtext 

2017-01-01 

B34.1B Enterovirusinfektion, ECHO, UNS B34.1B Enterovirusinfektion, ECHO, 

ospecificerad lokalisation 

Ändrad 

kodtext 

2017-01-01 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter: 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter: 

COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] 

(U07.1) 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

Tillägg under 

Utesluter 

 
 

Gäller 

fr.o.m. 2020-

02-03 enligt 
beslut från 

WHO 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter: 

COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] 

(U07.1) 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter: 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

Tillägg och 
ändring under 

Utesluter 

 
 

Gäller 
fr.o.m. 2020-

03-23 enligt 

beslut från 
WHO 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 
Utesluter 

Covid-19, virus identifierat (U07.1) 

Covid-19, virus ej identifierat (U07.2) 

SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som 

tilläggskod) 

SARS (U04.9) 

Ändring under 
Utesluter 

2021-01-01 

B35.6 Dermatofytos på benet 
Ringorm i ljumske 

Tinea cruris 

B35.6 Dermatofytos på benet 
Ringorm i ljumske 

Tinea cruris 

Tinea inguinalis 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

- - B48.5† Pneumocystos (J17.2*) 
Pneumoni orsakad av: 

• Pneumocystis carinii 

• Pneumocystis jirovecii 
 

Ny kod 

(ersätter B59) 
 

2018-01-01 

B59 Pneumocystos  
Pneumocystosis  
Extrapulmonell Pneumocystis jirovecii 

(carinii)-infektion  

Pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii 

(carinii)† (J17.3*) 

- - Kategori B59 
utgår (se 

B48.5†) 

2018-01-01 

B59.9 Pneumocystos - - Kod utgår i 

kodtextfilerna 

(se B48.5†) 

2018-01-01 

B69.0 Cysticerkos i centrala nervsystemet B69.0 Cysticerkos i centrala nervsystemet 
Neurocysticerkos 

Tillägg av 
inklusion  

2017-01-01 
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B81 Andra tarmmaskinfektioner som 
ej klassificeras annorstädes 
… 
Utesluter: 

Angiostrongyliasis orsakad av 

Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis 

(B83.2) 

B81 Andra tarmmaskinfektioner 
som ej klassificeras 
annorstädes 
… 
Utesluter: 

Angiostrongyliasis orsakad av: 

• Angiostrongylus cantonensis 

(B83.2) 

• Parastrongylus cantonensis 

(B83.2) 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2015-01-01 

B81.3 Intestinal angiostrongyliasis 
Angiostrongyliasis orsakad av 

Angiostrongylus (Parastrongylus) 

costaricensis 

B81.3 Intestinal angiostrongyliasis 
Angiostrongyliasis orsakad av: 

• Angiostrongylus costaricensis 

• Parastrongylus costaricensis 

Ändring av 

inklusioner 

2015-01-01 

B95.2 Streptokocker grupp D som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B95.2 Streptokocker grupp D och 

enterokocker som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

B96.2 Escherichia coli som orsak till 

sjukdomar som klassificeras under i 

kapitel 

B96.2 Escherichia coli som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

Rättelse av 

kodtext 

2015-01-01 

Kapitel II 
Tumörer (C00-D48) 
Neoplasmata 
… 
 
Anmärkningar: 

… 
 

6. Malign tumör i ektopisk vävnad 

Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall 

klassificeras efter den ektopiska vävnadens 

ursprung. Det innebär t ex att ektopisk pankreatisk malign 

tumör skall klassificeras under Malign tumör i pankreas, 

ospecificerad (C25.9). 

Kapitel II 
Tumörer (C00-D48) 
Neoplasmata 
… 
 
Anmärkningar: 

… 
 

6. Malign tumör i ektopisk vävnad 

Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall 

klassificeras efter den aktuella lokalisationen. Det 

innebär t.ex. att ektopisk pankreatisk malign tumör i 

äggstock skall klassificeras som tumör i äggstock (C56). 

Ändring av 

text under 
Anmärkning 

(sid. 63) 

2016-01-01 

Kapitel 2  

Tumörer (C00-D48) 
… 
Anmärkningar 

... 

 

7. Användning av andra upplagan av International 

Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) 

För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel 2 en 

begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I ICD-

O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- 

och fyrställiga kategorier som i kapitel 2 används för 

primära maligna tumörer (C00-C77, C80). Härigenom får 

man större specificitet i kodningen av lokalisationen även 

för tumörer av annan natur såsom sekundära maligna 

tumörer (metastaser), benigna tumörer, in situ-tumörer och 

tumörer av oklar eller okänd natur. WHO rekommenderar 

därför institutioner, som är särskilt intresserade av att 

klassificera både tumörers lokalisation och morfologi, att 

använda ICD-O. Detta gäller t ex cancerregister och 

patologiavdelningar. I Sverige används vid dessa 

Kapitel 2  

Tumörer (C00-D48) 
… 
Anmärkningar 

... 

 

7. Användning av tredje upplagan av International 

Classification of Diseases for Oncology (ICD-O/3) 

För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel 2 en 

begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I 

ICD-O används som topografikoder huvudsakligen 

samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel 2 

används för primära maligna tumörer (C00-C77, C80). 

Härigenom får man större specificitet i kodningen av 

lokalisationen även för tumörer av annan natur såsom 

sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna 

tumörer, in situ-tumörer och tumörer av oklar eller okänd 

natur. WHO rekommenderar därför institutioner, som är 

särskilt intresserade av att klassificera både tumörers 

lokalisation och morfologi, att använda ICD-O. Detta 

gäller t.ex. cancerregister och patologiavdelningar.  

Ändring av 
text under 

Anmärkning nr 

7 

2019-01-01 
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institutioner i stor utsträckning en snarlik klassifikation, 

nämligen Systematized Nomenclature of Medicine 

(SNOMED), som också ger möjlighet att detaljerat 

klassificera tumörers lokalisation och morfologi. 

 

 

MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) 
Tilläggskod (U85) kan användas för att ange resistens, 
okänslighet och refraktära egenskaper hos tumörer mot 

antineoplastiska läkemedel 

Tillägg av 

anvisning 

(sid. 64) 

2012-01-01 

C16.0 Malign tumör i kardia 
Gastroesofagala gränszonen 

Kardioesofagala gränszonen 
… 

C16.0 Malign tumör i kardia 
Gastroesofageala gränszonen 

Kardioesofageala gränszonen 
… 

Ändring av 

text 

2013-01-01 

C26.8 Malign tumör i matsmältningsorganen 

med övergripande växt 
… 

 
Utesluter: 

Kardioesofagala gränszonen (C16.0) 

 

C26.8 Malign tumör i 

matsmältningsorganen med 

övergripande växt 
… 
 

Utesluter: 

Kardioesofageala gränszonen (C16.0) 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2013-01-01 

C69.4 Malign tumör i ciliarkropp 
Ögonglob 

C69.4 Malign tumör i ciliarkropp Inklusion utgår 
(se även 

C69.9) 

2013-01-01 

C69.9 Icke specificerad lokalisation av malign 

tumör i öga 

C69.9 Icke specificerad lokalisation av 

malign tumör i öga 
Ögonglob 

Tillägg av 

inklusion 

2013-01-01 

C77 Sekundär malign tumör 
(metastas) och icke specificerad 
malign tumör i lymfkörtlar 
… 

Utesluter: 
Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär 

(C81-C88, C96.-) 

C77 
 

Sekundär malign tumör 
(metastas) och icke 
specificerad malign tumör i 
lymfkörtlar 
… 

Utesluter: 

Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som 

primär (C81-C86, C96.-) 

Ändring av 
kod under 

Utesluter 

2013-01-01 

C81.1 Klassiskt Hodgkins lymfom med 

nodulär skleros 

C81.1 

 

Hodgkins lymfom (klassiskt) med 

nodulär skleros 

Ändring av 

kodtext 

2013-01-01 

C81.2 Klassiskt Hodgkins lymfom med 

blandad cellularitet 

C81.2 

 

Hodgkins lymfom (klassiskt) med 

blandad cellularitet 

Ändring av 

kodtext 

2013-01-01 

C81.3 Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins 

lymfom 

C81.3 

 

Lymfocytfattigt (klassiskt) Hodgkins 

lymfom 

Ändring av 

kodtext  

2013-01-01 

C81.4 Lymfocytrikt klassiskt Hodgkins 

lymfom 
… 

C81.4 Lymfocytrikt (klassiskt) Hodgkins 

lymfom 
… 

Ändring av 

kodtext  

2013-01-01 

C81.7 Annan typ form av klassiskt Hodgkins 

lymfom 
Klassiskt Hodgkins lymfom, ej specificerad typ 

 

C81.7 Annan typ av (klassiskt) Hodgkins 

lymfom  
Hodgkins lymfom (klassiskt), ej specificerad typ 

 

Rättelse (ordet 

form stryks) 
och ändring av 

kodtext  

Ändring av 
inklusion 

2013-01-01 

C91 Lymfatiska leukemi C91 Lymfatisk leukemi Rättelse av 

skrivfel 

2013-01-01 

C92.0B Akut myeloisk leukemi (t8;21) C92.0B Akut myeloisk leukemi t(8;21) Rättelse av 

kodtext (flytt 
av parentes-

tecken) 

2021-01-01 

D06.9 Ospecificerad lokalisation av cancer in 

situ i cervix 

D06.9 

 

Ospecificerad lokalisation av cancer 

in situ i cervix 

Nya 
fördjupnings-

koder 

2019-01-01 



10 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

  
D06.9A 

 

D06.9W 

 
Höggradig skvamös intraepitelial lesion 

(HSIL) i cervix 

Cancer in situ i cervix beskriven på annat 

sätt (än som HSIL) 

Innefattar:  

Adenocarcinoma in situ (AIS) 

 

D06.9A Höggradig skvamös intraepitelial lesion 

(HSIL) i cervix 

D06.9A Höggradig intraepitelial 

skivepitellesion (HSIL) i cervix 

Ändrad kodtext 

 
2020-01-01 

D13.6 Benign tumör i pankreas 
Utesluter: 
Pankreas endokrina del (D13.7) 

 

D13.6 
 

 

 
D13.6A 

 

 

D13.6B 

 

D13.6W 

Benign tumör i pankreas 
Utesluter: 
Pankreas endokrina del (D13.7) 

 
Intraduktal papillär mucinös neoplasi 

(IPMN) i pankreas, involverar huvudgången 

Intraduktal papillär mucinös neoplasi 

(IPMN) i pankreas, involverar ej 

huvudgången 

Annan benign tumör i pankreas 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 

2020-01-01 

D16 Benign tumör i ben och 
ledbrosk 
Neoplasma benignum ossis et 
cartilaginis articularis 
Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta) 

D16 Benign tumör i ben och 
ledbrosk 
Neoplasma benignum ossis et 
cartilaginis articularis 
 

Inklusion utgår 2012-01-01 

D22.9F Dysplastiskt nevus med ospecificerad 

lokalisation 

 

D22.9F Avvikande melanocytär förändring 

(inklusive dysplastiskt nevus) med 

ospecificerad lokalisation 

Ändring av 
kodtext hos 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

D31.4 Benign tumör i ciliarkropp 
Ögonglob 

D31.4 Benign tumör i ciliarkropp Inklusion utgår 
(se även 

D31.9) 

2013-01-01 

D31.9 Icke specificerad lokalisation av benign 

tumör i öga 

D31.9 Icke specificerad lokalisation av 

benign tumör i öga 
Ögonglob 
 

Tillägg av 
inklusion 

2013-01-01 

D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur 
Neoplasmata naturae incertae sive ignotae 

Anmärkning 

Kategorierna D37-D48 används för att med avseende på 

lokalisation klassificera tumörer av osäker eller oklar natur, 

d.v.s. där osäkerhet föreligger om tumören är malign eller 

benign. Under flertalet kategorier i detta avsnitt 

förekommer nationella fördjupningskoder (se bilaga), där 

femtepositionen A står för ”patologiskt osäker natur” och B 

för ”kliniskt okänd natur”.  

… 

D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur 
Neoplasmata naturae incertae sive ignotae 

Anmärkning 

Kategorierna D37-D48 används för att med avseende på 

lokalisation klassificera tumörer av osäker eller oklar 

natur, d.v.s. där osäkerhet föreligger om tumören är 

malign eller benign. Under flertalet kategorier i detta 

avsnitt förekommer nationella fördjupningskoder, där 

femtepositionen A står för ”patologiskt osäker natur” och 

B för ”kliniskt okänd natur”.  

… 

Text under 
Anmärkning 

utgår 

2019-01-01 

D46.2 Refraktär anemi med överskott av 

blastceller 
RAEB I 

RAEB II 

D46.2 Refraktär anemi med överskott av 

blastceller [RAEB] 
RAEB I 

RAEB II 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
… 

Utesluter: 

… 
Kronisk myeloisk leukemi [KML], BRC/ABL-

positiv (C92.1) 

 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
… 

Utesluter: 

… 
Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-

positiv (C92.1) 

Rättelse av text 
under Utesluter 

2014-01-01 

D48.5 Tumör av osäker eller okänd natur i 

huden 

D48.5 Tumör av osäker eller okänd natur i 

huden 

Rättelse av kod 

under Utesluter 

2014-01-01 
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… 

Utesluter: 

… 
Huden på könsorganen (D39.7, C40.7) 

… 

… 

Utesluter: 

… 
Huden på könsorganen (D39.7, D40.7) 

… 

D56.3 Anlagsbärare för talassemi D56.3 Anlagsbärare för talassemi 
Thalassaemia (beta) minor 

Tillägg av 

inklusion  

2018-01-01 

D56.9 Talassemi, ospecificerad  
Medelhavsanemi (med annan 

hemoglobinopati)  

Thalassaemia minor (blandad) (med annan 

hemoglobinopati) 

D56.9 Talassemi, ospecificerad  
Medelhavsanemi (med annan 

hemoglobinopati)  

Thalassaemia Talassemi (blandad) (med 

annan hemoglobinopati) 

Ändring av 

inklusion (se 

även D56.3) 

2018-01-01 

D63.8* Anemi vid andra kroniska sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 
Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3-5 (N18.3-

N18.5†) 

D63.8* Anemi vid andra kroniska sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 
Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3-5 (N18.3-

N18.9†) 

Ändring av 

kod i inklusion 

2015-01-01 

D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura 
Evans syndrom 
Immuntrombocytopeni 

D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura 
Evans syndrom 
Immunologisk trombocytopen purpura (ITP) 

Immuntrombocytopeni 

Tillägg av 
exempel 

 

 

2022-01-01 

D70 

 
D70.9A 

D70.9B 

D70.9C 

D70.9D 

D70.9W 

Agranulocytos 

 
Agranulocytos 

Kostmanns sjukdom 

Neutropeni UNS 

Shwachmans syndrom 

Annan specificerad agranulocytos  

D70 
 
D70.9A 

D70.9B 

D70.9C 

D70.9D 

D70.9E 
 

D70.9W 

Agranulocytos 
 
Agranulocytos 

Kostmanns sjukdom 

Neutropeni UNS 

Shwachmans syndrom 

Etnisk neutropeni 
Benign familjär neutropeni 
Annan specificerad agranulocytos 

Ny fördjup-

ningskod med 
exempel 

2020-01-01 

D75.8 Andra specificerade sjukdomar i blod 

och blodbildande organ 
Basofili 

D75.8 

 
 

 

D75.8A 

D75.8B 

 

D75.8C 

 

D75.8D 

 

D75.8W 

Andra specificerade sjukdomar i blod 

och blodbildande organ 
Basofili 

 

Basofili 

Idiopatisk cytopeni av okänd signifikans 

(ICUS) 

Klonal cytopeni av okänd signifikans 

(CCUS) 

Klonal hematopoes av obestämd 

potential (CHIP) 

Annan specificerad sjukdom i blod och 

blodbildande organ 

 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 

2019-01-01 

D76 Andra specificerade sjukdomar 
som engagerar lymforetikulär 
vävnad och retikulohistiocytär 
vävnad 

D76 Andra specificerade 
sjukdomar som engagerar 
lymforetikulär och 
retikulohistiocytär vävnad 
 

Ändring av 

kategoritext 

2013-01-01 

D76 Andra specificerade sjukdomar 
som engagerar lymforetikulär 
och retikulohistiocytär vävnad 
Alii morbi specificati ad telam 
lymphoreticularem et  
reticulohistiocyticum pertinentes 

Utesluter: 

… 

D76 Andra specificerade 
sjukdomar som engagerar 
lymforetikulär och 
retikulohistiocytär vävnad 
Alii morbi specificati ad telam 
lymphoreticularem et  
reticulohistiocyticum pertinentes 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2014-01-01 
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Retikuloendotelios eller retikulos: 

• histiocytär medullär (C96.9) 

• leukemisk (C91.4) 

• lipomelanotisk (I89.8) 

• non-lipid (C96.0) 

 

Utesluter: 

… 

Retikuloendotelios: 

• leukemisk (C91.4) 

• non-lipid (C96.0) 

Retikulos: 

• histiocytär medullär (C96.8) 

• lipomelanotisk (I89.8) 

• malign UNS (C86.0) 

 

D89.8 Andra specificerade sjukdomar som 

engagerar immunsystemet som ej 

klassificeras på annan plats 

D89.8 

 

 

 

D89.8A 
 

 
 

 

D89.8W 

Andra specificerade sjukdomar som 

engagerar immunsystemet som ej 

klassificeras på annan plats  

 

IgG4-relaterad sjukdom 
Anmärkning: 

Denna kod används främst som tilläggskod till 
aktuell organsjukdom, t.ex. pankreatit, som då blir 

primärkod. 

Annan specificerad sjukdom som 

engagerar immunsystemet som ej 

klassificeras på annan plats 

 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 

 

2019-01-01 

E05 Tyreotoxikos [hypertyreos] 
(överfunktion av sköldkörteln)  
Thyreotoxicosis  
 
Utesluter:  

Kronisk tyreoidit med övergående 

tyreotoxikos (E06.2)  

Neonatal tyreotoxikos (P72.1) 

E05 Tyreotoxikos [hypertyreos] 
(överfunktion av 
sköldkörteln)  
Thyreotoxicosis  

Innefattar: 

Tyretoxisk: 

• hjärtsjukdom† (I43.8*) 

• ögonsjukdom† (H58.8*) 

Utesluter:  

Kronisk tyreoidit med övergående 

tyreotoxikos (E06.2)  

Neonatal tyreotoxikos (P72.1) 

Tillägg av 

Innefattar 

2018-01-01 

E05.9 Tyreotoxikos, ospecificerad  
Hypertyreos UNS  

Tyreotoxisk hjärtsjukdom† (I43.8*) 

E05.9 Tyreotoxikos, ospecificerad  
Hypertyreos UNS  

 

Inklusion utgår 

(se även E05) 

2018-01-01 

DIABETES (SOCKERSJUKA) (E10-E14) 
Diabetes mellitus 
… 

DIABETES (E10-E14) 
Diabetes mellitus 
… 

Benämningen 

”sockersjuka” 

utgår 

2017-01-01 

DIABETES (E10-E14)  
Diabetes mellitus 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20) 

Följande fjärdepositioner används för 

kategorierna E10-E14: 

… 

.2† Med njurkomplikationer 

Diabetesnefropati (N08.3*) 

Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*) 

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*) 

DIABETES (E10-E14)  
Diabetes mellitus 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20) 

Följande fjärdepositioner används för 

kategorierna E10-E14: 

… 

.2† Med njurkomplikationer 

Diabetesnefropati UNS (N08.3*) 

Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*) 

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*) 

… 

Tillägg av 
UNS i exempel 

2023-01-01 
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… 

E12 Näringsbristrelaterad diabetes 
Diabetes mellitus malnutritionalis 

Anmärkning: 
Se ovan för fjärdepositionsindelning 

 

Innefattar: 
Näringsbristrelaterad diabetes mellitus: 

• insulinberoende 

• ej insulinberoende 

… 

E12 Näringsbristrelaterad diabetes 
Diabetes mellitus malnutritionalis 

Anmärkning: 
Se ovan för fjärdepositionsindelning 

 

Innefattar: 
Näringsbristrelaterad diabetes mellitus: 

• typ 1 

• typ 2 

… 

Ändring under 

Innefattar 

2014-01-01 

E13 Annan specificerad diabetes 
Alius diabetes mellitus specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Utesluter: 
Diabetes (vid): 

• ej insulinberoende (E11.-) 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O24.-) 

• insulinberoende (E10.-) 

• neonatal (P70.2) 

• näringsbristrelaterad (E12.-) 

… 

E13 Annan specificerad diabetes 
Alius diabetes mellitus specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Utesluter: 
Diabetes (vid): 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O24.-) 

• neonatal (P70.2) 

• näringsbristrelaterad (E12.-) 

• typ 1 (E10.-) 

• typ 2 (E11.-) 
… 
 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2014-01-01 

E13 Annan specificerad diabetes 
Alius diabetes mellitus specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Utesluter: 

Diabetes (vid): 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O24.-) 

• neonatal (P70.2) 

• näringsbristrelaterad (E12.-) 

• typ 1 (E10.-) 

• typ 2 (E11.-) 
… 

 

E13 Annan specificerad diabetes 
Alius diabetes mellitus specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 
 

Innefattar: 

MODY (maturity onset diabetes of the young) 

 
Utesluter: 
Diabetes (vid): 

… 

Tillägg av 

Innefattar 

2020-01-01 

E14 Icke specificerad diabetes 
Diabetes mellitus non specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 
Diabetes UNS 

Utesluter: 

Diabetes (vid): 

• ej insulinberoende (E11.-) 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O24.-) 

• insulinberoende (E10.-) 

• neonatal (P70.2) 

• näringsbristrelaterad (E12.-) 

… 

E14 Icke specificerad diabetes 
Diabetes mellitus non specificatus 

Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 
Diabetes UNS 

Utesluter: 

Diabetes (vid): 

• graviditet, förlossning och under 

barnsängstid (O24.-) 

• neonatal (P70.2) 

• näringsbristrelaterad (E12.-) 

• typ 1 (E10.-) 
• typ 2 (E11.-) 

… 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

2014-01-01 

E16.1 Annan hypoglykemi  
Encefalopati efter hypoglykemiskt koma  

Funktionell hyperinsulinism  

E16.1 Annan hypoglykemi  
Encefalopati efter hypoglykemiskt koma † 

(G94.3*) 

Funktionell hyperinsulinism  

Ändring och 

tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 
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Funktionell icke hyperinsulinemisk 

hypoglykemi  

Hyperinsulinism UNS  

Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller UNS 

Funktionell icke hyperinsulinemisk 

hypoglykemi  

Hyperinsulinism UNS  

Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller 

UNS 

Medfödd hyperinsulinism 

 
E25.0C Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig E25.0C 

 

Binjurebarkshyperplasi, sent debuterande 

form (icke klassisk form)  

Ändring av 

kodtext  

 

2021-01-01 

E29.1 Testikulär hypofunktion 
Defekt biosyntes av testikulära androgener 

UNS 

Testikulär hypogonadism UNS 

5-alfa-reduktasbrist (med manlig 

pseudohermafroditism) 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst 

(kapitel 20) 

E29.1 Testikulär hypofunktion 
Defekt biosyntes av testikulära androgener 

UNS 

Testikulär hypogonadism UNS 

5-alfa-reduktasbrist  

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst 

(kapitel 20) 

Text i exempel 
utgår 

2021-01-01 

E34.3 Kortvuxenhet som ej klassificeras på 

annan plats 
Kortvuxenhet: 

… 

 

Utesluter: 

… 

vid specificerade dysmorfa syndrom - 

klassificeras på syndromet i fråga - se den 

alfabetiska förteckningen 

… 

E34.3 Kortvuxenhet som ej klassificeras på 

annan plats 
Kortvuxenhet: 

… 

 

Utesluter: 

… 

vid specificerade dysmorfa syndrom - 

klassificera på syndromet i fråga 

… 

Borttag av text 

under Utesluter 
 

2023-01-01 

E34.5 Androgen resistens 
Androgenokänslighetssyndrom 

Manlig pseudohermafroditism med 

androgenresistens 

Reifensteins syndrom 

Sjukdom i perifer androgenreceptor 

Sjukdom i perifer hormonreceptor 

Testikulär feminisering 

 

E34.5 Androgen resistens 
Androgenokänslighetssyndrom 

Fullständig androgenokänslighet (CAIS) 

Partiell androgenokänslighet (PAIS) 

Reifensteins syndrom 

Sjukdom i perifer androgenreceptor 

Sjukdom i perifer hormonreceptor 

 

Ändring av 

exempel 
 

2021-01-01 

E34.5A Testikulär feminisering E34.5A Fullständig androgenokänslighet (CAIS) Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

E34.5B Pseudohermafroditism, manlig, med 

androgenresistens 

E34.5B Partiell androgenokänslighet (PAIS) Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

E63 Andra näringsbristtillstånd  
Aliae deficientiae nutritionales  
 

Utesluter:  

Dehydrering (E86)  

Failure to thrive (R62.8)  

Sena effekter av undernäring och andra 

näringsbristtillstånd (E64.-)  

Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92.-) 

E63 Andra näringsbristtillstånd  
Aliae deficientiae nutritionales  
 

Utesluter:  

Dehydrering (E86)  

Failure to thrive: 

• hos barn (R62.8) 

• hos vuxen (R64) 

• UNS (R62.8) 

Sena effekter av undernäring och andra 

näringsbristtillstånd (E64.-)  

Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92.-) 

Ändring och 

tillägg under 

Utesluter 

2018-01-01 

E66.2 Extrem fetma med alveolär 

hypoventilation 
Pickwicksyndrom 

E66.2 Extrem fetma med alveolär 

hypoventilation 
Obesity hypoventilation syndrome (OHS) 

Pickwicksyndrom 

Tillägg av 
inklusion 

2015-01-01 
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E71.3 Rubbningar i fettsyraomsättningen 
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] 

Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas 

… 

E71.3 Rubbningar i fettsyraomsättningen 
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] 

Brist på muskelkarnitin-palmityltransferas 
… 

Bindestreck 

infogas i 

exempel 

2020-01-01 

E71.3A Carnitincykel/transportdefekter E71.3A Karnitincykel/transportdefekter Rättelse av 

stavfel 

2020-01-01 

E78.0 Isolerad hyperkolesterolemi 
Familjär hyperkolesterolemi 
Fredrickson-typ IIa-hyperlipoproteinemi 

Hyperbetalipoproteinemi 

Hyperlipidemi, grupp A 
Low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [LDL] 

E78.0 
 

 

 

 

 

 

E78.0A 

E78.0W 

Isolerad hyperkolesterolemi 
Familjär hyperkolesterolemi 
Fredrickson-typ IIa-hyperlipoproteinemi 

Hyperbetalipoproteinemi 

Hyperlipidemi, grupp A 
Low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [LDL] 

 

Familjär hyperkolesterolemi 

Annan specificerad isolerad 

hyperkolesterolemi 

 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 

2019-01-01 

E84.8 Cystisk fibros med andra 

manifestationer 
Cystisk fibros med kombinerade manifestationer 

E84.8 Cystisk fibros med andra 

manifestationer 

Inklusion utgår 2013-01-01 

E86 Minskad vätskevolym 
… 

Utesluter: 

Dehydrering hos nyfödd (P74.1) 

Hypovolemisk: 

•postoperativ chock (T81.1) 

•traumatisk (T79.4) 

•UNS (R57.1) 

E86 Minskad vätskevolym 
… 

Utesluter: 

Dehydrering hos nyfödd (P74.1) 

Hypovolemisk chock: 

•postoperativ (T81.1) 

•traumatisk (T79.4) 

•UNS (R57.1) 

Rättning under 

Utesluter 

2017-01-01 

F03 Ospecificerad demens  
… 

 

Utesluter:  

Senil demens med delirium eller akut 

konfusion (F05.1)  

Senilitet UNS (R54) 

F03 Ospecificerad demens  
… 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

delirium eller akut konfusion med 

underliggande demenssjukdom 

 

Utesluter:  

Senilitet UNS (R54) 

Tillägg av 

kodnings-
anvisning 

 

Ändring under 
Utesluter 

(exempel 

utgår) 

2017-01-01 

F02.8* Demens vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Demens vid: 

• cerebral lipidos (E75.-†) 

• epilepsi (G40.-†) 
• förgiftningar (T36-T65†) 

• hepatolentikulär degeneration (E83.0†) 

• hyperkalcemi (E83.5†) 
• hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) 

• multipel skleros (G35†) 
… 

F02.8* Demens vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Demens vid: 

• cerebral lipidos (E75.-†) 

• epilepsi (G40.-†) 
• förgiftningar (T36-T65†) 

• hepatolentikulär degeneration (E83.0†) 

• hyperkalcemi (E83.5†) 
• hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) 

• lewykropp(s) (sjukdom) (G31.8†) 
• multipel skleros (G35†) 

… 

Tillägg av 
inklusion 

2015-01-01 

F05.1 Delirium med underliggande 

demenssjukdom  
Tillstånd som uppfyller ovanstående kriterier 

men som utvecklas under förloppet av en 

demens (F00-F03) 

F05.1 Delirium med underliggande 

demenssjukdom  
Tilläggskod kan användas för att ange typ av 

demenssjukdom 

Definition 

utgår 
 

Tillägg av 

kodnings-
anvisning 

2017-01-01 

F06.7 Lindrig kognitiv störning 
… Störningen kan skiljas från 

postkontusionellt syndrom (F07.1) och 

posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) 

F06.7 Lindrig kognitiv störning 
… Störningen kan skiljas från 

postkontusionellt syndrom och 

posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) 

Ändring av 

text 

(hänvisning till 
kod tas bort) 

2016-01-01 
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genom annan etiologi, färre och mildare 

symtom och vanligtvis kortare varaktighet. 
genom annan etiologi, färre och mildare 

symtom och vanligtvis kortare varaktighet. 

.2 Beroendesyndrom 
En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt 

beteendefenomen som utvecklas efter återkommande 

substansanvändning och som i typiska fall innefattar en 

stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera 

intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, 

prioritering av substansanvändning högre än andra 

aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland 

fysiska abstinenssymtom. 

Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv 

substans (som exempelvis tobak, alkohol eller diazepam), 

en klass av substanser (som exempelvis opiater) eller flera 

farmakologiskt olika psykoaktiva substanser. 

Dipsomani 

Kronisk alkoholism 

Narkomani 

.2 Beroendesyndrom 
En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt 

beteendefenomen som utvecklas efter återkommande 

substansanvändning och som i typiska fall innefattar en 

stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera 

intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, 

prioritering av substansanvändning högre än andra 

aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland 

fysiska abstinenssymtom. 

Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv 

substans (som exempelvis tobak, alkohol eller 

diazepam), en klass av substanser (som exempelvis 

opioider) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva 

substanser. 

