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Avdelningen för regler och behörighet 

Enheten för klassifikationer och terminologi 

 

Ändringar i och tillägg till   

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)  

– systematisk förteckning* 

Kumulativ lista 1997-2011  2010-12-01 

 

Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Innehåll 
… 

XXI  Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter 
med hälso- och sjukvården 

(Z00Z99)………………………………………….709 

Morfologisk (histologisk) klassificering av 
tumörer………………………..................................745 

… 

Innehåll 
… 

XXI  Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter 
med hälso- och sjukvården 

(Z00Z99)………………………………………...........709 

XXII Koder för särskilda ändamål……………………..744 
Morfologisk (histologisk) klassificering av 

tumörer……………………….........................................745 

… 

Nytt kapitel i 

innehållstext  

s. 3 

2007-01-01 

Inverkan av läkemedel 

 

Förgiftningar med läkemedel klassificeras med avseende på 

skadans natur i första hand genom ett kodnummer i serien T36-
T50 (eller motsvarande ATC-kod; se härom nedan). Denna kod för 

förgiftningen anges som huvuddiagnos och blir som regel den enda 

kod som beskriver skadans natur. … 
 

…Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från 

kapitel XIX (eller genom ATC-kod; se härom nedan), kan koden 
från kapitel XX förenklas genom att man endast utnyttjar den 

minst preciserade koden i de nyssnämnda kodserierna, nämligen 

X44, X64 respektive Y14. … 

Inverkan av läkemedel 

Förgiftningar med läkemedel klassificeras med avseende på 

skadans natur i första hand genom ett kodnummer i serien T36-

T50 (eller koden T50.9 åtföljd av motsvarande ATC-kod; se 
härom nedan). Denna kod  (dessa koder) för förgiftningen anges 

som huvuddiagnos och blir som regel den enda  kod (de enda 

koder) som beskriver skadans natur. … 

 

…Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från 

kapitel XIX (T36-T50) (eller genom koden T50.9 åtföljd av 
ATC-kod; se härom nedan), kan koden från kapitel XX 

förenklas genom att man endast utnyttjar den minst preciserade 

koden i de nyssnämnda kodserierna, nämligen X44, X64 

respektive Y14. … 

Ändring av 
inledningstext 

s. 17, andra 

stycket 
 

 

 
 

 

Ändring av 
inledningstext 

s. 17, fjärde 

stycket 

2004-01-01 

…..I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod 

genom läkemedelskod från serien T39–T50…. 

…..I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod 

genom läkemedelskod från serien T36–T50…. 

Ändring av 

inledningstext 

(kodhänvis-
ning) s. 18, 

andra stycket 

1997-04-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 

… 
Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-

B99) 

… 

Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B97) 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 

… 
Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 

(A00-B99) 

… 

Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B98) 

Ändring av 

kodintervall i 
förtecknings- 

text s. 21 

2010-01-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 

… 

Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) 

 
Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09) 
Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet 

(G10-G13) 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 

… 

Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-

G99) 

 
Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09) 
Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala 

nervsystemet (G10-G14) 

Ändring av 
kodintervall i 

förtecknings-

text s. 23 

2010-01-01 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 
… 

Kapitel X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) 
… 

Översiktlig förteckning över innehållet i 

sjukdomsklassifikationens kapitel 

… 
Kapitel X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) 
… 

Ändring av 

kodintervall i 
förtecknings-

text s. 24 

2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Influensa och lunginflammation (J10-J18) 

… 

Influensa och lunginflammation (J09-J18) 

… 

… 

Kapitel XV Graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O00-O99) 

… 
Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O95-

O99) 

… 

Kapitel XV Graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O00-O99) 

…  
Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes 

(O94-O99) 

Ändring av 

kodintervall i 
förtecknings-

text s. 26 

2008-01-01 

…. 

Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-

Y98) 

… 
Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-

Y84) 

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i 
terapeutiskt bruk (Y40-Y59) 

…. 

…. 

Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-

Y98) 

… 
Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder 

(Y40-Y84) 

Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk 
som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59) 

…. 

Rättelse av 

förtecknings-
text s. 28 pga. 

felaktig 

översättning 
från ICD-10 

2006-01-01 

… 

Kapitel XXI … 

… 

… 

Kapitel XXI … 

… 

Kapitel XXII. Koder för särskilda ändamål (U00-

U99) 
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi 

(U00-U49) 

Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89) 

Nytt kapitel i 

förtecknings-
text s.29 

 

2007-01-01 

… 

Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) 
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-

U49) 

Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89) 

… 

Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-

U99) 
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi 

(U00-U49) 

Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89) 

Koder för särskilda nationella behov (U98-U99) 

Nytt avsnitt i 
förtecknings-

text s. 29 

2009-01-01 

… 

Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) 
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-
U49) 

Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89) 

Koder för särskilda nationella behov (U98-U99) 

 

… 

Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-

U99) 
Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi 

(U00-U49) 
Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel 

(U82-U85) 

Koder för särskilda nationella behov (U98-U99) 

Ändrat 

kapitelinnehåll 

text s. 29 

2011-01-01 

Vissa infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar (A00-B99) 
Innefattar: 

Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller 

överförbara 
Utesluter: 

 … 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
… 

Vissa infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar (A00-B99) 
Innefattar: 

Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller 

överförbara 
Utesluter: 

… 

Anmärkning:  
Tilläggskod (U80-U89) kan användas för att ange antibiotikum 

mot vilket den infektiösa organismen är resistent 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
… 

Tillägg av 
Anmärkning 

 

2007-01-01 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 

(A00-B99)  

 

Innefattar: 
Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller 

överförbara 

Utesluter: 
Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom 

(Z22.-) 

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation till 
graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för 

obstetrisk tetanus och sjukdom orsakad av humant 

Vissa infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar (A00-B99) 
 

Innefattar: 
Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller 

överförbara 

Utesluter: 
Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom 

(Z22.-) 

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation 
till graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för 

obstetrisk tetanus) (O98.-) 

Ändring av 

text under 

Utesluter 
  

Ändring av 

kodintervall i 
avsnitt s 31 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
immunbristvirus [HIV]) (O98.-) 

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) 

Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00-J22) 

… 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

… 
B95-B97 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer 

B99 Andra infektionssjukdomar 

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) 

Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00-J22) 

… 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

… 

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer 
B99 Andra infektionssjukdomar 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 

(A00-B99) 
… 

Anmärkning:  

Tilläggskod (U80-U89) kan användas för att ange antibiotikum 

mot vilket den infektiösa organismen är resistent 

 

Vissa infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar (A00-B99) 
… 

Anmärkning:  

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

antimikrobiella läkemedel 

 

Ändrad text 

under 
anmärkning 

s. 31 

2011-01-01 

A02.1  Salmonellaseptikemi A02.1  Salmonellasepsis Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A04 Andra bakteriella tarminfektioner 
Utesluter: 

Toxisk effekt orsakad av otjänliga födoämnen 
(bakterier) (A05.-) 

Tuberkulös enterit (A18.3) 

A04 Andra bakteriella tarminfektioner 
Utesluter: 

Matförgiftning som klassificeras annorstädes 
Tuberkulös enterit (A18.3) 

Ändrad text 

under 
Utesluter 

2008-01-01 

A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium 

difficile 

A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium 

difficile 
Matförgiftning orsakad av Clostridium difficile 

Pseudomembranös kolit 

Toxisk effekt orsakad av Clostridium difficile 

Tillägg av 

inklusioner 
 

2008-01-01 

A05 Annan matförgiftning orsakad av 

bakterier 
… 

A05 Annan matförgiftning orsakad av 

bakterier som ej klassificeras 

annorstädes 
Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi 

classificata 

… 

Ändrad 

kodtext 
 

2008-01-01 

A08 Tarminfektioner orsakade av virus och 

andra specificerade organismer 
Utesluter: 

Influensa med gastrointestinalt engagemang (J10.8-

J11.8) 

A08 Tarminfektioner orsakade av virus 

och andra specificerade organismer 
Utesluter: 

Influensa med gastrointestinalt engagemang (J09, 

J10.8, J11.8) 

Tillägg av kod 
under 

Utesluter 

2007-01-01 

A09 Diarré och mag-tarmsjukdom där 

infektiös orsak förmodas 
Diarrhoea et morbus gastrointestinalis, causa 

infectiosa suspecta 

Diarré: 

 dysenterisk 

 epidemisk 

 UNS 

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS 
Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Infektiös diarrésjukdom UNS 

Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS 
Tarmkatarr 

Anmärkning: 

I länder där sjukdom listad under A09 utan närmare 
specifikation kan antagas vara av icke infektiöst 

ursprung skall tillståndet klassificeras under 

K52.9… 

A09 Annan gastroenterit och kolit av 

infektiös och ospecificerad orsak  
Alia gastroenteritis et colitis causae infectiosae et 

non specificatae  

Utesluter: 
Icke infektiös diarré (K52.9) 

Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3) 

Om sjukdomen orsakas av bakterier, protozoer, 
virus och andra infektiösa organismer (A00-A08) 

 

Ändrad 
kodtext 

Inklusioner 

utgår 
Anmärkning 

utgår 

 

2007-01-01 

  A09.0 Annan och ospecificerad gastroenterit 

och kolit av infektiös orsak  
Diarré: 

 akut hemorragisk 

Ny kod (se 
även K52.9) 

2007-01-01  
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
 akut vattnig 

 dysenterisk 

 epidemisk 

 infektiös UNS 

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS 

Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS 

  A09.9 Gastroenterit och kolit av icke 

specificerad orsak  

Ny kod (se 
även K52.9) 

2007-01-01 

TUBERKULOS (A15-A19)  

Tuberculosis 
Innefattar: 

Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och 

Mycobacterium bovis 

Utesluter: 

Medfödd tuberkulos (P37.0) 

Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65) 
Sena effekter av tuberkulos (B90.-) 

Silikotuberkulos (J65) 

TUBERKULOS (A15-A19)  

Tuberculosis 
Innefattar: 

Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och 

Mycobacterium bovis 

Utesluter:  

HIV-infektion med tuberkulos (B20.0) 

Medfödd tuberkulos (P37.0) 
Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65) 

Sena effekter av tuberkulos (B90.-) 
Silikotuberkulos (J65) 

Tillägg av text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 

A22.7 Antraxseptikemi A22.7 Antraxsepsis Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A24.0 Rots 
Infektion orsakad av Pseudomonas mallei 

Malleus 

A24.0 Rots 
Infektion orsakad av Burkholderia (Pseudomonas) 

mallei 
Malleus 

Ändring av 

inklusion 
 

 

2008-01-01 

A24.1  Akut och fulminant melioidos  
Melioidospneumoni  

Melioidosseptikemi 

A24.1  Akut och fulminant melioidos 
Melioidospneumoni 

Melioidossepsis 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

A24.4 Melioidos, ospecificerad 
Infektion orsakad av Pseudomonas pseudomallei 

A24.4 Melioidos, ospecificerad 
Infektion orsakad av Burkholderia (Pseudomonas) 
pseudomallei 

Ändring av 
inklusion 

 

2008-01-01 

A26.7 Erysipelothrix-septikemi A26.7 Sepsis orsakad av Erysipelothrix Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A32.7 Septikemi orsakad av Listeria A32.7 Sepsis orsakad av Listeria Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A40 Septikemi (blodförgiftning) orsakad av 

streptokocker 
Utesluter: 