Dipsomani 

Kronisk alkoholism 

Narkomani 

 

Ändring av 

beskrivnings-
text under 

avsnittet F10-

F19 

2016-01-01 

F10.0    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, akut intoxikation 

F10.0 Akut intoxikation orsakad av alkohol Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.1    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, skadligt bruk 

F10.1 Skadligt bruk av alkohol Ändrad kodtext 
 

2020-01-01 

F10.2    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, beroendesyndrom 

F10.2 Alkoholberoende Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.2A   Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska 

tecken på beroende 

F10.2A Alkoholberoende med fysiologiska tecken på 

beroende 

Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.2B   Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska 

tecken på beroende 

F10.2B Alkoholberoende utan fysiologiska tecken på 

beroende 

Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

  F10.2C Alkoholberoende, aktiv droganvändning Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F10.2D 

 

Alkoholberoende, tidig fullständig remission Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F10.2E Alkoholberoende, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F10.2F Alkoholberoende, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F10.2X   Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad F10.2X Alkoholberoende, ospecificerat Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.3    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, abstinens 

F10.3 Abstinens orsakad av alkohol Ändrad kodtext 
 

2020-01-01 

F10.4    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, abstinens med delirium 

F10.4 Abstinens med delirium orsakad av 

alkohol 

Ändrad kodtext 
 

2020-01-01 

F10.5    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, psykotisk störning 

F10.5 Psykotisk störning orsakad av alkohol Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.6    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, amnesisyndrom 

F10.6 Amnesisyndrom orsakat av alkohol Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 
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F10.7    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, psykotisk störning som 

resttillstånd eller med sen debut 

F10.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut, orsakad av 

alkohol 

Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.8    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

F10.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av alkohol 

Ändrad kodtext 

 

2020-01-01 

F10.9    Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, psykisk störning och 

beteendestörning, ospecificerad 

F10.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

alkohol, ospecificerade 

Ändrad kodtext 
 

2020-01-01 

F11 Psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av 
opiater 
Perturbationes mentis et morum ab 
usu opiatorum provocatae 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

F11 Psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade 
av opioider 
Perturbationes mentis et morum ab 
usu opioidum provocatae 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

Ändring av 

kategoritext 

 
Ändring av 

latin 

 

2016-01-01 

F11.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Akut intoxikation 

F11.0 Akut intoxikation orsakad av opioider Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F11.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Skadligt bruk 

F11.1 Skadligt bruk av opioider Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F11.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Beroendesyndrom 

F11.2 Opioidberoende Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F11.2C 

 

Opioidberoende, aktiv droganvändning Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

  F11.2D 

 

Opioidberoende, tidig fullständig remission Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

  F11.2E 

 

Opioidberoende, långvarig partiell remission Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

  F11.2F 

 

Opioidberoende, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

  F11.2X Opioidberoende, ospecificerat Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

F11.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Abstinens 

F11.3 Abstinens orsakad av opioider Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F11.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Abstinens med delirium 

F11.4 Abstinens med delirium orsakad av 

opioider 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F11.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Psykotisk störning 

F11.5 Psykotisk störning orsakad av 

opioider 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F11.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Amnesisyndrom 

F11.6 Amnesisyndrom orsakat av opioider 

 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F11.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Psykotisk störning som 

resttillstånd eller med sen debut 

F11.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

opioider 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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F11.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

F11.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av opioider 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F11.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

opioider-Psykisk störning och 

beteendestörning, ospecificerad 

F11.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av opioider, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Akut intoxikation 

F12.0 Akut intoxikation orsakad av 

cannabis 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F12.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Skadligt bruk 

F12.1 Skadligt bruk av cannabis Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Beroendesyndrom 

F12.2 Cannabisberoende Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F12.2C Cannabisberoende, aktiv 

droganvändning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F12.2D Cannabisberoende, tidig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F12.2E Cannabisberoende, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F12.2F Cannabisberoende, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F12.2X Cannabisberoende, ospecificerat Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F12.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Abstinens 

F12.3 Abstinens orsakad av cannabis Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F12.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Abstinens med delirium 

F12.4 Abstinens med delirium orsakad av 

cannabis 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Psykotisk störning 

F12.5 Psykotisk störning orsakad av 

cannabis 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Amnesisyndrom 

F12.6 Amnesisyndrom orsakat av cannabis 

 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Psykotisk störning som 

resttillstånd eller med sen debut 

F12.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

cannabis 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F12.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

F12.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av cannabis 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F12.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

cannabis-Psykisk störning och 

beteendestörning, ospecificerad 

F12.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av 

cannabis, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F13.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Akut 

intoxikation 

F13.0 Akut intoxikation orsakad av sedativa 

och hypnotika 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 
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F13.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Skadligt bruk 

F13.1 Skadligt bruk av sedativa och 

hypnotika 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F13.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-

Beroendesyndrom 

F13.2 Beroende av sedativa och hypnotika Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F13.2C Beroende av sedativa och hypnotika, 

aktiv droganvändning 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F13.2D Beroende av sedativa och hypnotika, 

tidig fullständig remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F13.2E Beroende av sedativa och hypnotika, 

långvarig partiell remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F13.2F Beroende av sedativa och hypnotika, 

långvarig fullständig remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F13.2X Beroende av sedativa och hypnotika, 

ospecificerat 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

F13.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Abstinens 

F13.3 Abstinens orsakad av sedativa och 

hypnotika 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F13.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Abstinens med 

delirium 

F13.4 Abstinens med delirium orsakad av 

sedativa och hypnotika 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F13.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Psykotisk 

störning 

F13.5 Psykotisk störning orsakad av 

sedativa och hypnotika 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F13.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-

Amnesisyndrom 

F13.6 Amnesisyndrom orsakat av sedativa 

och hypnotika 

 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F13.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Psykotisk 

störning som resttillstånd eller med sen 

debut 

F13.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

sedativa och hypnotika 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F13.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Andra 

specificerade psykiska störningar och 

beteendestörningar 

F13.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av sedativa och hypnotika 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F13.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

sedativa och hypnotika-Psykisk 

störning och beteendestörning, 

ospecificerad 

F13.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av sedativa 

och hypnotika, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F14.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Akut intoxikation 

F14.0 Akut intoxikation orsakad av kokain Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F14.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Skadligt bruk 

F14.1 Skadligt bruk av kokain Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 
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F14.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Beroendesyndrom 

F14.2 Kokainberoende Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F14.2C Kokainberoende, aktiv droganvändning Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F14.2D Kokainberoende, tidig fullständig 

remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F14.2E Kokainberoende, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F14.2F Kokainberoende, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

  F14.2X Kokainberoende, ospecificerat Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

F14.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Abstinens 

F14.3 Abstinens orsakad av kokain Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F14.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Abstinens med delirium 

F14.4 Abstinens med delirium orsakad av 

kokain 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F14.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Psykotisk störning 

F14.5 Psykotisk störning orsakad av kokain Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F14.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Amnesisyndrom 

F14.6 Amnesisyndrom orsakat av kokain  Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F14.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Psykotisk störning som 

resttillstånd eller med sen debut 

F14.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

kokain 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F14.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

F14.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av kokain 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F14.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

kokain-Psykisk störning och 

beteendestörning, ospecificerad 

F14.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av kokain, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-Akut 

intoxikation 

F15.0 Akut intoxikation orsakad av andra 

stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F15.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-Skadligt 

bruk 

F15.1 Skadligt bruk av andra stimulantia, 

däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Beroendesyndrom 

F15.2 Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

  F15.2C Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein, aktiv droganvändning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F15.2D Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein, tidig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 
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  F15.2E Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F15.2F Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F15.2X Beroende av andra stimulantia, 

däribland koffein, ospecificerat 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F15.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Abstinens 

F15.3 Abstinens orsakad av andra 

stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Abstinens med delirium 

F15.4 Abstinens med delirium orsakad av 

andra stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Psykotisk störning 

F15.5 Psykotisk störning orsakad av andra 

stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Amnesisyndrom 

F15.6 Amnesisyndrom orsakat av andra 

stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F15.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-

Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut 

F15.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av andra 

stimulantia, däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-Andra 

specificerade psykiska störningar och 

beteendestörningar 

F15.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av andra stimulantia, 

däribland koffein 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F15.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av andra 

stimulantia, däribland koffein-Psykisk 

störning och beteendestörning, 

ospecificerad 

F15.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av andra 

stimulantia, däribland koffein, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F16.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Akut intoxikation 

F16.0 Akut intoxikation orsakad av 

hallucinogener 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F16.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Skadligt bruk 

F16.1 Skadligt bruk av hallucinogener Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F16.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Beroendesyndrom 

F16.2 Beroende av hallucinogener Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F16.2C Beroende av hallucinogener, aktiv 

droganvändning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F16.2D Beroende av hallucinogener, tidig 

fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F16.2E Beroende av hallucinogener, långvarig 

partiell remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 
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  F16.2F Beroende av hallucinogener, långvarig 

fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F16.2X Beroende av hallucinogener, 

ospecificerat 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F16.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Abstinens 

F16.3 Abstinens orsakad av hallucinogener Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F16.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Abstinens med delirium 

F16.4 Abstinens med delirium orsakad av 

hallucinogener 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F16.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Psykotisk störning 

F16.5 Psykotisk störning orsakad av 

hallucinogener 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F16.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Amnesisyndrom 

F16.6 Amnesisyndrom orsakat av 

hallucinogener 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F16.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Psykotisk störning som 

resttillstånd eller med sen debut 

F16.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

hallucinogener 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F16.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Andra specificerade 

psykiska störningar och 

beteendestörningar 

F16.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av hallucinogener 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F16.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

hallucinogener-Psykisk störning och 

beteendestörning, ospecificerad 

F16.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av 

hallucinogener, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F17.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

akut intoxikation 

F17.0 Akut intoxikation orsakad av tobak  Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

skadligt bruk 

F17.1 Skadligt bruk av tobak Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

beroendesyndrom 

F17.2 Tobaksberoende Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

  F17.2C Tobaksberoende, aktiv droganvändning Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F17.2D Tobaksberoende, tidig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F17.2E Tobaksberoende, långvarig partiell 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F17.2F Tobaksberoende, långvarig fullständig 

remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F17.2X Tobaksberoende, ospecificerat Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F17.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

abstinens 

F17.3 Abstinens orsakad av tobak Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

abstinens med delirium 

F17.4 Abstinens med delirium orsakad av 

tobak 

Ändring av 
kodtext 

2019-01-01 
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F17.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

psykotisk störning 

F17.5 Psykotisk störning orsakad av tobak Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

amnesisyndrom 

F17.6 Amnesisyndrom orsakat av tobak Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut 

F17.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av tobak 

Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F17.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

F17.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av tobak 

 

Ändring av 
kodtext 

2019-01-01 

F17.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av tobak, 

psykisk störning och beteendestörning, 

ospecificerad 

F17.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av tobak, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

F18.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Akut 

intoxikation 

F18.0 Akut intoxikation orsakad av flyktiga 

lösningsmedel 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F18.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Skadligt bruk 

F18.1 Skadligt bruk av flyktiga 

lösningsmedel 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F18.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-

Beroendesyndrom 

F18.2 Beroende av flyktiga lösningsmedel Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  F18.2C Beroende av flyktiga lösningsmedel, 

aktiv droganvändning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F18.2D Beroende av flyktiga lösningsmedel, 

tidig fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F18.2E Beroende av flyktiga lösningsmedel, 

långvarig partiell remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F18.2F Beroende av flyktiga lösningsmedel, 

långvarig fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F18.2X Beroende av flyktiga lösningsmedel, 

ospecificerat 

Ny fördjup-
ningskod 

2023-01-01 

F18.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Abstinens 

F18.3 Abstinens orsakad av flyktiga 

lösningsmedel 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F18.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Abstinens med 

delirium 

F18.4 Abstinens med delirium orsakad av 

flyktiga lösningsmedel 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F18.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Psykotisk 

störning 

F18.5 Psykotisk störning orsakad av 

flyktiga lösningsmedel 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F18.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Amnesisyndrom 

F18.6 Amnesisyndrom orsakat av flyktiga 

lösningsmedel 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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F18.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Psykotisk 

störning som resttillstånd eller med sen 

debut 

F18.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av 

flyktiga lösningsmedel 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F18.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Andra 

specificerade psykiska störningar och 

beteendestörningar 

F18.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av flyktiga lösningsmedel 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F18.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av 

flyktiga lösningsmedel-Psykisk störning 

och beteendestörning, ospecificerad 

F18.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av flyktiga 

lösningsmedel, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.0 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Akut 

intoxikation 

F19.0 Akut intoxikation orsakad av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.1 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Skadligt bruk 

 

F19.1 Skadligt bruk av flera droger i 

kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.2 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-

Beroendesyndrom 

F19.2 Beroende av flera droger i 

kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

  F19.2C Beroende av flera droger i kombination 

och av andra psykoaktiva substanser, 

aktiv droganvändning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F19.2D Beroende av flera droger i kombination 

och av andra psykoaktiva substanser, 

tidig fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F19.2E Beroende av flera droger i kombination 

och av andra psykoaktiva substanser, 

långvarig partiell remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F19.2F Beroende av flera droger i kombination 

och av andra psykoaktiva substanser, 

långvarig fullständig remission 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

  F19.2X Beroende av flera droger i kombination 

och av andra psykoaktiva substanser, 

ospecificerat 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

F19.3 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Abstinens 

F19.3 Abstinens orsakad av flera droger i 

kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.4 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Abstinens med 

delirium 

F19.4 Abstinens med delirium orsakad av 

flera droger i kombination och av 

andra psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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F19.5 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Psykotisk 

störning 

F19.5 Psykotisk störning orsakad av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.6 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-

Amnesisyndrom 

F19.6 Amnesisyndrom orsakat av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F19.7 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Psykotisk 

störning som resttillstånd eller med sen 

debut 

F19.7 Psykotisk störning som resttillstånd 

eller med sen debut orsakad av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

F19.8 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Andra 

specificerade psykiska störningar och 

beteendestörningar 

F19.8 Andra specificerade psykiska 

störningar och beteendestörningar 

orsakade av flera droger i 

kombination och av andra 

psykoaktiva substanser 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F19.9 Psykiska störningar och 

beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser-Psykisk 

störning och beteendestörning, 

ospecificerad 

F19.9 Psykisk störning och 

beteendestörning orsakad av flera 

droger i kombination och av andra 

psykoaktiva substanser, ospecificerad 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F31.8 Andra specificerade bipolära 

sjukdomar 
Bipolär, typ 2-störning 
Recidiverande maniska episoder UNS 

F31.8 

 
 

 

 
F31.8A 

F31.8B 

 

F31.8C 

 

F31.8D 

 

F31.8E 

F31.8F 

Andra specificerade bipolära 

sjukdomar 
Bipolär, typ 2-störning 
Recidiverande maniska episoder UNS 

 
Bipolär sjukdom typ 2, hypoman episod 

Bipolär sjukdom typ 2, lindrig eller 

medelsvår depressiv episod 

Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod 

utan psykotiska symtom  

Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod 

med psykotiska symtom  

Bipolär sjukdom typ 2, blandad episod  

Bipolär sjukdom typ 2, utan aktuella symtom 

Nya 

fördjupnings-
koder 

2020-01-01 

  F31.8W  Bipolär sjukdom, annan specificerad Ny 

fördjupnings-
kod 

2021-01-01 

F42.8 Andra specificerade tvångssyndrom 

 

F42.8 

 
F42.8A  

F42.8W 

Andra specificerade tvångssyndrom 

 
Samlarsyndrom 

Annat specificerat tvångssyndrom 

 

Nya 

fördjupnings-

koder 

2019-01-01 

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom 
… 

Traumatisk neuros 

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) 
… 

Traumatisk neuros 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår 

stress 
 

F43.8 Andra specificerade reaktioner på 

svår stress 

 

Anmärkning 

utgår 

2018-01-01 
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Innefattar 

Utmattningssyndrom 

 

Anmärkning 

Om vid utmattningssyndrom depression eller 

annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger 

anges denna som huvuddiagnos. 

Utmattningssyndrom anges i dessa fall som 

bidiagnos 

Innefattar 

Utmattningssyndrom 

F48.1 Depersonalisations- och 

derealisationssyndrom 
En ovanlig störning, där patienten påtalar 

kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet 

… 

 

F48.1 Depersonalisations-

derealisationssyndrom 
En ovanlig störning, där patienten påtalar 

kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet 

… 

 

Ändring av 
kodtext 

2019-01-01 

F50.5 Kräkningar sammanhängande med 

andra psykiska störningar  
Upprepade kräkningar som förekommer vid 

dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri 

(F45.2) och som inte helt kan förklaras med 

somatiska tillstånd. Denna subkategori kan 

även användas för dubbelkodning tillsammans 

med O21.- (Ihållande kräkningar under 

graviditeten) när emotionella faktorer är den 

främsta orsaken till återkommande illamående 

och kräkning under graviditeten.  

Psykogena kräkningar  

 

Utesluter:  

Illamående (R11)  

Kräkning UNS (R11) 

F50.5 Kräkningar sammanhängande med 

andra psykiska störningar  
Upprepade kräkningar som förekommer vid 

dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri 

(F45.2) och som inte helt kan förklaras med 

somatiska tillstånd.  

Psykogena kräkningar  

 

Tilläggskod (O21.-) kan användas för att 

ange ihållande kräkningar under graviditet 

 

Utesluter:  

Illamående (R11)  

Kräkning UNS (R11) 

Definitionstext 

utgår 

 
Tillägg av 

kodnings-

instruktion. 

2018-01-01 

F54 Psykologiska faktorer och 
beteendefaktorer med betydelse 
för störningar eller sjukdomar 
som klassificeras annorstädes 

… 
 

Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga 

tillstånd 
Exempel på användning av kategorin är: 

• astma F54 och J45.- 

• colon irritabile F54 och K58.- 

• dermatit F54 och L23-L25 

• magsår F54 och K25.- 

• ulcerös kolit F54 och K51.- 

• urtikaria F54 och L50.- 

… 

F54 Psykologiska faktorer och 
beteendefaktorer med 
betydelse för störningar eller 
sjukdomar som klassificeras 
annorstädes 

… 
 
Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga 

tillstånd 

Exempel på användning av kategorin är: 

• astma F54 och J45.- 

• colon irritabile F54 och K58.- 

• dermatit F54 och L23-L25 

• irritable bowel syndrome [IBS] F54 och K58.- 

• magsår F54 och K25.- 

• ulcerös kolit F54 och K51.- 

• urtikaria F54 och L50.- 

… 

Tillägg av 
inklusion 

2016-01-01 

F63.1 Pyromani  
… 

Utesluter:  

… 

Pyromandåd som orsak till observation för 

misstänkt psykisk störning (Z03.2) 

F63.1 Pyromani  
… 

Utesluter:  

… 

Pyromandåd som orsak till observation för 

misstänkt psykisk störning som uteslutits och 

avskrivits (Z03.2) 

 

Ändring under 

Utesluter 

2018-01-01 

F63.2 Kleptomani  
… 

F63.2 Kleptomani  
… 

Ändring under 

Utesluter 

2018-01-01 
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Utesluter:  

… 

Snatteri som orsak till observation för 

misstänkt psykisk störning (Z03.2) 

Utesluter:  

… 

Snatteri som orsak till observation för 

misstänkt psykisk störning som uteslutits och 

avskrivits (Z03.2) 

 

F80.1 Expressiv språkstörning 
En specifik utvecklingsstörning … 

Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ 

Utesluter: 

Dysfasi och afasi UNS (R47.0) 

Elektiv mutism (F94.0) 

Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-

Kleffner] (F80.3) 

Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-) 

Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79) 

Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ 

(F80.2) 

 

F80.1 Expressiv språkstörning 
En specifik utvecklingsstörning … 

Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ 

Utesluter: 

Dysfasi och afasi UNS (R47.0) 

Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-

Kleffner] (F80.3) 

Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-

) 

Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79) 

Selektiv mutism (F94.0) 

Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ 

(F80.2) 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

2023-01-01 

F80.2 Impressiv språkstörning 
En specifik utvecklingsstörning .... 

Medfödd avsaknad av hörselperception 

… 

Utesluter: 

Autism (F84.0-F84.1) 

Dysfasi och afasi: 

• UNS (R47.0) 

• expressiv typ (F80.1) 

Elektiv mutism (F94.0) 

Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-

Kleffner] (F80.3) 

Psykisk utvecklingsstörning  

(F70-F79) 

Språkförsening orsakad av dövhet (H90-H91) 

F80.2 Impressiv språkstörning 
En specifik utvecklingsstörning … 

Medfödd avsaknad av hörselperception 

… 

Utesluter: 

Autism (F84.0-F84.1) 

Dysfasi och afasi: 

• UNS (R47.0) 

• expressiv typ (F80.1) 

Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-

Kleffner] (F80.3) 

Psykisk utvecklingsstörning  

(F70-F79) 

Selektiv mutism (F94.0) 

Språkförsening orsakad av dövhet (H90-

H91) 

 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2023-01-01 

F94.0 Elektiv mutism 
… 

Selektiv mutism 

Utesluter 

Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-) 

… 

F94.0 Selektiv mutism 
… 

Elektiv mutism 

Utesluter 

Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-) 

… 

Ändring av 

kodtext 
Ändring av 

exempel 

(kodtext och 
exempel byter 

plats) 

2023-01-01 

G04 Encefalit, myelit och 
encefalomyelit  
… 

Utesluter:  

Akut transversell myelit (G37.3)  

Alkoholencefalopati (G31.2)  

Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)  

Encefalopati UNS (G93.4)  

Multipel skleros (G35)  

Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)  

Toxisk encefalopati (G92) 

G04 Encefalit, myelit och 
encefalomyelit  
… 

Utesluter:  

Akut transversell myelit (G37.3)  

Alkoholencefalopati (G31.2)  

Encefalopati UNS (G93.4)  

Multipel skleros (G35)  

Myalgisk encefalomyelit (G93.3) 

Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)  

Toxisk encefalopati (G92) 

 

Ändring under 

Utesluter 

2018-01-01 

G04.1 Tropisk spastisk paraplegi G04.1 Myelopati associerad med humant T-

cellslymfotropt virus 
Tropisk spastisk paraplegi 

Ändring av 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 
(tidigare 

kodtext blir 

inklusion) 

2018-01-01 
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G04.8 Annan specificerad encefalit, myelit 

och encefalomyelit 
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS 

G04.8 Annan specificerad encefalit, myelit 

och encefalomyelit 
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS 

 
Tilläggskod kan användas för att ange epileptiska 

anfall (G40.-) 

Tillägg av 

anvisning 

2013-01-01 

G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: 

• adenovirusinfektion (A85.1†) 

• cytomegalvirusinfektion (B25.8†) 

• enterovirusinfektion (A85.0†) 

• Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†) 

• herpes simplex-infektion 

(B00.4†) 

• influensa (J09†, J10.8†, J11.8†) 

• mässling (B05.0†) 

• påssjuka (B26.2†) 

• röda hund (B06.0†) 

• vattkoppor (B01.1†) 

• zoster (B02.0†) 

G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit 

vid virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: 

• adenovirusinfektion (A85.1†) 

• cytomegalvirusinfektion (B25.8†) 

• enterovirusinfektion (A85.0†) 

• Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†) 

• herpes simplex-infektion 

(B00.4†) 

• influensa: 

• identifierat säsongsvirus (J10.8†) 

• identifierat zoonotiskt eller pandemiskt 

virus (J09†) 

• virus ej identifierat (J11.8†) 

• mässling (B05.0†) 

• påssjuka (B26.2†) 

• röda hund (B06.0†) 

• vattkoppor (B01.1†) 

• zoster (B02.0†) 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

G09 Sena effekter av 
inflammatoriska sjukdomar i 
centrala nervsystemet 
Sequelae tardivae morborum 
inflammatoriorum systematis nervosi 
centralis 

Anmärkning: 
G09 används för att ange sena effekter av tillstånd 

som primärt kodas under G00-G08 (utesluter 

asteriskkoder). Dessa sena effekter kan själva också 
klassificeras annorstädes. Med ”sena effekter” avses 

tillstånd som medicinskt betraktas som ”sena” eller 

som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens 
början. För användning av denna kategori hänvisas 

till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet. 

G09 skall inte användas för kronisk inflammatorisk 
sjukdom i centrala nervsystemet. Sådana tillstånd 

kodas som aktuell inflammatorisk sjukdom i centrala 

nervsystemet. 

G09 Sena effekter av 
inflammatoriska sjukdomar i 
centrala nervsystemet 
Sequelae tardivae morborum 
inflammatoriorum systematis nervosi 
centralis 

Anmärkning: 
G09 används för att ange sena effekter av tillstånd 

som primärt kodas under G00-G08 (utesluter 

asteriskkoder). Dessa sena effekter kan själva 
också klassificeras annorstädes. Med ”sena 

effekter” avses tillstånd som medicinskt betraktas 

som ”sena” eller som kvarstår ett år eller mer efter 
grundsjukdomens början. För användning av 

denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för 

morbiditet och mortalitet. 
G09 skall inte användas för kroniska 

inflammatoriska sjukdomar i centrala 

nervsystemet. Sådana tillstånd kodas som aktuella 

inflammatoriska sjukdomar i centrala 

nervsystemet. 

Ändring av 

text under 
Anmärkning 

2012-01-01 

G12.2 Motorneuronsjukdom  
Familjär motorneuronsjukdom  

Lateralskleros:  

• amyotrofisk (ALS)  

• primär  

Progressiv  

• bulbärpares  

• spinal muskelatrofi  

G12.2 Motorneuronsjukdom  
Familjär motorneuronsjukdom  

Kennedys sjukdom 

Lateralskleros:  

• amyotrofisk (ALS)  

• primär  

Progressiv  

• bulbärpares  

• spinal muskelatrofi  

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 

G23 Andra degenerativa sjukdomar i 
basala ganglierna 
Alii morbi degenerativi gangliorum 
basalium 
Utesluter: 
Multipel systemdegeneration 

G23 Andra degenerativa sjukdomar 
i basala ganglierna 
Alii morbi degenerativi gangliorum 
basalium 

 

Utesluter utgår 2016-01-01 
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(G90.3) 

G23.1 Progressiv supranukleär oftalmoplegi 

[Steele-Richardson-Olszewski] 

G23.1 Progressiv supranukleär oftalmoplegi 

[Steele-Richardson-Olszewski] 
Progressiv supranukleär pares  

Tillägg av 

inklusion 

 

2013-01-01 

G23.2 Striatonigral degeneration G23.2 Multipel systematrofi, parkinsontyp 

[MSA-P] 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

- - G23.3 Multipel systematrofi, cerebellär typ 

[MSA-C] 

Ny kod 2016-01-01 

G23.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i basala ganglierna 
Förkalkning i basala ganglierna 

G23.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i basala ganglierna 
Förkalkning i basala ganglierna 

Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-

Drager] 

 

Utesluter: 

Ortostatisk hypotension UNS (I95.1) 

Tillägg av 

inklusion 

 
Tillägg av 

Utesluter 

2016-01-01 

G25.8 Andra specificerade 

basalgangliesjukdomar och 

rörelserubbningar 
Restless legs 

Stiff man syndrome                 

G25.8 Andra specificerade 

basalgangliesjukdomar och 

rörelserubbningar 
Akatisi (läkemedelsutlöst)  

Restless legs 

Stiff man syndrome 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel XX) 

Tillägg av 

inklusion  
 

Tillägg av 

kodnings-
anvisning 

2014-01-01 

G25.8 Andra specificerade 

basalgangliesjukdomar och 

rörelserubbningar  
Akatisi (läkemedelsutlöst)  

Restless legs  

Stiff man syndrome  

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

G25.8 Andra specificerade 

basalgangliesjukdomar och 

rörelserubbningar  
Akatisi (läkemedelsutlöst)  

Restless legs  

Stiff-person[man] syndrome  

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

orsakande läkemedel (kapitel 20) 

Ändring av 

inklusion  

2018-01-01 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans 

[Alpers sjukdom] 

Lewykroppsdemens 

Subakut nekrotiserande 

encefalopati [Leighs syndrom] 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans 

[Alpers sjukdom] 

Lewykroppsdemens† (F02.8*) 

Subakut nekrotiserande 

encefalopati [Leighs syndrom] 

Tillägg av 

daggertecken 

och kod i 
inklusion 

2015-01-01 

- - G47.1A Idiopatisk hypersomni med lång sömntid Ny 
fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.1B Idiopatisk hypersomni med kort sömntid Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.1W Annan specificerad hypersomni (inklusive 

sekundär hypersomni) 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.1X Hypersomni, ospecificerad Ny 

fördjupnings-
kod 

2018-01-01 

- - G47.4A Narkolepsi typ 1 (narkolepsi med kataplexi 

och/eller patologiskt lågt hypokretinvärde) 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 
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- - G47.4B Narkolepsi typ 2 (narkolepsi utan kataplexi 

och med icke patologiskt eller icke uppmätt 

hypokretinvärde) 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.4W Annan specificerad narkolepsi och kataplexi 

(inklusive sekundär narkolepsi) 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.4X Narkolepsi och kataplexi, ospecificerad Ny 

fördjupnings-
kod 

2018-01-01 

- - G47.8A Kleine-Levins syndrom Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.8B Parasomnier Ny 

fördjupnings-
kod 

2018-01-01 

- - G47.8C Sömnbetingade rörelsestörningar Ny 

fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

- - G47.8W Annan specificerad sömnstörning Ny 

fördjupnings-
kod 

2018-01-01 

G51.0 Bells pares 
Ansiktsförlamning 

Facialispares 

G51.0 Bells pares 
Ansiktsförlamning UNS 

Facialispares  

• UNS 

• vid nedre motorneuronlesion (perifer 

pares) 

 

Utesluter: 
Facialispares vid övre motorneuronlesion (central 

pares) (G83.6) 

 

Ändring och 

tillägg av 

inklusioner 
Tillägg av 

Utesluter 

2019-01-01 

G54.0    Sjukdomar i brakialplexus  
Toraxapertursyndrom 

G54.0    Sjukdomar i brakialplexus  
Thoracic outlet syndrome (TOS) 

Toraxapertursyndrom 

Tillägg av 

exempel 

 

2020-01-01 

G56.4 Kausalgi - - Kod utgår, se 
G90.6 

2019-01-01 

G63.8* Polyneuropati vid andra sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 
Uremisk neuropati (N18.8†) 

G63.8* Polyneuropati vid andra sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 
Uremisk neuropati (N18.5†) 

Ändring av 

kod i inklusion 

2015-01-01 

- - G83.5 Locked-in-syndrome Ny kod 2015-01-01 

- - G83.6 Facialispares vid övre 

motorneuronlesion  
Central facialispares 

  
Utesluter:  
Bells pares (G51.0)  

Facialispares vid nedre motorneuronlesion (perifer 
pares) (G51.0) 

 

Ny kod 2019-01-01 

G90.3 Multipel systemdegeneration 
Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager] 

Utesluter: 

Ortostatisk hypotension UNS (I95.1) 

- - Kod utgår 
(se även 

G23.8) 

2016-01-01 

- - G90.5 Komplext regionalt smärtsyndrom, 

typ 1 
Complex regional pain syndrome (CRPS) type I 

Sympatisk reflexdystrofi 

 

Ny kod 2019-01-01 
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- - G90.6 Komplext regionalt smärtsyndrom, 

typ 2 
Complex regional pain syndrome (CRPS) type II 

Kausalgi 

 

Ny kod 2019-01-01 

- - G90.7 Komplext regionalt smärtsyndrom, 

annan och ospecificerad typ 

 

Ny kod 2019-01-01 

G91 Hydrocefalus (vattenskalle, 
ökad mängd 
hjärnkammarvatten) 
Hydrocephalus 

Innefattar: 

Förvärvad hydrocefalus 

 
Utesluter: 

Medfödd hydrocefalus (Q03.-) 

Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos 
(P37.1) 

G91 Hydrocefalus (vattenskalle) 
Hydrocephalus 

Innefattar: 

Förvärvad hydrocefalus 

 

Utesluter: 

Medfödd hydrocefalus (Q03.-) 

Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd (P91.7) 
Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos 

(P37.1) 

Ändring av 

kategoritext 

Tillägg under 
Utesluter 

2016-01-01 

G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion  
Benign myalgisk encefalomyelit  

 

Innefattar:  

Kroniskt trötthetssyndrom 

G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion  
Myalgisk encefalomyelit  

 

Innefattar:  

Kroniskt trötthetssyndrom 

 

Ändring av 

inklusion  

2018-01-01 

- - G94.3* Encefalopati vid sjukdomar som 

klassificeras på annan plats 

 

Ny kod 2018-01-01 

G98 Andra sjukdomar i nervsystemet 

som ej klassificeras på annan plats 
… 
Sjukdom i nervsystemet UNS 

G98 Andra sjukdomar i nervsystemet 

som ej klassificeras på annan plats 
… 
Charcots artropati† (M14.6*) 

Sjukdom i nervsystemet UNS 

 

Tillägg av 

inklusion 

2019-01-01 

H02.2 Lagoftalmos H02.2 Lagoftalmus Ändring/ 
rättelse av 

kodtext 

2016-01-01 

H02.5 Andra störningar av 

ögonlocksfunktionen  
Ankyloblefaron  

Blefarofimos  

Ögonlocksretraktion  

 

Utesluter:  

Blefarospasm (G24.5)  

Psykogena tics (F95.-)  

Tics av organisk orsak (G25.6) 

H02.5 Andra störningar av 

ögonlocksfunktionen  
Ankyloblefaron  

Blefarofimos  

Ögonlocksretraktion  

 

Utesluter:  

Blefarospasm (G24.5)  

Tics: 

• av organisk orsak (G25.6) 

• psykogena (F95.-) 

• UNS (F95.9) 

Ändring och 

tillägg av 

Utesluter 

2017-01-01 

H05.2 Tillstånd med exoftalmos 

… 

H05.2 Tillstånd med exoftalmus 

… 

Ändring/ 

rättelse av 

kodtext 

2016-01-01 

H05.4 Enoftalmos H05.4 Enoftalmus Ändring/ 
rättelse av 

kodtext 

2016-01-01 

H06.2* Dystyreoid exoftalmos (E05.-†) H06.2* Dystyreoid exoftalmus (E05.-†) Ändring/ 

rättelse av 

kodtext 

2016-01-01 
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H18.1 Bullös keratopati H18.1 Bullös keratopati 
Utesluter: 

Keratopati (bullös afaki) efter kataraktkirurgi 

(H59.0) 

Tillägg av 

Utesluter 

2017-01-01 

H31.8 Andra specificerade förändringar i 

korioidea 

H31.8 Andra specificerade förändringar i 

korioidea 
Korioidal neovaskularisering 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

H32.0* Korioretinal inflammation vid 

infektions- och parasitsjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Korioretinit (vid): 

• syfilitisk, sen (A52.7†) 

• tuberkulös (A18.5†) 

• Behçets sjukdom (M35.2†) 

• toxocariasis (B83.0†) 

• toxoplamos (B58.0†) 

H32.0* Korioretinal inflammation vid 

infektions- och parasitsjukdomar som 

klassificeras på annan plats 
Korioretinit (vid): 

• syfilitisk, sen (A52.7†) 

• tuberkulös (A18.5†) 

• toxocariasis (B83.0†) 

• toxoplamos (B58.0†) 

Ändring av 
kodtext 

 

Inklusion utgår 
(se H32.8*) 

2017-01-01 

H32.8* Andra korioretinala förändringar vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 

H32.8* Andra korioretinala förändringar vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats 
Korioretinit vid Behçets sjukdom (M35.2†) 

Ändring av 

kodtext 
 

Tillägg av 

inklusion 

2017-01-01 

H35.1A Prematuritetsretinopati; demarkationslinje 

mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad 

retina  

H35.1A Prematuritetsretinopati: demarkationslinje 

mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad 

retina  

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1B Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall 

(ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i 

centrum 

H35.1B Prematuritetsretinopati: lätt upphöjd vall 

(ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i 

centrum 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1C Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga 

och vidgade kärl i centrum 

H35.1C Prematuritetsretinopati: ridge med slingriga 

och vidgade kärl i centrum 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1D Prematuritetsretinopati; ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej 

vidgade eller slingriga kärl i centrum 

H35.1D Prematuritetsretinopati: ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej 

vidgade eller slingriga kärl i centrum 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1E Prematuritetsretinopati; ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar samt 

vidgade och slingriga kärl i centrum 

H35.1E Prematuritetsretinopati: ridge med 

extraretinala fibrovaskulära förändringar 

samt vidgade och slingriga kärl i centrum 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1F Prematuritetsretinopati; subtotal 

retinalavlossning 

H35.1F Prematuritetsretinopati: subtotal 

retinalavlossning 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H35.1G Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning, 

retrolental fibroplasi 

H35.1G Prematuritetsretinopati: total 

retinalavlossning, retrolental fibroplasi 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

H44.8 Andra specificerade förändringar i 

ögongloben 
Hemoftalmos 
Luxation av ögongloben 

H44.8 Andra specificerade förändringar i 

ögongloben 
Hemoftalmus 
Luxation av ögongloben 

Ändring/ 

rättelse av 
inklusion 

2016-01-01 

H47.0 Optikusförändringar som ej 

klassificeras på annan plats  
Blödning i optikusskidan  

Ischemisk optikusneuropati  

Kompression av synnerven 

H47.0 Optikusförändringar som ej 

klassificeras på annan plats  
Blödning i optikusskidan  

(Foster-)Kennedys syndrom 

Ischemisk optikusneuropati  

Kompression av synnerven 

 

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 
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H54.0 Blindhet i båda ögonen 
Synnedsättning kategori 5 

H54.0 Blindhet i båda ögonen 
Synnedsättning kategorierna 3, 4, 5 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

H58.8* Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats  
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras på 

annan plats:  

• kongenital:  

• tidigt stadium (A50.0†)  

• sent stadium (A50.3†)  

• tidigt stadium (sekundär) (A51.4†)  

• sent stadium (A52.7†)  

H58.8* Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ vid 

sjukdomar som klassificeras på annan 

plats  
Syfilitisk okulopati som ej klassificeras på 

annan plats:  

• kongenital:  

• tidigt stadium (A50.0†)  

• sent stadium (A50.3†)  

• tidigt stadium (sekundär) (A51.4†)  

• sent stadium (A52.7†)  

Tyreotoxisk ögonsjukdom (E05.-†) 

Tillägg av 
inklusion  

2018-01-01 

H65.0 Akut serös mellanöreinflammation 
Akut och subakut sekretorisk 

mellanöreinflammation 

H65.0 Akut serös mellanöreinflammation 
Akut och subakut sekretorisk 

mellanöreinflammation 

Akut serös mediaotit 
Akut serös otitis media 

Tillägg av 

exempel 

 

2020-01-01 

H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation 
Kronisk serös mediaotit 

Kronisk serös otitis media (SOM) 

Tillägg av 

exempel 

2020-01-01 

H66.0 Akut varig mellanöreinflammation H66.0 Akut varig mellanöreinflammation 

(akut mediaotit) 
Akut otitis media (AOM) 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

exempel 

2020-01-01 

H67.1* Mellanöreinflammation vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Otitis media vid: 

• influensa (J09-J11†) 

• mässling (B05.3†) 

H67.1* Mellanöreinflammation vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Otitis media vid: 

• influensa: 

• identifierat säsongsvirus (J10.8†) 

• identifierat zoonotiskt eller 

pandemiskt virus (J09†) 

• virus ej identifierat (J11.8†) 

• mässling (B05.3†) 

Ändring av 
inklusion 

2016-01-01 

H90 Ledningshinder och sensorineural 
hörselnedsättning 
Surditas conductiva et sensorineuralis 
 

Innefattar 

Medfödd dövhet 

Utesluter 

Dövstumhet som ej klassificeras på annan 

plats (H91.3) 

Dövhet UNS (H91.9) 

Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3) 

Hörselnedsättning UNS (H91.9) 

Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0) 

Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2) 

H90 Ledningshinder och 
sensorineural hörselnedsättning 
Surditas conductiva et sensorineuralis 
 

Innefattar 

Medfödd dövhet 

Utesluter 

Döv och ej talspråkig, som ej klassificeras på 

annan plats (H91.3) 

Dövhet, ospecificerad (H91.9) 

Hörselnedsättning på grund av buller 

(H83.3) 

Hörselnedsättning UNS (H91.9) 

Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0) 

Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning 

(H91.2) 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

2023-01-01 

H91.3 Dövstumhet som ej klassificeras på 

annan plats 

H91.3 Döv och ej talspråkig, som ej 

klassificeras på annan plats 
Utesluter:  

Dövhet, ospecificerad (H91.9) 

Medfödd dövhet (H90.-) 

Ändring av 

kodtext 
Tillägg av 

Utesluter 

2023-01-01 
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H91.9 Hörselnedsättning, ospecificerad 
Dövhet UNS 

Hörselnedsättning: 

• för höga frekvenser 

• för låga frekvenser 

• UNS 

H91.9 Hörselnedsättning och dövhet, 

ospecificerad 
Hörselnedsättning: 

• för höga frekvenser 

• för låga frekvenser 

• UNS 

Utesluter:  

Medfödd dövhet (H90.-) 

Ändring av 

kodtext 

Exempel utgår 
Tillägg av 

Utesluter 

2023-01-01 

H92.0 Otalgi  
Öronvärk 

H92.0 Otalgi (öronvärk) 

 

Ändring av 

kodtext 
(exempel 

flyttar till 

kodtext) 

2023-01-01 

HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT 
BLODTRYCK OCH DÄRMED 
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR) 
(I10-I15)  
Morbi hypertonici  
 
Anmärkning:  

Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25) 

anges som bidiagnos (tilläggskod)  

 

Utesluter:  

Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning och 

under barnsängstid (O10-O11, O13- O16)  

Neonatal hypertoni (P29.2)  

Pulmonell hypertoni (I27.0) 

HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT 
BLODTRYCK OCH DÄRMED 
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR)  
(I10-I15)  
Morbi hypertonici  
 
Anmärkning:  

Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25) 

anges som bidiagnos (tilläggskod)  

 

Utesluter:  

Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning 

och under barnsängstid (O10-O11, O13- O16)  

Neonatal hypertoni (P29.2)  

Pulmonell hypertoni: 

• primär (I27.0) 

• sekundär (I27.2) 

Ändring och 

tillägg under 

Utesluter 

2017-01-01 

I20.8 Andra former av angina pectoris 
Ansträngningsangina 

Stenokardi 

 

I20.8 Andra former av angina pectoris 
Ansträngningsangina 

Coronary slow flow syndrome 

Stenokardi 

Tillägg av 

inklusion 
 

2013-01-01 

I20.8 Andra former av angina pectoris 
Ansträngningsangina 

Coronary slow flow syndrome 

Stenokardi 

I20.8 Andra former av angina pectoris 
Ansträngningsangina 

Coronary slow flow syndrome 

Stabil angina 

Stenokardi 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

I21.4 Akut subendokardiell infarkt 
Icke transmural hjärtinfarkt UNS 

I21.4 Akut subendokardiell infarkt 
Hjärtinfarkt med icke-ST-höjning (NSTEMI) 

Icke transmural hjärtinfarkt UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

I21.4 Akut subendokardiell infarkt 
Hjärtinfarkt med icke-ST-höjning (NSTEMI) 

Icke transmural hjärtinfarkt UNS 

I21.4 Akut subendokardiell infarkt 
Hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) 

Icke transmural hjärtinfarkt UNS 

Ändring av 
inklusionstext 

2017-01-01 

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 
Morbus ischaemicus myocardii 
chronicus 

Utesluter: 

Angina pectoris (I20.-) 

Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6) 

I25 Kronisk ischemisk 
hjärtsjukdom 
Morbus ischaemicus myocardii 
chronicus 

Utesluter: 

Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6) 

Text under 

Utesluter 

utgick 
egentligen år 

2009 men 

missades att 
tas bort vid 

nytryck av 

ICD-10-SE 

2014-01-01 

I25.4 Koronarartäraneurysm 
Förvärvad koronar arteriovenös fistel 

Utesluter: 

I25.4 Koronarartäraneurysm och 

dissektion 
Förvärvad koronar arteriovenös fistel 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 
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Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5) Utesluter: 

Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5) 

I32.8* Perikardit vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Perikardit vid systemisk lupus 

erythematosus (M32.1†) 

Reumatoid perikardit (M05.3†) 

Uremisk perikardit (N18.8†) 

I32.8* Perikardit vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Perikardit vid systemisk lupus 

erythematosus (M32.1†) 

Reumatoid perikardit (M05.3†) 

Uremisk perikardit (N18.5†) 

Ändring av 
kod i inklusion 

2015-01-01 

I34 Icke reumatiska 
mitralisklaffsjukdomar 
Morbi valvae mitralis non 
rheumatici 
 
Utesluter: 

När specificerad som reumatisk eller av okänd 

orsak eller UNS (I05.-) 

När specificerad som medfödd l (Q23.2, 

Q23.3) 

I34 Icke reumatiska 
mitralisklaffsjukdomar 
Morbi valvae mitralis non 
rheumatici 
 

Utesluter: 

När specificerad som reumatisk eller av 

okänd orsak eller UNS (I05.-) 

När specificerad som medfödd (Q23.2-

Q23.9) 

Rättelse av 
skrivfel under 

Utesluter 

 

Ändring av 

kodintervall 

under 
Utesluter 

2015-01-01 

I35 Icke reumatiska 
aortaklaffsjukdomar 
Morbi valvae aortae non rheumatici 
 
Utesluter: 

Hypertrofisk subaortastenos (I42.1) 

När specificerad som medfödd (Q23.0,Q23.1) 

När specificerad som reumatisk (I06.-) 

I35 Icke reumatiska 
aortaklaffsjukdomar 
Morbi valvae aortae non rheumatici 
 
Utesluter: 

Hypertrofisk subaortastenos (I42.1) 

När specificerad som medfödd (Q23.0-

Q23.1, Q23.4-Q23.9) 

När specificerad som reumatisk (I06.-) 

Tillägg av 
kodintervall 

under 

Utesluter 

2015-01-01 

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit (akut) (J09†, J10.8†, 

J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit (akut): 

identifierat säsongsvirus (J10.8†) 

• identifierat zoonotiskt eller 

pandemiskt virus (J09†) 

• virus ej identifierat (J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier 
Takotsubo 

Tillägg av 

exempel 

2021-01-01 

I43.8* Kardiomyopati vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats  
Gikttofi i hjärtat (M10.0†)  

Tyreotoxisk hjärtsjukdom (E05.9†) 

I43.8* Kardiomyopati vid andra sjukdomar 

som klassificeras på annan plats  
Gikttofi i hjärtat (M10.0†)  

Tyretoxisk hjärtsjukdom (E05.-†) 

 

Ändring av 

kod i inklusion  

2018-01-01 

I44.1B AV-block grad II/Möbitz typ II I44.1B AV-block grad II/Mobitz typ II Ändrad 
kodtext 

2020-01-01 

I45.8 Andra specificerade 

retledningsrubbningar 
Atrioventrikulär dissociation 

Interferensdissociation 

Långt QT-syndrom 

 

Utesluter: 

Förlängt QT-intervall (R94.3) 

I45.8 Andra specificerade 

retledningsrubbningar 
Atrioventrikulär dissociation 

Interferensdissociation 

 

Utesluter: 

Förlängt QT-intervall (R94.3) 

Långt QT-syndrom (I49.8) 

Inklusion utgår 

(se även I49.8) 

 
Tillägg under 

Utesluter 

2015-01-01 
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I47.1 Paroxysmal supraventrikulär 

takykardi 
Paroxysmal takykardi: 

• atrioventrikulär  

• förmaks  

• junctional 

• nodal 

I47.1 Paroxysmal supraventrikulär 

takykardi 
Takykardi (paroxysmal): 

• atrioventrikulär 

• re-entrant (nodal) [AVNRT] 

[AVRT] 

• UNS 

• återkopplings 

•     förmaks  

•     junctional 

• nodal 

Ändring av 

inklusioner 

 
 

2012-01-01 

I48 Förmaksflimmer och 
förmaksfladder 
… 

Kroniskt förmaksflimmer/fladder 

Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder 

Under denna kategori finns nationella 

fördjupningskoder – se bilaga 

I48 Förmaksflimmer och 
förmaksfladder 
… 

Kroniskt förmaksflimmer/fladder 

Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder 

Fördjupnings-

koder utgår (se 
nya koder 

I48.0-I48.4, 

I48.9) 

2013-01-01 

  I48.0 Paroxysmalt förmaksflimmer Ny kod 2013-01-01 

  I48.1 Persisterande förmaksflimmer Ny kod 2013-01-01 

  I48.2 Kroniskt förmaksflimmer Ny kod 2013-01-01 

  I48.3 Typiskt förmaksfladder 
Förmaksfladder typ I 

Ny kod 2013-01-01 

  I48.4 Atypiskt förmaksfladder 
Förmaksfladder typ II 

Ny kod 2013-01-01 

  I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder, 

ospecificerat 

 

Ny kod 2013-01-01 

I49.8 Andra specificerade hjärtarytmier 
Ersättningsrytm (nodal) 

Hjärtrytmrubbning: 

• ektopisk 

• från koronarsinus 

 

I49.8 Andra specificerade hjärtarytmier 
Brugadas syndrom 

Ersättningsrytm (nodal) 

Hjärtrytmrubbning: 

• ektopisk 

• från koronarsinus 

Långt QT-syndrom 

 

Utesluter: 

Förlängt QT-intervall (R94.3) 

Tillägg av 

inklusioner 
 

Tillägg av 
Utesluter 

 

(se även nya 

fördjupnings-

koder under 
I49.8) 

2015-01-01 

I50.0 Kronisk hjärtinsufficiens 
Congestive heart failure 

Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt 

I50.0 Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk) 
Congestive heart failure 

Högerhjärtsvikt sekundärt till 

vänsterhjärtsvikt 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

I50.0 Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk) 
Congestive heart failure 

Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt 

I50.0 Högerhjärtsvikt  
Congestive heart failure 

Högerhjärtsvikt, akut 

Högerhjärtsvikt, kronisk 

Högerhjärtsvikt sekundärt till 

vänsterhjärtsvikt 

Ändring av 
kodtext 

Tillägg av 

exempel 

2021-01-01 

I50.1 Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut) 
Asthma cardiale 

Med och utan lungödem 

I50.1 Vänsterhjärtsvikt  
Asthma cardiale 

Med och utan lungödem 

Vänsterhjärtsvikt, akut 

Vänsterhjärtsvikt, kronisk 

Vänsterhjärtsvikt, subakut 

Ändring av 

kodtext 
Tillägg av 

exempel 

2021-01-01 
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- - I50.1A Vänsterhjärtsvikt med nedsatt 

ejektionsfraktion (HFrEF) 
Anmärkning:  
Vänster kammares ejektionsfraktion < 40 % 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

- - I50.1B Vänsterhjärtsvikt med lätt nedsatt 

ejektionsfraktion (HFmrEF) 
Anmärkning:  

Vänster kammares ejektionsfraktion 40-49 % 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

- - I50.1C Vänsterhjärtsvikt med bevarad 

ejektionsfraktion (HFpEF) 
Anmärkning:  

Vänster kammares ejektionsfraktion ≥ 50 % 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

- - I50.1X 

 

Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad Ny 
fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

I60 Subaraknoidalblödning 
(blödning under 
spindelvävshinnan) 
Haemorrhagia subarachnoidalis 

Innefattar: 

Rupturerat cerebralt aneurysm 

Utesluter: 

Hos nyfödd (P52.5) 

Sena effekter av subaraknoidalblödning 

(I69.0) 

I60 Subaraknoidalblödning 
(blödning under 
spindelvävshinnan) 
Haemorrhagia subarachnoidalis 
 
Utesluter: 

Hos nyfödd (P52.5) 

Sena effekter av subaraknoidalblödning 

(I69.0) 

Innefattar 

utgår (se även 

I60.7) 

2015-01-01 

I60.7 Subaraknoidalblödning från icke 

specificerad intrakraniell artär 

I60.7 Subaraknoidalblödning från icke 

specificerad intrakraniell artär 
Innefattar:  

Rupturerat cerebralt aneurysm 

Tillägg av 

Innefattar 

2016-01-01 

I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad 
Brustet (medfött) cerebralt aneurysm UNS 

I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad 

 

Inklusion utgår  2015-01-01 

I62.0 Subdural blödning (akut) (icke-

traumatisk) 

I62.0 Icke-traumatisk subdural blödning Ändring av 

kodtext 

2019-01-01 

I63 Cerebral infarkt 
Infarctus cerebri 
 

Innefattar: 

Ocklusion och stenos av cerebrala och 

precerebrala artärer som orsakar cerebral 

infarkt 

 

Utesluter: 

Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3) 

I63 Cerebral infarkt 
Infarctus cerebri 
 

Innefattar: 

Ocklusion och stenos av cerebrala och 

precerebrala artärer (inklusive truncus 

brachiocephalicus) som orsakar cerebral 

infarkt 

 

Utesluter: 

Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3) 

Tillägg under 

Innefattar 

2016-01-01 

I69.2 Sena effekter av annan icke traumatisk 

intrakraniell blödning 
I69.2 Sena effekter av annan icke 

traumatisk intrakraniell blödning 
Sena effekter av subduralblödning 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

I70.0 Ateroskleros i aorta 

 

I70.0 
 

 

 

I70.0A 

I70.0B 

I70.0X   

Ateroskleros i aorta 
Utesluter: 

Leriches syndrom (I74.0) 

 

Ateroskleros i torakala aorta 

Ateroskleros i bukaorta 

Ateroskleros i aorta, ospecificerat 

Tillägg av 
Utesluter 

 

Nya 
fördjupnings-

koder 

2020-01-01 

I70.2  
 

 

Ateroskleros i extremitetsartärer 
Aterosklerotiskt gangrän 

Mönckebergs mediaskleros 

I70.2  
 

 

Ateroskleros i extremitetsartärer 
Aterosklerotiskt gangrän 

Mönckebergs mediaskleros 

Tillägg av 
Utesluter 

 

2020-01-01 
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I70.2A 

I70.2C 

I70.2X 

 

 

 
Perifer ateroskleros med gangrän 

Perifer ateroskleros med bensår 

Ateroskleros i extremitetsartärer, ospecificerat 

 

 

 

 
I70.2A 

I70.2C 

I70.2D 

I70.2E 

I70.2X 

Utesluter:  

Claudicatio intermittens  (I73.9B) 

 
Perifer ateroskleros med gangrän 

Perifer ateroskleros med bensår 

Perifer ateroskleros med vilosmärtor utan sår 

Perifer ateroskleros utan symtom 

Ateroskleros i extremitetsartärer, 

ospecificerat 

Nya 

fördjupnings-

koder 

  I71.0A Aortadissektion, Stanford typ A Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

  I71.0B Aortadissektion, Stanford typ B Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

  I71.0W Aortadissektion, annan specificerad 
Exempel: 

Dissektion i bukaorta 
Non-A-non-B-dissektion 

Penetrerande ulceration i aorta (PAU) 

Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

  I71.0X Aortadissektion, ospecificerad Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

I72 Annat aneurysm (artärbråck) 
och dissektion 

Innefattar: 

Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) 

(falskt) 

 

Utesluter: 

Aneurysm (i): 

• aorta (I71.-) 

• arteriovenöst: 

• förvärvat (I77.0) 

• UNS (Q27.3) 

• cerebralt: 

• brustet (I60.-) 

• icke brustet (I67.1) 

• hjärta (I25.3) 

• koronarartär (I25.4) 

• lungartär (I28.1) 

• retinalartär (H35.0) 

• variköst (I77.0) 

Dissektion av precerebral artär, medfödd (icke 

rupturerad) (Q28.1) 

I72 Annat aneurysm (artärbråck) 
och dissektion 
Aliud aneurysma et dissectio 

Innefattar: 

Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) 

(falskt) 

 

Utesluter: 

Aneurysm (i): 

• aorta (I71.-) 

• arteriovenöst: 

• förvärvat (I77.0) 

• UNS (Q27.3) 

• cerebralt: 

• brustet (I60.-) 

• icke brustet (I67.1) 

• hjärta (I25.3) 

• koronarartär (I25.4) 

• lungartär (I28.1) 

• retinalartär (H35.0) 

• variköst (I77.0) 

Dissektion av: 

• koronarartär (I25.4) 

• precerebral artär, medfödd (icke 

rupturerad) (Q28.1) 

Ändring under 
Utesluter 

 

Tillägg av latin 

2015-01-01 

I72 Annat aneurysm (artärbråck) 
och dissektion  
Aliud aneurysma et dissectio  
 

… 

 

Utesluter:  

Aneurysm (i):  

• aorta (I71.-)  

• arteriovenöst:  

    • förvärvat (I77.0)  

    • UNS (Q27.3)  

• cerebralt:  

    • brustet (I60.-)  

    • icke brustet (I67.1)  

I72 Annat aneurysm (artärbråck) 
och dissektion  
Aliud aneurysma et dissectio  
 

… 

 

Utesluter:  

Aneurysm (i):  

• aorta (I71.-)  

• arteriovenöst:  

    • förvärvat (I77.0)  

    • UNS (Q27.3)  

• cerebralt:  

    • brustet (I60.7)  

    • icke brustet (I67.1)  

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2016-01-01 
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• hjärta (I25.3)  

… 
• hjärta (I25.3)  

… 

I72.2 Aneurysm och dissektion i njurartär I72.2 

 

I72.2A   

I72.2B 

Aneurysm och dissektion i njurartär 

 

Aneurysm i njurartär  

Dissektion i njurartär 

Nya 

fördjupnings-
koder 

2020-01-01 

I72.4 Aneurysm och dissektion i artär i nedre 

extremitet 

I72.4 

 

 

I72.4A 

I72.4B 

I72.4C 

I72.4D 

I72.4E 

I72.4W 

 

 

I72.4X 

Aneurysm och dissektion i artär i 

nedre extremitet 

 

Femoralisaneurysm 

Popliteaaneurysm, trombotiserat 

Popliteaaneurysm, rupturerat 

Popliteaaneurysm, ospecificerat 

Dissektion i artär i nedre extremitet 

Aneurysm i artär i nedre extremitet, 

annan specificerad artär än femoralis 

och poplitea 

Aneurysm i artär i nedre extremitet, 

ospecificerad 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 
 

2020-01-01 

I72.5 Aneurysm och dissektion i andra 

precerebrala artärer 

Utesluter: 

Aneurysm och dissektion i arteria carotisk 

(I72.0) 

I72.5 Aneurysm och dissektion i andra 

precerebrala artärer 
Aneurysm och dissektion i arteria basilaris  

 

Utesluter: 

Aneurysm och dissektion i:  

• arteria carotis (I72.0) 

• arteria vertebralis (I72.6) 

Tillägg av 
inklusion 

 

Ändring av 
Utesluter 

 

2013-01-01 

- - I72.6 Aneurysm och dissektion i arteria 

vertebralis 

Ny kod 2013-01-01 

I74.0 Emboli och trombos i bukaorta 
Bifurkationssyndrom 

Leriches syndrom 

 

I74.0 

 

 

 
I74.0A 

 

I74.0W 

 

I74.0X 

Emboli och trombos i bukaorta 
Bifurkationssyndrom 

Leriches syndrom 

 
Emboli och trombos i aortabifurkationen 

(sadelembolus) 

Emboli och trombos i bukaorta, annan 

specificerad  

Emboli och trombos i bukaorta, 

ospecificerad 

Nya 

fördjupnings-

koder 
 

2020-01-01 

  I82.8A Emboli och trombos i mesenterialven 
Exempel: 

Mesenterialventrombos 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  I82.8W Emboli och trombos i annan specificerad ven Ny 

fördjupnings-
kod 

2021-01-01 

I82.8A Emboli och trombos i mesenterialven 
Exempel: 
Mesenterialventrombos 

- - Fördjupnings-

kod utgår 

(tillståndet 
kodas K55.0) 

2022-01-01 

I82.8W Emboli och trombos i annan specificerad ven - - Fördjupnings-

kod utgår 

2022-01-01 

SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL OCH 
LYMFKÖRTLAR SOM EJ 
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (I80-
I89)  
Morbi venarum et systematis lymphatici non alibi 
classificati 

SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL 
OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ 
KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (I80-
I89)  
Morbi venarum et systematis lymphatici non 
alibi classificati 

Utesluter: 

Tillägg av 

Utesluter  

(sid. 291 i den 

tryckta ICD-

10-SE) 

2013-01-01 
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Hemorrojder (K64.-) 

I84 

 

Hemorrojder 
Haemorrhoides 

Innefattar: 

Hemorrojder i rektum 
Varicer i anus eller rektum 

Utesluter: 

Som komplikation till: 

• förlossning eller under barnsängstid (O87.2) 

• graviditet (O22.4) 

  Kategori utgår 

(se även K64) 

2013-01-01 

I84.0 Inre trombotiserade hemorrojder   Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I84.1 Inre hemorrojder med andra 

komplikationer 
Inre hemorrojder: 

• blödande 

• inklämda 

• prolaberade 

• ulcererade 

  Kod utgår (se 
även K64.-) 

2013-01-01 

I84.2 Inre hemorrojder utan komplikation 
Inre hemorrojder UNS 

  Kod utgår (se 
även K64.-) 

2013-01-01 

I84.3 Yttre trombotiserade hemorrojder 
Perianal trombos 

Perianalt hematom (icke-traumatiskt) 

  Kod utgår (se 
även K64.-) 

2013-01-01 

I84.4 Yttre hemorrojder med andra 

komplikationer 
Yttre hemorrojder: 

• blödande 

• inklämda 

• prolaberade 

• ulcererade 

  Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I84.5 Yttre hemorrojder utan komplikation 
Yttre hemorrojder UNS 

  Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I84.6 Kvarvarande hemorrojdhudflikar   Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I84.7 Trombotiserade hemorrojder ej 

specificerade som inre eller yttre 

  Kod utgår (se 
även K64.-) 

2013-01-01 

I84.8

  

Hemorrojder ej specificerade som inre 

eller yttre med andra komplikationer 
Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre: 

• blödande 

• inklämda 

• prolaberade 

• ulcererade 

  Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I84.9 Hemorrojder ej specificerade som inre 

eller yttre utan uppgift om 

komplikation 
Hemorrojder UNS 

  Kod utgår (se 

även K64.-) 

2013-01-01 

I87.1 Kompression av ven 
Striktur av ven 

Vena cava inferior syndrom 

Vena cava superior syndrom 

I87.1 
 

 

 

 

I87.1A 

I87.1B 

I87.1C 

Kompression av ven 
Striktur av ven 

Vena cava inferior syndrom 

Vena cava superior syndrom 

 

Striktur av ven 

May-Thurner syndrom  

Vena cava superior syndrom 

Nya 

fördjupnings-
koder 

 

 
 

2020-01-01 
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I87.1D 

I87.1W 

I87.1X 

Vena cava inferior syndrom 

Kompression av ven, annan specificerad 

Kompression av ven, ospecificerad 

I95.1 Ortostatisk hypotoni 
Postural hypotension 

Utesluter: 

Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-

Drager] (G90.3) 

I95.1 Ortostatisk hypotoni 
Postural hypotension 

Utesluter: 

Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-

Drager] (G23.8) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2016-01-01 

I98.2* Esofagusvaricer utan blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Esofagusvaricer vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

I98.2* Esofagusvaricer utan blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Esofagusvaricer utan blödning vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

Ändring av 

inklusion 

2015-01-01 

I98.3* Esofagusvaricer med blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Esofagusvaricer vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

I98.3 Esofagusvaricer med blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Esofagusvaricer med blödning vid: 

• leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

Ändring av 
inklusion 

2015-01-01 

J06 Akut övre luftvägsinfektion med 
multipel och ospecificerad 
lokalisation 
… 
Utesluter: 

Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Influensavirus: 

•identifierat (J09, J10.1) 

•ej identifierat (J11.1) 

J06 Akut övre luftvägsinfektion 
med multipel och 
ospecificerad lokalisation 
… 
Utesluter: 

Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Influensavirus: 

•identifierat (J09, J10.1) 

•ej identifierat (J11.1) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

J09 Influensa orsakad av vissa 
identifierade influensavirus 
Influenza e viro influenzae aviariae 
identificato 
 

Influensa orsakad av influensavirusstammar av 

särskild epidemiologisk betydelse med 

överföring mellan djur till människa eller 

människa till människa, begränsad enbart till 

de nedan nämnda. 

 

Innefattar: 

Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”] 

Influensa A(H5N1) [”fågelinfluensa”] 

 

Anmärkning: 

Ytterligare virusstammar får endast inkluderas 

efter rekommendation av WHO 

 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

pneumoni eller annan manifestation 

 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae-infektion UNS 

(A49.2) 

Haemophilus influenzae-meningit (G00.0)  

J09 Influensa orsakad av 
identifierat zoonotiskt eller 
pandemiskt influensavirus 
Influenza e viro identificato 
zoonotico sive pandemico  
 

Influensa orsakad av influensavirus-stammar 

av särskild epidemiologisk betydelse med 

överföring mellan djur till människa eller 

människa till människa. 

 

Anmärkning: 

För användning av denna kategori  hänvisas 

till WHO:s riktlinjer i det globala 

influensaprogrammet, GIP 

(http://www.who.int/influenza/en/) 

 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

pneumoni eller annan manifestation 

 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae-infektion UNS 

(A49.2) 

Haemophilus influenzae-meningit (G00.0)  

Haemophilus influenzae-pneumoni (J14) 

Ändring av 

kategoritext 

Ändring av 

latin 

Ändring av 

inklusion 

Innefattar 

utgår 

Ändring av 

Anmärkning 

Tillägg under 
Utesluter 

 

2016-01-01 

http://www.who.int/influenza/en/
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Haemophilus influenzae-pneumoni (J14) Influensa orsakad av identifierat 

säsongsinfluensavirus (J10.-) 

J09 Influensa orsakad av 
identifierat zoonotiskt eller 
pandemiskt influensavirus  
Influenza e viro identificato 
zoonotico sive pandemico  
 
Influensa orsakad av influensavirusstammar av 

särskild epidemiologisk betydelse med 

överföring mellan djur till människa eller 

människa till människa.  

 

Anmärkning:  

För användning av denna kategori hänvisas till 

WHO:s riktlinjer i det globala 

influensaprogrammet, GIP 

(http://www.who.int/influenza/en/)  

… 

J09 Influensa orsakad av 
identifierat zoonotiskt eller 
pandemiskt influensavirus  
Influenza e viro identificato 
zoonotico sive pandemico  
 

Influensa orsakad av influensavirusstammar 

av särskild epidemiologisk betydelse med 

överföring mellan djur till människa eller 

människa till människa.  

 

Anmärkning:  

Kategorin J09.- ska endast användas vid 

speciella globala pandemiförhållanden som 

definieras av WHO 

(www.who.int/influenza/surveillance_monit

oring/updates/en/) oberoende av ”namnet” 

eller beteckningen på influensastammen. En 

viss influensastam kan övergå från 

pandemisituation till en ordinär 

säsongsvariant. Det är det epidemiologiska 

läget bestämt av WHO som avgör om J09 

ska användas eller inte. Den årliga 

återkommande influensan kodas J10 eller 

J11.  

… 

Ändring av 

Anmärkning 

2018-01-01 

J10 Influensa orsakad av annat 
identifierat influensavirus 
Influenza e alio viro influenza 
identificato 
 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae [H. influenzae]: 

• infektion UNS (A49.2) 

• meningit (G00.0) 

• pneumoni (J14) 

J10 Influensa orsakad av 
identifierat 
säsongsinfluensavirus 
Influenza e viro identificato 
quotannis redeunti 
 

Innefattar:  

Influensa orsakad av identifierat influensa B- 

eller C-virus 

 

Utesluter: 

Haemophilus influenzae:  

• infektion UNS (A49.2) 

• meningit (G00.0) 

• pneumoni (J14) 

Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt 

eller pandemiskt influensavirus (J09) 

Ändring av 

kodtext 

Tillägg av 

Innefattar 

Ändring under 

Utesluter 

2016-01-01 

J10.0 Influensa med pneumoni, annat 

identifierat influensavirus 
Influensa(bronko)pneumoni, annat identifierat 

influensavirus 

J10.0 Influensa med pneumoni, identifierat 

säsongsinfluensavirus 
Influensa(bronko)pneumoni, identifierat 

säsongsinfluensavirus 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

J10.1 Influensa med andra respiratoriska 

manifestationer, annat identifierat 

influensavirus 
… 

J10.1 Influensa med andra respiratoriska 

manifestationer, identifierat 

säsongsinfluensavirus 
… 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

J10.8 Influensa med andra manifestationer, 

annat identifierat influensavirus 
… 

J10.8 Influensa med andra manifestationer, 

identifierat säsongsinfluensavirus 
… 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/
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J12 Viruspneumoni som ej 
klassificeras annorstädes 
Pneumonia viralis non alibi 
classificata 
 
Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra virus än 

influensa 

 

Utesluter: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9) 

Aspirationspneumoni orsakad av: 

• anestesi under värkarbete och förlossning 

(O74.0) 

• anestesi under graviditet (O29.0) 

• anestesi under barnsängstid (O89.0) 

• fasta och flytande ämnen (J69.-) 

Aspirationspneumoni UNS (J69.0) 

Medfödd rubellapneumonit (P35.0) 

Pneumoni: 

• interstitiell UNS (J84.9) 

• lipoid (J69.1) 

• medfödd (P23.0) 

• vid influensa (J09, J10.0, J11.0) 

J12 Viruspneumoni som ej 
klassificeras annorstädes 
Pneumonia viralis non alibi 
classificata 
 
Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra virus än 

influensa 

 

Utesluter: 

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9) 

Aspirationspneumoni orsakad av: 

• anestesi under värkarbete och förlossning 

(O74.0) 

• anestesi under graviditet (O29.0) 

• anestesi under barnsängstid (O89.0) 

• fasta och flytande ämnen (J69.-) 

Aspirationspneumoni UNS (J69.0) 

Medfödd rubellapneumonit (P35.0) 

Medfödd viruspneumoni (P23.0) 

Pneumoni: 

• interstitiell UNS (J84.9) 

• lipoid (J69.1) 

• vid influensa (J09, J10.0, J11.0) 

Ändring av 

inklusion 

2015-01-01 

J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 
Innefattar 

Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS] 

Anmärkning 

Vid SARS anges J12.8 som primärkod och 

U04.9 som tilläggskod 

J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 

 

Innefattar utgår 
Anmärkning 

utgår 

 

2023-01-01 

J15.6 Pneumoni orsakad av andra aeroba 

gramnegativa bakterier 
Pneumoni orsakad av Serratia marcescens 

J15.6 Pneumoni orsakad av andra  

gramnegativa bakterier 
Pneumoni orsakad av  

• gramnegativa (aeroba) bakterier UNS 

• Serratia marcescens 

Ändring av 

kodtext 
 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

J16 Pneumoni orsakad av andra 
infektiösa organismer som ej 
klassificeras på annan plats  
Pneumonia ex aliis organismis 
infectiosis, non alibi classificata  
 

Utesluter:  

Ornitos (A70)  

Pneumocystos (B59)  

Pneumoni:  

• medfödd (P23.-)  

• UNS (J18.9)  

J16 Pneumoni orsakad av andra 
infektiösa organismer som ej 
klassificeras på annan plats  
Pneumonia ex aliis organismis 
infectiosis, non alibi classificata  
 

Utesluter:  

Ornitos (A70)  

Pneumocystos (B48.5)  

Pneumoni:  

• medfödd (P23.-)  

• UNS (J18.9)  

Ändring av 
kod under 

Utesluter 

2018-01-01 

J17.2* Pneumoni vid svampsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• aspergillos (B44.0-B44.1†) 

• candidainfektion (B37.1†) 

• histoplasmos (B39.-†) 

• koccidioidomykos (B38.0-B38.2†) 

J17.2* Pneumoni vid svampsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• aspergillos (B44.0-B44.1†) 

• candidainfektion (B37.1†) 

• histoplasmos (B39.-†) 

• koccidioidomykos (B38.0-B38.2†) 

• Pneumocystis carinii-infektion (B48.5†) 

• Pneumocystis jirovecii-infektion (B48.5†) 

 

Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 
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J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• ascaridiasis (B77.8†) 

• Pneumocystis carinii-infektion (B59†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

• toxoplasmos (B58.3†) 

J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar 
Pneumoni vid: 

• ascaridiasis (B77.8†) 

• schistosomiasis (B65.-†) 

• toxoplasmos (B58.3†) 

Inklusion utgår 

(se även 

J17.2*) 

2018-01-01 

J22 Ospecificerad akut infektion i 
nedre luftvägarna 
… 
Akut infektion i nedre luftvägarna UNS 

 

Utesluter: 

Akut övre luftvägsinfektion (J06.9) 

J22 Ospecificerad akut infektion i 
nedre luftvägarna 
… 
Akut infektion i nedre luftvägarna UNS 

 

Utesluter: 

Akut övre luftvägsinfektion (J06.9) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna 

… 
Utesluter: 

Cystisk fibros (E84.-) 

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre 

luftvägarna 

… 
Utesluter: 

Cystisk fibros (E84.-) 

Luftvägsinfektion UNS (J98.7) 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

J95.0 Dysfunktion av trakeostomi 
…  

Trakeoesofagal fistel efter trakeostomi 

J95.0 Dysfunktion av trakeostomi 
…  

Trakeoesofageal fistel efter trakeostomi 

Ändring av 
inklusionstext 

2013-01-01 

J95.4 Mendelsons syndrom 
Akut pneumonit orsakad av aspiration av 

maginnehåll 

… 

J95.4 Mendelsons syndrom 
Akut pneumonit orsakad av aspiration av 

maginnehåll 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration 

under anestesi 

… 

 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

J96 Respiratorisk insufficiens 
(andningssvikt) som ej 
klassificeras annorstädes 
… 

 

Utesluter: 

Akut andningssviktsyndrom hos vuxen 

[ARDS] (J80) 

… 

J96 Respiratorisk insufficiens 
(andningssvikt) som ej 
klassificeras annorstädes 
… 

 

Följande underuppdelning kan användas i en 

femte position för denna kategori 

0   hypoxi utan hyperkapné 

1   hypoxi med hyperkapné 

9   typ ospecificerad 

 

Utesluter:   

Akut andningssviktsyndrom hos vuxen 

[ARDS] (J80) 

… 

Kod i 5:e 
position 

tillkommer 

2013-01-01 

- - J98.7 Luftvägsinfektioner som ej 

klassificeras på annan plats 
Luftvägsinfektioner som inte specificerats 

som akuta, kroniska, nedre eller övre 

 

Ny kod 2019-01-01 

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 

2022-01-01 
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J99.1* Lungförändringar vid andra diffusa 

bindvävssjukdomar  
Lungsjukdomar vid:  

• dermatomyosit (M33.0-M33.1†)  

• polymyosit (M33.2†)  

• Sjögrens syndrom (M35.0†)  

• systemisk lupus erythematosus (M32.1†)  

• systemisk skleros (M34.8†)  

• Wegeners granulomatos (M31.3†)  

 

J99.1* Lungförändringar vid andra diffusa 

bindvävssjukdomar  
Lungsjukdomar vid:  

• dermatomyosit (M33.0-M33.1†)  

• granulomatos med polyangiit (M31.3†) 

• polymyosit (M33.2†)  

• Sjögrens syndrom (M35.0†)  

• systemisk lupus erythematosus (M32.1†)  

• systemisk skleros (M34.8†)  

• Wegeners granulomatos (M31.3†)  
 