Neonatal septikemi (P36.0-P36.1) 

Septikemi: 
• 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 
Utesluter: 

Neonatal sepsis (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) 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

Utesluter 

2010-01-01 

A40.0  Septikemi orsakad av streptokocker 

grupp A 

A40.0  Sepsis orsakad av streptokocker 

grupp A 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A40.1  Septikemi orsakad av streptokocker 

grupp B 

A40.1  Sepsis orsakad av streptokocker  

grupp B 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A40.2  Septikemi orsakad av streptokocker 

grupp D 

A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker  

grupp D 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A40.3  Septikemi orsakad av Streptococcus 

pneumoniae 
Pneumokockseptikemi 

A40.3  Sepsis orsakad av Streptococcus 

pneumoniae 
Pneumokocksepsis 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

A40.8  Annan specificerad A40.8  Annan streptokocksepsis Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

streptokockseptikemi   

A40.9  Streptokockseptikemi, ospecificerad A40.9  Streptokocksepsis, ospecificerad Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A41 Annan septikemi 
Utesluter: 

Bakteriemi UNS (A49.9) 
Septikemi: 

• efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O03-

0.07, O08.0) 
• efter infusion, transfusion eller injektion i 

behandlingssyfte (T80.2) 

• efter kirurgiskt ingrepp (T81.4) 
• efter vaccination (T88.0) 

• under barnsängstiden (O85) 

• under nyföddhetsperioden (P36.-) 

• under värkarbete (O75.3) 

Septikemi orsakad av/vid: 

• aktinomykos (A42.7) 
• antrax (A22.7) 

• candida (B37.7) 

• erysipeloid (A26.7) 
• extraintestinal yersinios (A28.2) 

• gonokocker (A54.8) 

• listeria (A32.7) 
• melioidos (A24.1) 

• meningokocker (A39.2-A39.4) 

• pest (A20.7) 
• streptokocker (A40.-) 

• tularemi (A21.7) 

Toxic shock syndrome (A48.3) 

A41 Annan sepsis 
Utesluter: 

Bakteriemi UNS (A49.9) 
Sepsis: 

• efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O03-

O07, O08.0) 
• efter infusion, transfusion eller injektion i 

behandlingssyfte (T80.2) 

• efter kirurgiskt ingrepp (T81.4) 
• efter vaccination (T88.0) 

• under barnsängstiden (O85) 

• under nyföddhetsperioden (P36.-) 

• under värkarbete (O75.3) 

Sepsis orsakad av/vid: 

• aktinomykos (A42.7) 
• antrax (A22.7) 

• candida (B37.7) 

• erysipeloid (A26.7) 
• extraintestinal yersinios (A28.2) 

• gonokocker (A54.8) 

• listeria (A32.7) 
• melioidos (A24.1) 

• meningokocker (A39.2-A39.4) 

• pest (A20.7) 
• streptokocker (A40.-) 

• tularemi (A21.7) 

Toxic shock syndrome (A48.3) 

Ändrad 

kodtext 

Ändrad text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 

A41.0  Septikemi orsakad av Staphylococcus 

aureus 

A41.0  Sepsis orsakad av Staphylococcus 

aureus 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A41.1  Septikemi orsakad av annan 

specificerad stafylokock 
Koagulasnegativ stafylokock 

A41.1  Sepsis orsakad av annan specificerad 

stafylokock 
Koagulasnegativ stafylokock 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

A41.2  Septikemi orsakad av icke specificerad 

stafylokock 

A41.2 Sepsis orsakad av icke specificerad 

stafylokock 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A41.3  Septikemi orsakad av Haemophilus 

influenzae 

A41.3  Sepsis orsakad av Haemophilus 

influenzae 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A41.4  Septikemi orsakad av anaeroba 

bakterier 
Utesluter: 
Gasgangrän (A48.0) 

A41.4  Sepsis orsakad av anaeroba bakterier 
Utesluter: 
Gasgangrän (A48.0) 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A41.5  Septikemi orsakad av andra 

gramnegativa organismer 
Gramnegativ septikemi UNS 

A41.5  Sepsis orsakad av andra 

gramnegativa organismer 
Gramnegativ sepsis UNS 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 
inklusion 

2010-01-01 

A41.8  Andra specificerade septikemier A41.8 Andra specificerade former av sepsis Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A41.9  Septikemi, ospecificerad 
Septisk chock 

Septiskt syndrom 

A41.9  Sepsis, ospecificerad 
Septikemi  
 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

Ändrad 
kodtext 

Inklusioner 

utgår 
Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
anvisning 

2010-01-01 

A42.7  Aktinomykotisk septikemi A42.7  Aktinomykotisk sepsis Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

A48.3  Toxic shock syndrome [TSS] 
Utesluter: 

A48.3  Toxic shock syndrome [TSS] 
Utesluter: 
Endotoxinchock UNS (R57.8) 

Ändrad text 

under 
Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Endotoxinchock UNS (R57.8) 

Septikemi UNS (A41.9) 
Sepsis UNS (A41.9) 

A49.0 Stafylokockinfektion, ospecificerad A49.0 Stafylokockinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 

kodtext 

 

2008-01-01 

A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 
kodtext  

2008-01-01 

A49.2 Haemophilus influenzae-infektion, 

ospecificerad 

A49.2 Haemophilus influenzae-infektion, 

ospecificerad lokalisation 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

A49.3 Mykoplasmainfektion, ospecificerad A49.3 Mykoplasmainfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 
kodtext  

2008-01-01 

A54.8  Andra gonokockinfektioner 
Av gonokocker orsakad: 

• endokardit† (I39.8*) 
• hjärnabscess† (G07*) 

• hudförändring 

• meningit† (G01*) 
• myokardit† (I41.0*) 

• perikardit† (I32.0*) 

• peritonit† (K67.1*) 
• pneumoni† (J17.0*) 

• septikemi 

Utesluter: 
Gonokockpelviperitonit (A54.2) 

A54.8  Andra gonokockinfektioner 
Av gonokocker orsakad: 

• endokardit† (I39.8*) 
• hjärnabscess† (G07*) 

• hudförändring 

• meningit† (G01*) 
• myokardit† (I41.0*) 

• perikardit† (I32.0*) 

• peritonit† (K67.1*) 
• pneumoni† (J17.0*) 

• sepsis 
Utesluter: 
Gonokockpelviperitonit (A54.2) 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

A81 Slow virus-infektion i centrala 

nervsystemet 
Infectio viralis lenta systematis nervosi centralis 

A81 Atypisk virusinfektion i centrala 

nervsystemet 
Infectio viralis atypica systematis nervosi centralis 

Innefattar: 
Prionsjukdom i centrala nervsystemet 

Ändring av 

rubrik 

Tillägg av 
Innefattar 

1998-01-01 

A81.8 Andra slow virus-infektioner i centrala 

nervsystemet 
Kuru 

A81.8 Andra atypiska virusinfektioner i 

centrala nervsystemet 
Kuru 

Ändrad 

kodtext 

1998-01-01 

A81.9 Slow virus-infektion i centrala 

nervsystemet, ospecificerad 

A81.9 Atypisk virusinfektion i centrala 

nervsystemet, ospecificerad 
Prionsjukdom i centrala nervsystemet UNS 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

inklusion 

1998-01-01 

A92.3 West Nile fever 

 

A92.3 West Nile virus-infektion 
West Nile fever 

 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 
(befintlig 

kodtext blir 

inklusion) 

2007-01-01 

A93.1 Sandflugefeber A93.1 Sandmyggefeber Ändrad 
kodtext 

2009-01-01 

A98.5 Hemorragisk feber med njurpåverkan 
… 

Nephropathia epidemica 

A98.5 Hemorragisk feber med 

njurpåverkan 
… 

Nephropathia epidemica (sorkfeber)† (N08.0*) 
Utesluter:  

Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom 

[HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†) 

Ändring av 

inklusion  

Tillägg av 
Utesluter 

2008-01-01 

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT 

IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24)  

Anmärkning: 

Fjärdepositionsindelningen (.0 - .6) av B20-B23 kan användas som 

alternativ till multipel kodning för att ange de specifika tillstånden 

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT 

IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24)  
Anmärkning: 

Vid sjukhusbruk och annan morbiditetsstatistik bör man 

registrera de specifika tillstånd som ingår i B20-B23 separat  

Ändring av 
Anmärkning 

s. 59 

2005-01-01 

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT 

IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) 

… 

Utesluter: 
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) 

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT 

IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) 

… 

Utesluter: 
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) 

Tillägg av text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 



7 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75) 

 

Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75) 

Som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid 

(O98.7) 

B00.8  Andra specificerade 

former av infektion med 

herpes simplex-virus 
Hepatit orsakad av herpes 

simplex-virus† (K77.0*) 

Paronyki orsakad av herpes simplex-virus 

B00.8  Andra specificerade 

former av infektion med 

herpes simplex-virus 
Hepatit orsakad av herpes 

simplex-virus† (K77.0*) 

Paronyki orsakad av herpes simplex-virus† 

(L99.8*) 

Tillägg av 
daggertecken 

och 

asteriskkod 

2011-01-01 

  B17.9 Akut virushepatit, ospecificerad 
Akut hepatit UNS 

Ny kod 2007-01-01 

B20.6 HIV-infektion med Pneumocystis 

carinii-pneumoni 

B20.6 HIV-infektion med Pneumocystis 

jirovecii (carinii)-pneumoni 

Ändrad 

kodtext  

 

2008-01-01 

  B33.4† Hantavirus med (kardio)pulmonellt 

syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*) 
Hantavirusinfektion med lungmanifestationer 

Pulmonellt syndrom orsakat av Sin Nombre-virus 

Utesluter:  
Hemorragisk feber med njurmanifestationer 

(N08.0*A98.5†)  

Ny kod 2008-01-01 

B34.0 Adenovirusinfektion, ospecificerad B34.0 Adenovirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

B34.1 Enterovirusinfektion, ospecificerad 

… 
B34.1 Enterovirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

… 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 
Utesluter:  

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

tilläggskod) 

Tillägg av 

Utesluter 

 

2007-01-01 

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

… 
B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

… 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

B34.3 Parvovirusinfektion, ospecificerad B34.3 Parvovirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

B34.4 Papovavirusinfektion, ospecificerad B34.4 Papovavirusinfektion, ospecificerad 

lokalisation 

Rättelse av 
kodtext 

2008-01-01 

B37.7  Candidaseptikemi B37.7 Candidasepsis Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

B50.0 Malaria orsakad av Plasmodium 

falciparum 

B50.0 Malaria orsakad av Plasmodium 

falciparum med cerebrala 

komplikationer 

Ändrad 

kodtext 

1997-04-01 

B59 Pneumocystis carinii-infektion 
Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii 
… 

B59 Pneumocystis carinii-infektion  
Pneumoni orsakad av  
Pneumocystis carinii† (J17.3*) 

… 

Tillägg av 

dagger- och 
asteriskkod i 

inklusion 

2005-01-01 

B59 Pneumocystis carinii-infektion 
Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii† 