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 

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 

2022-01-01 

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 

2022-01-01 

Kapitel XI 
Matsmältningsorganens sjukdomar 
(K00-K93) 
… 

 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

… 

K55-K63  Andra sjukdomar i tarmen 

Kapitel XI 
Matsmältningsorganens sjukdomar 
(K00-K93) 
… 

 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

… 

K55-K64  Andra sjukdomar i tarmen 

Ändring av 

kodintervall 

(sid. 319) 

2013-01-01 

- - K02.5 Karies med exponerad pulpa Ny kod 2013-01-01 

K10.2 Inflammatoriska tillstånd i 

käkarna 
Osteit, osteomyelit (neonatal), 

osteoradionekros och periostit i käke (akut) 
(kronisk) (varig) 

Sekvester av käkben 

 
Tilläggskod kan användas för att ange strålning, om 

strålningsutlöst (kapitel XX) 

 

K10.2 Inflammatoriska tillstånd i 

käkarna 
Osteit, osteomyelit (neonatal) 

Osteonekros (läkemedelsutlöst) 

(strålningsutlöst) 

Osteoradionekros och periostit i käke (akut) 

(kronisk) (varig) 

Sekvester av käkben 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

strålning, om strålningsutlöst, eller för att 

ange läkemedel, om läkemedelsutlöst 

(kapitel XX) 

 

Tillägg av 

inklusion 

 
Ändring av 

anvisning 

2014-01-01 

K12.3 Oral mukosit (ulcerativ) 
Mukosit (oral) (orofaryngeal): 

 • läkemedelsutlöst 

 • strålningsutlöst • UNS 

• viral  

 

Tilläggskod kan användas för att 

ange yttre orsak (kapitel XX) 

K12.3 Oral mukosit (ulcerativ) 
Mukosit (oral) (orofaryngeal): 

• läkemedelsutlöst 

• strålningsutlöst  
• UNS 

• viral  

 

Tilläggskod kan användas för att 

Text under 

Utesluter utgår 
 

2012-01-01 
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Utesluter: 

Mukosit (ulcerativ) i: 

• näshåla och nässinus (J34.8) 

• vagina och vulva (N76.8) 

• matsmältningsorganen (med undantag för 

munhåla och oropharynx) (K92.8) 

ange yttre orsak (kapitel XX) 

 

Utesluter: 

Mukosit (ulcerativ) i: 

• matsmältningsorganen (med undantag för 

       munhåla och oropharynx) (K92.8) 

K21 Gastroesofagal refluxsjukdom 
(återflöde av maginnehåll till 
matstrupen) 

K21 Gastroesofageal 
refluxsjukdom (återflöde av 
maginnehåll till matstrupen) 

Ändring av 

kategoritext 

2013-01-01 

K21.0 Gastroesofagal refluxsjukdom med 

esofagit 
… 

K21.0 Gastroesofageal refluxsjukdom med 

esofagit 
… 

Ändring av 

kodtext 

2013-01-01 

K21.9 Gastroesofagal refluxsjukdom utan 

esofagit 
Esofagal reflux UNS 

K21.9 Gastroesofageal refluxsjukdom utan 

esofagit 
Esofageal reflux UNS 

Ändring av 
kodtext 

2013-01-01 

K22.2 Obstruktion av esofagus  
Kompression, konstriktion, stenos och striktur 

av esofagus  

Utesluter:  

Medfödd stenos eller striktur i esofagus 

(Q39.3) 

K22.2 Obstruktion av esofagus  
Esofagusmembran (förvärvat) 

Kompression, konstriktion, stenos och 

striktur av esofagus  

Utesluter:  

Medfödd stenos eller striktur i esofagus 

(Q39.3) 

Medfött esofagusmembran (Q39.4) 

Tillägg av 

inklusion 
 

Tillägg av 

Utesluter 

2017-01-01 

K22.4 Esofagusdyskinesi 
Diffus esofagal spasm 

… 

K22.4 Esofagusdyskinesi 
Diffus esofageal spasm 

… 

Ändring av 

inklusionstext 

2013-01-01 

K22.6 Gastroesofagalt lacerationssyndrom 

med blödning 
… 

K22.6 Gastroesofagealt lacerationssyndrom 

med blödning 
… 

Ändring av 
kodtext 

2013-01-01 

K29.6 Annan specificerad gastrit 
Granulomatös gastrit 

Hypertrofisk gastrit 

Ménétriers sjukdom 

K29.6 Annan specificerad gastrit 
Granulomatös gastrit 

Hypertrofisk gastrit 

Ménétriers sjukdom 

 

Utesluter:  

Med gastroesofageal refluxsjukdom (K21.-) 

Med Helicobacter pylori-associerad kronisk 

gastrit (K29.5) 

Tillägg av 

Utesluter 

2015-01-01 

K29.6 Annan specificerad gastrit 
Granulomatös gastrit 

Hypertrofisk gastrit 

Ménétriers sjukdom 

 

Utesluter: 

Med gastroesofageal refluxsjukdom (K21.-) 

Med Helicobacter pylori-associerad kronisk 

gastrit (K29.5) 

K29.6 Annan specificerad gastrit 
Granulomatös gastrit 

Hypertrofisk gastrit 

Ménétriers sjukdom 

 

Utesluter 

utgår 

2019-01-01 

K30 Dyspepsi 
Dyspepsia 

Utesluter: 

Psykogen dyspepsi (F45.3) 

Halsbränna (R12) 

K30 Funktionell dyspepsi 
Dyspepsia functionalis 

Utesluter:  

Halsbränna (R12)     

Psykogen dyspepsi (F45.3) 

Ändring av 
kategoritext 

 
Ändrad 

ordning under 

Utesluter 

2013-01-01 

K30 Funktionell dyspepsi  
Dyspepsia functionalis  
 

K30 Funktionell dyspepsi  
Dyspepsia functionalis  
 

Tillägg under 

Utesluter 

Rättelse av 

”Funktionell” 
till ”Psykogen” 

2018-01-01 
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Utesluter:  

Halsbränna (R12)  

Funktionell dyspepsi (F45.3) 

Utesluter:  

Dyspepsi UNS (R10.1) 

Halsbränna (R12)  

Psykogen dyspepsi (F45.3) 

under 

Utesluter p.g.a. 

fel vid 
tryckning 

K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit med lokaliserad peritonit med 

eller utan ruptur eller perforation 

Akut appendicit med peritoneal abscess 

K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit (med eller utan perforation 

eller ruptur) med peritonit 

• lokaliserad 

• UNS 

Akut appendicit med peritoneal abscess 

Ändring av 
inklusion 

 

2013-01-01 

K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit (med eller utan perforation 

eller ruptur) med peritonit: 

• lokaliserad 

• UNS 

Akut appendicit med peritoneal abscess 

K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit (med eller utan perforation 

eller ruptur) med peritonit: 

• lokaliserad 

• UNS 

Akut appendicit med perforation eller ruptur 

Akut appendicit med peritoneal abscess 

Tillägg av 

exempel 

2023-01-01 

K43 Främre bukväggsbråck 
Hernia ventralis 

Innefattar: 

Epigastriskt bråck 

Postoperativt bukväggsbråck 

 

K43 Främre bukväggsbråck 
Hernia ventralis 

 

Innefattar 

utgår 
(Epigastriskt 

bråck kodas 

K43.6 och 
Postoperativt 

bukväggs-

bråck kodas 
K43.0, K43.1 

eller K43.2) 

2016-01-01 

K44 Diafragmabråck 
… 

Innefattar: 

Hiatusbråck 

Paraesofagalt bråck 

… 

K44 Diafragmabråck 
… 

Innefattar: 

Hiatusbråck 

Paraesofagealt bråck 

… 

 

Ändring av 

text under 
Innefattar 

2013-01-01 

K52.1 Toxisk gastroenterit och kolit 

 
Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet (kapitel XX) 

K52.1  Toxisk gastroenterit och kolit 
Läkemedelsutlöst gastroenterit och kolit 

 

Tilläggskod kan användas för att ange det 

toxiska ämnet eller läkemedlet (kapitel XX) 

 

Tillägg av 
inklusion  

 

Ändring av 
anvisning 

2013-01-01 

K52.3 Obestämbar kolit K52.3 Obestämbar kolit 
Utesluter: 

Kolit av ospecificerad orsak (A09.9) 

 

Tillägg av 
Utesluter 

2018-01-01 

K52.9 Icke-infektiös gastroenterit och kolit, 

ospecificerad 
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit 

specificerad som icke-infektiös 

 

Utesluter: 

Funktionell diarré (K59.1) 

Ospecificerad kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit (A09.9) 

Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit 

(A09.0) 

Neonatal diarré (icke-infektiös) (P78.3) 

Psykogen diarré (F45.3) 

K52.9 Icke-infektiös gastroenterit och kolit, 

ospecificerad 
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit 

specificerad som icke-infektiös 

 

Utesluter: 

Funktionell diarré (K59.1) 

Infektiös kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit (A09.0) 

Neonatal diarré  

• icke-infektiös (P78.3) 

• infektiös (A09.0) 

• UNS (A09.9) 

Ändring 

under 

Utesluter 

2019-01-01 
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Ospecificerad kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit (A09.9) 

Psykogen diarré (F45.3) 

ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN 
(K55-K63)  
Alii morbi intestinorum 

ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN 
(K55-K64)  
Alii morbi intestinorum 

Ändring av 

kodintervall 

2013-01-01 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen 
Akut fulminant ischemisk kolit 

Akut ischemi i tunntarmen 

Akut tarminfarkt 

Mesenterialemboli 

Mesenterialinfarkt 

Mesenterialtrombos 

Subakut ischemisk kolit 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen 
Akut fulminant ischemisk kolit 

Akut ischemi i tunntarmen 

Akut tarminfarkt 

Mesenterialemboli 

Mesenterialinfarkt 

Mesenterialtrombos 

Subakut ischemisk kolit 

Utesluter: 

Mesenterialventrombos (I82.8A) 

Tillägg av 

Utesluter 

2021-01-01 

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen 
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 
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 

2022-01-01 

K55.2 Angiodysplasi i kolon K55.2 Angiodysplasi i kolon 
Angiodysplasi i tarmen UNS 

Tillägg av 
inklusion 

 

2017-01-01 

- - K55.3 Angiodysplasi i tunntarmen 

 

Ny kod 2017-01-01 

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och 
tarmpassagehinder utan 
uppgift om bråck  
Ileus paralyticus et obstructio 
intestinalis, hernia non indicata  
 

Utesluter:  

Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-

K46)  

Ischemisk striktur av tarmen (K55.1)  

Medfödd striktur eller stenos av tarmen (Q41-

Q42)  

Mekoniumileus (E84.1)  

Obstruktion av duodenum (K31.5)  

Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3)  

Stenos i rektum eller anus (K62.4) 

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) 
och tarmpassagehinder utan 
uppgift om bråck  
Ileus paralyticus et obstructio 
intestinalis, hernia non indicata  
 

Utesluter:  

Ileus och tarmpassagehinder med bråck 

(K40-K46)  

Ischemisk striktur av tarmen (K55.1)  

Medfödd striktur eller stenos av tarmen 

(Q41-Q42)  

Mekoniumileus (E84.1)  

Obstruktion av duodenum (K31.5) 

Perinatal tarmobstruktion (P75-P76)  

Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3)  

Stenos i rektum eller anus (K62.4) 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2018-01-01 

K56.6 Annan och ospecificerad obstruktion 

av tarmen  
Enterostenos  

Obstruktiv ileus UNS  

Ocklusion, stenos och striktur av tunntarmen 

eller tjocktarmen  

 

K56.6 Annan och ospecificerad obstruktion 

av tarmen  
Enterostenos  

Obstruktiv ileus UNS  

Ocklusion, stenos och striktur av tunntarmen 

eller tjocktarmen  

 

Utesluter utgår 

(se K56) 

2018-01-01 
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Utesluter:  

Annan och ospecificerad neonatal 

tarmobstruktion som kan klassificeras under 

P76.8, P76.9 

K58.0 

 

Irritabel tarm med diarré - - Kod utgår, se 

nya koder 

under K58.- 

2019-01-01 

- - K58.1 Irritabel tarm som domineras av 

diarré [IBS-D] 

 

Ny kod 2019-01-01 

- - K58.2 Irritabel tarm som domineras av 

förstoppning [IBS-C] 

 

Ny kod 2019-01-01 

- - K58.3 Irritabel tarm med blandade 

tarmvanor [IBS-M] 

 

Ny kod 2019-01-01 

- - K58.8 Annan och ospecificerad irritabel 

tarm 
Irritabel tarm UNS 
Irritable bowel syndrome [IBS] UNS 

 

Ny kod 2019-01-01 

K58.9 Irritabel tarm utan diarré 
Irritabel tarm UNS 

- - Kod utgår, se 

nya koder 

under K58.- 

2019-01-01 

K59.0 Obstipation K59.0 Obstipation (förstoppning) Ändrad 

kodtext 

2020-01-01 

K59.3 Megakolon som ej klassificeras 

annorstädes 
Dilatation av kolon  
Toxisk megakolon 

 

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska 
ämnet (kapitel XX) 

 

Utesluter: 
Megakolon (vid): 

• Chagas sjukdom (B57.3) 

• Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

• medfödd (aganglionär) (Q43.1) 

K59.3 Megakolon som ej klassificeras 

annorstädes 
Dilatation av kolon  
Toxisk megakolon 

 

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska 
ämnet (kapitel XX) 

 

Utesluter: 
Megakolon (orsakad av): 

• Chagas sjukdom (B57.3) 

• Clostridium difficile (A04.7) 

• Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) 

• medfödd (aganglionär) (Q43.1) 

 

Ändring av 

text under 

Utesluter  

Tillägg under 

Utesluter 

2012-01-01 

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 

2022-01-01 

K62 Andra sjukdomar i stolgången 
och ändtarmen 
… 

Utesluter: 

Dysfunktion av kolostomi och enterostomi 

(K91.4) 

Fecesinkontinens (R15) 

Hemorrojder (I84.-) 

K62 Andra sjukdomar i stolgången 
och ändtarmen 
… 

Utesluter: 

Dysfunktion av kolostomi och enterostomi 

(K91.4) 

Fecesinkontinens (R15) 

Hemorrojder (K64.-) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2013-01-01 
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Ulcerös proktit (K51.2) Ulcerös proktit (K51.2) 

 

K63.0 Tarmabscess 
Utesluter: 

Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-)  

Abscess i appendix (K35.1)  

Divertikelsjukdom med abscess (K57.-) 

K63.0 Tarmabscess 
Utesluter: 

Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-)  

Abscess i appendix (K35.3)  

Divertikelsjukdom med abscess (K57.-) 
 

Ändring av 
kod under 

Utesluter 

 

2012-01-01 

K63.1 Perforation (icke traumatisk) av 

tarmen 
Utesluter: 

Perforation (icke traumatisk) av appendix 

(K35.0)  

Perforation (icke traumatisk) av duodenum 

(K26.-)  

Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) 

perforation (K57.-) 

K63.1 Perforation (icke traumatisk) av 

tarmen 
Utesluter: 

Perforation (icke traumatisk) av appendix 

(K35.2, K35.3)  

Perforation (icke traumatisk) av duodenum  

(K26.-)  

Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) 

perforation (K57.-) 

Ändring av 

koder under 

Utesluter 
 

2012-01-01 

- - K64 Hemorrojder och perianal 
venös trombos 
Haemorrhoides et thrombosis 
venosa perianalis 

Utesluter:  

Som komplikation till: 

• förlossning och under barnsängstiden 

(O87.2) 

• graviditeten (O22.4) 

 

Ny kategori  2013-01-01 

- - K64.0 Hemorrojder av första graden 
Hemorrojder (blödande) utan prolaps utanför 

analkanalen 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.1 Hemorrojder av andra graden 
Hemorrojder (blödande) som vid krystning 

prolaberar utanför analkanalen men som 

reponeras spontant 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.2 Hemorrojder av tredje graden 
Hemorrojder (blödning) som vid krystning 

prolaberar utanför analkanalen och som 

kräver manuell reposition 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.3 Hemorrojder av fjärde graden 
Hemorrojder (blödande) med prolaps av 

vävnad som inte kan reponeras manuellt 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.4 Kvarvarande hemorrojdhudflikar 
Marisker 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.5 Perianal venös trombos 
Perianalt hematom 

Ny kod 2013-01-01 

- - K64.8 Andra specificerade hemorrojder Ny kod 2013-01-01 

- - K64.9 Hemorrojder, ospecificerade  
Hemorrojder: 

• UNS 

•  utan uppgift om grad 

Ny kod 2013-01-01 

- - K66.2 Retroperitoneal fibros 
Ormonds syndrom 

Ny kod 2017-01-01 
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K70-K77 Sjukdomar i levern 
Morbi hepatis 
Utesluter: 

Gulsot UNS (R17) 

Hemokromatos (E83.1) 

Reyes syndrom (G93.7) 

Virushepatit (B15-B19) 

Wilsons sjukdom (E83.0) 

K70-K77 Sjukdomar i levern 
Morbi hepatis 
Utesluter: 

Gulsot UNS (R17.0) 

Hemokromatos (E83.1) 

Reyes syndrom (G93.7) 

Virushepatit (B15-B19) 

Wilsons sjukdom (E83.0) 

Ändring av 

kod under 

Utesluter 

2019-01-01 

K72 
 

Leversvikt som ej klassificeras 
annorstädes 
Insufficientia hepatis non alibi 
classificata 

Innefattar: 

Gul leveratrofi eller dystrofi 

Hepatit (akut, fulminant eller malign) med 

leversvikt som ej klassificeras annorstädes 

Leverencefalopati UNS 

Leverkoma UNS 

Lever(cells)nekros med leversvikt 

 

Utesluter: 

… 

K72 Leversvikt som ej klassificeras 
annorstädes 
Insufficientia hepatis non alibi 
classificata 

Innefattar: 

Gul leveratrofi eller dystrofi 

Hepatit (fulminant eller malign) med 

leversvikt som ej klassificeras annorstädes 

Leverencefalopati UNS 

Leverkoma UNS 

Lever(cells)nekros med leversvikt 

 

Utesluter:  

… 

Text under 

Innefattar 
utgår 

2013-01-01 

K72 Leversvikt som ej klassificeras 
på annan plats  
Insufficientia hepatis non alibi 
classificata  
 
Innefattar:  

Gul leveratrofi eller dystrofi  

Hepatit (fulminant eller malign) med 

leversvikt som ej klassificeras på annan plats  

Leverencefalopati UNS  

Leverkoma UNS  

Lever(cells)nekros med leversvikt  

… 

K72 Leversvikt som ej 
klassificeras på annan plats  
Insufficientia hepatis non alibi 
classificata  
 
Innefattar:  

Gul leveratrofi eller dystrofi  

Hepatit (fulminant eller malign) med 

leversvikt som ej klassificeras på annan plats  

Leverencefalopati UNS (G94.3*) 

Leverkoma UNS  

Lever(cells)nekros med leversvikt  

… 

Tillägg av kod 

under 
Innefattar 

2018-01-01 

K72.0 Akut och subakut leversvikt K72.0 Akut och subakut leversvikt 
Akut icke-viral hepatit UNS 

Leversvikt med sen debut 

 

Tillägg av 

inklusioner 

2018-01-01 

K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej 

klassificeras annorstädes 
Lupoid hepatit som ej klassificeras 

annorstädes 

K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej 

klassificeras annorstädes 

 

Inklusion utgår 

(se även 

K75.4) 

2013-01-01 

K74.3 Primär biliär cirros  
Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit 

K74.3 Primär biliär cirros (PBC) 
Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit 

Primär biliär kolangit 

Ändring av 

kodtext 

Tillägg av 
exempel 

2021-01-01 

K75 Andra inflammatoriska 
leversjukdomar 
Alii morbi inflammatorii hepatis 

Utesluter: 

Akut eller subakut hepatit (K72.0) 

Kronisk hepatit som ej klassificeras 

annorstädes (K73.-) 

Toxisk leversjukdom (K71.-) 

Virushepatit (B15-B19) 

K75 Andra inflammatoriska 
leversjukdomar 
Alii morbi inflammatorii hepatis 

Utesluter: 

Akut eller subakut hepatit UNS (B17.9) 

Kronisk hepatit som ej klassificeras 

annorstädes (K73.-) 

Toxisk leversjukdom (K71.-) 

Virushepatit (B15-B19) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2013-01-01 
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K75.0 Leverabscess 
Leverabscess: 

• hematogen 

• kolangitisk 

• lymfogen 

• pyleflebitisk 

• UNS 

 

Utesluter: 

Kolangit utan leverabscess (K83.0) 

Leverabscess orsakad av amöba (A06.4) 

Pyleflebit utan leverabscess (K75.1) 

K75.0 Leverabscess 
Leverabscess: 

• hematogen 

• kolangitisk 

• lymfogen 

• pyleflebitisk 

• UNS 

 

Utesluter: 

Kolangit utan leverabscess (K83.0) 

Leverabscess orsakad av amöba (A06.4†, 

K77.0*) 

Pyleflebit utan leverabscess (K75.1) 

Tillägg av 

daggertecken 

och 
asteriskkod 

under 

Utesluter 

2016-01-01 

K75.4 Autoimmun hepatit K75.4 Autoimmun hepatit 
Lupoid hepatit som ej klassificeras 

annorstädes 
 

Tillägg av 

inklusion 

2013-01-01 

K76.8 Andra specificerade sjukdomar i levern  
Fokal nodulär hyperplasi i levern  

Hepatoptos  

Levercysta (enkel) 

K76.8 Andra specificerade sjukdomar i 

levern  
Fokal nodulär hyperplasi i levern  

Förvärvad intrahepatisk vaskulär shunt 

Hepatoptos  

Levercysta (enkel) 

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 

K77.0* Leversjukdomar vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
 

Hepatit orsakad av: 

• cytomegalvirus (B25.1†) 

• herpes simplex-virus (B00.8†) 

• toxoplasma (B58.1†) 

Leversjukdom vid syfilis (A52.7†) 

Portahypertension vid 

schistosomiasis (B65.-†) 

Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†) 

K77.0* Leversjukdomar vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
 

Hepatit orsakad av: 

• cytomegalvirus (B25.1†) 

• herpes simplex-virus (B00.8†) 

• toxoplasma (B58.1†) 

Leverabscess orsakad av amöba (A06.4†) 

Leversjukdom vid syfilis (A52.7†) 

Portahypertension vid 

schistosomiasis (B65.-†) 

Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†) 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

L08.0 Pyoderma 
Dermatit: 

 • purulent 

 • septisk 

 • suppurativ  

Ektyma 

… 

L08.0 Pyoderma 
Dermatit: 

• gangränös 

• purulent 

• septisk 

• suppurativ  

Ektyma 

… 

Tillägg av 
inklusion 

 

2012-01-01 

DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30) 
Dermatitis et eczema 

Anmärkning: 

Observera att termerna dermatit och eksem används 

synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara 

Utesluter: 

Dermatitis factitia (L98.1)  

Dermatitis gangraenosa (L88)  

Dermatitis herpetiformis (L13.0)  

Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71)  

Perioral dermatit (L71.0) 

DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30)  
Dermatitis et eczema 

Anmärkning: 

Observera att termerna dermatit och eksem används 

synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara 

Utesluter: 

Dermatitis factitia (L98.1)  

Dermatitis gangraenosa (L08)  

Dermatitis herpetiformis (L13.0)  

Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71)  

Perioral dermatit (L71.0) 

Ändring av 
kod under 

Utesluter  

(sid. 354) 

 

2012-01-01 
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Staseksem (I83.1-I83.2)  

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-

L59)  

Xerosis cutis (L85.3) 

Staseksem (I83.1-I83.2)  

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud 

(L55-L59)  

Xerosis cutis (L85.3) 

L41.2 Lymfomatoid papulos - - Kod utgår 
(Lymfomatoid 

papulos kodas 

under C86.6) 

2013-01-01 

L70.0B Acne vulgaris palulopustulosa L70.0B Acne vulgaris papulopustulosa Stavfel rättat 2020-01-01 

L70.5 Acné excoriée des jeunes filles 
 

L70.5 Acné excoriée 
Acné excoriée des jeunes filles 

Ändring av 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

L81 Andra pigmentrubbningar 
Alia vitia pigmentaria 
Utesluter 

Födelsemärke UNS (Q82.5) 

Nevus - se alfabetisk förteckning 

Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8) 

L81 Andra pigmentrubbningar 
Alia vitia pigmentaria 
Utesluter 

Födelsemärke UNS (Q82.5) 

Nevus 

Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8) 

Text under 

Utesluter utgår 

 

2023-01-01 

L82 Seborroisk keratos 
Keratosis seborrhoica 

Dermatosis papulosa nigra 

Leser-Trélats sjukdom 

L82 Seborroisk keratos 
Keratosis seborrhoica 

Basalcellspapillom 

Dermatosis papulosa nigra 

Leser-Trélats sjukdom 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

L88 Pyoderma gangraenosum 
Pyoderma gangraenosum 

Dermatitis gangraenosa  

Fagedenisk pyoderma 

L88 Pyoderma gangraenosum 
Pyoderma gangraenosum 

Fagedenisk pyoderma 

Utesluter: 

Dermatitis gangraenosa (L08.0) 

Inklusion utgår 

Tillägg av 

Utesluter 

2012-01-01 

L95 Vaskulit 
(kärlväggsinflammation) 
begränsad till huden som ej 
klassificeras på annan plats  
Vasculitis ad cutem limitata, non 
alibi classificata  
 

Utesluter:  

Angioma serpiginosum (L81.7)  

Henoch-Schönleins purpura (D69.0)  

Hypersensitivitetsangiit (M31.0)  

Pannikulit:  

• på nacke och rygg (M54.0)  

• vid lupus (L93.2)  

• recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)  

• UNS (M79.3)  

… 

L95 Vaskulit 
(kärlväggsinflammation) 
begränsad till huden som ej 
klassificeras på annan plats  
Vasculitis ad cutem limitata, 
non alibi classificata  
 

Utesluter:  

Angioma serpiginosum (L81.7)  

Granulomatos med polyangiit (M31.3) 

Henoch-Schönleins purpura (D69.0)  

Hypersensitivitetsangiit (M31.0)  

Pannikulit:  

• på nacke och rygg (M54.0)  

• vid lupus (L93.2)  

• recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)  

• UNS (M79.3)  

… 

Tillägg under 
Utesluter 

2018-01-01 

L98.1A Neurotiska exkoriationer 

 
L98.1A Dermatillomani (neurotiska 

exkoriationer) 

 

Ändring av 

fördjupnings-

kods kodtext 

2019-01-01 

  L98.7 Överskott av hud och subkutan 

vävnad 
Lös eller slapp hud: 

• efter viktnedgång 

(bantning)(fetmaoperation) 

Ny kod 

 
(Observera att 

fördjupnings-

koden L98.8E 
utgår i och 

2015-01-01 
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• UNS 

 

Utesluter: 

Hudförändringar på grund av kronisk 

exponering för icke joniserande strålning 
(L57.-) 

Överskott av hud på ögonlock 

• förvärvat (H02.3) 

• medfött (Q10.3) 

med att koden 

L98.7 införs) 

L98.8E Hudöverskott  
Innefattar:  

Hudöverskott efter viktnedgång 

- - Kod utgår – se 

L98.7 

2015-01-01 

M00 Varig artrit 
Arthritis pyogenes 
 

M00 Varig artrit 
Arthritis pyogenes 

Utesluter:  

Infektion och inflammatorisk reaktion 

orsakad av inre ledprotes (T84.5) 

Tillägg av 

Utesluter 

2013-01-01 

M05 Seropositiv reumatoid artrit  
Arthritis rheumatoides seropositiva  
 

Utesluter:  

Juvenil reumatoid artrit (M08.-)  

Pelvospondylit (M45)  

Reumatisk feber (I00-I01) 

M05 Seropositiv reumatoid artrit  
Arthritis rheumatoides seropositiva  
Anmärkning:  

Med seropositiv avses här förekomst av 

reumatoid faktor (RF-positiv)  
 

Utesluter:  

Juvenil reumatoid artrit (M08.-)  

Pelvospondylit (M45)  

Reumatisk feber (I00-I01) 

Tillägg av 

Anmärkning 
 

2014-01-01 

M06.0 Seronegativ reumatoid artrit M06.0 Seronegativ reumatoid artrit  
Anmärkning:  

Med seronegativ avses här avsaknad av 

reumatoid faktor (RF-negativ) 

Tillägg av 

Anmärkning 
 

2014-01-01 

M12 Andra specificerade 
artropatier 
Aliae arthropatiae specificatae 
 

Utesluter: 

Artropati UNS (M13.9) 

Artros (M15-M19) 

Krikoarytenoid artropati (J38.7) 

 

M12 Andra specificerade 
artropatier 
Aliae arthropatiae specificatae 
 

Utesluter: 

Artropati UNS (M25.9) 

Artros (M15-M19) 

Krikoarytenoid artropati (J38.7) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2018-01-01 

M13.9 Artrit, ospecificerad  
Artropati UNS 

 

M13.9 Artrit, ospecificerad  

 

Inklusion utgår 

(se M25.9) 

2018-01-01 

M14.6* Neurogen artropati 
Charcots ledsjukdom eller tabetisk artropati 

(A52.1†) 

Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† med 

fjärdeposition .6) 

M14.6* Neurogen artropati 
Charcots artropati: 

• icke-syfilitisk (G98†) 

• syfilitisk (tabetisk) (A52.1†) 

• UNS (G98†) 

Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† med 

fjärdeposition .6) 

Tabetisk artropati (A52.1†) 

Inklusion 

utgår 

Tillägg av 

inklusioner 

2019-01-01 

M14.8* Artropatier vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Artropati vid: 

• dialysbehandlad kronisk njursvikt (N18.9†) 

M14.8* Artropatier vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Artropati vid: 

• dialysbehandlad kronisk njursvikt (N18.5†) 

Ändring av 
kod i inklusion 

2016-01-01 
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• erythema multiforme (L51.-†) 

• erythema nodosum (L52†) 

• sarkoidos (D86.8†) 

• Whipples sjukdom (K90.8†) 

• erythema multiforme (L51.-†) 

• erythema nodosum (L52†) 

• sarkoidos (D86.8†) 

• Whipples sjukdom (K90.8†) 

M16.1 Annan primär koxartros M16.1 Primär koxartros, ensidig eller UNS Ändring av 
kodtext 

2022-01-01 

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

ensidig eller UNS 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

M16.5 Annan posttraumatisk koxartros M16.5 Posttraumatisk koxartros, ensidig 

eller UNS 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

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

eller UNS 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

M17.1 Annan primär gonartros 

 

M17.1 Primär gonartros, ensidig eller UNS Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

M17.3 Annan posttraumatisk gonartros M17.3 Posttraumatisk gonartros, ensidig 

eller UNS 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

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

eller UNS 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad 
Artropati UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 

M31.2 Letalt medellinjegranulom - - Kod utgår 2017-01-01 

M31.3 Wegeners granulomatos  
Nekrotiserande respiratorisk granulomatos 

M31.3 Wegeners granulomatos  
Granulomatos med polyangiit med: 

• lungengagemang† (J99.1*) 

• njurengagemang† (N08.5*) 

Nekrotiserande respiratorisk granulomatos 

 

Tillägg av 

inklusion  

2018-01-01 

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 

2022-01-01 

M34.0 Progressiv systemisk skleros  

 
M34.0 Progressiv systemisk skleros  

Innefattar:  

Systemisk skleros med diffust 

hudengagemang 

Tillägg av 
Innefattar 

2014-01-01 

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom 
Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, 

sklerodaktyli, telangiektasi och i vissa fall 

esofagal dysfunktion 

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom 
Kombination av kalcinos, Raynauds 

fenomen, sklerodaktyli, telangiektasi och i 

vissa fall esofageal dysfunktion 

Ändring av 
text 

2013-01-01 

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom  
Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, 

sklerodaktyli, telangiektasi och i vissa fall 

esofageal dysfunktion 

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom  
Kombination av kalcinos, Raynauds 

fenomen, sklerodaktyli, telangiektasi och i 

vissa fall esofageal dysfunktion 

Innefattar:  

Systemisk skleros med begränsat 

hudengagemang 

Tillägg av 

Innefattar 

2014-01-01 

M34.8 Andra av systemisk skleros  
Systemisk skleros med:  

• lungengagemang† (J99.1*)  

• myopati† (G73.7*)  

 

M34.8 Andra specificerade former av 

systemisk skleros  
Systemisk skleros med:  

• lungengagemang† (J99.1*)  

• myopati† (G73.7*)  

• polyneuropati† (G63.5*)  

Tillägg av 

inklusion  
 

Rättelse av 

kodtext i 
version 2016 

2018-01-01 
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 som blev fel 

vid tryckning 

M35.0 Siccasyndromet [Sjögrens syndrom] 
Sjögrens syndrom med:  

• keratokonjunktivit† (H19.3*)  

• lungengagemang† (J99.1*)  

• myopati† (G73.7*)  

• renala tubulo-interstitiella sjukdomar† 

(N16.4*)  

 

M35.0 Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]  
Sjögrens syndrom med:  

• keratokonjunktivit† (H19.3*)  

• lungengagemang† (J99.1*)  

• myopati† (G73.7*)  

• renala tubulo-interstitiella sjukdomar† 

(N16.4*)  

 

Utesluter:  

Muntorrhet, ospecificerad (R68.2)  

Vissa tårkörtelsjukdomar (H04.1) 

Tillägg av 

Utesluter 

2014-01-01 

M35.7 Hypermobilitetssyndrom 
Familjär ligamentslapphet 

… 

M35.7 Hypermobilitetsspektrumstörning 
Familjär ligamentslapphet 

Hypermobilitetssyndrom 

Hypermobility spectrum disorder (HSD) 

… 

Ändrad 

kodtext 

 

Tillägg av 
exempel 

 
Tidigare 

kodtext blir 

nytt exempel 

2020-01-01 

M45 Pelvospondylit [Bechterews 

sjukdom]  
Pelvospondylitis ossificans  

Ankyloserande spondylit  

M45 Ankyloserande spondylit 

[Bechterews sjukdom]  
Pelvospondylitis ankylosans 

Pelvospondylit 

Ändring av 
kategoritext, 

latin och 

inklusion 

2015-01-01 

- - M62.0A Abdominell rektusdiastas Ny fördjup-
ningskod 

2020-01-01 

- - M62.0W Annan specificerad muskeldiastas Ny fördjup-

ningskod 

2020-01-01 

M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras på 

annan plats  
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras på annan 

plats 

M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras på 

annan plats  
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras på 

annan plats 

Sarkopeni 

Tillägg av 

inklusion 

2018-01-01 

- - M62.5A Sarkopeni Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

- - M62.5W Annan specificerad muskelatrofi som ej 

klassificeras på annan plats 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

M62.8 Andra specificerade muskelsjukdomar 
Muskelbråck 

M62.8 Andra specificerade 

muskelsjukdomar 
Muskelbråck 

Rabdomyolys (idiopatisk) 

Utesluter: 

Traumatisk rabdomyolys (T79.6) 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
Utesluter 

2016-01-01 

M72.8 Andra fibroplastiska sjukdomar 
Fascial abscess 

Utesluter: 

Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) 

Nekrotiserande fasciit (M72.6) 

Nodulär fasciit (M72.4) 

Perirenal fasciit med infektion (N13.6) 

Perirenal fasciit UNS (N13.5) 

Plantar fasciit (M72.2) 

M72.8 Andra fibroplastiska sjukdomar 
Fascial abscess 

Utesluter: 

Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) 

Nekrotiserande fasciit (M72.6) 

Nodulär fasciit (M72.4) 

Perirenal fasciit (K66.2) 

Plantar fasciit (M72.2) 

Ändring under 

Utesluter 

2017-01-01 

- - M75.6 Ruptur av labrum i degenerativ 

skulderled 

Ny kod 2019-01-01 

M77.3 Kalkaneussporre M77.3 Kalkaneussporre (hälsporre) Ändrad 

kodtext 

2020-01-01 
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M86.9 Osteomyelit, ospecificerad 
Infektion i benvävnad UNS 

Periostit utan att osteomyelit nämns 

M86.9 Osteomyelit, ospecificerad 
Infektion i benvävnad UNS 

Periostit UNS 

Ändring av 

inklusion 

2017-01-01 

M87 Osteonekros (benvävnadsdöd) 
Osteonecrosis 

Innefattar: 

Avaskulär bennekros 

Utesluter: 

Osteokondropatier (M91-M93) 

 

M87 Osteonekros (benvävnadsdöd) 
Osteonecrosis 

Innefattar: 

Avaskulär bennekros 

Utesluter: 

Osteokondropatier (M91-M93) 

Osteonekros i käke (läkemedelsutlöst) 

(strålningsutlöst) (K10.2) 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

2014-01-01 

M89.0 Algoneurodystrofi 
Skulder-handsyndromet 

Sudecks atrofi 

Sympatisk reflexdystrofi 

M89.0 Algoneurodystrofi 
Skulder-handsyndromet 

Sudecks atrofi 

Utesluter: 

Sympatisk reflexdystrofi (G90.5) 

 

Inklusion 

utgår 

Tillägg av 

Utesluter 

2019-01-01 

N08.0* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Glomerulussjukdomar vid: 

• hepatit B (B16.-†) 

• HIV-infektion (B23.8†) 

• malaria orsakad av Plasmodium malariae 

(B52.0†) 

• påssjuka (B26.8†) 

• schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) 

• sepsis (A40-A41†) 

• strongyloidiasis (B78.-†) 

• syfilis (A52.7†) 

N08.0* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Glomerulussjukdomar vid: 

• hepatit B (B16.-†) 

• HIV-infektion (B23.8†) 

• malaria orsakad av Plasmodium malariae 

(B52.0†) 

• påssjuka (B26.8†) 

• schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) 

• strongyloidiasis (B78.-†) 

• syfilis (A52.7†) 

Inklusion utgår 2015-01-01 

N08.3* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

diabetes (E10-E14† med fjärdeposition 

.2) 

N08.3* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

diabetes mellitus 
Glomerulussjukdomar vid: 

• diabetesnefropati UNS (E10.2† - 

E14.2†) 

• intrakapillär glomerulonefros (E10.2† - 

E14.2†) 

Kimmelstiel-Wilsons syndrom (E10.2† - 

E14.2†) 

Ändring av 

kodtext 
Tillägg av 

exempel 

 

2023-01-01 

N08.5* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

systemsjukdomar i bindväv  
Glomerulussjukdomar vid:  

• Goodpastures syndrom (M31.0†)  

• mikroskopisk polyangiit (M31.7†))  

• systemisk lupus erythematosus (M32.1†)  

• trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†)  

• Wegeners granulomatos (M31.3†)  

 

N08.5* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

systemsjukdomar i bindväv  
Glomerulussjukdomar vid:  

• Goodpastures syndrom (M31.0†)  

• granulomatos med polyangiit (M31.3†)  

• mikroskopisk polyangiit (M31.7†) 

• systemisk lupus erythematosus (M32.1†)  

• trombotisk trombocytopen purpura 

(M31.1†)  

• Wegeners granulomatos (M31.3†)  

 

Tillägg av 

inklusion 

 
Borttag av 

dubbelt 

parentestecken 
vid kod efter 

”mikroskopisk 

polyangiit” 

2018-01-01 

N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit  N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit 
Exempel: 

Akut infektiös interstitiell nefrit 

Akut pyelit 

Akut pyelonefrit 

Tillägg av 

exempel och 
text om 

’Tilläggskod’ 

(samma som 
finns under 

2022-01-01 
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Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

kategorin N10) 

i browsern 

N13.5 Knickbildning och striktur på uretär 

utan hydronefros 
Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

N13.5 Knickbildning och striktur på uretär 

utan hydronefros 
Tilläggskod kan användas för att identifiera 

underliggande sjukdom 

Utesluter: 

Med infektion (N13.6) 

Tillägg av 

kodnings-

anvisning 

2017-01-01 

N13.6 Pyonefros 
Obstruktiv uropati med infektion  

Tillstånd under N13.0-N13.5 med infektion 

 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

N13.6 Pyonefros 
Obstruktiv uropati med infektion (avstängd 

pyelit) 

Tillstånd under N13.0-N13.5 med infektion 

 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B98) 

Tillägg av text 

i exempel 

2023-01-01 

N16.0* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• brucellos (A23.-†) 

• difteri (A36.8†) 

• salmonellainfektion (A02.2†) 

• sepsis (A40-A41†) 

• toxoplasmos (B58.8†) 

 

N16.0* Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• brucellos (A23.-†) 

• difteri (A36.8†) 

• salmonellainfektion (A02.2†) 

• toxoplasmos (B58.8†) 

Inklusion utgår 2015-01-01 

N18 Kronisk njursvikt 
Insufficientia renis chronica 
 
Innefattar: 

Diffus glomeruloskleros 

Kronisk uremi 

 

Tilläggskod kan användas … 

N18 Kronisk njursvikt 
Insufficientia renis chronica 
 
Tilläggskod kan användas för att ange 

underliggande sjukdom respektive förekomst 

av hypertoni 

 

… 

 

Innefattar 

utgår (se även 
N18.9) 

2015-01-01 

N18.1 Kronisk njursjukdom utan 

funktionsnedsättning, stadium 1 
Njurskada med normal eller ökad glomerulär 

filtrationshastighet (GFR mer än 90 mL/min) 

N18.1 Kronisk njursjukdom utan 

funktionsnedsättning, stadium 1 
Njurskada med normal eller ökad glomerulär 

filtrationshastighet (GFR 90 mL/min eller 

mer) 

Ändring av 

inklusion 
 

 

2013-01-01 

N18.4 Kronisk njursvikt, stadium 4 
Njursakda med kraftigt nedsatt flomerulär 

filtrationshastighet (GFR 15- 29 mL/min) 

N18.4 Kronisk njursvikt, stadium 4 
Njurskada med kraftigt nedsatt glomerulär 

filtrationshastighet (GFR 15- 29 mL/min) 

Korrigering av 
text  

2012-01-01 

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5 
Kronisk uremi 

Njursjukdom i slutstadiet: 

• Funktionssvikt av allograft 

• UNS 

• Dialysbehandlad 

• Utan dialys eller transplantat 

Uremisk: 

• apoplexi† (I69.8*) 

• demens† (F02.8*) 

• neuropati† (G63.8*) 

• paralys† (G99.8*) 

• perikardit† (I32.8*) 

N18.5 Kronisk njursvikt, stadium 5 
Njursjukdom i slutstadiet: 

• Funktionssvikt av allograft 

• UNS 

• Dialysbehandlad 

• Utan dialys eller transplantat 

Uremisk: 

• apoplexi† (I69.8*) 

• demens† (F02.8*) 

• neuropati† (G63.8*) 

• paralys† (G99.8*) 

• perikardit† (I32.8*) 

Inklusion utgår 

(se även 

N18.9) 

2015-01-01 
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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 

2022-01-01 

N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad 

 

N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad 
Diffus glomeruloskleros UNS 

Kronisk uremi UNS 

Tillägg av 

inklusioner 

2015-01-01 

N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis 

[Bilharzia] (B65.-†) 

N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis 

[Bilharzia] (B65.0†) 

 

Ändring av 

kod i kodtext 

2018-01-01 

N28.1 Förvärvad njurcysta 
Förvärvad njurcysta (multipel)(solitär) 

 

Utesluter: 

Cystnjuresjukdom (medfödd) (Q61.-) 

N28.1 Njurcysta 
Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär) 

 

Utesluter: 

Cystnjuresjukdom, medfödd (Q61.-) 

Ändring av 

kodtext, 
inklusion och 

Utesluter 

2015-01-01 

N28.1 Njurcysta  
Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär)  

 

Utesluter:  

Cystnjuresjukdom medfödd (Q61.-) 

N28.1 Njurcysta  
Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär)  

 

Utesluter:  

Cystnjuresjukdom, medfödd (Q61.-) 

 

Tillägg av 

kommatecken 
under 

Utesluter 

 

2018-01-01 

N30.0 Akut cystit 
Utesluter: 

Strålcystit (N30.4) 

Trigonit (N30.3) 

N30.0 Akut cystit (urinvägsinfektion 

lokaliserad till urinblåsan) 
Utesluter: 

Strålcystit (N30.4) 

Trigonit (N30.3) 
 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

N32.8 Andra specificerade sjukdomar i 

urinblåsan 
Förkalkad urinblåsa 

Skrumpblåsa 

N32.8 Andra specificerade sjukdomar i 

urinblåsan 
Förkalkad urinblåsa 

Skrumpblåsa 

Överaktiv blåsa (utan inkontinens) 

Tillägg av 
inklusion 

2013-01-01 

N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan 
Prolaps av uretra 

Uretrocele hos man 

Utesluter: 

Uretrocele hos kvinna (N81.0) 

N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan 
Prolaps av uretra 

Uretrocele hos man 

Utesluter: 

Medfött uretrocele (Q64.7)  

Uretrocele hos kvinna (N81.0) 

Tillägg under 

Utesluter 

2013-01-01 

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven 

lokalisation 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven 

lokalisation  
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7) 

Tillägg av 
Utesluter 

2017-01-01 

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 

2022-01-01 
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N39.0A Urinvägsinfektion, asymtomatisk (ABU) - - Fördjupnings-

kod utgår (se 

N39.0 och 
R82.7) 

2017-01-01 

N39.0X Urinvägsinfektion UNS - - Fördjupnings-

kod utgår 

2017-01-01 

N42 
… 

 

N42.3 

 

 

N42.2 

 

… 

Andra sjukdomar i prostata 
… 
 

Dysplasi i prostata 

… 

 

Atrofi av prostata 

N42 
… 

 

N42.2 

 

 

N42.3 

 

… 

Andra sjukdomar i prostata 
… 
 

Atrofi av prostata 

 

 

Dysplasi i prostata 

… 

 

Rättad ordning 

av koderna på 
4-ställig nivå 

(skiftat plats) 

2014-01-01 

N46 Infertilitet hos man 
Infertilitas virilis 

Azoospermi UNS 

Oligospermi UNS 

N46 
 

 

 

 
N46.9A 

N46.9B 

 

N46.9C 

 

N46.9D 

 

N46.9E 

N46.9W 

 

N46.9X 

 

Infertilitet hos man 
Infertilitas virilis 

Azoospermi UNS 

Oligospermi UNS 

 
Manlig infertilitet på grund av azoospermi 

Manlig infertilitet på grund av andra 

störningar i sädeskvaliteten än azoospermi 

Manlig infertilitet beroende på faktorer hos 

partnern 

Manlig infertilitet; sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 

Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning 

Manlig infertilitet av annan specificerad 

orsak  

Manlig infertilitet, ospecificerad orsak 

 

Nya 

fördjupnings-
koder 

2019-01-01 

N46.9D Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig 

inverkan på fertiliteten 
N46.9D Manlig infertilitet: sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

N46.9E Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning N46.9E Manlig infertilitet: oförklarad efter utredning Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

N50.8 

 

 

 
N50.8C 

N50.8D 

N50.8E 

N50.8W 

Andra specificerade sjukdomar i de 

manliga könsorganen 

… 

 
Sår i skrotum 

Ödem i skrotum 

Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke filaria) 

Andra sjukdomar i de manliga könsorganen 

N50.8 

 

 

 
N50.8C 

N50.8D 

N50.8E 

 

N50.8F 

 

 

N50.8W 

Andra specificerade sjukdomar i de 

manliga könsorganen 

… 

 
Sår i skrotum 

Ödem i skrotum 

Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke 

filaria) 

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos 

man  

Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) 

Andra sjukdomar i de manliga könsorganen 

Ny 

fördjupnings-

kod med 
exempel 

 

2020-01-01 

  N76.8B 

 

Bakteriell vaginos 

 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

N80.0 Endometrios i uterus 
Adenomyos 

N80.0 Adenomyos 
Anmärkning: 

Tidigare benämnt som endometrios i uterus 

Ändring av 
kodtext 

Exempel utgår 

(tidigare 

exempel blir 

kodtext) 

2023-01-01 
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Tillägg av 

Anmärkning 

N80.8 Endometrios med annan specificerad 

eller multipel lokalisation 

 

N80.8 Endometrios med annan specificerad 

eller multipel lokalisation 
Endometrios i bröstkorgen 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

N81.0 Uretrocele hos kvinna 

Utesluter: 

Uretrocele med: 

• cystocele (N81.1) 

• prolaps av uterus (N81.2-N81.4) 

N81.0 Uretrocele hos kvinna 

Utesluter: 

Medfött uretrocele (Q64.7) 

Uretrocele med: 

• cystocele (N81.1) 

• prolaps av uterus (N81.2-N81.4) 

Tillägg under 

Utesluter 

2013-01-01 

N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna 
Bäckenbotteninsufficiens 

Gammal skada på bäckenbottenmuskulaturen 

N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna 
Bäckenbotteninsufficiens 

Defektläkt skada av perineum, vagina och 

bäckenbotten 

Gammal skada på 

bäckenbottenmuskulaturen 

 

Utesluter:  

Gammal skada ytligt i vulva och 

perineum  (N90.8A) 

Tillägg av 
exempel 

 

Tillägg av 
Utesluter 

 

2020-01-01 

  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) 

Ny 

fördjupnings-
kod med 

förklarande 

text och 
Utesluter 

2020-01-01 

  N81.8B Defektläkt skada omfattande mer än halva 

perinealkroppen 

Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. 

transversus perinei eller muskelfästen för 

dessa. Det anovaginala avståndet är en 

centimeter eller mindre. 

Ny 

fördjupnings-
kod 

med 

förklarande 
text  

2020-01-01 

  N81.8C Defektläkt perineotomi Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8D Defektläkt skada i nedre halvan av vagina 

omfattande bäckenbottens muskler och 

rektovaginala fascian 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-01-01 

  N81.8E Defektläkt skada i övre halvan av vagina, 

efter hög vaginalruptur, omfattande 

bäckenbottens muskler och rektovaginala 

fascian 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-01-01 

  N81.8F Defektläkt analsfinkterskada, upp till och 

med halva externa sfinktern 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8G Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva 

externa sfinktern 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8H Defektläkt analsfinkterskada, omfattande 

både interna och externa sfinktern 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-01-01 

  N81.8J Defektläkt isolerad skada på interna 

analsfinktern 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 
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  N81.8K Defektläkt analsfinkterskada, omfattande 

både interna och externa sfinktern samt 

rektalslemhinna 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8L Unilateral avulsion eller bristning av m. 

levator ani och m. puborectalis 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8M Bilateral avulsion eller bristning av m. 

levator ani och m. puborectalis 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8N Annan specificerad gammal skada på 

bäckenbotten 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-01-01 

  N81.8P Gammal skada på bäckenbottens muskler 

och muskelfästen, ospecificerad 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

  N81.8W Annan specificerad genital prolaps hos 

kvinna 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

N87.0 Lätt dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I 

N87.0 Lätt dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I 

Låggradig skivepitelcancer, intraepitelial 

lesion (LSIL) 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

N87.0 Lätt dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I 

Låggradig skivepitelcancer, intraepitelial 

lesion (LSIL) 

N87.0 Lätt dysplasi i cervix 
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I 

Låggradig skvamös intraepitelial lesion 

(LSIL) 

Ändring av 

text i 

inklusion 

2019-01-01 

N89.8 Andra specificerade icke-

inflammatoriska sjukdomar i vagina 
Gammal skada i vagina 

Leukorré UNS 

Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i 

vagina 

Vaginalcysta 

 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, 

O71.7-O71.8) 

Gammal skada som engagerar musklerna i 

bäckenbotten (N81.8) 

N89.8 Andra specificerade icke-

inflammatoriska sjukdomar i vagina 
Gammal skada i vagina 

Leukorré UNS 

Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i 

vagina 

Vaginalcysta 

Ärrbildning och strikturer 

 

Utesluter: 

Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, 

O71.7-O71.8) 

Defektläkt skada på bäckenbottens muskler 

och rektovaginala fascian (N81.8D, N81.8E) 

Gammal skada som engagerar musklerna i 

bäckenbotten (N81.8)  

Rektovaginal fistel (N82.3) 

Tillägg av 
exempel 

 

Tillägg under 
Utesluter 

 

  

2020-01-01 

N90.8 Andra specificerade icke-

inflammatoriska sjukdomar i vulva och 

perineum 
Adherenser i vulva 

Hypertrofi av klitoris 

N90.8 Andra specificerade icke-

inflammatoriska sjukdomar i vulva 

och perineum 
Adherenser i vulva 

Gammal skada ytligt i vulva och perineum 

Hypertrofi av klitoris 

 

Utesluter:  

Defektläkt  

• perineotomi (N81.8C) 

• skada på perinealkroppen 

(N81.8A, N81.8B) 

Tillägg av 

exempel 

 
Tillägg av 

Utesluter 

 

2020-01-01 

- - N90.8A Gammal skada ytligt i vulva och perineum 

Utesluter:  

Skada på muskler och muskelfästen i 

perineum (N81.8A, N81.8B, N81.8C) 

Ny 

fördjupnings-
kod med 

Utesluter 

 

2020-01-01 

- - N90.8W Andra specificerade icke-inflammatoriska 

sjukdomar i vulva och perineum 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 
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N97.8A Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker N97.8A Kvinnlig infertilitet: immunologiska orsaker Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

N97.8B Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 
N97.8B Kvinnlig infertilitet: sociala faktorer med 

möjlig inverkan på fertiliteten 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

N97.8C Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning N97.8C Kvinnlig infertilitet: oförklarad efter 

utredning 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

N97.8D Kvinnlig infertilitet; i samband med 

endometrios 

N97.8D Kvinnlig infertilitet: i samband med 

endometrios 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

Kapitel 15 Graviditet, förlossning och 
barnsängstid (O00-O99) 
Graviditas, partus et puerperium 

 
Utesluter: 

… 

 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:  

… 

O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem 

relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade 

förlossningsproblem  

… 

 

Kapitel 15 Graviditet, förlossning och 
barnsängstid (O00-O99) 
Graviditas, partus et puerperium 

 
Utesluter: 

… 

 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:  

… 

O30-O49 Vård under graviditet på grund av problem 

relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade 

förlossningsproblem  

… 

 

Ändring av 

kodintervall i 

avsnitt i text 
som beskriver 

kapitlets 
innehåll 

2021-01-01 

O13 Graviditetshypertoni 
Hypertonia gravidarum 
 

Graviditetshypertoni UNS 

Graviditetsinducerad hypertoni UNS 

O13  Graviditetshypertoni 
Hypertonia gravidarum 
 

Graviditetshypertoni UNS 

Graviditetsinducerad hypertoni UNS 

Innefattar: 

Övergående hypertoni vid graviditet 

Tillägg av 
Innefattar 

 

2014-01-01 

O14.1A 

 
Svår preeklampsi utan organpåverkan - - Fördjup-

ningskod utgår 
2022-01-01 

O14.1B 

 
Svår preeklampsi med organpåverkan - - Fördjup-

ningskod utgår 

2022-01-01 

O14.1X Svår preeklampsi, ospecificerad - - Fördjup-

ningskod utgår 

2022-01-01 

O16 Ospecificerad hypertoni hos 
modern 
Hypertonia non specificata matris 

Övergående hypertoni under graviditeten 

O16 Ospecificerad hypertoni hos 
modern 
Hypertonia non specificata matris 

 

Inklusion utgår 

(kodas O13) 

2017-01-01 

O21 Ihållande kräkningar under 
graviditeten  
Hyperemesis gravidarum 

O21 Ihållande kräkningar under 
graviditeten  
Hyperemesis gravidarum 
 

Tilläggskod kan användas för att ange orsak 

 

Tillägg av 

kodnings-

anvisning  

2018-01-01 

O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd 

som komplikation till graviditeten  

O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd 

som komplikation till graviditeten  

Kodnings-

anvisning utgår 
(se O21) 

2018-01-01 
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Kräkningar orsakade av sjukdomar som 

klassificeras på annan plats och som är 

komplikation till graviditeten  

 

Tilläggskod kan användas för att ange orsak 

 

Kräkningar orsakade av sjukdomar som 

klassificeras på annan plats och som är 

komplikation till graviditeten  

O22 Venösa komplikationer under 
graviditeten 
Complicationes venosae gravidarum 
… 

O22 Venösa komplikationer och 
hemorrojder under 
graviditeten 
Complicationes venosae et 
haemorrhoides gravidarum 
… 

Ändring av 
kategoritext 

 

Ändring av 
latin 

2013-01-01 

O23 Infektioner i urin- och 
könsorganen under graviditeten 
Infectiones organorum urogenitalium 
gravidarum 

O23 Infektioner i urin- och 
könsorganen under 
graviditeten 
Infectiones organorum urogenitalium 
gravidarum 
 

Utesluter: 

Infektioner i urin- och könsorgan hos 

modern som komplicerar graviditet, 

förlossning och barnsängstid 

• gonorré (O98.2) 

• sexuellt överförd sjukdom, annan eller 

UNS (O98.3) 

• syfilis (O98.1) 

• tuberkulos (O98.0) 

Tillägg av 

Utesluter 

2012-01-01 

O24 Diabetes (sockersjuka) under 
graviditeten 
Diabetes mellitus gravidarum 

Innefattar: 

Vid förlossning och under barnsängstiden 

O24 Diabetes under graviditeten 
Diabetes mellitus gravidarum 

Innefattar: 

Vid förlossning och under barnsängstiden 

Benämningen 

”sockersjuka” 

utgår i 
kategoritexten 

2017-01-01 

O24 Diabetes under graviditeten 
Diabetes mellitus gravidarum 

Innefattar: 

Vid förlossning och under barnsängstiden 

O24 Diabetes under graviditeten 
Diabetes mellitus gravidarum 

Innefattar: 

Vid förlossning och under barnsängstiden 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

aktuell manifestation av diabetes mellitus 

 

Tillägg av 
anvisning 

2019-01-01 

O24.0 Diabetes mellitus typ 1 före 

graviditeten, insulinberoende 
Insulinberoende diabetes före graviditeten 

 

O24.0    Diabetes mellitus typ 1 före 

graviditeten 

 

Inklusion utgår 

 

Ändring av 

kodtext skedde 
redan 2007 

men missades 

att ta bort vid 
nytryck av 

ICD-10-SE. 

2014-01-01 

O24.1 Diabetes mellitus typ 2 före 

graviditeten, ej insulinberoende 
Ej insulinberoende diabetes före graviditeten 

O24.1 Diabetes mellitus typ 2 före 

graviditeten 

 

Inklusion utgår 

Ändring av 
kodtext skedde 

redan 2007 

men missades 

att ta bort vid 

nytryck av 
ICD-10-SE. 

2014-01-01 



65 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

O24.4 

 
 

 

O24.4A 

 

O24.4B 

 

O24.4X 

Diabetes som uppträder under 

graviditeten 
Graviditetsdiabetes UNS 

 

Graviditetsdiabetes, ej insulinbehandlad, 

Whites klass A 

Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad, 

Whites klass AB 

Diabetes som uppträder under 

graviditeten, ospecificerad 

O24.4 

 
 

 

O24.4A 

 

O24.4B 

 

O24.4X 

Diabetes som uppträder under 

graviditeten 
Graviditetsdiabetes UNS 

 

Graviditetsdiabetes, ej 

läkemedelsbehandlad (Whites klass A) 

Graviditetsdiabetes, 

läkemedelsbehandlad (Whites klass AB) 

Diabetes som uppträder under 

graviditeten, ospecificerad 

Ändring av 

fördjupnings

koders 

kodtexter 

2019-01-01 

O28 Onormala fynd vid 
undersökning av den blivande 
modern 
Abnormitates in examinatione 
antenatali matris inventae 

Utesluter 

Diagnostiska fynd som klassificeras på annan 

plats, se alfabetisk förteckning 

Vård av den blivande modern … 

O28 Onormala fynd vid 
undersökning av den blivande 
modern 
Abnormitates in examinatione 
antenatali matris inventae 

Utesluter 

Diagnostiska fynd som klassificeras på 

annan plats 

Vård av den blivande modern … 

Text under 
Utesluter utgår 

 

2023-01-01 

O29.0 Lungkomplikationer orsakade av 

anestesi under graviditet 
Adult respiratory distress syndrome 

Aspirationspneumoni 

Inhalation av maginnehåll eller sekret UNS 

Lunginsufficiens 

Mendelsons syndrom 

O29.0 Lungkomplikationer orsakade av 

anestesi under graviditet 
Adult respiratory distress syndrome 

Aspirationspneumonit 

Inhalation av maginnehåll eller sekret UNS 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration  

Lunginsufficiens 

Mendelsons syndrom 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

O30-O48 Vård under graviditet på grund 
av problem relaterade till fostret och 
amnionhålan (fostervattenhålan) samt 
befarade förlossningsproblem 
… 

O30-O49 Vård under graviditet på 
grund av problem relaterade till fostret 
och amnionhålan (fostervattenhålan) 
samt befarade förlossningsproblem 
… 

Ändring av 

kodintervall i 

avsnitt 

2021-01-01 

- - O36.8C Vård av blivande moder för alloimmun 

trombocytimmunisering 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2017-01-01 

- - O36.8D Vård av blivande moder för autoimmun 

trombocytimmunisering 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2017-01-01 

O43.0A Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell 

transfusion 
O43.0A Placentalt transfusionssyndrom: 

fetomaternell transfusion 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

O43.0B Placentalt transfusionssyndrom; 

tvillingtransfusion 
O43.0B Placentalt transfusionssyndrom: 

tvillingtransfusion 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

O48 Överburenhet 
Graviditas prolongata 
Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade 

veckor 

O48 Överburenhet 
Graviditas prolongata 
Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade 

veckor 

Utesluter: 

Graviditetslängd v. 40+0 - v. 41+6 (O49) 

Tillägg av 

Utesluter 

2021-01-01 

- - O49 Graviditetslängd v. 40+0 – v. 
41+6 

Utesluter: 

Graviditetslängd överstigande 42 

fullbordade veckor (O48) 

Ny kategori 2021-01-01 
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- - O49.0 Graviditetslängd v. 40+0 – v. 40+6 Ny kod 2021-01-01 

- - O49.1 Graviditetslängd v. 41+0 – v. 41+6 Ny kod 2021-01-01 

O61.0A Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet; förlossning inom 48 timmar 

O61.0A Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet: förlossning inom 48 timmar 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O61.0X Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning 

O61.0X Försök till medicinskt igångsättande av 

värkarbetet: ospecificerad tid till förlossning 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O61.1X Försök till mekaniskt igångsättande av 

värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning 

O61.1X Försök till mekaniskt igångsättande av 

värkarbetet: ospecificerad tid till förlossning 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O62.2 Annan och ospecificerad uterin 

värksvaghet  
Förlängd latensfas  

Värksvaghet UNS 

O62.2 Annan och ospecificerad uterin 

värksvaghet  
Förlängd latensfas  

Värksvaghet UNS 

Utesluter:  

Atonisk efterblödning (O72.1) 

Tillägg av 

Utesluter 

2018-01-01 

O70.1 Perinealbristning av andra graden 
Förlossningsskada som under O70.0 

omfattande hud och slemhinna samt även: 

•bäckenbotten 

•perineala muskler 

•vaginala muskler 

 

Utesluter: 

Skada på analsfinktern (O70.2) 

O70.1 Perinealbristning av andra graden 
Innefattar:  

Bristning i förlängning av perineotomi utan 

engagemang av analsfinktrar 

 

Förlossningsskada som under O70.0 

omfattande hud och slemhinna samt även: 

•bäckenbotten 

•perineala muskler 

•vaginala muskler 

 

Utesluter:  

Isolerad vaginalbristning (O71.4) 

Skada på analsfinktern (O70.2) 

Ytlig slemhinnebristning (O70.0) 

Tillägg av 

Innefattar 

 

Tillägg under 

Utesluter 

 

2020-01-01 

- - O70.1A Perinealbristning av andra graden; skada 

som omfattar mindre än halva 

perinealkroppen 

”Liten grad 2” 

Utesluter:  

Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, 
O70.1D) 

Ny 

fördjupnings-

kod med 
exempel och 

Utesluter 

2020-01-01 

O70.1A Perinealbristning av andra graden; skada 

som omfattar mindre än halva 

perinealkroppen 

O70.1A Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar mindre än halva 

perinealkroppen 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

- - O70.1B Perinealbristning av andra graden; skada 

som omfattar mer än halva 

perinealkroppen 

”Medelstor grad 2” 

Utesluter:  

Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, 
O70.1D) 

Ny 

fördjupnings-

kod med 
exempel och 

Utesluter 

2020-01-01 

O70.1B Perinealbristning av andra graden; skada som 

omfattar mer än halva perinealkroppen 

O70.1B Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar mer än halva perinealkroppen 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

- - O70.1C Perinealbristning av andra graden; skada 

som omfattar perinealkroppen och 

Ny 

fördjupnings-

kod med 

2020-01-01 
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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) 

exempel och 

Utesluter 

O70.1C Perinealbristning av andra graden; skada som 

omfattar perinealkroppen och bristning 

djupare än 2 cm i nedre delen av vagina 

O70.1C Perinealbristning av andra graden: skada 

som omfattar perinealkroppen och bristning 

djupare än 2 cm i nedre delen av vagina 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

- - 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” 

Innefattar:  
Vaginalbristning längre än 4 cm 

Utesluter:  

Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C) 

Ny 

fördjupnings-
kod med 

exempel, 

Innefattar och 
Utesluter 

2020-01-01 

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 

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 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

- - O70.1E Perinealbristning av andra graden; unilateral 

skada på m. levator ani 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

O70.1E Perinealbristning av andra graden; unilateral 

skada på m. levator ani 

O70.1E Perinealbristning av andra graden: unilateral 

skada på m. levator ani 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

- - O70.1F Perinealbristning av andra graden; bilateral 

skada på m. levator ani 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-01-01 

O70.1F Perinealbristning av andra graden; bilateral 

skada på m. levator ani 

O70.1F Perinealbristning av andra graden: bilateral 

skada på m. levator ani 

Ändring av ; 

(semikolon) till 

: (kolon) i 
kodtext 

2021-01-01 

- - O70.1W Perinealbristning av andra graden, annan 

specificerad 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

- - O70.1X Perinealbristning av andra graden, 

ospecificerad 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2020-01-01 

O70.2C Perinealbristning av tredje graden; skada som 

omfattar mindre än halva externa analsfinktern

  

O70.2C Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar mindre än halva externa 

analsfinktern  

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O70.2D Perinealbristning av tredje graden; skada som 

omfattar mer än halva externa analsfinktern 

(inkl. total ruptur av externa sfinktern utan 

engagemang av interna sfinktern) 

O70.2D Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar mer än halva externa 

analsfinktern (inkl. total ruptur av externa 

sfinktern utan engagemang av interna 

sfinktern) 

Ändring av ; 

(semikolon) till 
: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O70.2E Perinealbristning av tredje graden; skada som 

omfattar både externa och interna 

analsfinktern 

O70.2E Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar både externa och interna 

analsfinktern 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

- - O70.2F 

 

Perinealbristning av tredje graden; skada 

som omfattar endast inre analsfinktern  

 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2018-01-01 

O70.2F Perinealbristning av tredje graden; skada som 

omfattar endast inre analsfinktern 

O70.2F Perinealbristning av tredje graden: skada 

som omfattar endast inre analsfinktern 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O74.0 Aspirationspneumonit vid anestesi 

under förlossning 

O74.0 Aspirationspneumonit vid anestesi 

under förlossning 

Tillägg av 
inklusion 

2016-01-01 
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Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret 

UNS orsakad av anestesi under värkarbete och 

förlossning 

Mendelsons syndrom orsakat av anestesi under 

värkarbete och förlossning 

Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret 

UNS orsakad av anestesi under värkarbete 

och förlossning 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration 

p.g.a. anestesi under värkarbete och 

förlossning  

Mendelsons syndrom orsakat av anestesi 

under värkarbete och förlossning 

O75.6A Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid; förlossningen startar spontant 

O75.6A Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid: förlossningen startar spontant 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O75.6B Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid; förlossningen induceras 

O75.6B Vattenavgång utan sammandragningar i 

fullgången tid: förlossningen induceras 

Ändring av ; 
(semikolon) till 

: (kolon) i 

kodtext 

2021-01-01 

O81.0 Låg tång O81.0 Förlossning med låg tång Rättning av 
kodtext 

2018-01-01 

O81.1 Mellanhög tång O81.1 Förlossning med mellanhög tång Rättning av 

kodtext 

2018-01-01 

O81.2 Mellanhög tång med rotation O81.2 Förlossning med mellanhög tång med 

rotation 

Rättning av 
kodtext 

2018-01-01 

O87 Venösa komplikationer under 
barnsängstiden 
Complicationes venosae in puerperio 
… 

O87 Venösa komplikationer och 
hemorrojder under 
barnsängstiden 
Complicationes venosae et 
haemorrhoides in puerperio 
… 

Ändring av 
kategoritext 

2013-01-01 

O89.0 Lungkomplikationer vid anestesi under 

barnsängstiden 
Aspirationspneumonit 

Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret 

UNS 

Mendelsons syndrom 

O89.0 Lungkomplikationer vid anestesi 

under barnsängstiden 
Aspirationspneumonit 

Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret 

UNS 

Kemisk pneumonit orsakad av aspiration 

Mendelsons syndrom 

Tillägg av 

inklusion 

2016-01-01 

O96 Död av obstetrisk orsak som 
inträffar mer än 42 dagar men 
mindre än ett år efter 
förlossningen 
Mors obstetrica matris plus quam 42 
dies sed minus quam unum annum 
post partum 

 
Tilläggskod kan användas för att ange 

obstetriska dödsorsaken (direkt eller indirekt) 

O96 Död av obstetrisk orsak som 
inträffar mer än 42 dagar men 
mindre än ett år efter 
förlossningen 
Mors obstetrica matris plus quam 42 
dies sed minus quam unum annum 
post partum 
 

Anmärkning:  

Denna kategori används för att ange död 

oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i 

kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-

O99) som inträffar mer än 42 dagar men 

mindre än ett år efter förlossningen. 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

obstetrisk orsak (direkt eller indirekt) 

 

Utesluter:  

Död p.g.a. tillstånd specificerade som 

sequelae eller sena effekter av obstetriska 

orsaker (O97.-)  

Tillstånd som inte leder till död (O94) 

Tillägg av 

Anmärkning 

Tillägg av 

Utesluter 

2016-01-01 
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O96.0 Död av direkt obstetrisk orsak 

 

O96.0 Död av direkt obstetrisk orsak som 

inträffar mer än 42 dagar men 

mindre än ett år efter förlossningen 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

O96.1 Död av indirekt obstetrisk orsak 

 

O96.1 Död av indirekt obstetrisk orsak som 

inträffar mer än 42 dagar men 

mindre än ett år efter förlossningen 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

O96.9 Död av icke specificerad obstetrisk 

orsak 

O96.9 Död av icke specificerad obstetrisk 

orsak som inträffar mer än 42 dagar 

men mindre än ett år efter 

förlossningen 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

O97 Död av följdtillstånd efter 
obstetriska orsaker 
Mors matris e sequelis causarum 
obstetricarum directarum 
 

Död till följd av direkt obstetrisk orsak (direkt 

eller indirekt), som inträffar ett år eller mer 

efter förlossning 

 

Tilläggskod kan användas för att ange den 

obstetriska orsaken (direkt eller indirekt) 

O97 Död av följdtillstånd efter 
obstetriska orsaker 
Mors matris e sequelis causarum 
obstetricarum directarum 
 

Anmärkning: 

Denna kategori ska användas för att ange 

död p.g.a sequele av obstetrisk orsak 

(tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 

och O98-O99) som inträffar mer än ett år 

efter förlossningen. ”Sequele” omfattar 

tillstånd specificerade som sådana eller som 

sena effekter, eller som uppstår ett år eller 

mer efter förlossning. 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

obstetrisk orsak (direkt eller indirekt) 

 

Utesluter: 

Tillstånd som inte leder till död (O94) 

Inklusion utgår 

Tillägg av 

Anmärkning 

Tillägg av 
Utesluter 

2016-01-01 

O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen 

hos modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

Tillstånd under K00-K93 

 

Utesluter: 

Leversjukdomar vid graviditet, 

förlossning eller under barnsängstid 

(O26.6) 

O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen 

hos modern som komplicerar 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

Tillstånd under K00-K93 

 

Utesluter: 

Hemorrojder under graviditeten (O22.4) 

Leversjukdomar vid graviditet, 

förlossning eller under barnsängstid 

(O26.6) 

Tillägg under 
Utesluter 

2014-01-01 

O99.7 Sjukdomar i hud och 

underhudsvävnad hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

Tillstånd under L00-L99 

 

Utesluter: 

Herpes gestationis (O26.4) 

 

O99.7 Sjukdomar i hud och 

underhudsvävnad hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 

Tillstånd under L00-L99 

 

Utesluter: 

Herpes gestationis (O26.4) 

Klåda under graviditet (O26.8) 

Tillägg under 

Utesluter 

2015-01-01 

Kapitel 16 
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 
Aliquae conditiones perinatales 
Innefattar: 

Kapitel 16 
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) 
Aliquae conditiones perinatales 
Innefattar: 

Tillägg under 
Utesluter 

2017-01-01 
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Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden 

även om död eller sjukdom inträffar senare 

 

Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och 

kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre 

orsaker (S00-T98) 

Tetanus neonatorum (A33) 

Tumörer (C00-D48) 

… 

Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden 

även om död eller sjukdom inträffar senare 

 

Utesluter: 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödda missbildningar, deformiteter och 

kromosomavvikelser (Q00-Q99) 

Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre 

orsaker (S00-T98) 

Tetanus neonatorum (A33) 

Tumörer (C00-D48) 

… 

P04.0 Foster och nyfödd som påverkats av 

narkosmedel och smärtstillande medel 

som givits till modern under graviditet, 

värkarbete och förlossning 
Reaktioner på och intoxikationer av opiater 

och lugnande medel givna till modern under 

värkarbete och förlossning 

P04.0 Foster och nyfödd som påverkats av 

narkosmedel och smärtstillande 

medel som givits till modern under 

graviditet, värkarbete och förlossning 
Reaktioner på och intoxikationer av opioider 

och lugnande medel givna till modern under 

värkarbete och förlossning 

Ändring av 

inklusion 

2016-01-01 

P07 Rubbningar i samband med 
underburenhet och låg 
födelsevikt som ej klassificeras 
annorstädes 
Perturbationes ad graviditatem 
brevem et pondus partuale parvum 
pertinentes, non alibi classificatae 
 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden utan vidare 

specifikation som orsak till dödlighet, 

sjuklighet eller vård av nyfödd 

 

… 

P07 Rubbningar i samband med 
underburenhet och låg 
födelsevikt som ej 
klassificeras annorstädes 
Perturbationes ad graviditatem 
brevem et pondus partuale parvum 
pertinentes, non alibi classificatae 
 

Anmärkning: 

Om uppgift om både födelsevikt och 

graviditetslängd föreligger ska kodning av 

födelsevikt prioriteras. 