(J17.3*) 
Extrapulmonell Pneumocystis carinii-infektion 

B59 Pneumocystos 
Extrapulmonell Pneumocystis jirovecii (carinii)-

infektion  
Pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii 

(carinii)† (J17.3*) 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusioner 

2008-01-01 

B60 Andra protozosjukdomar som ej 

klassificeras annorstädes 
Utesluter: 
Kryptosporidios (A07.2) 

Isosporiasis (A07.3) 

B60 Andra protozosjukdomar som ej 

klassificeras annorstädes 
Utesluter: 
Kryptosporidios (A07.2) 

Intestinal mikrosporidios (A07.8) 

Isosporiasis (A07.3) 

Tillägg under 

Utesluter 

1998-01-01 

B67.4 Icke specificerad Echinococcus 

granulosus-infektion 

B67.4 Icke specificerad Echinococcus 

granulosus-infektion 
Hundbandmaskinfektion 

Tillägg av 
inklusion  

 

2008-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

 

B71.1 Dipylidiasis 
Hundbandmaskinfektion 

B71.1 Dipylidiasis 

 

Inklusion utgår 2007-01-01 

B81 Andra tarmmaskinfektioner som ej 

klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus 

cantonensis (B83.2) 

B81 Andra tarmmaskinfektioner som ej 

klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus 

(Parastrongylus) cantonensis (B83.2) 

Ändring av text 
under Utesluter 

2008-01-01 

B81.3 Intestinal angiostrongyliasis 
Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus 

costaricensis 

B81.3 Intestinal angiostrongyliasis 
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus 

(Parastrongylus) costaricensis 

Ändring av 
inklusion 

2008-01-01 

B81.8 Andra specificerade 

tarmmasksjukdomar 
… 

Infektion med Ternidens diminutus [ternidensiasis] 

B81.8 Andra specificerade 

tarmmasksjukdomar 
… 

Infektion med Ternidens deminutus 

[ternidensiasis] 

Rättelse av 

inklusion pga. 
felaktig 

stavning 

2008-01-01 

B83.2 Angiostrongyliasis orsakad av 

Parastrongylus cantonensis 

… 

B83.2 Angiostrongyliasis orsakad av 

Angiostrongylus (Parastrongylus)  

cantonensis 

… 

Ändrad 

kodtext 
2008-01-01 

SENA EFFEKTER AV 

INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH 

PARASITSJUKDOMAR (B90-B94)  
Anmärkning: 

Dessa kategorier används för att ange tillstånd under A00-B89 som 
orsak till följdtillstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. 

”Sena effekter” är följdtillstånd till sjukdomar som klassificeras 

under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande sjukdomen 

inte längre är aktiv. 

 

SENA EFFEKTER AV 

INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH 

PARASITSJUKDOMAR (B90-B94)  
Anmärkning: 

B90-B94 används för att ange tillstånd under A00-B89 som 
orsak till följdtillstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. 

”Sena effekter” är följdtillstånd till sjukdomar som klassificeras 

under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande 

sjukdomen inte längre är aktiv. 

B90-B94 skall inte användas för kroniska infektioner. Pågående 

infektioner kodas som kroniska eller aktiva 

infektionssjukdomar. 

 

Ändrad text i 
Anmärkning 

2010-01-01 

B91 Sena effekter av polio 
Poliomyelitis, sequelae 

B91 Sena effekter av polio 
Poliomyelitis, sequelae 

Utesluter: 

Postpoliosyndrom (G14) 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA 

INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95-B97)  
Anmärkning: 

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder 

(huvuddiagnoser) utan endast som tilläggskoder (bidiagnoser) när 
man önskar att ange den infektiösa organismen (eller 

organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 

BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA 

INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95-B98)  

Anmärkning: 

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder 

(huvuddiagnoser) utan endast som tilläggskoder (bidiagnoser) 
när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller 

organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 

Ändring av 
kodintervall i 

avsnitt 

2010-01-01 

B96 Andra bakterier som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B96 Vissa andra specificerade bakterier 

som orsak till sjukdomar som 

klassificeras i andra kapitel 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) 

(pseudomallei) som orsak till 

sjukdomar som klassificeras i andra 

kapitel 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) som orsak 

till sjukdomar som klassificeras i 

andra kapitel 

Ändrad 

kodtext 
2008-01-01 

B96.8 Andra specificerade bakterier som 

orsak till sjukdomar som klassificeras i 

andra kapitel 

B96.8 Andra specificerade bakterier som 

orsak till sjukdomar som klassificeras 

i andra kapitel 
Utesluter: 

Helicobacter pylori B98.0 

Tillägg av 
Utesluter 

2010-01-01 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gB90.htm+B94
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Vibrio vulnificus B98.1 

B97.8 Andra virus som orsak till sjukdomar 

som klassificeras i andra kapitel 

B97.8 Andra virus som orsak till sjukdomar 

som klassificeras i andra kapitel 
Humant metapneumovirus 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

  B98 Andra specificerade infektiösa 

organismer som orsak till sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 

Ny kategori 2010-01-01 

  B98.0  Helicobacter pylori [H.pylori] som 

orsak till sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 

Ny kod 2010-01-01 

  B98.1  Vibrio vulnificus som orsak till 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 

Ny kod 2010-01-01 

Tumörer (C00-D48) 
Detta kapitel innehåller följande stora grupper av tumörer: 
C00-C75  Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som 

konstaterats vara eller förmodats vara primära. 

Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande 
och därmed besläktad vävnad 

C00-C14  Läpp, munhåla och svalg 
C15-C26  Matsmältningsorgan 

C30-C39  Andningsorganen och brösthålans organ 

C40-C41  Ben och ledbrosk 
C43-C44  Huden 

C45-C49  Mesotelial vävnad och mjukvävnad 

C50          Bröstkörtel 

C51-C58  Kvinnliga könsorganen 

C60-C63  Manliga könsorganen 

C64-C68  Urinorganen 
C69-C72  Öga, hjärnan och andra delar av centrala  

nervsystemet  

C73-C75  Tyreoidea och andra endokrina körtlar 
C76-C80  Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära 

och icke specificerade lokalisationer 

C81-C96  Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad 
vävnad, som konstaterats vara eller förmodats vara 

primära 

C97          Flera (primära) maligna tumörer med olika 
utgångspunkter 

D00-D09  Cancer in situ  

D10-D36  Benigna tumörer 
D37-D48  Tumörer av osäker eller okänd natur 

Tumörer (C00-D48) 
Detta kapitel innehåller följande stora grupper av 

tumörer: 
C00-C97  Maligna tumörer 

C00-C75  Maligna tumörer med specificerad 

lokalisation, som konstaterats vara eller 
förmodats vara primära. Undantagna är 

dock tumörer i lymfoid, blodbildande och 

därmed besläktad vävnad 
C00-C14  Läpp, munhåla och svalg 

C15-C26  Matsmältningsorgan 

C30-C39  Andningsorganen och 
brösthålans organ 

C40-C41  Ben och ledbrosk 

C43-C44  Huden 
C45-C49  Mesotelial vävnad och 

mjukvävnad 

C50          Bröstkörtel 
C51-C58  Kvinnliga könsorganen 

C60-C63  Manliga könsorganen 

C64-C68  Urinorganen 
C69-C72  Öga, hjärnan och andra delar av 

centrala nervsystemet 

C73-C75  Tyreoidea och andra endokrina 
körtlar 

C76-C80  Maligna tumörer med ofullständigt 

angivna, sekundära och icke specificerade 
lokalisationer 

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande 

och besläktad vävnad, som konstaterats 

vara eller förmodats vara primära 

C97          Flera (primära) maligna tumörer med olika 

utgångspunkter 
D00-D09  Cancer in situ  

D10-D36  Benigna tumörer 

D37-D48  Tumörer av osäker eller okänd natur (se anmärkning 
före D37) 

Tillägg av 
nivårubrik  

s. 77 

Tillägg av 
hänvisning 

2006-01-01 

Anmärkningar: 

1. Oklart definierade primära tumörer…. 

Kategorierna C76–C80 innefattar maligna tumörer 

där ursprungslokalisationen inte är… 

Anmärkningar: 

1. Oklart definierade primära tumörer…. 

Kategorierna C76–C80 innefattar även maligna 

tumörer där ursprungslokalisationen inte är… 

Ändring av 

text under 

Anmärkning s. 
77, Kapitel II, 

Tumörer 

(C00–D48) 

2003-01-01 

MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) 

MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA 

OCH SVALG (C00-C14)  

 

MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) 

MALIGNA TUMÖRER MED 

SPECIFICERAD LOKALISATION, SOM 

KONSTATERATS VARA ELLER 

FÖRMODATS VARA PRIMÄRA (C00-C75). 

Tillägg av 
nivårubrik s. 

80 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Undantagna är dock tumörer i lymfoid, 

blodbildande och därmed besläktad vävnad, se 

C81-C96. 

MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA 

OCH SVALG (C00-C14) 

C26.1 Malign tumör i mjälten 
Utesluter: 
Hodgkins sjukdom (C81.-) 

Non-Hodgkin-lymfom (C82-C85) 

C26.1 Malign tumör i mjälten 

Utesluter: 
Follikuärt lymfom (C82.-) 

Hodgkins lymfom (C81.-) 

Icke-follikulärt lymfom (C83.-) 
Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-) 

Non-Hodgkin-lymfom, andra och icke 

specificerade typer (C85.-) 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

Ändrad text 

och kod under 
Utesluter 

2010-01-01 

C44 Andra maligna tumörer i huden 
Innefattar: 
Basalcellscancer i huden 

Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar 

… 

C44 Andra maligna tumörer i huden 
Innefattar: 
Basalcellscancer i huden 

Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar 

Skivepitelcancer i huden 
… 

Tillägg under 
Innefattar för 

förtydligande 

2003-01-01 

C71.0 Malign tumör i storhjärnan utom lober 

och ventriklar 
Corpus callosum 
Supratentoriell lokalisation UNS 

C71.0 Malign tumör i storhjärnan utom 

lober och ventriklar 
Supratentoriell lokalisation UNS 

Inklusion utgår 2005-01-01 

C76

  
Malign tumör med annan och 

ofullständigt angiven lokalisation 
Utesluter: 

Malign tumör: 
• i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9) 

• i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad 

(C81-C96) 
• i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9) 

• utan specificerad lokalisation (C80) 

C76  Malign tumör med annan och 

ofullständigt angiven lokalisation 
Utesluter: 

Malign tumör: 
• i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9) 

• i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad 

(C81-C96) 
• i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9) 

• utan specificerad lokalisation (C80.-) 

Ändrad kod 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

C78.2 Sekundär malign tumör (metastas) i 

lungsäck 

 

C78.2 Sekundär malign tumör (metastas) i 

lungsäck 
Malign pleurautgjutning UNS 

Tillägg av 

inklusion 
2008-01-01 

C78.7 Sekundär malign tumör (metastas) i 

levern 

C78.7 Sekundär malign tumör (metastas) i 

levern och intrahepatiska 

gallgångarna 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

C79  

 

Sekundär malign tumör (metastas) 

med andra lokalisationer  

C79 Sekundär malign tumör (metastas) 

med andra och icke specificerade 

lokalisationer 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

  C79.9 Sekundär malign tumör (metastas), 

icke specificerad lokalisation 
Karcinomatos (sekundär) 