 
Innefattar: 

De uppräknade tillstånden utan vidare 

specifikation som orsak till dödlighet, 

sjuklighet eller vård av nyfödd 

… 

Tillägg av 

Anmärkning 

som sedan 
tidigare finns i 

WHO:s ICD-

10 

2016-01-01 

P12.2 Epikraniell subaponeurotisk blödning 

orsakad av förlossningsskada  
Skada efter vakuumextraktion 

P12.2 Epikraniell subaponeurotisk blödning 

orsakad av förlossningsskada  
Skada efter vakuumextraktion 

Subgalealt hematom orsakat av 

förlossningsskada 

 

Tillägg av 

inklusion 
(exempel) 

2018-01-01 

P21 Syrebrist vid förlossningen 

Asphyxia intra partum 
Utesluter: 

Hypoxisk ischemisk encefalopati 

[HIE] (P91.0) 

Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-) 

P21 Syrebrist vid förlossningen 

Asphyxia intra partum 
Utesluter: 

Hypoxisk ischemisk encefalopati 

[HIE] (P91.6) 

Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-) 

Rättning av 

kod i Utesluter 

2023-01-01 

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN 
PERINATALA PERIODEN (P35-P39) 
Infectiones temporis perinatalis 
specificae 
Innefattar: 

Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning 

 

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN 
PERINATALA PERIODEN (P35-P39) 
Infectiones temporis perinatalis 
specificae 
Innefattar: 

Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2017-01-01 
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Utesluter: 

Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus 

[HIV] (Z21) 

Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet 

eller sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen 

manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2) 

Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-

B99, J09-J11) 

Medfödd gonokockinfektion (A54.-) 

… 

Utesluter: 

Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus 

[HIV] (Z21) 

Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet 

eller sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen 

manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2) 

Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen 

(A00-B99, J09-J11) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd gonokockinfektion (A54.-) 

… 

  P35.4 Medfödd zikavirussjukdom 
 

Tilläggskod kan användas för att ange 

eventuell manifestation av medfödd 

zikavirussjukdom 

 

Ny kod 2019-01-01 

P35.4 Medfödd zikavirussjukdom 

Tilläggskod kan användas för att ange 

eventuell manifestation av medfödd 

zikavirussjukdom 

P35.4 Medfödd zikavirussjukdom 

Mikrocefali orsakad av medfödd 

zikavirussjukdom 

 

Texten om 
”Tilläggskod” 

utgår 

 
Tillägg av 

exempel 

2021-01-01 

P37 Andra medfödda 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 
Alii morbi infectiosi et parasitarii 
congenitales 
 
Utesluter: 

Diarré hos nyfödd: 

• infektiös (A00-A09) 

• icke infektiös (P78.3) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

… 

P37 Andra medfödda 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 
Alii morbi infectiosi et parasitarii 
congenitales 
 
Utesluter: 

Diarré hos nyfödd: 

• infektiös (A00-A09) 

• icke infektiös (P78.3) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

… 

Tillägg under 

Utesluter 

2017-01-01 

P37 Andra medfödda 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 
Alii morbi infectiosi et parasitarii 
congenitales 
Utesluter: 

Diarré hos nyfödd: 

•infektiös (A00-A09) 

•icke-infektiös (P78.3) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

… 

P37 Andra medfödda 
infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 
Alii morbi infectiosi et parasitarii 
congenitales 
Utesluter: 

Diarré hos nyfödd: 

• infektiös (A09.0) 

• icke-infektiös (P78.3) 

• UNS (A09.9) 

Kikhosta (A37.-) 

Medfödd syfilis (A50.-) 

… 

Ändring 

under 

Utesluter 

2019-01-01 

P52.2 Intraventrikulär, icke traumatisk 

blödning grad 3 hos foster och nyfödd 
Subependymal med intraventrikulär och 
intracerebral utbredning 

P52.2 Intraventrikulär, icke traumatisk 

blödning grad 3 och grad 4 hos foster 

och nyfödd 
Subependymal med intraventrikulär och 

intracerebral utbredning 

Ändring av 

kodtext 

2015-01-01 

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke 

specificerad hepatocellulär skada 
Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd 

Jättecellshepatit 

Utesluter: 

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke 

specificerad hepatocellulär skada 
Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd 

Jättecellshepatit hos foster eller nyfödd 

Utesluter: 

Ändring av 

inklusion 
 

2012-01-01 
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Medfödd virushepatit (P35.3) Medfödd virushepatit (P35.3) 

P61.0 Övergående trombocytopeni hos 

nyfödd 
Nyföddhetstrombocytopeni på grund av: 

•idiopatisk trombocytopeni hos modern 

•isoimmunisering 

•utbytestransfusion 

P61.0 Övergående trombocytopeni hos 

nyfödd 

 

Inklusioner 

utgår (se nya 
fördjupnings-

koder) 

2017-01-01 

- - P61.0A Alloimmun trombocytopeni (FNAIT) 

hos nyfödd 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2017-01-01 

- - P61.0B Autoimmun trombocytopeni hos nyfödd Ny 

fördjupnings-
kod 

2017-01-01 

- - P61.0W Annan övergående trombocytopeni hos 

nyfödd 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2017-01-01 

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion 

hos nyfödd  
Utesluter:  

Tarmobstruktion som klassificeras under 

K56.0-K56.5 

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion 

hos nyfödd  

 

Utesluter utgår 2018-01-01 

P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd 
Neonatal diarré UNS 

 

Utesluter: 

Neonatal diarré UNS i länder där tillståndet 

kan förutsättas ha infektiös etiologi (A09) 

P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd 
 

Utesluter: 

Infektiös neonatal diarré (A09.0) 

Neonatal diarré UNS (A09.9) 

Inklusion utgår 

Ändring under 

Utesluter 
 

2016-01-01 

- - P91.0D Perinatal arteriell stroke Ny 

fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - P91.0W Annan specificerad cerebral ischemi hos 

nyfödd 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2023-01-01 

- - P91.0Y Cerebral ischemi hos nyfödd, 

ospecificerad 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - P91.7 Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd 
Posthemorragisk hydrocefalus hos nyfödd 

Ny kod 2016-01-01 

P93 Reaktioner och förgiftningar 
orsakade av läkemedel som 
tillförts foster och nyfödd 
Effectus et intoxicationes e 
medicamentis fetui et neonato 
donatis 
Grey syndrome orsakat av 

kloramfenikoltillförsel till nyfödd 

 

Utesluter: 

… 

Reaktioner på och intoxikation av opiater och 

lugnande medel och annan medicinering given 

till modern (P04.0-P04.1, P04.4) 

P93 Reaktioner och förgiftningar 
orsakade av läkemedel som 
tillförts foster och nyfödd 
Effectus et intoxicationes e 
medicamentis fetui et neonate 
donatis 
Grey syndrome orsakat av 

kloramfenikoltillförsel till nyfödd 

 

Utesluter: 

… 

Reaktioner på och intoxikation av opioider 

och lugnande medel och annan medicinering 

given till modern (P04.0-P04.1, P04.4) 

Ändring under 

Utesluter 

2016-01-01 

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund 

av bruk av tillvänjande droger hos 

modern 
Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende 

moder 

Neonatalt abstinenssyndrom 

 

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på 

grund av bruk av tillvänjande droger 

hos modern 
Drogabstinens hos spädbarn till 

drogberoende moder 

Neonatalt abstinenssyndrom 

 

Ändring under 

Utesluter 

2016-01-01 
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Utesluter: 

Reaktioner på och intoxikationer av opiater 

och lugnande medel givna under värkarbete 

och förlossning (P04.0) 

Utesluter: 

Reaktioner på och intoxikationer av opioider 

och lugnande medel givna under värkarbete 

och förlossning (P04.0) 

Q01 Encefalocele (hjärnbråck) 
… 

 

Utesluter: 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

Q01 Encefalocele (hjärnbråck) 
… 

 

Utesluter: 

Förvärvat encefalocele (G93.5) 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

Q02 Mikrocefali (liten hjärna) 
… 

 

Utesluter: 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

Q02 Mikrocefali (liten hjärna) 
… 

 

Utesluter: 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

medfödd zikavirussjukdom 

 

Tillägg av 

anvisning 

2019-01-01 

Q02 Mikrocefali (liten hjärna) 
Microcephalia 

Exempel 

Hydromikrocefali 

Mikrencefalon 

Utesluter 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

 

Tilläggskod kan användas för att ange 

medfödd zikavirussjukdom 

 

Q02 Mikrocefali (liten hjärna) 
Microcephalia 

Exempel 

Hydromikrocefali 

Mikrencefalon 

Utesluter 

Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) 

Mikrocefali orsakad av medfödd 

zikavirussjukdom (P35.4) 

 

 

Texten om 
”Tilläggskod” 

utgår 

 
Ny text under 

”Utesluter” 

2021-01-01 

Q03 Medfödd hydrocefalus 
(vattenskalle) 
Hydrocephalus congenitus 
 

Innefattar: 

Hydrocefalus hos nyfödd 

 

Utesluter: 

Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0) 

Förvärvad hydrocefalus (G91.-) 

Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0-Q05.4) 

Hydrocefalus orsakad av medfödd 

toxoplasmos (P37.1) 

Q03 Medfödd hydrocefalus 
(vattenskalle) 
Hydrocephalus congenitus 
 

Innefattar: 

Hydrocefalus hos nyfödd 

 

Utesluter: 

Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0) 

Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd (P91.7) 

Förvärvad hydrocefalus UNS (G91.-) 

Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0-

Q05.4) 

Hydrocefalus orsakad av medfödd 

toxoplasmos (P37.1) 

Tillägg och 
ändring under 

Utesluter 

 

2016-01-01 

Q10 Medfödda missbildningar av 
ögonlock, tårsäck och tårkanal 
samt ögonhåla 
Maleformationes congenitae 
palpebrae, sacci et canalis lacrimalis 
et orbitae 
 

Utesluter: 

Kryptoftalmos UNS (Q11.2) 

Kryptoftalmossyndrom (Q87.0) 

Q10 Medfödda missbildningar av 
ögonlock, tårsäck och tårkanal 
samt ögonhåla 
Maleformationes congenitae 
palpebrae, sacci et canalis lacrimalis 
et orbitae 
 

Utesluter: 

Kryptoftalmus UNS (Q11.2) 

Kryptoftalmussyndrom (Q87.0) 

Ändring/ 

rättelse under 
Utesluter 

2016-01-01 
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Q11 Anoftalmos (avsaknad av öga), 
mikroftalmos (förminskat öga) 
och makroftalmos (förstorat 
öga) 
Anophthalmus, microphthalmus et 
macrophtalhmus 

Q11 Anoftalmus (avsaknad av öga), 
mikroftalmus (förminskat öga) 
och makroftalmus (förstorat 
öga) 
Anophthalmus, microphthalmus et 
macrophtalhmus 

Ändring/ 

rättelse av 

kategoritext 

2016-01-01 

Q11.1 Annan anoftalmos 

… 

Q11.1 Annan anoftalmus 

… 

Ändring/ 

rättelse av 
kodtext 

2016-01-01 

Q11.2 Mikroftalmos 
Dysplasi och hypoplasi av öga 

Kryptoftalmos UNS 

Rudimentärt öga 

Utesluter: 

Kryptoftalmosyndrom (Q87.0) 

Q11.2 Mikroftalmus 
Dysplasi och hypoplasi av öga 

Kryptoftalmus UNS 

Rudimentärt öga 

Utesluter: 

Kryptoftalmusyndrom (Q87.0) 

Ändring/ 

rättelse av 

kodtext, 
inklusion och 

under 

Utesluter 

2016-01-01 

Q11.2 Mikroftalmus 
Dysplasi och hypoplasi av öga 

Kryptoftalmus UNS 

Rudimentärt öga 

Utesluter: 

Kryptoftalmusyndrom (Q87.0) 

Q11.2 Mikroftalmus 
Dysplasi och hypoplasi av öga 

Kryptoftalmus UNS 

Rudimentärt öga 

Utesluter: 

Kryptoftalmussyndrom (Q87.0) 

Rättelse av 
stavfel under 

Utesluter 

2019-01-01 

Q11.3 Makroftalmos 
Utesluter: 

Makroftalmos vid medfött glaukom (Q15.0) 

Q11.3 Makroftalmus 
Utesluter: 

Makroftalmus vid medfött glaukom (Q15.0) 

Ändring/ 

rättelse av 
kodtext och 

under 

Utesluter 

2016-01-01 

Q13.8 Andra specificerade medfödda 

missbildningar i ögats främre segment 
Riegers anomali 

Q13.8 Andra specificerade medfödda 

missbildningar i ögats främre 

segment 
Axenfeld-Riegers syndrom 

Riegers anomali 

Tillägg av 
inklusion 

2017-01-01 

Q15.0 Medfött glaukom 
Buftalmos 

Glaukom hos nyfödd 

Hydroftalmos 

Makroftalmos vid medfött glaukom 

Makrokornea med glaukom 

Medfödd keratoglobus med glaukom 

Megalokornea med glaukom 

Q15.0 Medfött glaukom 
Buftalmus 

Glaukom hos nyfödd 

Hydroftalmus 

Makroftalmus vid medfött glaukom 

Makrokornea med glaukom 

Medfödd keratoglobus med glaukom 

Megalokornea med glaukom 

Ändring/ 

rättelse av 
inklusioner 

2016-01-01 

Q39.1 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal 

fistel 

Q39.1 Atresi av esofagus med 

trakeoesofageal fistel 

Ändring av 
kodtext 

2013-01-01 

Q39.2 Medfödd trakeo-esofagal fistel utan 

atresi 
Medfödd trakeo-esofagal fistel UNS 

Q39.2 Medfödd trakeoesofageal fistel utan 

atresi 
Medfödd trakeoesofageal fistel UNS 

Ändring av 
text 

2013-01-01 

Q39.4 Esofagusmembran Q39.4 Medfött esofagusmembran 

Utesluter: 

Esofagusmembran (förvärvat) (K22.2) 

Ändring av 

kodtext 
Tillägg av 

Utesluter 

2017-01-01 

Q39.6 Divertikel i esofagus 
Esofagal ficka 

Q39.6 Divertikel i esofagus 
Esofageal ficka 

Ändring av 
text 

2013-01-01 

Q61 Cystnjuresjukdom 
Morbus renis cysticus 

Utesluter: 

Q61 Cystnjuresjukdom 
Morbus renis cysticus 

Utesluter: 

Ändring av 

Utesluter 

2015-01-01 
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Förvärvad njurcysta (N28.1) 

Potters syndrom (Q60.6) 
Njurcysta (förvärvad) (N28.1) 

Potters syndrom (Q60.6) 

Q56 Obestämt kön och 
pseudohermafroditism 
Sexus indefinitus et 
pseudohermaphroditismus 
 
Utesluter: 

Pseudohermafroditism: 

•hos kvinna med adrenokortikal rubbning 

(E25.-) 

•hos man med androgen resistens (E34.5) 

•med specificerad kromosomavvikelse (Q96-

Q99) 

Q56 Obestämt kön  
Sexus indefinitus  
 
Utesluter: 

Adrenokortikal rubbning hos kvinna (E25.-) 

Androgen resistens hos man (E34.5) 

Obestämt kön med specificerad 

kromosomavvikelse (Q96-Q99) 

Ändring av 

kategoritext 
Ändring av 

latin 

Ändring av 
Utesluter 

 

2021-01-01 

Q56.0 Hermafroditism som ej klassificeras på 

annan plats 
Ovotestis 

Q56.0 Person med både testikel- och 

ovarievävnad som ej klassificeras på 

annan plats 
Ovotestis 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

Q56.1 Manlig pseudohermafroditism som ej 

klassificeras på annan plats 
Manlig pseudohermafroditism UNS 

Q56.1 Man med testikelvävnad och 

bristande maskulinisering som ej 

klassificeras på annan plats 

Ändring av 

kodtext 

Exempel utgår 

2021-01-01 

Q56.2 Kvinnlig pseudohermafroditism som ej 

klassificeras på annan plats 
Kvinnlig pseudohermafroditism UNS 

Q56.2 Kvinna med ovarievävnad och 

maskulinisering/virilisering som ej 

klassificeras på annan plats 

Ändring av 

kodtext 

Exempel utgår 

2021-01-01 

Q56.3 Pseudohermafroditism, ospecificerad Q56.3 Person med obestämd könskörtel Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta 
Njurcysta UNS 

Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta Inklusion utgår 2015-01-01 

Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som 

främst påverkar ansiktets utseende 
Akrocefalopolysyndaktyli 

Akrocefalosyndaktyli [Apert] 

Cyklopi 

Goldenhars syndrom 

Kryptoftalmossyndrom 

Möbius syndrom 

Orofaciodigitalt syndrom 

Robins syndrom 

Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som 

främst påverkar ansiktets utseende 
Akrocefalopolysyndaktyli 

Akrocefalosyndaktyli [Apert] 

Cyklopi 

Goldenhars syndrom 

Kryptoftalmussyndrom 

Möbius syndrom 

Orofaciodigitalt syndrom 

Robins syndrom 

Ändring/ 

rättelse av 
inklusion 

2016-01-01 

Q89.3 Situs inversus 

Dextrokardi med situs inversus 

Kartageners syndrom 

Situs inversus eller situs transversus: 

•abdominell 

•torakal 

… 

Q89.3 Situs inversus 
Dextrokardi med situs inversus 

Heterotaxisyndrom 

Kartageners syndrom 

Situs inversus eller situs transversus: 

•abdominell 

•torakal 

… 

Tillägg av 

exempel 

2020-01-01 

Q99.0 Chimär 46,XX/46,XY 
Chimär 46,XX/46,XY äkta hermafrodit 

Q99.0 Chimär 46,XX/46,XY 

 

Exempel utgår 2021-01-01 

Q99.1 46,XX äkta hermafrodit 
46,XX med streak gonads 

46,XY med streak gonads 

Pure gonadal dysgenesis 

Q99.1 Gonaddysgenesi 
46,XX med streak gonads 

46,XY med streak gonads 

Pure gonadal dysgenesis 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

- - R00.3 Elektrisk hjärtaktivitet utan puls som 

ej klassificeras på annan plats 

Utesluter: 

Hjärtstillestånd (I46.-) 

 

Ny kod 2018-01-01 
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R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat 
Blåsljud UNS 

 

R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat 
Blåsljud UNS 

Systoliskt blåsljud UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

R02 Gangrän som ej klassificeras på 
annan plats 
Gangraena non alibi classificata 
Utesluter 

Gangrän med specificerade lokalisationer - se 

alfabetisk förteckning 

Gangrän vid: 

... 

 

R02 Gangrän som ej klassificeras 
på annan plats 
Gangraena non alibi classificata 
Utesluter 

Gangrän med specificerade lokalisationer  

Gangrän vid: 

... 

 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

R03.1 Lågt blodtryck som icke specifikt 

undersökningsfynd 
 

Utesluter: 

Hypotoni (I95.-) 

Hypotonisyndrom hos blivande moder (O26.5) 

Neurogen ortostatisk hypotension (G90.3) 

R03.1 Lågt blodtryck som icke specifikt 

undersökningsfynd 
 

Utesluter: 

Hypotoni (I95.-) 

Hypotonisyndrom hos blivande moder 

(O26.5) 

Neurogen ortostatisk hypotension (G23.8) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2016-01-01 

- - R05.7 Kronisk hosta Ny kod 2023-01-01 

R05.9 Hosta R05.9 Hosta UNS 

Utesluter: 

Kronisk hosta (R05.7) 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

Utesluter 

2023-01-01 

- - R06.8A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obstruktiv sömnrelaterad 

andningsstörning (OSDB) 
Exempel: 

Under sömn: 

• habituell snarkning 

• obstruktiva andningssvårigheter 

• obstruktiv hypoventilation 

• Upper Airway resistance syndrome 

(UARS) 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

- - R06.8W Annan och ospecificerad 

andningsrubbning 

Ny fördjup-

ningskod 

2023-01-01 

R09 Andra symtom och 
sjukdomstecken från 
cirkulations- och 
andningsorganen 
… 

Utesluter: 

… 

Respiratory distress syndromehos vuxen (J80) 

R09 Andra symtom och 
sjukdomstecken från 
cirkulations- och 
andningsorganen 
… 

Utesluter: 

… 

Respiratory distress syndrome hos vuxen 

(J80) 

Mellanslag 

saknas under 
Utesluter 

2013-01-01 

R10.1 Smärtor i övre delen av buken 
Smärtor i epigastriet 

R10.1 Smärtor i övre delen av buken 
Dyspepsi UNS  

Smärtor i epigastriet 

Utesluter:  

Funktionell dyspepsi (K30) 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

Utesluter 

2013-01-01 

R12 Halsbränna 
Pyrosis 
Utesluter: 

Dyspepsi (K30) 

R12 Halsbränna 
Pyrosis 
Utesluter: 

Dyspepsi UNS (R10.1) 

Funktionell dyspepsi (K30) 

Tillägg och 

ändring under 

Utesluter 

2013-01-01 
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R13.9 Sväljningssvårigheter R13.9 Sväljningssvårigheter (dysfagi) Ändring av 

kodtext 

2023-01-01 

R17 Ospecificerad gulsot 
Icterus non specificatus 
Ikterus UNS 

 

Utesluter: 

Gulsot hos nyfödd (P55, P57-P59) 

R17 Hyperbilirubinemi, med eller 
utan gulsot, som ej 
klassificeras på annan plats 
Icterus non specificatus 
Ikterus UNS 

 

Utesluter: 

Gulsot hos nyfödd (P55, P57, P58, P59) 

 

Ändring av 

kategoritext 
 

Förtydligande 

av koder under 
Utesluter 

2019-01-01 

- - R17.0 Hyperbilirubinemi med uppgift om 

gulsot, som ej klassificeras på annan 

plats 
Gulsot UNS 

 

Ny kod 2019-01-01 

R17.9 Icke specificerad gulsot R17.9 Hyperbilirubinemi utan uppgift om 

gulsot, som ej klassificeras på annan 

plats 
Hyperbilirubinemi UNS 

 

Ny kod i tryckt 

bok (fanns 
tidigare endast 

i kodtextfil till 

journalsystem) 
Ändring av 

kodtext i 

kodtextfil 

2019-01-01 

R45.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende känsloläget 
Självmordstankar (självmordstendenser) 

 

Utesluter: 

Självmordstankar som utgör del av en psykisk 

sjukdom (F00-F99) 

R45.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende känsloläget 
Självmordstankar (självmordstendenser) 
 

Utesluter: 

Symtom och sjukdomstecken som utgör del 

av en psykisk sjukdom (F00-F99) 

Ändring av 
Utesluter 

2015-01-01 

R46.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende utseende och uppträdande 
Innefattar: 

Självförsummelse UNS 

 

Utesluter: 

Otillräckligt intag av föda och vatten på grund 

av självförsummelse (R63.6) 

R46.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende utseende och uppträdande 
Innefattar: 

Självförsummelse UNS 

 

Utesluter: 

Otillräckligt intag av föda och vatten (på 

grund av självförsummelse) (R63.6) 

Tillägg av 
parentes under 

Utesluter 

2017-01-01 

R52 Smärta och värk som ej 
klassificeras annorstädes 
Dolores non alibi classificati 
… 

Utesluter: 

Fibromyalgi (M79.0) 

R52 Smärta och värk som ej 
klassificeras annorstädes 
Dolores non alibi classificati 
… 

Utesluter: 

Fibromyalgi (M79.7) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2014-01-01 

R52 Smärta och värk som ej 
klassificeras annorstädes 
Dolores non alibi classificati 
… 

 

Utesluter: 

… 

Smärta eller värk i: 

 … 

• ryggen (M54.9) 

• skuldra (M75.8) 

• svalget (R07.0) 

… 

R52 Smärta och värk som ej 
klassificeras annorstädes 
Dolores non alibi classificati 
… 

 

Utesluter: 

… 

Smärta eller värk i: 

… 

• ryggen (M54.9) 

• skuldra (M25.5) 

• svalget (R07.0) 

 … 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2015-01-01 
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R53 Sjukdomskänsla och trötthet 

Aegritudo et lassitudo 

Allmän fysisk konditionsnedsättning  

Asteni UNS  

Letargi  

Malaise 

Svaghet: 

• kronisk 

• nervös 

• UNS  

Trötthet 

… 

R53 

 

Sjukdomskänsla och trötthet 
Aegritudo et lassitudo 

Allmän fysisk konditionsnedsättning  

Asteni UNS  

Letargi  

Malaise 

Svaghet: 

• kronisk 

• UNS  

Trötthet 

… 
 

Inklusion 
borttagen 

2012-01-01 

R55 Svimning och kollaps 
Syncope et collapsus 
Blackout 

Svimning 

Synkope 

Utesluter: 

… 

Neurocirkulatorisk asteni (F45.3) 

Neurogen ortostatisk hypotoni (G90.3) 

Ortostatisk hypotoni (I95.1) 

… 

R55 Svimning och kollaps 
Syncope et collapsus 
Blackout 

Svimning 

Synkope 

Utesluter: 

… 

Neurocirkulatorisk asteni (F45.3) 

Neurogen ortostatisk hypotoni (G23.8) 

Ortostatisk hypotoni (I95.1) 

… 

Ändring av 
kod under 

Utesluter 

2016-01-01 

R57 Chock som ej klassificeras 
annorstädes 
… 

Utesluter: 

… 

Psykisk chock (F43.0) 

Septisk chock (A41.9) 

Traumatisk chock (T79.4) 

Toxic shock syndrome (A48.3) 

R57 Chock som ej klassificeras 
annorstädes 
… 

Utesluter: 

… 

Psykisk chock (F43.0) 

Traumatisk chock (T79.4) 

Toxic shock syndrome (A48.3) 

Text under 

Utesluter utgår 

2014-01-01 

R57.2 Septisk chock R57.2 Septisk chock 

Anmärkning: 

Denna kod skall inte användas som 

primärkod (huvuddiagnos) utan endast som 

tilläggskod (bidiagnos) till den infektion 

som utlöser en septisk chock 

Tillägg av 

Anmärkning 

2013-01-01 

R57.2 Septisk chock 

Anmärkning: 

Denna kod ska inte användas som primärkod 

(huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod 

(bidiagnos) till den infektion som utlöser en 

septisk chock 

 

R57.2 Septisk chock 
Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna 

Anmärkning: 

Denna kod ska inte användas som primärkod 

(huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod 

(bidiagnos) till den infektion som utlöser en 

septisk chock 

Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

R57.2 Septisk chock 
Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna 

Anmärkning: 

Denna kod ska inte användas som primärkod 

(huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod 

(bidiagnos) till den infektion som utlöser en 

septisk chock 

R57.2 Septisk chock enligt Sepsis-3-

kriterierna 

 
Anmärkning: 

Denna kod ska inte användas som primärkod 

(huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod 

(bidiagnos) till den infektion som utlöser en 

septisk chock 

 

Ändrad 
kodtext 

 

Exempel utgår 
 

2020-01-01 
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R60.0B Lipödem (underben) R60.0B Lipödem Ändring av 

kodtext 

2017-01-01 

R62.8 Annan utebliven förväntad normal 

kroppslig utveckling  
Failure to thrive  

Fysisk retardation  

Infantilism UNS  

Tillväxthämning  

Tillväxtrubbning  

Utebliven viktökning  

 

Utesluter:  

Fysisk retardation (utvecklingsförsening) 

orsakad av undernäring (E45)  

HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) 

R62.8 Annan utebliven förväntad normal 

kroppslig utveckling  
Failure to thrive (hos barn) UNS  

Fysisk retardation  

Infantilism UNS  

Tillväxthämning  

Tillväxtrubbning  

Utebliven viktökning  

 

Utesluter:  

Failure to thrive hos vuxen (R64) 

Fysisk retardation (utvecklingsförsening) 

orsakad av undernäring (E45)  

HIV-infektion med extrem avmagring 

(B22.2) 

Ändring av 

inklusion 
  

Tillägg av 

Utesluter 

2018-01-01 

R62.8A Failure to thrive  R62.8A Failure to thrive (hos barn) Ändring av 

kodtext 

2018-01-01 

R63.3 Dåliga matvanor R63.3 Svårigheter med och försummelse av 

födointag 

Ändring av 
kodtext 

2023-01-01 

R63.6 Otillräckligt intag av föda och vatten på 

grund av självförsummelse 
 

Utesluter: 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

Svält orsakad av anorexi (R63.0) 

R63.6 Otillräckligt intag av föda och vatten  
Otillräckligt intag av föda och vatten (på 

grund av självförsummelse) 

 

Utesluter: 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

Svält orsakad av anorexi (R63.0) 

Svält orsakad av brist på föda (X53) 

Törst orsakad av brist på vatten (X54) 

Ändring av 
kodtext 

 

Tillägg av 
inklusion 

 

Tillägg under 
Utesluter 

2017-01-01 

R64 Utmärgling  
Cachexia  
 

Utesluter:  

HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)  

Malign kakexi (C80.-)  

Nutritionell marasm (E41) 

R64 Utmärgling  
Cachexia  
Failure to thrive hos vuxen 

 

Utesluter:  

HIV-infektion med extrem avmagring 

(B22.2)  

Malign kakexi (C80.-)  

Nutritionell marasm (E41) 

Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

R65 Systemiskt inflammatoriskt 
svarssyndrom 
Syndroma responsoria 
inflammatoria systemica 
 

Anmärkning: 

Denna kategori ska aldrig användas som 

primärkod. Kategorin är avsedd som 

tilläggskod vid multipelkodning för att 

identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från 

annat kapitel ska anges som primärkod för att 

ange orsak eller underliggande sjukdom 
 
Systemic inflammatory response syndrome 

[SIRS] 

R65 Systemiskt inflammatoriskt 
svarssyndrom och sepsis 
enligt Sepsis-3 
Syndroma responsoria 
inflammatoria systemica 
 

Anmärkning: 

Denna kategori ska aldrig användas som 

primärkod. Kategorin är avsedd som 

tilläggskod vid multipelkodning för att 

identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från 

annat kapitel ska anges som primärkod för 

att ange orsak eller underliggande sjukdom 

Ändring av 

kategoritext 

 
Exempel utgår 

2020-01-01 
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R65.0 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung utan organsvikt 

- - Kod utgår 2020-01-01 

R65.1 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 
Svår sepsis 

R65.1 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 
Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna (ökning 

med minst 2 SOFA-poäng) 

Svår sepsis 

Tillägg av 

inklusion  

2018-01-01 

R65.1 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 

 
Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna (ökning med 

minst 2 SOFA-poäng) 

Svår sepsis 

 

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna  
 

Ökning med minst 2 SOFA-poäng 

(Sequential Organ Failure Assessment score) 

 

Svår sepsis enligt SIRS-kriterier med 

organsvikt 

Utesluter:  

Septisk chock (R57.2) 

Ändrad 

kodtext 

(tidigare 

inklusion blir 

kodtext + 

”förklaring”) 

 

Ändring av 

inklusion 

 

Tillägg av 

Utesluter 

2020-01-01 

R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning 

utan diagnos 

Inventa abnormalia in examine 

sanguinis, sine diagnosi 
Utesluter 

… 

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras 

på annan plats - se alfabetisk förteckning 

Onormala fynd vid: 

... 