Generaliserad (sekundär) cancer UNS 
Generaliserad (sekundär) malignitet UNS 

Multipel cancer (sekundär) UNS 

Utesluter: 
Disseminerad malign tumör, primärtumör okänd 

eller ej angiven (C80.-) 

Ny kod  2010-01-01 

C79.9  Sekundär malign tumör (metastas), 

icke specificerad lokalisation 
Karcinomatos (sekundär) 
Generaliserad (sekundär) cancer UNS  

Generaliserad (sekundär) malignitet UNS 

Multipel cancer (sekundär) UNS 

Utesluter: 

Disseminerad 

malign tumör, primärtumör okänd eller ej angiven 
(C80.-) 

C79.9  Sekundär malign tumör (metastas), 

icke specificerad lokalisation 
Disseminerad (sekundär):  

 cancer UNS 

 malignitet UNS 

Generaliserad (sekundär): 

 cancer UNS 

 malignitet UNS 

Karcinomatos (sekundär) 

Multipel sekundär cancer UNS 

Ändring av 

inklusioner 
Utesluter utgår 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

 Sarkomatos (sekundär) UNS 

C80 Malign tumör utan specificerad 

lokalisation 
Icke specificerad lokalisation (primär) (sekundär) 

för: 
• cancer 

• karcinom 

• karcinomatos 
• generaliserad cancer 

• generaliserad malignitet 

• malignitet 
• multipel cancer 

Malign kakexi 

Primär lokalisation okänd  

C80 Malign tumör utan specificerad 

lokalisation 

 

Inklusioner 

utgår 

2010-01-01 

  
C80.0 Malign tumör, primär lokalisation 

angiven som okänd  
Primär lokalisation okänd 

Ny kod 2010-01-01 

  
C80.9 Malign tumör, ospecificerad 

Cancer UNS 

Karcinom UNS 

Malign kakexi UNS 

Malignitet UNS 

Ny kod 2010-01-01 

C80.9  Malign tumör, ospecificerad 
Cancer UNS 

Karcinom UNS 
Malign kakexi UNS 

Malignitet UNS  
 

C80.9  Malign tumör, icke specificerad 

primär lokalisation 
Cancer UNS 
Karcinom UNS 

Malign kakexi UNS 

Malignitet UNS  

Multipel cancer UNS 

Utesluter:  

Multipel sekundär cancer UNS (C79.9) 
Sekundär malign tumör,  icke specificerad 

lokalisation (C79.9) 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusioner 

Tillägg av 
Utesluter 

 

 

2011-01-01  

MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, 

BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD 

VÄVNAD (C81-C96)  
Anmärkning: 
De subkategorier och benämningar som ICD-10 använder för non-

Hodgkin-lymfom (C82-C85) är hämtade från den s k Working 

Formulation som är ett försök att finna en minsta gemensamma 
nämnare för olika klassifikationer inom området. Eftersom man i 

Sverige hittills främst har använt den s k Kiel-klassifikationen, 

kommer vissa av subkategorierna i ICD-10 inte till användning 

här. De har därför satts med avvikande, mindre stil och anges 

endast med den ursprungliga engelska terminologin. Ett liknande 

förfarande har skett beträffande s k subakuta leukemier (C91-C95). 
Syftet med detta förfarande är att underlätta användningen i 

Sverige men att samtidigt återspegla strukturen i ICD-10.Alla de 
termer som används i Kielklassifikationen och i den nyligen 

publicerade Revised European American Classification of 

Lymphoid Neoplasms (REAL-klassifikationen) återges inte här. 
Terminologin från dessa klassifikationer återges dock  

i den alfabetiska förteckningen med hänvisning till 

närmast motsvarande ICD-10-kategori. Det finns  
också en svensk översättning av REAL-klassifikationen  

som utgör underlag för en svensk specialistanpassad, 

separat klassifikation. 
Utesluter: 

Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign 

tumör i lymfkörtlar (C77.-) 

MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, 

BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD 

VÄVNAD (C81-C96)  
Utesluter: 
Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign 

tumör i lymfkörtlar (C77.-) 
 

Anmärkning 

utgår 

2010-01-01 

C81 Hodgkins sjukdom 
Innefattar: 
Morfologikoderna M965-M966 med  

C81 Hodgkins lymfom 

 

Ändrad 
kodtext 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
malignitetskod /3 

C81.0 

 

Hodgkins sjukdom med 

lymfocytpredominans 
Lymfocyt-histiocytpredominans 

C81.0 

 

 

Nodulärt lymfocytdominerat 

Hodgkins lymfom  

Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 

2010-01-01 

C81.1 Hodgkins sjukdom med nodulär 

skleros 

C81.1 Klassiskt Hodgkins lymfom med 

nodulär skleros 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

C81.2 Hodgkins sjukdom med blandad 

cellularitet 
Mixed cellularity 

C81.2 Klassiskt Hodgkins lymfom med 

blandad cellularitet 

Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 
 

2010-01-01 

C81.3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig 
Lymphocytic depletion 

C81.3 Klassiskt lymfocytfattigt Hodgkins 

lymfom 

Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 

2010-01-01 

C81.3 Klassiskt lymfocytfattigt Hodgkins 

lymfom  

C81.3 Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins 

lymfom 

Ändrad 

kodtext 

2011-01-01 

  C81.4 Klassiskt lymfocytrikt Hodgkins 

lymfom 
Utesluter:  
Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom 

(C81.0) 

Ny kod 2010-01-01 

C81.4 Klassiskt lymfocytrikt Hodgkins 

lymfom 
Utesluter: 

Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom 

(C81.0) 

C81.4 Lymfocytrikt klassiskt Hodgkins 

lymfom 
Utesluter: 

Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom 

(C81.0) 

Ändrad 
kodtext 

2011-01-01 

C81.7 Annan form av Hodgkins sjukdom C81.7 Annan typ av klassiskt Hodgkins 

lymfom 
Klassiskt Hodgkins lymfom, ej specificerad typ 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

C81.9 Hodgkins sjukdom, ospecificerad C81.9 Hodgkins lymfom, ospecificerat Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

C82 

 

 

 

 

Follikulärt non-Hodgkin-lymfom (B-

cell) 
Innefattar: 
Follikulärt non-Hodgkin-lymfom med eller utan 

diffusa områden 
Morfologikod M969 med malignitetskod /3  

C82 

 

 

 

 

 

Follikulärt lymfom  
Innefattar: 

Follikulärt lymfom med eller utan diffusa områden 
Utesluter: 

T-cellslymfom (C84.-) 
 

Ändrad 

kodtext 
Ändrad 

inklusion 

Text under 
Innefattar 

utgår 

Tillägg av 
Utesluter 

2010-01-01 

 C82.0  Small cleaved cell, follicular 
Anmärkning: 

Denna kod används ej i Sverige 

C82.0 Follikulärt lymfom grad I Ny kod 

(tidigare ej 

använd i 
Sverige) 

2010-01-01 

 C82.1  Mixed small cleaved and large 

cell, follicular 
Anmärkning: 

Denna kod används ej i Sverige 

C82.1 Follikulärt lymfom grad II Ny kod 

(tidigare ej 

använd i 
Sverige) 

2010-01-01 

C82.2  Follikulärt centroblastiskt lymfom C82.2 Follikulärt lymfom, ospecificerad 

grad III 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

  C82.3 Follikulärt lymfom grad IIIa Ny kod 2010-01-01 

  C82.4 Follikulärt lymfom grad IIIb Ny kod 2010-01-01 

  C82.5 Diffust follikelcenterlymfom Ny kod 2010-01-01 

  C82.6 Kutant follikelcenterlymfom Ny kod 2010-01-01 

C82.7 Andra specificerade former av C82.7  Andra specificerade typer av Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

follikulärt non-Hodgkin-lymfom follikulärt lymfom 

C82.9 Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, 

ospecificerat 
C82.9 Follikulärt lymfom, ospecificerat 

Nodulärt lymfom UNS 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

C83 

 

 

 

 

 

 

Diffust non-Hodgkin-lymfom (B-

cellstyp) 
Innefattar: 

Morfologikoderna M9593, M9595, M967-M968 

med malignitetskod /3 
C83.0  Small cell (diffuse) 
             Anmärkning: 

             Denna kod används ej i Sverige 
 C83.1  Small cleaved cell (diffuse) 
             Anmärkning: 
           Denna kod används ej i Sverige 
 C83.2  Mixed small and large cell 

(diffuse) 
             Anmärkning: 

           Denna kod används ej i Sverige 

C83 

 

 

 

 

 

 

Icke-follikulärt lymfom 

 

Ändrad 
kodtext 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 

 C83.0  Small cell (diffuse) 
             Anmärkning: 

           Denna kod används ej i Sverige 

C83.0  

 

 

 

 

 

 

Småcelligt B-cellslymfom 
Diffust småcelligt B-cellslymfom 
Lymfoplasmocytiskt lymfom 

Nodalt marginalzonslymfom 

Icke-leukemisk variant av B-KLL 
Spleniskt marginalzonslymfom 

Utesluter: 

Kronisk lymfatisk leukemi  (C91.1) 
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) 

T-cellslymfom (C84.-) 

Ny kod 
(tidigare ej 

använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C83.0 Småcelligt B-cellslymfom 
Diffust småcelligt B-cellslymfom 
Lymfoplasmocytiskt lymfom 

Nodalt marginalzonslymfom 

Icke-leukemisk variant av B-KLL 
Spleniskt marginalzonslymfom 

Utesluter; 

Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) 
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) 

T-cellslymfom (C84.-) 

C83.0 Småcelligt B-cellslymfom 
Diffust småcelligt B-cellslymfom 
Icke-leukemisk variant av B-KLL 

Lymfoplasmocytiskt lymfom 

Nodalt marginalzonslymfom 
Spleniskt marginalzonslymfom 

Utesluter; 

Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) 
Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-) 

Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) 

Ändrad 

ordning på 
inklusionerna 

Tillägg och 

ändrad ordning 
under 

Utesluter 

 

2011-01-01 

 C83.1  Small cleaved cell (diffuse) 
           Anmärkning: 

           Denna kod används ej i Sverige 

C83.1 Mantelcellslymfom 
Centrocytiskt lymfom 

Ny kod 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

 C83.2  Mixed small and large cell 

(diffuse) 

           Anmärkning: 
           Denna kod används ej i Sverige   

Kod utgår 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C83.3 

 

Diffust centroblastiskt lymfom C83.3 

 

Diffust storcelligt B-cellslymfom 
Diffust storcelligt B-cellslymfom: 

• anaplastiskt 

• CD30-positivt 
• centroblastiskt 

• immunoblastiskt 

• plasmoblastiskt 
• T-cellsrikt 

• ospecificerad subtyp 

Utesluter:  
Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom 

(C85.2) 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C83.3 Diffust storcelligt B-cellslymfom 
Diffust storcelligt B-cellslymfom: 

C83.3 Diffust storcelligt B-cellslymfom 
Diffust storcelligt B-cellslymfom: 

Tillägg under 

Utesluter 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
 anaplastiskt 

 CD30-positivt 

 centroblastiskt 

 immunoblastiskt 

 plasmoblastiskt 

 T-cellsrikt 

 ospecificerad subtyp 

Utesluter: 
Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom 

(C85.2) 

 anaplastiskt 

 CD30-positivt 

 centroblastiskt 

 immunoblastiskt 

 plasmoblastiskt 

 T-cellsrikt 

 ospecificerad subtyp 

Utesluter: 
Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom 

(C85.2) 

Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-) 

 

 

C83.4 Immunoblastiskt lymfom (B-cellstyp)   Kod utgår 2010-01-01 

C83.5 Lymfoblastiskt lymfom (B-cellstyp) C83.5 Lymfoblastiskt lymfom 
B-prekursorlymfom 
Lymfoblastiskt B-cellslymfom 

Lymfoblastiskt lymfom UNS 

Lymfoblastiskt T-cellslymfom 

T-prekursorlymfom 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

C83.6 Anaplastiskt storcelligt lymfom (Ki-1-

lymfom) (B-cellstyp)   

Kod utgår 2010-01-01 

C83.7 Burkitts lymfom C83.7 Burkitts lymfom 
Atypiskt Burkitts lymfom 

”Burkitt-liknande” lymfom 
Utesluter: 

Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ (C91.8) 

Tillägg av 

inklusioner 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C83.8 

 

 

Andra specificerade former av diffust 

non-Hodgkin-lymfom 

 

 
 

C83.8 

 

 

Andra icke-follikulära lymfom 
Primärt effusionslymfom (av B-cellstyp) 

Intravaskulärt storcelligt B-cellslymfom 

Lymfoid granulomatos 

Utesluter: 
Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom 

(C85.2) 

T-cellsrikt B-cellslymfom (C83.3) 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 

inklusioner 

Tillägg av 
Utesluter 

2010-01-01 

C83.9 Diffust non-Hodgkin-lymfom, 

ospecificerat 
Diffust non-Hodgkin-lymfom UNS 

C83.9 Icke-follikulärt (diffust) lymfom, 

ospecificerat 

Ändrad 
kodtext 

Inklusion utgår 

2010-01-01 

C84 Perifera och kutana T-cellslymfom 
Innefattar: 

Morfologisk kod M970 med malignitetskod /3 

C84 Mogna T/NK-cellslymfom Ändrad 

kodtext 

Innefattar 
utgår 

2010-01-01 

C84.2 T-zonslymfom   Kod utgår 2010-01-01 

C84.3 Lymfoepitelioid-lymfom 
Lennerts lymfom   

Kod utgår (se 
även C84.4) 

2010-01-01 

C84.4 Perifert T-cellslymfom C84.4 Perifert T-cellslymfom, ej klassifierat 
Lennerts lymfom 

Lymfoepitelioid-lymfom 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

C84.5 Andra och icke specificerade T-

cellslymfom 
Anmärkning: 
Om T-cellsursprung eller T-cellsengagemang nämns 
i samband med ett specifikt lymfom klassificeras det 

under den mer specifika diagnosen 

C84.5 Andra mogna T/NK-cellslymfom 
Anmärkning:  

Om T-cellsursprung eller T-cellsengagemang 
nämns i samband med en specificerad lymfomtyp 

klassificeras fallet enligt den mer specifika 

beskrivningen. 
Utesluter: 

Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (C86.5) 

Blastiskt NK-cellslymfom (C86.4) 

Enteropatiskt T-cellslymfom (C86.2) 

Extranodalt NK-cellslymfom, nasal typ (C86.0) 

Hepatospleniskt T-cellslymfom (C86.1) 
Primärt kutana CD30-positiva T-

cellsproliferationer (C86.6) 

Ändrad 

kodtext 

Ändrad text 
under 

Anmärkning 

Tillägg av 
Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Subkutant pannikulitliknande T-cellslymfom 

(C86.3) 

T-cellsleukemi (C91.-) 

 

 C84.6 Anaplastiskt storcelligt lymfom, 

ALK-positivt 
Anaplastiskt storcelligt lymfom, CD30-positivt 

Ny kod 2010-01-01 

 

 C84.7 Anaplastiskt storcelligt lymfom, 

ALK-negativt 
Utesluter:  

Primärt kutana CD30-positiva T-

cellsproliferationer (C86.6) 

Ny kod 2010-01-01 

  C84.8 Kutant T-cellslymfom, ospecificerat Ny kod 2010-01-01 

 

 C84.9 Moget T/NK-cellslymfom, 

ospecificerat 
NK/T-cells lymfom UNS 

Utesluter:  

Moget T-cellslymfom som ej klassificeras 

annorstädes (C84.4) 

Ny kod 2010-01-01 

C85 Andra och icke specificerade typer av 

non-Hodgkin-lymfom 
Innefattar: 
Morfologikoderna M9590-M9592, M9594, M971 

med malignitetskod /3 

C85 Andra och icke specificerade typer av 

non-Hodgkin-lymfom 

 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 

 C85.0 Lymphosarcoma 
Anmärkning:  

Denna kod används ej i Sverige 

  Kod utgår 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat 
Anmärkning: 

Om B-cellsursprung eller B-cellsengagemant nämns 
i samband med ett speciellt lymfom klassificeras det 

under den mer specifika diagnosen. 

C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat 
Anmärkning: 

Om B-cellsursprung eller B-cellsengagemant 
nämns i samband med en specificerad lymfomtyp 

klassificeras fallet enligt den mer specifika 

beskrivningen. 

Ändrad text 

under 
Anmärkning 

2010-01-01 

 
 

C85.2 Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-

cellslymfom 

Ny kod 2010-01-01 

 C85.7 Other specified types of non-

Hodgkin's lymphoma 
Anmärkning:  

Denna kod används ej i Sverige  

C85.7 Andra specificerade typer av non-

Hodgkin-lymfom 

Ny kod 
(tidigare ej 

använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad 

typ 
Malignt lymfom UNS 

Non-Hodgkin-lymfom UNS              

C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad 

typ 
Lymfom UNS 
Malignt lymfom UNS 

Non-Hodgkin-lymfom UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

  C86 Andra specificerade typer av 
T/NK-cellslymfom 
Aliae species specificatae T/NK-
lymphomatum cellularium 
Utesluter: 

Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt 
(C84.7)  

Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt 

(C84.6) 

Ny kategori 2010-01-01 

  C86.0 Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal 

typ 

Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  C86.1  Hepatospleniskt T-cellslymfom 
Alfa-beta och gamma-delta typer 

Ny kod 2010-01-01 

  C86.2  Enteropatiskt (intestinalt) T-

cellslymfom 
Enteropatiassocierat T-cellslymfom 

Ny kod 2010-01-01 

  C86.3 Subkutant pannikulitliknande T-

cellslymfom 

Ny kod 2010-01-01 

  C86.4 Blastiskt NK-cellslymfom Ny kod 2010-01-01 

  C86.5 Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom 
Angioimmunoblastisk lymfadenopati med 

dysproteinemi [AILD] 

Ny kod 2010-01-01 

  C86.6 Primärt kutana CD30-positiva T-

cellsproliferationer 
Lymfomatoid papulos 

Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom 

Primärt kutant CD30-positivt storcelligt T-

cellslymfom 

Ny kod 2010-01-01 

C88 Maligna immunoproliferativa 

sjukdomar 
Morbi immunoproliferativi maligni 
Innefattar: 

Morfologikod M976 med malignitetskod /3 

C88 Andra B-cellslymfom [maligna 

immunoproliferativa sjukdomar] 
Alia lymphomata B-cellularia [morbi 
immunoproliferativi maligni] 

 

Ändrad 

kodtext 

Ändring av 
latin 

Innefattar 
utgår 

2010-01-01 

C88 Andra B-cellslymfom [maligna 

immunoproliferativa sjukdomar] 
Alia lymphomata B-cellularia [morbi 
immunoproliferativi maligni] 

C88 Maligna immunoproliferativa 

sjukdomar 
Morbi immunoproliferativi maligni 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

latin 
 

 

2011-01-01 

C88.0 Waldenströms makroglobulinemi C88.0 Waldenströms makroglobulinemi 
Lymfoplasmocytiskt lymfom med IgM-produktion 
Makroglobulinemi (primär)(idiopatisk) 

Utesluter: 

Småcelligt B-cellslymfom (C83.0) 

Tillägg av 

inklusioner 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C88.1 Alpha heavy chain disease   Kod utgår (se 
även C88.3) 

2010-01-01 

C88.2 Gamma heavy chain disease 
Franklins sjukdom 

C88.2 Annan ”heavy chain disease” 
Franklins sjukdom 

Gamma heavy chain disease 

Mµ heavy chain disease 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

C88.3 Immunoproliferativ 

tunntarmssjukdom 
Medelhavslymfom 

C88.3 Immunoproliferativ 

tunntarmssjukdom 
Medelhavslymfom 

Alpha heavy chain disease 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  C88.4 Extranodalt marginalzons-B-

cellslymfom av mukosaassocierad 

lymfoid vävnad [MALT-lymfom] 
Anmärkning  

Tilläggskod (C83.3) kan användas för att ange 

övergång till högmalignt (diffust storcelligt) 
lymfom 

Lymfom i hudassocierad lymfoid vävnad (SALT-

lymfom) 
Lymfom i bronkassocierad lymfoid vävnad 

(BALT-lymfom) 

Ny kod 2010-01-01 

C90 Plasmacellstumörer 
Innefattar: 
Morfologiska koderna M973, M9830 med 

C90 Myelom och maligna 

plasmacellstumörer 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
malignitetskod /3  

C90.0 Myelomatos 
Kahlers sjukdom 

Multipelt myelom 

Utesluter: 

Solitärt plasmocytom (C90.2) 

C90.0 Multipelt myelom 
Kahlers sjukdom  

Medullärt plasmocytom 

Myelom                                                      
Myelomatos  

Plasmacellsmyelom                                       

Utesluter: 

Solitärt plasmocytom (C90.3) 

Ändrad 
kodtext  

Tillägg av 

inklusioner 
Ändrad kod 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

C90.1 Plasmacellsleukemi C90.1 Plasmacellsleukemi 
Plasmocytär leukemi 

Tillägg av 

inklusion 
2010-01-01 

C90.2 Extramedullärt plasmocytom 
Malign plasmacellstumör UNS 

Plasmocytom UNS 

C90.2 Extramedullärt plasmocytom Inklusioner 

utgår (se även 

C90.3) 

2010-01-01 

  C90.3 Solitärt plasmocytom 
Lokaliserad malign plasmacellstumör UNS 
Plasmocytom UNS 

Solitärt myelom 

Ny kod 2010-01-01 

C91 Lymfatiska leukemier 
Innefattar: 
Morfologikoderna M982, M9940-M9941 med 

malignitetskod /3 

C91 Lymfatisk leukemi 

 

Ändrad 

kodtext 
Innefattar 

utgår 

2010-01-01 

C91.0 Akut lymfatisk leukemi [ALL] 
Utesluter: 
Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi 

(C91.1) 

C91.0 Akut lymfatisk leukemi [ALL] 
Anmärkning: 
 Denna kod skall endast användas för T-

cellsleukemi (T-ALL) och prekursor-B-

cellsleukemi (pre-B-ALL) 