 

R70-

R79 

Onormala fynd vid blodundersökning 

utan diagnos 

Inventa abnormalia in examine 

sanguinis, sine diagnosi 
Utesluter 

… 

Onormala diagnostiska fynd som 

klassificeras på annan plats 

Onormala fynd vid: 

... 

 

Borttag av text 

under 
Utesluter 

2023-01-01 

R78.1  Opiater i blodet R78.1  Opioider i blodet Ändring av 
kodtext 

2016-01-01 

R76.1A Tuberkulintest (PPD) negativt R76.1A Tuberkulintest negativt Ändring av 
kodtext 

2018-01-01 

R76.1B Tuberkulintest (PPD) positivt R76.1B Tuberkulintest positivt Ändring av 

kodtext 

2018-01-01 

R76.1C Tuberkulintest (PPD) starkt positivt R76.1C Tuberkulintest starkt positivt Ändring av 

kodtext 

2018-01-01 

R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning 

utan diagnos 

Inventa abnormalia in examine urinae 

sine diagnosi 
Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras 

på annan plats - se alfabetisk förteckning 

... 

 

R80-

R82 

Onormala fynd vid urinundersökning 

utan diagnos 

Inventa abnormalia in examine urinae 

sine diagnosi 
Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som 

klassificeras på annan plats 

... 

 

Borttag av text 

under 
Utesluter 

2023-01-01 

R82.7 Onormala fynd i urinen vid 

mikrobiologisk undersökning 
Positiva odlingsfynd 

R82.7 Onormala fynd i urinen vid 

mikrobiologisk undersökning 
Asymtomatisk bakteriuri (ABU) 

Positiva odlingsfynd 

Tillägg av 

inklusion 

2017-01-01 

R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av 

andra kroppsvätskor, substanser och 

vävnader, utan diagnos 

R83-

R89 

Onormala fynd vid undersökning av 

andra kroppsvätskor, substanser och 

vävnader, utan diagnos 

Borttag av text 

under 
Utesluter 

2023-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

Inventa abnormalia in examine aliorum 

liquorum, substantiarum et telarum, sine 

diagnosi 
Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras 

på annan plats - se alfabetisk förteckning 

Onormala fynd vid: 

… 

 

Inventa abnormalia in examine 

aliorum liquorum, substantiarum et 

telarum, sine diagnosi 
Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som 

klassificeras på annan plats 

Onormala fynd vid: 

… 

 

R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk 

diagnostik och vid 

funktionsundersökning utan diagnos 

Inventa abnormalia in descriptione 

graphica diagnostica et in studiis 

functionis sine diagnosi 
Innefattar 

... 

Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som klassificeras 

på annan plats - se alfabetisk förteckning 

Onormala fynd vid hälsokontroll av den 

blivande modern (O28.-) 

R90-

R94 

Onormala fynd vid radiologisk 

diagnostik och vid 

funktionsundersökning utan diagnos 

Inventa abnormalia in descriptione 

graphica diagnostica et in studiis 

functionis sine diagnosi 
Innefattar 

... 

Utesluter 

Onormala diagnostiska fynd som 

klassificeras på annan plats  

Onormala fynd vid hälsokontroll av den 

blivande modern (O28.-) 

Borttag av text 

under 
Utesluter 

2023-01-01 

R95 Plötslig spädbarnsdöd 
Syndroma mortis subitae infantis 

R95 Plötslig spädbarnsdöd 
Syndroma mortis subitae infantis 

 
Innefattar:  

Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död under 

ett års ålder 

 

Utesluter: 

Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död från 

och med ett års ålder (R96.0) 

Tillägg av 

Innefattar 

Tillägg av 

Utesluter 

2019-01-01 

- - R95.0 Plötslig spädbarnsdöd med uppgift 

om obduktion 

Ny kod 2013-01-01 

R95.9 Plötslig spädbarnsdöd R95.9 Plötslig spädbarnsdöd utan uppgift 

om obduktion 
Plötslig spädbarnsdöd, ospecificerad 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 

2013-01-01 

R96.0 Ögonblicklig död 
Plötslig oförklarad död hos vuxen 

 

Utesluter: 

Plötslig död av känd orsak (A00.0-Q99.9, 

U04.9, V01.0-Y89.9) 

R96.0 Ögonblicklig död 
Plötslig oförklarad (spädbarns-) död från och 

med ett års ålder 

 

Utesluter: 

Plötslig död av känd orsak (A00.0-Q99.9, 

U04.9, V01.0-Y89.9) 

 

Ändring av 

inklusion 

2019-01-01 

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) 

innefattar: 
Sluten fraktur: 

· enkel fraktur 

· epifysavlossning 

· fissur 

· greenstickfraktur 

· inkilad fraktur 

· komminut fraktur 

· kompressionsfraktur 

· lineär fraktur 

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) 

innefattar: 
Sluten fraktur: 

· enkel fraktur 

· epifysavlossning 

· fissur 

· greenstickfraktur 

· impressionsfraktur 

· inkilad fraktur 

· komminut fraktur 

· kompressionsfraktur 

Tillägg av 
inklusion sid. 

552 i den 

tryckta ICD-
10-SE 

2015-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

· marschfraktur 

· spiralfraktur 

· traktionsfraktur 

Fraktur med felställning 

· lineär fraktur 

· marschfraktur 

· spiralfraktur 

· traktionsfraktur 

Fraktur med felställning 

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) 

innefattar: 
Sluten fraktur: 

· enkel fraktur 

· epifysavlossning 

· fissur 

· greenstickfraktur 

· impressionsfraktur 

· inkilad fraktur 

· komminut fraktur 

· kompressionsfraktur 

· lineär fraktur 

· marschfraktur 

· spiralfraktur 

· traktionsfraktur 

Fraktur med felställning 

… 

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) 

innefattar: 
Sluten fraktur: 

· enkel fraktur 

· epifysavlossning 

· fissur 

· greenstickfraktur 

· impressionsfraktur 

· inkilad fraktur 

· komminut fraktur 

· kompressionsfraktur 

· lineär fraktur 

· spiralfraktur 

· traktionsfraktur 

Fraktur med felställning 

… 

Inklusion utgår 
sid. 552 i den 

tryckta ICD-

10-SE 

2016-01-01 

S06.5 Traumatisk subdural blödning 

 

 

S06.5 Traumatisk subdural blödning 
Innefattar: 

Subdural blödning UNS 

Tillägg av 

Innefattar 

2020-01-01 

S07.1 Klämskada i hårbotten S07.1 Klämskada på skallen Rättad kodtext 

pga. tidigare 
felöversätt-

ning från 

WHO:s ICD-
10 

2013-01-01 

S43.4 Distorsion i skulderled 
Korakohumeralligament 

Rotationskapsel 

Rotator cuff 

S43.4 Distorsion i skulderled 
Korakohumeralligament 

Rotationskapsel 

Rotator cuff 

Skada på labrum i skulderleden 

 

Tillägg av 

inklusion 

2019-01-01 

T39 Förgiftning med smärtstillande 
läkemedel av icke opiatkaraktär, 
febernedsättande läkemedel 
samt antiinflammatoriska och 
antireumatiska läkemedel 

T39 Förgiftning med smärtstillande 
läkemedel av icke 
opioidkaraktär, 
febernedsättande läkemedel 
samt antiinflammatoriska och 
antireumatiska läkemedel 

Ändring av 
kategoritext 

2016-01-01 

T39.8 Andra analgetika av icke opiatkaraktär 

och febernedsättande läkemedel som ej 

klassificeras annorstädes 

T39.8 Andra analgetika av icke 

opioidkaraktär och febernedsättande 

läkemedel som ej klassificeras 

annorstädes 

Ändring av 
kodtext 

2016-01-01 

T39.9 Analgetika av icke opiatkaraktär, 

febernedsättande och antireumatiska 

läkemedel, ospecificerade 

T39.9 Analgetika av icke opioidkaraktär, 

febernedsättande och antireumatiska 

läkemedel, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

T40.2 Andra opiater 
Kodein 
Morfin 

T40.2 Andra opioider 
Kodein 
Morfin 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

T41 Förgiftning med anestetika och 
gaser för terapeutiskt bruk 
Utesluter: 

T41 Förgiftning med anestetika 
och gaser för terapeutiskt bruk 
Utesluter: 

Ändring under 

Utesluter 

2016-01-01 
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Bensodiazepiner (T42.4) 

Kokain (T40.5) 

Opiater (T40.0-T40.2) 

Bensodiazepiner (T42.4) 

Kokain (T40.5) 

Opioider (T40.0-T40.2) 

T50.7 Analeptika och 

opiatreceptorantagonister 

T50.7 Analeptika och 

opioidreceptorantagonister 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

T60.2 Andra insekticider T60.2 Andra och ospecificerade insekticider Ändring av 

kodtext 

2017-01-01 

T75.8 Andra specificerade effekter av yttre 

orsaker 
Effekter av onormala gravitationskrafter 

Effekter av viktlöshet 

T75.8 Andra specificerade effekter av andra 

yttre orsaker 
Effekter av onormala gravitationskrafter 

Effekter av viktlöshet 

 

Utesluter:  

Ospecificerade effekter av yttre orsaker 

(T76) 

 

Ändring av 

kodtext 

Tillägg av 

Utesluter 

2019-01-01 

- - T76 Ospecificerade effekter av 
yttre orsaker 
Anmärkning:  

Denna kategori används inom 

dödsorsakskodning för att ange 

ospecificerade effekter av yttre orsaker där 

den yttre orsaken inte indikerar typen av 

skada 

Ospecificerade effekter av: 

• övergrepp med ospecificerad 

metod 

• avsiktlig självdestruktiv handling 

(självmord) med ospecificerad 

metod 
 

Utesluter: 

• effekter av andra yttre orsaker 

(T75.-) 

• ogynnsam effekt som ej 

klassificeras på annan plats (T78.-) 

• skada, ospecificerad (T14.9) 

• toxisk effekt av ospecificerad 

substans (T65.9) 
 

Ny kategori 2019-01-01 

T78.9 Ogynnsam effekt, ospecificerad 
Utesluter: 

Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och 

medicinsk vård UNS (T88.9) 

T78.9 Ogynnsam effekt, ospecificerad 
Utesluter: 

Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och 

medicinsk vård UNS (T88.9) 

Ospecificerade effekter av yttre orsaker 

(T76) 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 
Kompartmentsyndrom 

Volkmanns ischemiska kontraktur 

Utesluter: 
Tibialis anterior-syndrom (M76.8) 

T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 
Kompartmentsyndrom 

Traumatisk rabdomyolys 

Volkmanns ischemiska kontraktur 

Utesluter: 

Tibialis anterior-syndrom (M76.8) 

Tillägg av 
inklusion 

2016-01-01 
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T80.2 Infektioner som följd av infusion, 

transfusion och injektion i 

behandlingssyfte 
Infektion och sepsis som följd av infusion, 
transfusion och injektion 

 

Utesluter: 
De uppräknade tillstånden när de är specificerade 

som: 

• orsakade av proteser, implantat och transplantat 
(T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 

• efter ingrepp (T81.4) 

 
Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

T80.2 Infektioner som följd av infusion, 

transfusion och injektion i 

behandlingssyfte 
Infektion och sepsis som följd av infusion, 
transfusion och injektion 

 

Utesluter: 
De uppräknade tillstånden när de är specificerade 

som: 

• orsakade av proteser, implantat och transplantat 
(T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 

• efter ingrepp (T81.4) 

Hepatit efter transfusion (B16-B19) 
 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

Tillägg under 

Utesluter 

2015-01-01 

T80.6 Andra serumreaktioner 
Intoxikation av serum 
Serumsjuka 

Serumurtikaria 
Serumutslag 

 

T80.6 Andra serumreaktioner 
Intoxikation av serum 
Serumsjuka 

Serumurtikaria 
Serumutslag 

Utesluter: 

Serumhepatit (B16-B19) 

Tillägg av 
Utesluter 

2015-01-01 

T82.3 Mekanisk komplikation i andra 

kärltransplantat 

… 

T82.3 

 

 
T82.3A 

 

T82.3B 

 

T82.3W 

 

T82.3X 

Mekanisk komplikation i andra 

kärltransplantat 

… 
Graftmigration som komplikation i andra 

kärltransplantat 

Stentfraktur som komplikation i andra 

kärltransplantat 

Annan specificerad mekanisk komplikation i 

andra kärltransplantat 

Ospecificerad mekanisk komplikation i 

andra kärltransplantat 

Nya 
fördjupnings-

koder 

 

2020-01-01 

  T82.8A Blödning som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8B Emboli som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8C Distal embolisering som komplikation av 

protes, implantat och transplantat i hjärta 

och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8D Trombos som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8E Ocklusion som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

T82.8E Ocklusion som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 
- - Fördjupnings-

kod utgår 
2023-01-01 

  T82.8F Stenos i graft eller nativt kärl som 

komplikation av protes, implantat och 

transplantat i hjärta och kärl, med 

ischemiska symtom 
Inkl: restenos med ischemiska symtom 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2021-01-01 
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  T82.8G Stenos i graft eller nativt kärl som 

komplikation av protes, implantat och 

transplantat i hjärta och kärl, utan 

ischemiska symtom 
Inkl: restenos utan ischemiska symtom 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8H Pseudoaneurysm som komplikation av 

protes, implantat och transplantat i hjärta 

och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8J AV-fistel som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

  T82.8K Aortoenterisk fistel som komplikation av 

protes, implantat och transplantat i hjärta 

och kärl 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2021-01-01 

  T82.8L Endoläckage som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2021-01-01 

  T82.8M Kärlruptur som komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2021-01-01 

  T82.8W Annan specificerad komplikation av protes, 

implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2021-01-01 

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” 

2022-01-01 

CYKLIST (FÖRARE ELLER 
PASSAGERARE) SKADAD I 
TRANSPORTOLYCKA (V10-V19) 
Anmärkning: 

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik 

används endast koden V19.-. Texten till denna kod har 

därför modifierats något. Kategorien V10-V19 i ICD-10 

har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla 

strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige 

underlättas.  

… 

 

CYKLIST (FÖRARE ELLER 
PASSAGERARE) SKADAD I 
TRANSPORTOLYCKA (V10-V19) 
Anmärkning: 

Vid förenklad användning av detta avsnitt i 

patientstatistik används endast koden V19.-. Texten till 

denna kod har därför modifierats något. Kategorien 

V10-V18 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med 

detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som 

användningen i Sverige underlättas.  

… 

 

 

Rättelse av 

kodintervall i 

Anmärkning 

sid. 636 i den 

tryckta ICD-

10-SE 

2015-01-01 
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W17 Annat fall från ett plan till ett 
annat 

Innefattar: 

Fall från eller ned i: 

• brunn 

• fartygsdocka 

• håla 

• höstack 

• schakt 

• stenbrott 

• tank 

 

W17 Annat fall från ett plan till ett 
annat 

Innefattar: 

Fall från eller ned i: 

• brunn 

• fartygsdocka 

• grop 

• hål 

• håla 

• höstack 

• mobil arbetsplattform/skylift 

• schakt 

• stenbrott 

• tank 

Tillägg under 

Innefattar 

 
 

2013-01-01 

W25 Kontakt med vasst glasföremål 
 
Utesluter: 

Fall mot glasföremål (W00-W19) 

Flygande glassplitter orsakat av explosion eller 
projektil från skjutvapen 

(W32-W40) 

 

W25 Kontakt med vasst 
glasföremål 
 
Utesluter: 

Fall mot glasföremål (W00-W19) 
Flygande glassplitter orsakat av explosion eller 

projektil från skjutvapen 

(W32-W40) 

Glas inlagrat i huden (W45) 

Tillägg under 

Utesluter 

2015-01-01 

W26 Kontakt med dolk, kniv eller 
svärd 

W26 Kontakt med andra vassa 
föremål 

Anmärkning: 

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 

innebär att kategorin W26 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs 

inte denna ändring i Sverige. 

Innefattar:  

Dolk, kniv eller svärd 

Kant av styvt papper 
Konservburkslock 

Utesluter: 

Vassa föremål inlagrade i huden (W45) 

Ändrad 

kategoritext  
Tillägg av 

Anmärkning, 

Innefattar och 
Utesluter 

 

2015-01-01 

W45 Främmande kropp som trängt in 
genom huden 
Innefattar: 

Kant av styvt papper 

Konservburkslock 

Spiktramp 

Sticka 

 
Utesluter: 

Kontakt med: 

• dolk, kniv eller svärd (W26.-) 

• handverktyg (W27-W29) 

• injektionsnål (W46.-) 

• vasst glasföremål (W25.-) 

Träffad av föremål (W20-W22) 

W45 Främmande kropp som trängt 
in genom huden 
Innefattar: 

Spik(tramp) 

Sticka 

 

Utesluter: 

Kontakt med: 

• andra vassa föremål (W26.-) 

• handverktyg (W27-W29) 

• injektionsnål (W46.-) 

• vasst glasföremål (W25.-) 

Träffad av föremål (W20-W22) 

Exempel under 
Innefattar 

utgår (se W26)  

 
Ändring under 

Innefattar och 

Utesluter 

2015-01-01 

W80   Inhalation och nedsväljning av 
andra föremål eller ämnen som 
orsakat andningshinder 
Innefattar: 

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och 

kvävning av ämnen eller föremål som kommit in 

genom näsa eller mun med undantag för föda eller 

uppkräkt maginnehåll 

W80   Inhalation och nedsväljning av 
andra föremål eller ämnen 
som orsakat andningshinder 
Innefattar: 

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och 

kvävning av ämnen eller föremål som kommit in 

genom näsa eller mun med undantag för föda eller 

uppkräkt maginnehåll 

Tillägg under 

av text  
Innefattar 

2014-01-01 
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Aspiration och inhalation av främmande kropp med 

undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll 

Främmande kropp i näsan 
… 

 

Aspiration och inhalation av främmande kropp 

med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll 

Aspiration UNS 
Främmande kropp i näsan 

… 

W81 Instängd eller fångad i utrymme 
med låg syrgashalt 
Innefattar: 

Instängd i kylskåp eller annat lufttätt 

utrymme genom olyckshändelse 

Dykning med otillräckligt lufttillgång 

Utesluter: 

Kvävning av plastpåse (W83.-) 

W81 Instängd eller fångad i 
utrymme med låg syrgashalt 
Innefattar: 

Instängd i kylskåp eller annat lufttätt 

utrymme genom olyckshändelse 

Dykning med otillräcklig lufttillgång 

Utesluter: 

Kvävning av plastpåse (W83.-) 

Rättelse av 

stavfel under 
Innefattar 

2021-01-01 

W84   Kvävning och kvävningstillbud, 
ospecificerat 
Innefattar: 

Aspiration UNS 
Kvävning UNS 

Syrebrist UNS 

W84   Kvävning och 
kvävningstillbud, ospecificerat 
Innefattar: 

Kvävning UNS 
Syrebrist UNS 

Text under 

Innefattar 

utgår (se även 

W80) 

2014-01-01 

X09 Exponering för icke specificerad 
rök och öppen eld 

X09 Exponering för icke 
specificerad rök och öppen eld 

Innefattar: 
Brand UNS 

Förbränning UNS 

Inhalation av rök UNS 

 

Tillägg av 
Innefattar 

2016-01-01 

X34 Jordbävning 
 

X34 Jordbävning 
Anmärkning: 

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 
innebär att kategorin X34 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs 
inte denna ändring i Sverige och tsunami 

klassificeras även fortsättningsvis under X39. 

Tillägg av 

Anmärkning 

2015-01-01 

X37 Katastrofartat oväder 
Innefattar: 

Cyklon 

Flodvåg orsakad av oväder 

Fordon spolat av vägen av oväder 

Orkan 

Skyfall 

Snöstorm 

Tornado 

 

Utesluter: 

Fördämning eller byggnadsverk som brister 

eller störtar samman och orsakar jordskred 

(X36.-) 

Transportolycka som inträffar efter oväder 

(V01-V99) 

X37 Katastrofartat oväder 
Innefattar: 

Cyklon 

Flodvåg orsakad av oväder 

Fordon spolat av vägen av oväder 

Kraftigt snöfall 

Monsun 

Orkan 

Skyfall 

Snöstorm 

Tornado 

Tyfon 

 

Utesluter: 

Fördämning eller byggnadsverk som brister 

eller störtar samman och orsakar jordskred 

(X36.-) 

Transportolycka som inträffar efter oväder 

(V01-V99) 

Tsunami (X39.-) 

 

Tillägg av 

inklusioner 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 

X38 Översvämning 
Innefattar: 

Översvämning: 

•av smältande snömassor 

•som resultat av oväder 

X38 Översvämning 
Innefattar: 

Högvatten (orsakat av översvämning) 

Översvämning: 

• av flod, älv, å, ström 

Tillägg av 

inklusioner 

 

Tillägg under 

Utesluter 

2019-01-01 
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Utesluter: 

Fördämning eller byggnadsverk som brister 

eller störtar samman och orsakar jordskred 

(X36.-) 

Flodvåg: 

•orsakad av oväder (X37.-) 

•UNS (X39.-) 

• av smältande snömassor 

• av vatten 

• som resultat av oväder 

 

Utesluter: 

Flodvåg: 

• orsakad av oväder (X37.-) 

• UNS (X39.-) 

Fördämning eller byggnadsverk som brister 

eller störtar samman och orsakar jordskred 

(X36.-) 

Tsunami (X39.-) 

 

X40 Oavsiktlig förgiftning med och 
exponering för smärtstillande 
läkemedel av icke opiatkaraktär, 
febernedsättande medel och 
medel mot reumatism 

X40 Oavsiktlig förgiftning med och 
exponering för smärtstillande 
läkemedel av icke 

opioidkaraktär, 
febernedsättande medel och 
medel mot reumatism 

Ändring av 
kategoritext 

2016-01-01 

X47 Oavsiktlig förgiftning med och 
exponering för andra gaser och 
ångor  
 

Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, 

kväveoxid, svaveldioxid och tårgas 

  

Utesluter:  

Metallrök och metallångor (X49.-) 

X47 Oavsiktlig förgiftning med och 
exponering för kolmonoxid 
och andra gaser och ångor  
 

Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, 

svaveldioxid och tårgas  

 

Utesluter:  

Kolmonoxid från rök och ånga på grund av 

eld och lågor (X00-X09) 

Metallrök och metallångor (X49.-) 

 

Anmärkning:  

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 

innebär att kategorin X47 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl 

införs inte denna ändring i Sverige.  

 

Ändring av 

kategoritext 

 
Ändring under 

Innefattar 

 
Tillägg under 

Utesluter 

 
Tillägg av 

Anmärkning 

2018-01-01 

X53 Brist på föda 
Innefattar: 
Brist på föda som orsak till: 

• otillräcklig näringstillförsel 

• svält 
• utmattning 

 

Utesluter: 
Försummelse eller vanvård (Y06.-) 

X53 Brist på föda 
Innefattar: 
Brist på föda som orsak till: 

• otillräcklig näringstillförsel 

• svält 
• utmattning 

 

Utesluter: 
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) 

Otillräckligt intag av mat på grund av 

självförsummelse (R63.6) 
Självförsummelse UNS (R46.8) 

Ändring och 

tillägg av 
Utesluter 

2015-01-01 

X53 Brist på föda 
Innefattar: 

Brist på föda som orsak till: 

• otillräcklig näringstillförsel 

• svält 

• utmattning 

 

Utesluter: 

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) 

X53 Brist på föda 
Innefattar: 

Brist på föda som orsak till: 

• otillräcklig näringstillförsel 

• svält 

• utmattning 

 

Utesluter: 

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Ändring under 

Utesluter 

(tillägg av 
parentes) 

2017-01-01 



89 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

 Otillräckligt intag av mat på grund av 

självförsummelse (R63.6) 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

Otillräckligt intag av mat (på grund av 

självförsummelse) (R63.6) 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

X53 Brist på föda  
 

Innefattar:  

Brist på föda som orsak till:  

• otillräcklig näringstillförsel  

• svält  

• utmattning  

 

Utesluter:  

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Otillräckligt intag av mat (på grund av 

självförsummelse) (R63.8)  

Självförsummelse UNS (R46.8) 

X53 Brist på föda  
 

Innefattar:  

Brist på föda som orsak till:  

• otillräcklig näringstillförsel  

• svält  

• utmattning  

 

Utesluter:  

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Otillräckligt intag av mat (på grund av 

självförsummelse) (R63.6)  

Självförsummelse UNS (R46.8) 

 

Rättelse av kod 

under 

Utesluter  

2018-01-01 

X54 Brist på vatten 
Innefattar: 

Brist på vatten som orsak till: 
• utmattning 

• uttorkning 

 
Utesluter: 

Försummelse eller vanvård (Y06.-) 

X54 Brist på vatten 
Innefattar: 

Brist på vatten som orsak till: 
• utmattning 

• uttorkning 

 
Utesluter: 

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) 

Otillräckligt intag av vatten på grund av 
självförsummelse (R63.6) 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

Ändring och 

tillägg av 
Utesluter 

2015-01-01 

X54 Brist på vatten 
Innefattar: 

Brist på vatten som orsak till: 

•utmattning 

•uttorkning 

 

Utesluter: 

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) 

Otillräckligt intag av vatten på grund av 

självförsummelse (R63.6) 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

X54 Brist på vatten 
Innefattar: 

Brist på vatten som orsak till: 

•utmattning 

•uttorkning 

 

Utesluter: 

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Otillräckligt intag av vatten (på grund av 

självförsummelse) (R63.6) 

Självförsummelse UNS (R46.8) 

Ändring under 

Utesluter 
(tillägg av 

parentes) 

 
 

2017-01-01 

X54 Brist på vatten  
 

Innefattar:  

Brist på vatten som orsak till:  

• utmattning  

• uttorkning  

 

Utesluter:  

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Otillräckligt intag av vatten (på grund av 

självförsummelse) (R63.8)  

Självförsummelse UNS (R46.8) 

X54 Brist på vatten  
 

Innefattar:  

Brist på vatten som orsak till:  

• utmattning  

• uttorkning  

 

Utesluter:  

Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)  

Otillräckligt intag av vatten (på grund av 

självförsummelse) (R63. 6)  

Självförsummelse UNS (R46.8) 

 

Rättelse av kod 

under 
Utesluter  

2018-01-01 

X59 Exponering för icke specificerad 
faktor 

Innefattar: 
Olycka UNS 

X59 Exponering för icke 
specificerad faktor 

Anmärkning: 
WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 

innebär att kategorin X59 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs 
inte denna ändring i Sverige. 

 

Tillägg av 

Anmärkning 

2015-01-01 
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Innefattar: 

Olycka UNS 

X60 Avsiktligt självdestruktiv 
handling genom förgiftning med 
och exponering för 
smärtstillande läkemedel av icke 
opiatkaraktär, febernedsättande 
medel och medel mot 
reumatism 

X60 Avsiktligt självdestruktiv 
handling genom förgiftning 
med och exponering för 
smärtstillande läkemedel av 
icke opioidkaraktär, 
febernedsättande medel och 
medel mot reumatism 

Ändring av 

kategoritext 

2016-01-01 

X67 Avsiktligt självdestruktiv 
handling genom förgiftning med 
och exponering för andra gaser 
och ångor  
 
Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, kväveoxid, 

svaveldioxid och tårgas  
 

Utesluter:  

Metallrök och metallångor (X69.-) 

X67 Avsiktligt självdestruktiv 
handling genom förgiftning 
med och exponering för 
kolmonoxid och andra gaser 
och ångor  
 
Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, svaveldioxid 
och tårgas 

  
Utesluter:  

Kolmonoxid från rök, eld och lågor (X76.-) 

Metallrök och metallångor (X69.-) 
 

Anmärkning:  

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 
innebär att kategorin X67 försetts med 
fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs 

inte denna ändring i Sverige.  

Ändring av 
kategoritext 

 

Ändring under 
Innefattar 

 

Tillägg under 
Utesluter 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

2018-01-01 

X88 Övergrepp med gaser eller 
ångor 

X88 Övergrepp med kolmonoxid 
och andra gaser och ångor 
 

Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, 

svaveldioxid och tårgas  

 

Utesluter: 

Kolmonoxid från rök, eld och lågor (X97.-) 

 

Anmärkning:  

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 

innebär att kategorin X88 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl 

införs inte denna ändring i Sverige.  

 

Ändring av 
kategoritext 

 

Tillägg av 
Innefattar 

 

Tillägg av 
Utesluter 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

2018-01-01 

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 

2022-01-01 

Y05 Sexuellt övergrepp av 
obeväpnad person 
Innefattar: 

Våldtäkt - försök till våldtäkt 

Andra och ospecificerade sexuella övergrepp 

Y05 Sexuellt övergrepp genom 
våld eller hot 
Innefattar: 

Våldtäkt - försök till våldtäkt 

Andra och ospecificerade sexuella övergrepp 

Ändring av 
kategoritext 

 

Ändring av 

kodtext för 

modifierare 

2022-01-01 
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Y05.yA Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person, känd person(1) 

Y05.yB Sexuellt övergrepp av obeväpnad 

person, okänd person(1) 

 

(1)Fördjupningskod där ”y” i fjärde position 

motsvarar relevant platskod 

 

Y05.yA Sexuellt övergrepp genom våld eller 

hot, känd person(1) 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 
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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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 
journalsysteme

n 

2022-01-01 

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 

journalsysteme
n 

2022-01-01 

Y06.0 Övergiven eller vanvårdad av 

make/maka eller partner 

  Kod utgår – se 

Y06.4 

2023-01-01 

Y06.1 Övergiven eller vanvårdad av förälder   Kod utgår – se 

Y06.4 

2023-01-01 

- - Y06.4 Övergiven eller vanvårdad av 

närstående  
Utesluter:  

Ny kod 2023-01-01 
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Övergiven eller vanvårdad av bekant eller 

vän (Y06.2) 

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 

2022-01-01 

Y07.0 Misshandel utövad av make eller 

partner 

Y07.0 Misshandel utövad av make/maka 

eller partner 

Ändrad 

kodtext 

2014-01-01 

Y07.0 Misshandel utövad av make/maka eller 

partner 

  Kod utgår – se 

Y07.4 

2023-01-01 

Y07.1 Misshandel utövad av förälder   Kod utgår – se 
Y07.4 

2023-01-01 

Y07.1A Barnmisshandel, fysisk, utövad av 

förälder 

  Fördjupnings-

kod utgår – se 

Y07.4 

2023-01-01 

Y07.1B 

 

Barnmisshandel, psykisk, utövad av 

förälder 

  Fördjupnings-
kod utgår – se 

Y07.4 

2023-01-01 

Y07.1C Barnmisshandel, sexuell, utövad av 

förälder 

  Fördjupnings-

kod utgår – se 
Y07.4 

2023-01-01 

Y07.1X 

 

Barnmisshandel, ospecificerad form, 

utövad av förälder 

  Fördjupnings-

kod utgår – se 

Y07.4 

2023-01-01 

- - Y07.4 Misshandel utövad av närstående 
Utesluter:  

Misshandel utövad av bekant eller vän 

(Y07.2) 

Ny kod 2023-01-01 

Y10 Förgiftning med och exponering 
för smärtstillande läkemedel av 
icke opiatkaraktär, 
febernedsättande medel och 
medel mot reumatism, med 
oklar avsikt 

Y10 Förgiftning med och 
exponering för smärtstillande 
läkemedel av icke 
opioidkaraktär, 
febernedsättande medel och 
medel mot reumatism, med 
oklar avsikt 

Ändring av 
kategoritext 

2016-01-01 

Y17 Förgiftning med och exponering 
för andra gaser och ångor, med 
oklar avsikt  
 

Utesluter:  

Metallrök och metallångor (Y19.-) 

Y17 Förgiftning med och 
exponering för kolmonoxid 
och andra gaser och ångor, 
med oklar avsikt  
 

Innefattar:  

Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, 

svaveldioxid och tårgas  

 

Utesluter:  

Kolmonoxid från rök, eld och lågor, med 

oklar avsikt (Y26.-) 

Metallrök och metallångor (Y19.-) 

 

Anmärkning:  

WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken 

innebär att kategorin Y17 försetts med 

fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl 

införs inte denna ändring i Sverige.  

Ändring av 
kategoritext 

 

Tillägg av 
Innefattar 

 

Tillägg under 
Utesluter 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

2018-01-01 



94 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

 

Y45.0 Opiater och besläktade analgetika Y45.0 Opioider och besläktade analgetika Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

Y50.1 Opiatreceptorantagonister Y50.1 Opioidreceptorantagonister Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

Y64.9 Förorenad medicinsk eller 

biologisksubstans administrerad på 

icke specificerat sätt 

… 

Y64.9 Förorenad medicinsk eller biologisk 

substans administrerad på icke 

specificerat sätt 

… 

Rättelse - 
mellanslag 

saknas 

2015-01-01 

Y90.0 Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (-

4 mmol/l) 

 

Y90.0 Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille 

(mindre än 4 mmol/l) 

Förtydligande 

av kodtext 

2019-01-01 

Y90.4 Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille 

(19-22 mmol/l) 

 

Y90.4 Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille 

(18-21 mmol/l) 

 

Rättelse av 

kodtext 

2019-01-01 

Y95 Nosokomial infektion 
Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd 

Y95 Vårdrelaterad infektion 
Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd 

Nosokomial infektion 

 

Ändring av 
text och  

inklusion/ 

exempel 

2019-01-01 

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER 
TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89) 

Anmärkning: 

Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak till död, 
funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras 

annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på 

detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga 

tillståndet. 

Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftningoch skadlig 

exponering, Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och 
skaldig exponering. 

 

SENA EFFEKTER AV YTTRE 
ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD 
(Y85-Y89) 

Anmärkning: 

Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak till 

död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva 
klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som 

betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter 

det ursprungliga tillståndet. 

Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och 

skadlig exponering, Sådana tillstånd kodas under aktuell 

förgiftning och skadlig exponering. 