Utesluter utgår 

Tillägg av 
Anmärkning 

2010-01-01 

C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi [KLL] 

  

C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi av B-

cellstyp [B-KLL] 
Lymfoplasmocytleukemi 

Richters syndrom 

Utesluter: 

Lymfoplasmocytiskt lymfom (C83.0) 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusioner 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

 C91.2  Subacute lymphocytic leukaemia 
           Anmärkning: 
           Denna kod används ej i Sverige   

Kod utgår 

(tidigare ej 

använd i 
Sverige) 

2010-01-01 

C91.3 Prolymfocytleukemi C91.3 Prolymfocytleukemi av B-cellstyp Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

C91.5 Adult T-cellsleukemi C91.5 Adult T-cellslymfom/leukemi (HTLV-

1-associerad) 
Variant: 
• Akut 

• Kronisk 

• Lymfomatoid 

• Smouldering (pyrande) 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

  C91.6 Prolymfocytleukemi av T-cellstyp Ny kod 2010-01-01 

C91.7 Annan lymfatisk leukemi 
Innefattar: 

Akut lymfoblastleukemi av Burkittyp 

C91.7 Annan lymfatisk leukemi 
Storgranulär T-cellslymfocytleukemi (associerad 

med reumatoid artrit) 

Innefattar 

utgår 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  C91.8 Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ 
Utesluter: 

Burkitt-lymfom med liten eller ingen 

benmärgsfiltration (C83.7) 

Ny kod 2010-01-01 

C92 Myeloiska leukemier 
Innefattar: 

Morfologikoderna M986-M988, M9930 med 

C92 Myeloisk leukemi 
Innefattar: 

Granulocytleukemi                                        

Text under  
Innefattar 

utgår 

Tillägg under 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
malignitetskod /3 Myelogen leukemi Innefattar 

C92.0 Akut myeloisk leukemi [AML] 
Innefattar: 

French-American-British Cooperative Group (FAB) 

M0, M1 och M2 

C92.0 Akut myeloisk leukemi [AML] 
Akut myeloblastleukemi, minimal differentiering 

Akut myeloblastleukemi (med utmognad)                                                                                                                                             

AML1/ETO 
AML M0 

AML M1 

AML M2     
AML med t(8;21) 

AML (utan FAB klassificering) UNS 

Refraktär anemi med överskott av blaster i 
transformation 

Utesluter: 

Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemi 

(C92.1) 

Innefattar 

utgår 

Tillägg av 
inklusioner 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C92.1 Kronisk myeloisk leukemi           C92.1 Kronisk myeloisk leukemi [KML], 

BCR/ABL-positiv 
Kronisk myeloisk leukemi, Philadelphia-

kromosom (Ph1) positiv 
Kronisk myeloisk leukemi, t(9:22)(q34; q11) 

Kronisk myeloisk leukemi med blastkris  

Utesluter:  
Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) 

Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) 
Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom 

(D47.1) 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C92.1 Kronisk myeloisk leukemi [KML], 

BCR/ABL-positiv 
Kronisk myeloisk leukemi, Philadelphia-kromosom 

(Ph1) positiv 

Kronisk myeloisk leukemi, t(9;22)(q34;q11) 

Kronisk myeloisk leukemi med blastkris 
Utesluter:  

Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) 

Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) 
Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom 

(D47.1) 

 

C92.1 Kronisk myeloisk leukemi [KML], 

BCR/ABL-positiv 
Kronisk myeloisk leukemi:  

 med blastkris 

 Philadelphia-kromosom (Ph1) positiv  

 t(9;22)(q34;q11) 

Utesluter:  
Atypisk kronisk myeloisk leukemi BCR/ABL-

negativ (C92.2) 

Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom 
(D47.1) 

Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) 

Annan 

uppställning av 
inklusionerna  

Tillägg och 

ändrad ordning 
under 

Utesluter  

 

2011-01-01 

 C92.2 Subacute myeloid leukaemia 
Anmärkning: 

Denna kod används ej i Sverige 

C92.2 Atypisk kronisk myeloisk leukemi, 

BCR/ABL-negativ 

Ny kod 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C92.3 Myelosarkom 
Granulocytiskt sarkom 

Klorom 

C92.3 Myelosarkom  
Anmärkning: 

En tumör av omogna myeloida celler 

 

Granulocytärt sarkom 

Klorom 

Tillägg av 

Anmärkning 
Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

C92.4 Akut promyelocytleukemi (FAB M3) C92.4 Akut promyelocytleukemi [PML] 
AML M3 

AML Me med t(15; 17) och varianter 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

C92.5 Akut myelomonocytleukemi (FAB M4) C92.5 Akut myelomonocytleukemi  
AML M4 

AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16) 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

  C92.6 Akut myeloisk leukemi med 11q23-

abnormitet 
Akut myeloisk leukemi med MLL-genvariation 

Ny kod 2010-01-01 

C92.7 Annan specificerad myeloisk leukemi 
Innefattar: 

Kronisk myelomonocytleukemi (FAB MDS typ 4) 

C92.7 Annan specificerad myeloisk leukemi 
Utesluter:  

Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt 

syndrom] (D47.5) 

Innefattar 

utgår 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  C92.8 Akut myeloisk leukemi med dysplasi 

med multilinjärt ursprung 
Anmärkning:  

Akut myeloisk leukemi med dysplasi av 
kvarvarande hematopoes och/eller tidigare 

myelodysplastisk sjukdom 

Ny kod 2010-01-01 

C93 Monocytleukemier 
Innefattar: 

Monocytoid leukemi 

Morfologikod M989 med malignitetskod /3 

C93 Monocytleukemi 
Innefattar: 

Monocytoid leukemi 

Ändrad 

kodtext 
Text under 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 

C93.0 Akut monocytleukemi (FAB M5) 
Utesluter: 
Akut exacerbation av kronisk monocytleukemi 

(C93.1) 

C93.0 Akut monoblast-/monocytleukemi 
AML M5a 
AML M5b 

AML M5 

Ändrad 
kodtext 

Utesluter utgår 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

C93.1 Kronisk monocytleukemi 

 

C93.1 Kronisk myelomonocytleukemi 

[KMML] 
Kronisk monocytleukemi 

KMML-1 
KMML-2 

KMML med eosinofili 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

 C93.2 Subacute monocytic leukaemia 
Anmärkning: 

Denna kod används ej i Sverige   

Kod utgår 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

  C93.3 Juvenil myelomonocytleukemi Ny kod 2010-01-01 

C94 Andra specificerade leukemier 
Innefattar: 
Morfologikoderna M984, M9850, M9900, M9910, 

M9931-M9932 med malignitetskod /3 

C94 Andra leukemier med specificerad 

celltyp 
Utesluter: 

Leukemisk retikuloendotelios (C91.4) 

Plasmacellsleukemi (C90.1) 

Ändrad 
kodtext  

Innefattar 

utgår 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

C94.0 Akut erytremi och erytroleukemi (FAB 

M6) 
Akut erytremisk myelos 

Di Guglielmos sjukdom 

C94.0 Akut erytroid leukemi 
Akut myeloisk leukemi, M6 (a)(b) 

Erytroleukemi 

Ändrad 
kodtext 

Inklusioner 

utgår 
Tilllägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

C94.1 Kronisk erytremi 
Heilmeyer-Schöners sjukdom   

Kod utgår  2010-01-01 

C94.2 Akut megakaryoblastleukemi (FAB 

M7) 
Megakaryocytleukemi 

C94.2 Akut megakaryoblastleukemi  
Akut megakaryocytleukemi 

Akut myeloisk leukemi, M7 

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av 

inklusion 
Ändrad 

inklusion 

2010-01-01 

C94.4 Akut panmyelos C94.4 Akut panmyelos med myelofibros 
Akut myelofibros 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

C94.5 Akut myelofibros   Kod utgår (se 

även C94.4) 

2010-01-01 

  C94.6 Myelodysplastisk och 

myeloproliferativ sjukdom, ej 

klassificerad 

Ny kod 2010-01-01 

C94.7 Andra specificerade leukemier 
Lymfosarkomcellsleukemi 

C94.7 Andra specificerade leukemier 
Aggressiv NK-cellsleukemi 

Akut basofil leukemi 

Inklusion utgår 
Tillägg av  

inklusioner 

2010-01-01 

C95 Leukemi med icke specificerad celltyp 
Innefattar: 

Morfologikod M980 med malignitetskod /3 

C95 Leukemi med icke specificerad celltyp 

 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

C95.0 Akut leukemi UNS 
Blastcellsleukemi 

Stamcellsleukemi 

Utesluter: 
Akut exacerbation av icke specificerad kronisk 

leukemi (C95.1) 

C95.0 Akut leukemi med icke specificerad 

celltyp 
Akut leukemi med bilinjärt ursprung 

Akut leukemi med blandat ursprung 
Bifenotypisk akut leukemi 

Stamcellsleukemi med oklart ursprung 

Utesluter: 
Akut exacerbation av ospecificerad kronisk 

leukemi (C95.1) 

Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 
Tillägg av  

inklusioner 

Ändrad 
inklusion 

Ändrad text 

under 
Utesluter 

2010-01-01 

 C95.2 Subacute leukaemia of unspecified 

cell type 
Anmärkning: 

Denna kod används ej i Sverige   

Kod utgår 

(tidigare ej 
använd i 

Sverige) 

2010-01-01 

C96 Övriga och icke specificerade maligna 

tumörer i lymfoid, blodbildande och 

besläktad vävnad 
Innefattar: 

Morfologikoder M972, M974 med malignitetskod /3 

C96 Övriga och icke specificerade maligna 

tumörer i lymfoid, blodbildande och 

besläktad vävnad 

Innefattar 

utgår 

2010-01-01 

C96.0 Letterer-Siwes sjukdom 
Akut progressiv histiocytos X 

Non-lipid-retikuloendotelios och non-lipid-retikulos 

C96.0 Multifokal och multisystemisk 

(disseminerad) 

Langerhanscellshistiocytos [Letterer-

Siwes sjukdom] 
Histiocytos X, multisystemisk 

Ändrad 
kodtext 

Inklusioner 
utgår 

Tilllägg av 

inklusion 

2010-01-01 

C96.1 Malign histiocytos 
Histiocytär medullär retikulos   

Kod utgår 2010-01-01 

C96.2 Malign mastcellstumör 
Malign mastocytos 

Malignt mastocytom 

Mastcellssarkom 
Utesluter: 

Mastcellsleukemi (C94.3) 
Mastocytos (kutan) (Q82.2) 

C96.2 Malign mastcellstumör 
Aggressiv systemisk mastocytos 

Mastcellssarkom 

Utesluter:  
Indolent systemisk mastocytos (D47.0) 
Mastcellsleukemi (C94.3) 

Mastocytos (kongenital) (kutan) (Q82.2) 

Inklusioner 

utgår 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av text 

under 

Utesluter 
Ändrad text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

C96.3 Äkta histiocytärt lymfom   Kod utgår 2010-01-01 

  C96.4 Sarkom från dendritiska 

(accessoriska) celler 
Interdigiterande dendritcellssarkom 

Langerhanscellssarkom 

Sarkom från follikulära dendritiska celler 

Ny kod 2010-01-01 

  C96.5 Multifokal och unisystemisk 

Langerhanscellshistiocytos 
Hand-Schüller-Christians sjukdom  

Histiocytos X, multifokal 

Ny kod 2010-01-01 

  C96.6 Unifokal Langerhanscellshistiocytos 
Eosinofilt granulom 
Histiocytos X, unifokal 

Histiocytos X UNS 

Langerhanscellshistiocytos UNS   

Ny kod 2010-01-01 

  C96.8 Histiocytärt sarkom 
Malign histiocytos 

Ny kod 2010-01-01 

D07.5 

 

Cancer in situ i prostata 

 

D07.5 

 

Cancer in situ i prostata  
Utesluter: 

 Låggradig dysplasi i prostata (N42.3) 

Tillägg av 
Utesluter 

2010-01-01 

D16 Benign tumör i ben och ledbrosk 
Utesluter: 

D16 Benign tumör i ben och ledbrosk 
Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Bindväv i: 

• larynx (D14.1) 

• näsan (D14.0) 
• ögonlock (D21.0) 

• öra (D21.0) 

Synovialmembran (D21.-) 

Utesluter: 

Bindväv i: 

• larynx (D14.1) 
• näsan (D14.0) 

• ögonlock (D21.0) 

• öra (D21.0) 

Synovialmembran (D21.-) 

D29.1 Benign tumör i prostata 
Utesluter: 

Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40) 

Prostataadenom (N40) 
Prostataförstoring (N40) 

Prostatahypertrofi (N40) 

D29.1 Benign tumör i prostata 
Utesluter: 

Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40) 

Prostataförstoring (N40) 
Prostatahypertrofi (N40) 

 

Text under 

Utesluter utgår 

 

2007-01-01 

D45 Polycythaemia vera (sjuklig ökning av 

antalet röda blodkroppar) 
Innefattar: 

Morfologikod 9950 med malignitetskod /1 

D45 Polycythaemia vera (sjuklig ökning av 

antalet röda blodkroppar) 
Anmärkning: 
Polycythaemia vera har klassificerats om som 

malign i tredje upplagan av ICD-O. Koden D45 

kommer att fortsätta att användas i ICD-10, trots 
att den är placerad i avsnittet Tumörer av okänd 

eller osäker natur. En ändring av klassificeringen 

får vänta till ICD-11-revisionen.  

Innefattar 

utgår 
Tillägg av 

Anmärkning 

2010-01-01 

D46 Myelodysplastiska syndrom 
Innefattar: 

Morfologikod M998 med malignitetskod /1 

D46 Myelodysplastiska syndrom 
Innefattar: 

Myeloplastiskt syndrom relaterat till alkylerande 

substanser                                                                                                           
Myeloplastiskt syndrom relaterat till 

epipodofyllotoxin                                                                                                                      

Utesluter: 

Läkemedelsutlöst aplastisk anemi (D61.1) 

Text under 

Innefattar 

utgår 
Tillägg av text 

under 

Innefattar 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

D46.0 Refraktär anemi utan sideroblaster D46.0 Refraktär anemi utan 

ringsideroblaster 
Anmärkning: 

Utan sideroblaster, utan blastöverskott 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
Anmärkning 

2010-01-01 

D46.1 Refraktär anemi med sideroblaster D46.1 Refraktär anemi med 

ringsideroblaster 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

D46.2 Refraktär anemi med överskott av 

blastceller 

D46.2 Refraktär anemi med överskott av 

blastceller 
RAEB I 

RAEB II 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

D46.3 Refraktär anemi med överskott av 

blastceller i transformationsfas   

Kod utgår 

(se C92.0) 

2010-01-01 

  D46.5 Refraktär anemi med dysplasi av 

multilinjärt ursprung 

Ny kod 2010-01-01 

  D46.6 Myelodysplastiskt syndrom med 

isolerad kromosomavvikelse av typ 

del(5q)  
5 q-minus-syndrom 

Ny kod 2010-01-01 

D46.7 Andra myelodysplastiska syndrom D46.7 Andra myelodysplastiska syndrom 
Utesluter  

Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

D46.9 Myelodysplastiskt syndrom, 

ospecificerat 
Myelodysplasi UNS 

D46.9 Myelodysplastiskt syndrom, 

ospecificerat 
Myelodysplasi UNS 

Preleukemi(syndrom) UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

D47 Andra tumörer av osäker eller okänd D47 Andra tumörer av osäker eller okänd Innefattar 

utgår 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

natur i lymfatisk, blodbildande och 

besläktad vävnad 
Innefattar: 

Morfologikoderna M974, M976, M996 - M997 med 

malignitetskod /1 

natur i lymfatisk, blodbildande och 

besläktad vävnad 

D47.0 Histiocytcells- och mastcellstumörer av 

osäker och okänd natur 
Mastcellstumör UNS 

Mastocytom UNS 
Utesluter: 

Mastocytos (kutan) (Q82.2) 

D47.0 Histiocyt- och mastcellstumörer av 

osäker och okänd natur 
Indolent systemisk mastocytos 

Mastcellstumör UNS 
Mastocytom UNS 

Systemisk mastocytos, associerad med klonal 

hematopoetisk icke-mastcellssjukdom (SM-
AHNMD) 

Utesluter: 

Mastocytos (kongenital) (kutan) (Q82.2) 

Rättelse av 

kodtext 

Tillägg av 
inklusioner 

Ändrad text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
Myelofibros (med myeloid metaplasi) 
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad 

Myeloskleros (megakaryocytisk) med myeloid 

metaplasi 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
Kronisk neutrofil leukemi 
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad 

Utesluter:  

Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) 
Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-

positiv (C92.1) 

Inklusioner 
utgår 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
Kronisk neutrofil leukemi 
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad 

Utesluter:  

Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) 
Kronisk myeloisk leukemi [KLM], BRC/ABL-

positiv (C92.1) 

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom 
Kronisk neutrofil leukemi 
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad 

Utesluter:  

Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-
negativ (C92.2) 

Kronisk myeloisk leukemi [KLM], BCR/ABL-

positiv (C92.1) 

Tillägg av 
specificering 

under 

Utesluter  
 

2011-01-01 

D47.2 Monoklonal gammopati D47.2 Monoklonal gammopati av obestämd 

signifikans [MGUS] 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

  D47.4 Osteomyelofibros 
Kronisk idiopatisk myelofibros 

Myelofibros (idiopatisk) (med myeloisk 

metaplasi) 
Myeloskleros (megakaryocytisk) med myeloisk 

metaplasi 

Sekundär myelofibros vid myeloproliferativ 
sjukdom 

Utesluter:  

Akut myelofibros (C94.4) 

Ny kod 2010-01-01 

  D47.5 Kronisk eosinofil leukemi 

[hypereosinofilt syndrom]  

Ny kod 2010-01-01 

D47.7 Andra specificerade tumörer av osäker 

eller okänd natur i lymfatisk, 

blodbildande och besläktad vävnad 

D47.7 Andra specificerade tumörer av 

osäker eller okänd natur i lymfatisk, 

blodbildande och besläktad vävnad 
Histiocyttumörer av osäker eller okänd natur 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

D48.0 Tumör av osäker eller okänd natur i 

ben och ledbrosk 
Utesluter: 
……. 

Synovialmembran (D38.5) 

D48.0 Tumör av osäker eller okänd natur i 

ben och ledbrosk 
Utesluter: 
 ……. 

Synovialmembran (D48.1) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

1997-04-01 

D48.1 Tumör av osäker eller okänd natur i 

bindväv och annan mjukvävnad 
……… 

Utesluter: 

…… 

Brosk i näsan (D48.6) 

D48.1 Tumör av osäker eller okänd natur i 

bindväv och annan mjukvävnad 
……… 

Utesluter: 

…… 

Brosk i näsan (D38.5) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

1997-04-01 

D56.1 Beta-talassemi D56.1 Beta-talassemi Inklusion utgår 2008-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Cooleys anemi 

Sicklecell-beta-talassemi 

Svår beta-talassemi 
… 

Cooleys anemi 

Svår beta-talassemi 

… 

D57 Sicklecellssjukdomar 
Utesluter: 

Andra hemoglobinopatier (D58.-) 

Sicklecell-beta-talassemi (D56.1) 

D57 Sicklecellssjukdomar 
Utesluter: 

Andra hemoglobinopatier (D58.-) 

Text under 

Utesluter utgår 

(se även 
D57.2) 

2008-01-01 

D57.2 Dubbel heterozygot sicklecellsanemi 
Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom 

D57.2 Dubbel heterozygot sicklecellsanemi 
Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom 

Sicklecell-talassemi 

Tillägg av 
inklusion 

 

2008-01-01 

D57.3 Anlagsbärare för sicklecellsanemi 
Hb-S-anlag 

Heterozygot hemoglobin S 

D57.3 Anlagsbärare för sicklecellsanemi 
Hb-S-anlag [HbAS] 

Heterozygot hemoglobin S  

Ändring av 

inklusion 

 

2008-01-01 

D63.8* Anemi vid andra kroniska sjukdomar 

som klassificeras annorstädes 

D63.8*  Anemi vid andra kroniska sjukdomar 

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

N18.5†) 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

D64 Andra anemier 
Utesluter: 
Refraktär anemi: 

 med överskott av blastceller (D46.2) 

 med överskott av blastceller i 

transformationsfas (D46.3) 

 med sideroblaster (D46.1) 

 utan sideroblaster (D46.0) 

 UNS (D46.4) 

D64 Andra anemier 
Utesluter: 
Refraktär anemi: 

 med överskott av blastceller (D46.2) 

 med överskott av blastceller i 

transformationsfas (C92.0) 

 med sideroblaster (D46.1) 

 utan sideroblaster (D46.0) 

 UNS (D46.4) 

Ändrad kod 

under 
Utesluter 

 

2011-01-01 

D68.3 Hemorragisk sjukdom orsakad av 

cirkulerande antikoagulantia 
Hyperheparinemi 

Ökning av: 

 antitrombin 

 anti VIIIa 

 anti IXa 

 anti Xa 

 anti XIa 

Tilläggskod kan användas för att ange tillförda 

antikoagulantia (kapitel XX) 

D68.3 Hemorragisk sjukdom orsakad av 

cirkulerande antikoagulantia 
Blödning under långtidsanvändning av 

antikoagulantia 
Hyperheparinemi 

Ökning av: 

 antitrombin 

 anti VIIIa 

 anti IXa 

 anti Xa 

 anti XIa 

Tilläggskod kan användas för att ange tillförda 
antikoagulantia (kapitel XX) 

Utesluter: 

Långtidsanvändning av antikoagulantia utan 

blödning (Z92.1) 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
Utesluter 

2002-01-01 

  D68.5 Primär trombofili 
Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V 

Leiden-mutation] 

Brist på: 

 antitrombin 

 protein C 

 protein S 

Protrombingenmutation 

Ny kod 

 

2007-01-01 

  D68.6 Annan trombofili 
Antifosfolipidantikroppssyndrom 

Kardiolipinantikroppssyndrom 

Närvaro av lupusantikoagulans 
Utesluter: 

Disseminerad intravasal koagulation (D65) 

Hyperhomocysteinemi (E72.1) 