 

Rättelse av text 

under 

Anmärkning 

2014-01-01 

Z00.0 Allmän medicinsk undersökning Z00.0 Allmän medicinsk undersökning av 

person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 
kodtext 

(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 

dvs. Z00) 

2023-01-01 

Z00.1 Rutinmässig hälsoundersökning av 

barn 
Z00.1 Rutinmässig hälsoundersökning av 

barn utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 
kodtext 

(tydliggörande 

för att följa 
kodtext på 

treställig nivå, 

dvs. Z00) 

2023-01-01 

Z00.2 Undersökning i period med snabb 

tillväxt under barndomen 
Z00.2 Undersökning i period med snabb 

tillväxt under barndomen av person 

utan besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 
kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z00) 

2023-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
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Z00.3 Undersökning och bedömning av 

pubertetsutveckling 
Z00.3 Undersökning och bedömning av 

pubertetsutveckling av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z00) 

2023-01-01 

Z00.4 Allmän psykiatrisk undersökning som 

ej klassificeras på annan plats 
Z00.4 Allmän psykiatrisk undersökning 

som ej klassificeras på annan plats av 

person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z00)  

2023-01-01 

Z00.5 Undersökning av potentiell donator av 

organ och vävnad 
Z00.5 Undersökning av potentiell donator 

av organ och vävnad av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z00)  

2023-01-01 

Z00.6 Undersökning för normal jämförelse 

och kontroll i kliniskt 

forskningsprogram 

Z00.6 Undersökning för normal jämförelse 

och kontroll i kliniskt 

forskningsprogram av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z00) 

2023-01-01 

Z00.8 Andra allmänna undersökningar Z00.8 Andra allmänna undersökningar av 

person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 

dvs. Z00) 

2023-01-01 

Z01 Andra speciella 
undersökningar och 
utredningar av personer utan 
besvär eller utan att diagnos 
registrerats  
 

Innefattar:  

Rutinundersökning av specifika organ och 

organsystem  

 

Utesluter:  

Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)  

Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)  

Undersökning för misstänkta tillstånd, ej 

bekräftade (Z03.-) 

 

Z01 Andra speciella 
undersökningar och 
utredningar av personer utan 
besvär eller utan att diagnos 
registrerats  
 

Innefattar:  

Rutinundersökning av specifika organ och 

organsystem  

 

Utesluter:  

Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)  

Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)  

Undersökning för misstänkta tillstånd, som 

uteslutits eller avskrivits (Z03.-) 

Ändring under 

Utesluter 

2018-01-01 

Z01.0 Undersökning av ögon och synskärpa Z01.0 Undersökning av ögon och synskärpa 

av person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.1 Undersökning av öron och hörsel Z01.1 Undersökning av öron och hörsel av 

person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 
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Z01.2 Tandundersökning Z01.2 Tandundersökning av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.3 Undersökning av blodtryck Z01.3 Undersökning av blodtryck av person 

utan besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.4 Gynekologisk undersökning (allmän) 

(rutin) 
Z01.4 Gynekologisk undersökning (allmän) 

(rutin) av person utan besvär eller 

utan att diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5 Diagnostiska hud- och 

överkänslighetstest 
Z01.5 Diagnostiska hud- och 

överkänslighetstest av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5A  Allergologisk intrakutantest (pricktest) som 

besöksorsak 

 

Z01.5A  Allergologisk intrakutantest (pricktest) av 

person utan besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5B  Hudtest för bakteriesjukdom som besöksorsak 

 
Z01.5B  Hudtest för bakteriesjukdom av person utan 

besvär eller utan att diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5C  Fotopatchtest som besöksorsak 

 
Z01.5C  Fotopatchtest av person utan besvär eller 

utan att diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5D  Lapptest standardserie som besöksorsak Z01.5D  Lapptest standardserie av person utan besvär 

eller utan att diagnos registrerats  

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5E  Lapptest dentalserie som besöksorsak 

 
Z01.5E  Lapptest dentalserie av person utan besvär 

eller utan att diagnos registrerats  

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.5W  Annan lapptest som besöksorsak 

 
Z01.5W  Annan lapptest av person utan besvär eller 

utan att diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 
(tydliggörande 

för att följa 

kodtext på 

2023-01-01 
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treställig nivå, 

dvs. Z01) 

Z01.5X  Diagnostiska hud- och överkänslighetstest, 

ospecificerade 
Z01.5X  Diagnostiskt hud- och överkänslighetstest, 

ospecificerat, av person utan besvär eller 

utan att diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.6 Radiologisk undersökning som ej 

klassificeras på annan plats 
Z01.6 Radiologisk undersökning, som ej 

klassificeras på annan plats, av 

person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.7 Laboratorieundersökning Z01.7 Laboratorieundersökning av person 

utan besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.8 Andra specificerade speciella 

undersökningar  
Z01.8 Andra specificerade speciella 

undersökningar av person utan 

besvär eller utan att diagnos 

registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 

treställig nivå, 
dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z01.9 Speciell undersökning, ospecificerad Z01.9 Speciell undersökning, ospecificerad, 

av person utan besvär eller utan att 

diagnos registrerats 

Ändring av 

kodtext 

(tydliggörande 
för att följa 

kodtext på 
treställig nivå, 

dvs. Z01) 

2023-01-01 

Z02.4A 

 

Undersökning för körkort 

 

Z02.4A 

 

Undersökning inför körkort 

 

Ändring av 

kodtext 

2023-01-01 

Z02.4B Undersökning för flygcertifikat Z02.4B Undersökning inför flygcertifikat Ändring av 

kodtext 

2023-01-01 

Z03 Medicinsk observation och 
bedömning för misstänkta 
sjukdomar och tillstånd  
 

Innefattar:  

Personer som uppvisar en del symtom eller 

tecken på ett onormalt tillstånd som kräver 

genomgång, men som efter undersökning och 

observation ej visar behov av behandling eller 

medicinsk vård.  

 

Utesluter:  

Person med oro för sjukdom där ingen diagnos 

ställs (Z71.1) 

Z03 Medicinsk observation och 
bedömning för misstänkta 
sjukdomar och tillstånd, som 
uteslutits och avskrivits  
 

Innefattar:  

Personer som uppvisar en del symtom eller 

tecken på ett onormalt tillstånd som kräver 

genomgång, men som efter undersökning 

och observation ej visar behov av 

behandling eller medicinsk vård.  

 

Utesluter:  

Person med oro för sjukdom där ingen 

diagnos ställs (Z71.1) 

Ändring av 

kategoritext 

2018-01-01 

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 

2022-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
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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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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 

2022-01-01 



99 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
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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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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 

2022-01-01 
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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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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) 

2022-01-01 

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 

2022-01-01 
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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) 

2022-01-01 

Z22.3 Bärare av andra specificerade patogena 

bakterier 
Bärare av:  

• meningokocker  

• stafylokocker  

• streptokocker 

Z22.3 Bärare av andra specificerade 

patogena bakterier 
Bärare av:  

• meningokocker  

• stafylokocker  

• streptokocker 

 
Anmärkning: 

Tilläggskod kan användas för att ange resistens 
mot antimikrobiella läkemedel (U82-U84) 

Tillägg av 

Anmärkning 

2012-01-01 

Z22.5 Bärare av hepatitvirus 
Bärare av hepatit B-ytantigen [HBsAg] 

- - Kod utgår 2016-01-01 

- - Z22.7 Latent tuberkulos 
Utesluter: 

Onormal reaktion på tuberkulintest (R76.1) 

 

Ny kod 2018-01-01 

Z22.8A Latent tuberkulos 

 - - 

Fördjupnings-

kod utgår (se 

ny kod Z22.7) 

2018-01-01 

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

HPV-positivitet 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2019-01-01 

Z22.8W Bärare av annan specificerad bakterie 
- - 

Fördjupnings-

kod utgår 

2018-01-01 

Z31.5 Genetisk rådgivning Z31.5 Genetisk vägledning Ändring av 
kodtext 

2023-01-01 

Z31.8A Ovalutionsstimulering för superovulation, 

som fertilitetsfrämjande åtgärd 

Z31.8A Ovulationsstimulering för 

superovulation, som fertilitetsfrämjande 

åtgärd 

Rättning av 

stavfel 

2019-01-01 

Z31.8B Ovalutionsstimulering vid anovulation, 

som fertilitetsfrämjande åtgärd 

Z31.8B Ovulationsstimulering vid anovulation, 

som fertilitetsfrämjande åtgärd 

Rättning av 

stavfel 

2019-01-01 

Z33 Graviditet som bifynd 
Graviditet UNS 

Z33 Graviditet som bifynd 
Graviditet UNS 

Rättelse av 

missad 
typografisk 

markering av 

kategori sid. 
700  

2013-01-01 

Z39.0 Vård och undersökning omedelbart 

efter förlossningen 
Exempel 

Vård och observation i okomplicerade fall 

Utesluter 

Vård för postpartumkomplikationer - se 

alfabetisk förteckning 

Z39.0 Vård och undersökning omedelbart 

efter förlossningen 
Exempel 

Vård och observation i okomplicerade fall 

Utesluter 

Vård för postpartumkomplikationer 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

Z42 Plastikkirurgisk eftervård 
Innefattar 

… 

Utesluter 

Z42 Plastikkirurgisk eftervård 
Innefattar 

… 

Utesluter 

Text under 
Utesluter utgår 

2023-01-01 
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Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada 

(kodas på relevant skada - se alfabetisk 

förteckning) 

Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1) 

Plastikkirurgi som behandling för aktuell 

skada (kodas på relevant skada) 

Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1) 

Z45 Justering och skötsel av implanterat 

hjälpmedel 
Utesluter 

Bristande funktion eller annan komplikation av 

hjälpmedel - se alfabetisk förteckning 

… 

Z45 Justering och skötsel av implanterat 

hjälpmedel 
Utesluter 

Bristande funktion eller annan komplikation 

av hjälpmedel  

… 

Text under 
Utesluter utgår 

2023-01-01 

Z46 Insättning, utprovning och justering av 

andra hjälpmedel 
Utesluter 

Bristande funktion eller annan komplikation av 

hjälpmedel - se alfabetisk förteckning 

... 

Z46 Insättning, utprovning och justering 

av andra hjälpmedel 
Utesluter 

Bristande funktion eller annan komplikation 

av hjälpmedel 

... 

Text under 
Utesluter utgår 

2023-01-01 

- - Z48.8A Annan specificerad kirurgisk eftervård vid 

sjukdom i cirkulationsorganen 

Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

- - Z48.8W Annan specificerad kirurgisk eftervård vid 

sjukdom med ospecificerad lokalisation 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

Z64.2 Benägenhet att söka och acceptera 

fysiska, nutritionella och kemiska 

interventioner kända för att vara 

riskfyllda och skadliga 
Utesluter 

Drogberoende - se alfabetisk förteckning 

Z64.2 Benägenhet att söka och acceptera 

fysiska, nutritionella och kemiska 

interventioner kända för att vara 

riskfyllda och skadliga 
Utesluter 

Drogberoende 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

Z65 Problem som har samband med andra 

psykosociala förhållanden 
Utesluter 

Aktuell skada - se alfabetisk förteckning 

Z65 Problem som har samband med 

andra psykosociala förhållanden 
Utesluter 

Aktuell skada 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

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

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C00-C14) 

Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

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

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C40-C41) 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

- - Z80.8C Malignt melanom och andra maligna 

tumörer i huden i familjeanamnesen 

(tillstånd som klassificeras under C43-C44) 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

- - Z80.8D Malign tumör i mesotelial 

(kroppshåletäckande) vävnad i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C45-C48) 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

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

mjukvävnad i familjeanamnesen (tillstånd 

som klassificeras under C49) 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

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

centrala nervsystemet i familjeanamnesen 

(tillstånd som klassificeras under C70-C72) 

Ny fördjup-

ningskod 

2022-01-01 

- - Z80.8G Malign tumör i tyreoidea i 

familjeanamnesen (tillstånd som 

klassificeras under C73) 

Ny fördjup-
ningskod 

2022-01-01 

- - 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 fördjup-
ningskod 

2022-01-01 



103 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och 

lunga i den egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under C33-C34 

Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och 

lunga i den egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under C33-C34 

Denna kod 

kom inte med 

vid nytryck av 
ICD-10-SE 

version 2016. 

Koden har inte 
utgått eller 

ändrats och 

ska, som i 
tidigare 

versioner, 

finnas kvar 
oförändrad. 

2017-01-01 

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den 

egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under A00-B89, 

B99 

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i 

den egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under A00-B89, 

B99, U07.1-U07.2 

Tillägg av 

koder i 

förklarande 

text 

 

 

2020-06-01 

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den 

egna sjukhistorien 

Tillstånd som klassificeras under A00-

B89, B99, U07.1-U07.2 

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i 

den egna sjukhistorien 

Tillstånd som klassificeras under A00-

B89, B99 

Ändring av 
text 

2021-01-01 

  Z86.1A 

 

Covid-19 i den egna sjukhistorien 

(tillstånd som klassificeras under U07.1-

U07.2) 

Ny 

fördjupnings-
kod 

2020-06-01 

  Z86.1W Annan specificerad infektions- och 

parasitsjukdom i den egna sjukhistorien 

(tillstånd som klassificeras under A00-

B89, B99) 

Ny 

fördjupnings-
kod 

 

2020-06-01 

Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd 

som klassificeras under U07.1-U07.2) 

 

- - Fördjupnings-
kod utgår 

(ersätts av 

U08.9) 

2021-01-01 

Z86.1W Annan specificerad infektions- och 

parasitsjukdom i den egna sjukhistorien 

(tillstånd som klassificeras under A00-B89, 

B99) 

- - Fördjupnings-
kod utgår 

2021-01-01 

Z86.4 

 

Missbruk av psykoaktiva droger i den 

egna sjukhistorien 

… 

 

Z86.4 

 

 

Z86.4A  

 

 

Z86.4W 

Missbruk av psykoaktiva droger i den 

egna sjukhistorien 

… 

Skadligt bruk av tobak i den egna 

sjukhistorien (tillstånd som klassificeras 

under F17) 

Skadligt bruk och missbruk av 

psykoaktiva droger i den egna 

sjukhistorien (tillstånd som klassificeras 

under F10-F16, F18-F19) 

Nya 

fördjupnings-
koder 

 

2020-01-01 

Z87.3 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 

och bindväven 

Z87.3 Sjukdomar i muskuloskeletala 

systemet och bindväven i den egna 

sjukhistorien 

 

Rättelse av 

kodtext 

2016-01-01 

Z90 Förvärvad avsaknad av organ som ej 

klassificeras på annan plats 
Innefattar 

… 

Utesluter 

Medfödd avsaknad - se alfabetisk förteckning 

... 

Z90 Förvärvad avsaknad av organ som ej 

klassificeras på annan plats 
Innefattar 

… 

Utesluter 

Medfödd avsaknad 

... 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 



104 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

- - Z91.5A Suicidförsök i den egna sjukhistorien Ny 

fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - Z91.5B Avsiktligt självdestruktiv handling utan 

suicidavsikt i den egna sjukhistorien 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - Z91.5C Avsiktligt självdestruktiv handling med 

oklar suicidavsikt i den egna sjukhistorien 

Ny 

fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - Z91.5W Annan självdestruktivitet i den egna 

sjukhistorien 

Ny 
fördjupnings-

kod 

2023-01-01 

- - Z91.7 Kvinnlig könsstympning i den egna 

sjukhistorien  
Kvinnlig könsstympning typ 1-4 

Kvinnlig omskärelse 

Ny kod 2015-01-01 

Z94 Organ eller vävnad ersatt genom 

transplantation 
Innefattar 

… 

Utesluter 

... 

Komplikationer vid tillstånd med 

transplanterade organ eller vävnader - se 

alfabetisk förteckning 

Z94 Organ eller vävnad ersatt genom 

transplantation 
Innefattar 

… 

Utesluter 

... 

Komplikationer vid tillstånd med 

transplanterade organ eller vävnader 

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

Z95.0 Förekomst av pacemaker, defibrillator 

och annan kardiell anordning 

Innefattar: 

Implantable cardioverter defibrillator [ICD] 

 
Utesluter: 

Justering och skötsel (Z45.0) 

Z95.0 Förekomst av elektronisk kardiell 

anordning  

Innefattar: 

Implantable cardioverter defibrillator [ICD] 

Pacemaker 
 

Utesluter: 

Beroende av konstgjort hjärta (Z99.4) 

Justering och skötsel (Z45.0) 

Ändrad 
kodtext 

 

Tillägg under 
Innefattar 

 

 
Tillägg under 

Utesluter 

2013-01-01 

Z96.0 Förekomst av urogenitala implantat Z96.0 Förekomst av urogenitala implantat 
Innefattar:  

Förekomst av kvarkateter 

 

Tillägg av 

Innefattar 

2016-01-01 

Z97.8 Förekomst av andra specificerade 

hjälpmedel 

Z97.8 Förekomst av andra specificerade 

proteser och hjälpmedel 

 

Rättelse av 
kodtext 

2018-01-01 

Z98 Andra postoperativa tillstånd 
Utesluter 

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54) 

Komplikationer efter medicinska och 

kirurgiska åtgärder - se alfabetisk förteckning 

Z98 Andra postoperativa tillstånd 
Utesluter 

Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54) 

Komplikationer efter medicinska och 

kirurgiska åtgärder  

Text under 

Utesluter utgår 

2023-01-01 

Z99.1 Beroende av respirator Z99.1 Beroende av respirator 
Beroende av ventilator 

Tillägg av 

inklusion 

2015-01-01 

- - Z99.4 Beroende av konstgjort hjärta  Ny kod 2013-01-01 

Kapitel XXII 
Koder för särskilda ändamål 
(U00-U99) 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med 

osäker etiologi 

… 

Kapitel XXII 
Koder för särskilda ändamål 
(U00-U99) 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med 

osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort 

varsel 

Ändring av 

avsnittstext 

(sid. 725) 

2013-01-01 
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… 

INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA 
SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI 
(U00-U49) 

INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA 
SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI 
ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK 
MED KORT VARSEL (U00-U49) 

Ändring av 

avsnittstext 
(sid. 725) 

2013-01-01 

INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA 
SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI 
ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK 
MED KORT VARSEL (U00-U49) 

INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA 
SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI 
ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK 
MED KORT VARSEL (U00-U49) 
 

Från den 1 januari 2019 kodas infektion med 

zikavirus A92.5. 

 

Tillägg av 

anvisning/ 

hänvisning 
 

 

2019-01-01 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 

Som primärkod anges J12.8 och som 

tilläggskod U04.9 

 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 

Som primärkod anges J12.8 och som 

tilläggskod U04.9 

Utesluter: 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) 

Tillägg under 
Utesluter 

 

 

Gäller 

fr.o.m. 

2020-03-23 

enligt 

beslut från 

WHO 
 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 

Som primärkod anges J12.8 och som 

tilläggskod U04.9 

Utesluter: 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 

Som primärkod anges J12.8 och som 

tilläggskod U04.9 

Utesluter: 

Covid-19, virus identifierat (U07.1) 

Covid-19, virus ej identifierat (U07.2) 

Ändring under 

Utesluter 
2021-01-01 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 

Som primärkod anges J12.8 och som 

tilläggskod U04.9 

Utesluter: 

Covid-19, virus identifierat (U07.1) 

Covid-19, virus ej identifierat (U07.2) 

U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Utesluter: 

Covid-19, virus identifierat (U07.1) 

Covid-19, virus ej identifierat (U07.2) 

Anmärkning 

utgår 
2023-01-01 

- - U06 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 
interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi.  

I brådskande situationer finns inte alltid koder 
tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U06 kommer denna kategori och dess 

subkategorier att finnas i alla elektroniska system 
och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO 

och enligt Socialstyrelsens anvisningar. 

Ny kategori 2013-01-01 

U06 Kod som kan tas i bruk med kort 
varsel 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med osäker 

etiologi.  

U06 Infektion med zikavirus Ändring av 

kategoritext 
 

Anvisning 

utgår 

2016-01-01 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/


106 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U06 kommer denna kategori och dess 
subkategorier att finnas i alla elektroniska system 

och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO 

och enligt Socialstyrelsens anvisningar. 

U06 Infektion med zikavirus   Kategori utgår 
(se ny kod 

A92.5) 

2019-01-01 

U06.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U06.9 Infektion med zikavirus, 

ospecificerad 
Zikafeber 

Ändring av 
kodtext 

2016-01-01 

U06.9 Infektion med zikavirus, ospecificerad 
Zikafeber 

- - Kod utgår (se 

ny kod A92.5). 

(Koderna 

U06.0-U06.8 i 
kodtextfilerna 

till journal-

systemen utgår 
också.) 

2019-01-01 

- - U07 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi.  

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U07 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 

Ny kategori 2013-01-01 

U07 Kod som kan tas i bruk med kort 
varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U07 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. 

U07 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U07 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.1–

U07.9 då U07.0 tagits i bruk september 2019 

enligt besked från WHO. 

Tillägg under 

Anmärkning 

2020-01-01 

U07 Kod som kan tas i bruk med kort 
varsel 
Anmärkning: 
WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U07 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

U07 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U07 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Ändring av 

Anmärkning 

 
 

Gäller 

fr.o.m.  

2020-02-03 
enligt beslut 

från WHO 
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beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. Gäller U07.1–U07.9 då U07.0 

tagits i bruk september 2019 enligt besked från 

WHO. 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–

U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019 

och U07.1 togs i bruk februari 2020 enligt 

besked från WHO. 

U07 Kod som kan tas i bruk med kort 
varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U07 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 

togs i bruk september 2019 och U07.1 togs i 

bruk februari 2020 enligt besked från WHO. 

U07 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U07 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–

U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019, 

U07.1 togs i bruk 3 februari 2020 och U07.2 

togs i bruk 23 mars 2020 enligt besked från 

WHO. 

Ändring av 
Anmärkning 

 

 

Gäller 
fr.o.m.  

2020-03-23 

enligt beslut 
från WHO 

U07.0 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.0 Hälsotillstånd relaterat till bruk av 

elektroniska cigaretter (Vaping 

related disorder) 

Ändrad 

kodtext 

 
 

2020-01-01 

U07.1 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 

kodtext 

 
Tillägg av 

Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.1 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 

Anmärkning 

Se Anmärkning under U07 

U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 

2019] 

Utesluter:  

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

Ändrad 
kodtext 

 

 

Gäller 
fr.o.m.  

2020-02-03 

enligt beslut 
från WHO 

U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] 

Utesluter:  

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

U07.1 Covid-19, virus påvisat 

Koden används när covid-19 har bekräftats 

genom laboratorietester, oavsett hur 

allvarliga de kliniska tecknen eller 

symtomen är 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra 

manifestationer 

Coronavirusinfektion 2019 

Utesluter:  

Coronavirus som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel (B97.2) 

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], 

ospecificerad (U04.9) 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

anvisningar 
Tillägg av 

Utesluter 
 

 

 

Gäller 
fr.o.m.  

2020-03-23 

enligt beslut 
från WHO 

 

U07.1 Covid-19, virus påvisat 
Koden används när covid-19 har bekräftats 

genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga 

de kliniska tecknen eller symtomen är 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra manifestationer 

… 

U07.1 Covid-19, virus identifierat 
Koden används när covid-19 har bekräftats 

genom laboratorietester, oavsett hur 

allvarliga de kliniska tecknen eller 

symtomen är 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra 

manifestationer 

… 

U07.2 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 
kodtext 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.2 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 

Anmärkning: 

Se Anmärkning under U07 

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat 

Koden används när covid-19 diagnostiseras 

kliniskt eller epidemiologiskt men 

laboratorietester är inte tillförlitliga eller 

tillgängliga 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra 

manifestationer 

Covid-19 UNS 

Utesluter:  

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Observation för coronavirusinfektion som 

uteslutits och avskrivits (Z03.8) 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

anvisningar 

Tillägg av 
Utesluter 

 

 
 

Gäller 

fr.o.m.  
2020-03-23 

enligt beslut 

från WHO 
 

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat 
Koden används när covid-19 diagnostiseras 

kliniskt eller epidemiologiskt men 

laboratorietester är inte tillförlitliga eller 

tillgängliga 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra manifestationer 

Exempel 

Covid-19 UNS 

Utesluter 

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

Covid-19, virus påvisat (U07.1) 

Observation för coronavirusinfektion som 

uteslutits och avskrivits (Z03.8) 

U07.2 Covid-19, virus ej identifierat 
Koden används när covid-19 diagnostiseras 

kliniskt eller epidemiologiskt men 

laboratorietester är inte tillförlitliga eller 

tillgängliga 

Tilläggskod kan användas för att identifiera 

lunginflammation eller andra 

manifestationer 

Exempel 

Covid-19 UNS 

Utesluter 

Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation (B34.2) 

Covid-19, virus identifierat (U07.1) 

Observation för coronavirusinfektion som 

uteslutits och avskrivits (Z03.8) 

Ändring av 

kodtext 

Ändring under 

Utesluter 

2021-01-01 

U07.3 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 

kodtext 

 
Tillägg av 

Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.4 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 
kodtext 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.5 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 
kodtext 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.6 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 

Ändrad 

kodtext 
 

2020-01-01 
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Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Tillägg av 

Anmärkning 

 

U07.7 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 

kodtext 

 
Tillägg av 

Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.8 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 
kodtext 

 

Tillägg av 
Anmärkning 

 

2020-01-01 

U07.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U07 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

Anmärkning 

 

2020-01-01 

- - U08 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U08 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 

Ny kategori 2020-01-01 

U08 Kod som kan tas i bruk med kort 
varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U08 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. 

U08 Covid-19 i den egna 
sjukhistorien  
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U08 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U08.0-

U08.8 då U08.9 togs i bruk 1 januari 2021 

enligt besked från WHO. 

Ändring av 

kategoritext 
Ändring under 

Anmärkning 

2021-01-01 

- - U08.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 
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- - U08.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

- - U08.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U08 

Ny kod 2020-01-01 

U08.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning: 

Se Anmärkning under U08 

 

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, 

ospecificerat 
Anmärkning:  

Koden kan användas för att ange tidigare 

bekräftad eller sannolikt genomgången 

covid-19, med betydelse för hälsotillståndet 

utan att personen längre har covid-19. 

Koden ska inte användas för primär 

dödsorsakskodning. 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

text under 
Anmärkning 

2021-01-01 

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 

 

2022-01-01 

- - U09 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

Ny kategori 2020-01-01 
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WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U09 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 
U09 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U09 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. 

U09 Postinfektiöst tillstånd efter 
covid-19 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U09 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U09.0-

U09.8 då U09.9 togs i bruk 16 oktober 2020 

enligt besked från WHO. 

Ändring av 

kategoritext 
Tillägg under 

Anmärkning 

Gäller 

fr.o.m.  
2020-10-16 

enligt beslut 

från WHO 

- - U09.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Ny kod 2020-01-01 
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Se Anmärkning under U09 

- - U09.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

- - U09.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

Ny kod 2020-01-01 

U09.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U09 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 
Anmärkning:  

Tilläggskod som kan användas för 

beskrivning av ett tillstånds samband med 

covid-19. Koden ska inte användas vid 

pågående covid-19 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 
Anmärkning 

Gäller 

fr.o.m.  

2020-10-16 
enligt beslut 

från WHO 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 
Anmärkning: 

Tilläggskod som kan … 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, 

ospecificerat 
Anmärkning: 

Tilläggskod som kan … 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

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 

2022-01-01 

- - U10 Multisystemiskt 
inflammatoriskt syndrom 
associerat med covid-19 

Ny kategori Gäller 
fr.o.m.  

2020-10-16  

enligt beslut 
från WHO 

 

- - U10.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 
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- - U10.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U10 

Ny kod 2021-01-01 

- - U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt 

syndrom associerat med covid-19 
Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-

19: 

• Cytokinstorm 

• Kawasaki-liknande syndrom 

• Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children [MIS-C] 

• Paediatric Inflammatory 

Multisystem Syndrome [PIMS] 

Utesluter:  

Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] 

(M30.3) 

Ny kod Gäller 
fr.o.m.  

2020-10-16 

enligt beslut 
från WHO 

 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt 

syndrom associerat med covid-19  
Tillstånd tidsmässigt associerat med ... 

 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt 

syndrom associerat med covid-19, 

ospecificerat  
Tillstånd tidsmässigt associerat med ... 

 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt 

syndrom associerat med covid-19, 

ospecificerat   
Tillstånd tidsmässigt associerat med ... 

 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt 

syndrom associerat med covid-19 
Tillstånd tidsmässigt associerat med ... 

 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

- - U11 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U11 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

Ny kategori 2021-01-01 
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alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 

U11 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U11 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. 

U11 Kontakt för vaccination 
avseende covid-19 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U11 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U11.0-

U11.8 då U11.9 togs i bruk 1 februari 2021 

enligt besked från WHO. 

Ändrad 

kodtext  

Ändring under 
Anmärkning 

 

 

Gäller 

fr.o.m.  

2021-02-01 
enligt beslut 

från WHO 

- - U11.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 
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- - U11.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

- - U11.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

Ny kod 2021-01-01 

U11.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U11 

U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19 
Anmärkning:  

Denna kod ska användas vid vårdkontakt där 

patienten enbart kommer för att få vaccin 

mot covid-19. Koden bör inte användas för 

internationella jämförelser eller för kodning 

av underliggande dödsorsak. 

Exempel:  

Profylaktisk vaccination mot covid-19 

Utesluter:  

Ej genomförd vaccination (Z28.-) 

Ändrad 

kodtext  
Ändring av 

Anmärkning 

Tillägg av 
Exempel 

Tillägg av 

Utesluter 
 

 

Gäller 

fr.o.m.  
2021-02-01 

enligt beslut 

från WHO 

- - U12 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U12 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 

Ny kategori 2021-01-01 

U12 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för 

interimistisk användning vid sjukdomar med 

osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid koder 

tillgängliga i elektroniska system. Genom att 

reservera U12 kommer denna kategori och 

dess subkategorier att finnas i alla elektroniska 

system och kan omgående tas i bruk efter 

beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens 

anvisningar. 

U12 Vaccin avseende covid-19 i 
terapeutiskt bruk som orsak 
till ogynnsam effekt 
Anmärkning: 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U12 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U12.0-

U12.8 då U12.9 togs i bruk 1 februari 2021 

enligt besked från WHO. 

Ändrad 

kodtext  

Ändring under 
Anmärkning 

 

 

Gäller 

fr.o.m.  

2021-02-01 
enligt beslut 

från WHO 

- - U12.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 

Ny kod 2021-01-01 
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Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

- - U12.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

- - U12.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

Ny kod 2021-01-01 

U12.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U12 

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt 

bruk som orsak till ogynnsam effekt 
Anmärkning:  

Observera att kod från ett annat kapitel i 

klassifikationen ska anges först för att ange 

den ogynnsamma effekten.  

Koden U12.9 används som yttre orsakskod 

(dvs. på samma sätt som en subkategori 

under Y59 Andra och ospecificerade 

vacciner och biologiska substanser).  

Innefattar: 

Covid-19-vaccin, korrekt administrerat och 

doserat i profylaktiskt syfte, som orsak till 

ogynnsam effekt 

Ändrad 
kodtext  

Ändring av 

Anmärkning 
Tillägg av 

Innefattar 

 
 

Gäller 
fr.o.m.  

2021-02-01 

enligt beslut 
från WHO 
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- - U13 Kod som kan tas i bruk med 
kort varsel 
Anmärkning 

WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk 

för interimistisk användning vid sjukdomar 

med osäker etiologi. 

I brådskande situationer finns inte alltid 

koder tillgängliga i elektroniska system. 

Genom att reservera U13 kommer denna 

kategori och dess subkategorier att finnas i 

alla elektroniska system och kan omgående 

tas i bruk efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar. 

Ny kategori 2021-01-01 

- - U13.0 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.1 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.2 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.3 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.4 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.5 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.6 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.7 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

- - U13.8 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 
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- - U13.9 Kod som kan tas i bruk med kort 

varsel efter beslut av WHO och enligt 

Socialstyrelsens anvisningar 
Anmärkning:  

Se Anmärkning under U13 

Ny kod 2021-01-01 

RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA 
OCH ANTINEOPLASTISKA LÄKEMEDEL 
(U82-U85) 

Anmärkning: 

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder utan 

endast som tilläggskoder när man önskar att ange 

resistensegenskaperna hos den infektiösa organismen som 

klassificeras annorstädes 

RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA 
OCH ANTINEOPLASTISKA 
LÄKEMEDEL (U82-U85) 

Anmärkning: 

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder 

utan endast som tilläggskoder när man önskar att ange 

resistens, okänslighet och refraktära egenskaper hos ett 

tillstånd (infektion eller tumör) mot antimikrobiella och 

antineoplastiska läkemedel 

Ändring av 
text under 

Anmärkning 

 

2012-01-01 

U85 Resistens mot antineoplastiska 
läkemedel 

U85 Resistens mot 
antineoplastiska läkemedel 
Innefattar: 

Okänslighet mot antineoplastiska läkemedel 

Tillägg av 
Innefattar 

 

2012-01-01 

U98-
U99 

Koder för särskilda nationella 
behov 

U97-
U99 

Koder för särskilda nationella 
behov 

Ändring av 

kategori-

intervall i 
avsnitt 

2023-01-01 

- - U97 Tilläggskoder för 
allvarlighetsgrad  
Anmärkning:  

Koderna kan användas som 

tilläggsinformation för att ange 

allvarlighetsgrad vid ett sjukdomstillstånd. 

Ny kategori 2023-01-01 

- - U97.1 Mild/lindrig Ny kod 2023-01-01 

- - U97.2 Måttlig/moderat Ny kod 2023-01-01 

- - U97.3 Svår/allvarlig Ny kod 2023-01-01 

- - U98.1 Hjärtinfarkt, typ 1 
Spontan hjärtinfarkt orsakad av en primär 

kranskärlshändelse som plackruptur 

Ny kod 2013-01-01 

- - U98.2 Hjärtinfarkt, typ 2 
Hjärtinfarkt sekundär till obalans mellan 

behov och tillgång på syrgas. Detta kan t.ex. 

vara koronar spasm, anemi, hypertoni, 

hypotoni och arytmi. Primärt icke 

trombotisk etiologi 

Ny kod 2013-01-01 

- - U98.3 Hjärtinfarkt, typ 3 
Plötslig hjärtdöd. Ofta med föregående 

symtom indikerande kardiell ischemi, åtföljt 

av ny ST-elevation, nytt grenblock eller 

detektion av koronar trombos på angiografi, 

när döden inträffat innan hjärtmarkörerna 

kunnat kontrolleras eller hunnit stiga, eller 

genom detektion av koronar trombos vid 

obduktion 

Ny kod 2013-01-01 

- - U98.4A Hjärtinfarkt, typ 4a 
Hjärtinfarkt i samband med perkutan 

kranskärlsintervention (PCI) 

Ny kod 2013-01-01 

- - U98.4B Hjärtinfarkt, typ 4b 
Hjärtinfarkt i samband med stenttrombos 

som är dokumenterad på angiografi eller vid 

obduktion 

Ny kod 2013-01-01 

- - U98.5 Hjärtinfarkt, typ 5 Ny kod 2013-01-01 
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Ursprungstext i ICD-10-SE Ändring i/tillägg till ICD-10-SE Kommentar Ändrings- 
datum 

Hjärtinfarkt i samband med koronar bypass-

kirurgi 

U99 Diagnosinformation saknas 

Anmärkning: 

Kategorin U99 avser i första hand besök i 

öppenvård hos annan vårdpersonal än läkare 

 

Innefattar: 

Diagnos ej klassificerbar 

U99 Diagnosinformation saknas 

Anmärkning: 

Kategorin U99 avser i första hand besök i 

öppen vård hos annan hälso- och 

sjukvårdspersonal än läkare  

Kategorin kan även användas för vissa 

läkarbesök i öppen vård, i första hand 

akutmottagningsbesök, som leder till 

inskrivning i sluten vård i direkt anslutning 

till besöket  

 

Innefattar: 

Diagnos ej klassificerbar 

Ändring och 

tillägg under 
Anmärkning 

2015-01-01 

 

2017-01-01: I hela den tryckta ICD-10-SE samt i sökfunktionen på webben har ”annorstädes” ändrats till ”på annan plats” – 

denna ändring listas endast ovan om den koden berörs av annan ändring än den nu nämnd (ändringar daterade 2017-01-01). 

 

2018-01-01: Vid jämförelse av kodtexter mellan olika källor till ICD-10-SE har en del skillnader hittats. Vi har rättat till de 

flesta av dem – en del i den tryckta ICD-10-SE + sökfunktionen på webben, samt i kodtextfilerna till journalsystemen. Alla 

dessa förändringar finns inte uppräknade i den här listan. Vi har alltså utöver ovanstående ändringar bl.a. rättat mindre stavfel, 

extra mellanslag har tagits bort, bindestreck/kommatecken har lagts till eller tagits bort och punkter i förkortningar har lagts 

till. I den tryckta ICD-10-SE + sökfunktionen har "icke specificerat" ändrats till "ospecificerat"; "icke specificerad" har ändrats 

till "ospecificerad"; "icke specificerade" har ändrats till "ospecificerade". 

 

 

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen.  

 

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/senaste-

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/