Ny kod 
 

2007-01-01 

D68.8 Andra specificerade 

koagulationsrubbningar 
Närvaro av systemisk lupus erythematosus [SLE]-

D68.8 Andra specificerade 

koagulationsrubbningar 

 

Inklusion utgår 

(se även 

D68.6) 

2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
inhibitor  

D72 Andra sjukdomar i vita blodkroppar 
Utesluter: 

Basofili (D75.8) 

Immunsjukdomar (D80-D89) 
Neutropeni (D70) 

Preleukemisyndrom (D46.9) 

D72 Andra sjukdomar i vita blodkroppar 
Utesluter: 

Basofili (D75.8) 

Immunsjukdomar (D80-D89) 
Neutropeni (D70) 

Onormalt antal vita blodkroppar (R72) 

Preleukemisyndrom (D46.9) 

Tillägg av text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

D75.1 Sekundär polycytemi 
Polycytemi: 

 emotionell 

 förvärvad 

 nefrogen 

 relativ 

… 

D75.1 Sekundär polycytemi 
Erytrocytos UNS 

Polycytemi: 

 emotionell 

 förvärvad 

 nefrogen 

 relativ 

… 

Tillägg av 
inklusion 

2007-01-01 

D75.1 Sekundär polycytemi 
Erytrocytos UNS  

Polycytemi: 

• emotionell 
• förvärvad 

• nefrogen 

• relativ 
Polycytemi orsakad av: 

• erytropoietin 

• förlust av plasmavolym 
• hög höjd 

• stress 

• syrebrist 
Utesluter: 

Polycythaemia neonatorum (P61.1) 

Polycythaemia vera (D45) 

D75.1 Sekundär polycytemi 
Erytrocytos UNS  

Polycytemi: 

• emotionell 
• förvärvad 

• nefrogen 

• relativ 
• UNS 

Polycytemi orsakad av: 

• erytropoietin 
• förlust av plasmavolym 

• hög höjd 

• stress 
• syrebrist 

Utesluter: 

Polycythaemia neonatorum (P61.1) 

Polycythaemia vera (D45) 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

D75.2 Essentiell trombocytos 
Utesluter: 

Essentiell trombocytemi (D47.3) 

  Kod utgår  

(Essentiell 

trombocytos 
ska kodas 

D47.3 enligt 

ändring i 
WHO:s ICD-

10 Alpha-

betical Index) 

2010-01-01 

D76 Vissa sjukdomar som engagerar 

lymforetikulär vävnad och 

retikulohistiocytära systemet 

Morbi quidam ad telam 

lymphoreticularem et systema 

reticulohistiocyticum pertinentes 
Utesluter: 

Letterer-Siwes sjukdom (C96.0) 

Malign histiocytos (C96.1) 
Retikuloendotelios eller retikulos: 

• histiocytär medullär (C96.1) 

• leukemisk (C91.4) 
• lipomelanotisk (I89.8) 

• non-lipid (C96.0) 

D76 Andra specificerade sjukdomar som 

engagerar lymforetikulär och 

retikulohistiocytär vävnad 

Alii morbi specificati ad telam 

lymphoreticularem et 

reticulohistiocytariam pertinentes 
Utesluter: 

Eosinofilt granulom (C96.6) 

Hand-Schüller-Christians sjukdom (C96.5) 
Histiocytos X, multifokal (C96.5) 

Histiocytos X, unifokal (C96.6) 

Histiocytärt sarkom (C96.8) 
Langerhanscellshistiocytos, multifokal (C96.5)  

Langerhanscellshistiocytos, unifokal (C96.6) 

Letterer-Siwes sjukdom (C96.0) 
Malign histiocytos (C96.8) 

Retikuloendotelios eller retikulos: 

• histiocytär medullär (C96.9) 
• leukemisk (C91.4) 

• lipomelanotisk (I89.8) 

• non-lipid (C96.0) 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 
latin 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

Ändrade 

hänvisnings-
koder under 

Utesluter 

 

2010-01-01 

D76.0 Histiocytos av Langerhans celler som ej 

klassificeras annorstädes 

  Kod utgår 
(se även D76) 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Eosinofilt granulom 

Hand-Schüller-Christians sjukdom 

Histiocytos X (kronisk) 

D76.1 Hemofagocytisk lymfohistiocytos 
Familjär hemofagocytisk retikulos 
Histiocytos av mononukleära fagocyter andra än 

Langerhans celler UNS 

D76.1 Hemofagocytisk lymfohistiocytos 
Familjär hemofagocytisk retikulos 

Histiocytos av mononukleära fagocyter  

Ändring av 
inklusion 

2010-01-01 

VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET 

(D80-D89)  
… 
Utesluter: 

Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9) 

Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler 
(D71) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24) 

VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET 

(D80-D89)  
… 
Utesluter: 

Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9) 

Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler 
(D71) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som 

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7) 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

2010-01-01 

D89 Andra rubbningar i immunsystemet 

som ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

Hyperglobulinemi UNS (R77.1) 
Monoklonal gammopati (D47.2) 

Transplantatsvikt och avstötning (T86.-) 

D89  Andra rubbningar i immunsystemet 

som ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

Hyperglobulinemi UNS (R77.1) 
Monoklonal gammopati av obestämd signifikans 

[MGUS] (D47.2) 

Transplantatsvikt och avstötning (T86.-) 

Ändrad text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

  D89.3 Immunologiskt 

rekonstitutionssyndrom [IRS] 
Immune reconstitution inflammatory syndrome 

[IRIS] 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel (kapitel XX) 

Ny kod 2010-01-01 

E10 Insulinberoende diabetes 
Diabetes mellitus insulino dependens 

Anmärkning: 
Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 

Diabetes 

 brittle 

 juvenil typ 

 ketosbenägen 

 typ I 

Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) 

… 

E10 Diabetes mellitus typ 1 
Diabetes mellitus generis 1 

Anmärkning: 
Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 

Diabetes 

 brittle 

 juvenil typ 

 ketosbenägen 

Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) 
… 

 

Ändring av 

kodtext 

Text under 
Innefattar 

utgår 

 
 

2006-01-01 

E11 Ej insulinberoende diabetes 
Diabetes mellitus insulino non dependens 
Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 
Diabetes (adipös, nonadipös): 

 icke ketotisk 

 typ II 

 vuxen typ 

Ej insulinberoende diabetes hos ungdom 

Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) 

… 

E11 Diabetes mellitus typ 2 
Diabetes mellitus generis 2 
Anmärkning: 

Se ovan för fjärdepositionsindelning 

Innefattar: 
Diabetes (adipös, nonadipös): 

 icke ketotisk 

 vuxen typ 

Ej insulinberoende diabetes hos ungdom 

Non-insulin-dependent diabetes mellitus 
(NIDDM) 

… 

 

Ändring av 

kodtext 

Text under 

Innefattar 
utgår 

 

2006-01-01 

  E16.4 Oregelbunden sekretion av gastrin 
Hypergastrinemi 

Zollinger-Ellisons syndrom 

Ny kod 1998-01-01 

E16.8 Andra specificerade rubbningar i 

pankreas inre sekretion 
Hypergastrinemi 

Zollinger-Ellisons syndrom 
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av: 

E16.8 Andra specificerade rubbningar i 

pankreas inre sekretion 
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av: 

 growth hormone-releasing hormone GHRH 

 pankreatisk polypeptid PPP 

Inklusioner 

utgår (se även 

E16.4) 

1998-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
 growth hormone-releasing hormone GHRH 

 pankreatisk polypeptid PPP 

 somatostatin 

 vasoaktiv intestinal polypeptid VIP 

 somatostatin 

 vasoaktiv intestinal polypeptid VIP 

E21.2 Annan hyperparatyreoidism 
Utesluter: 

Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5) 

E21.2 Annan hyperparatyreoidism 
Tertiär hyperparatyreoidism 

Utesluter: 

Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

E64

  

Sena effekter av undernäring och 

andra näringsbristtillstånd 

 

E64

  

Sena effekter av undernäring och 

andra näringsbristtillstånd 
Anmärkning:  

E64 skall inte användas för kronisk undernäring 

eller näringsbrist. Sådana tillstånd kodas som 

aktuell undernäring eller näringsbrist. 

Tillägg av 
Anmärkning 

2010-01-01-

20 

E64.3 Sena effekter av rakit E64.3 Sena effekter av rakit 
Tilläggskod (M40.-) kan användas för att ange 

kyfos 

Tillägg av 

anvisning 

2006-01-01 

E64.3 Sena effekter av rakit 
Tilläggskod (M40.-) kan användas för att ange kyfos 

E64.3 Sena effekter av rakit 
Tilläggskod (M40.1, M41.5) kan användas för att 

ange spinal deformitet 

Ändring av 
anvisning 

2008-01-01 

E68

  

Sena effekter av övernäring 

 

E68

  

Sena effekter av övernäring 
Anmärkning:   

E68 skall inte användas för kronisk övernäring. 

Sådana tillstånd kodas som aktuell övernäring. 

Tillägg av 

Anmärkning 

2010-01-01 

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

Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas 
Utesluter: 

Refsums sjukdom (G60.1) 

Schilders sjukdom (G37.0) 
Zellwegers syndrom (Q87.8) 

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

Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas 
Utesluter: 

Schilders sjukdom (G37.0) 

 

Texter och 

koder under 

Utesluter utgår  

(se även 

E72.3) 

2006-01-01 

 E72.0 Rubbningar i aminosyratransporten 
Cystinos 

Cystinuri 

Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom 
Hartnups sjukdom 

Lowes syndrom 

Utesluter: 

Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8) 

E72.0 Rubbningar i aminosyratransporten 
 Cysteininlagringssjukdom i njure† (N29.8*) 

 Cystinos 

 Cystinuri 
 Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom 

 Hartnups sjukdom 

 Lowes syndrom 
 Utesluter: 

 Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

E72.3 Rubbningar i lysin- och 

hydroxylysinomsättningen 
Glutarsyrauri 
Hydroxylysinemi 

Hyperlysinemi 

 

E72.3 Rubbningar i lysin- och 

hydroxylysinomsättningen 
Glutarsyrauri 
Hydroxylysinemi 

Hyperlysinemi 

Utesluter: 
Refsums sjukdom (G60.1) 

Zellwegers syndrom (Q87.8) 

Tillägg av 

Utesluter (se 

även E71.3) 

 

2006-01-01 

E74.0  Glykogeninlagringssjukdom 
… 
Tauris sjukdom 

… 

E74.0  Glykogeninlagringssjukdom 
… 
Taruis sjukdom 

… 

Rättelse av 

inklusion pga. 
tidigare fel-

aktig stavning 

2008-01-01 

E83.3 Rubbningar i fosforomsättningen 
… 

E83.3 Rubbningar av fosforomsättningen 

och fosfataser 
… 

Ändrad 

kodtext 

2007-01-01 

E84.1 Cystisk fibros med intestinala 

manifestationer 
Mekoniumileus† (P75*) 

E84.1 Cystisk fibros med intestinala 

manifestationer 
Mekoniumileus† (P75*) 

Utesluter:  

Mekoniumobstruktion i fall där cystisk fibros inte 

Tillägg av 
Utesluter 

2002-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
förekommer (P76.0) 

E84.1 Cystisk fibros med intestinala 

manifestationer 
Mekoniumileus† (P75*) 

Utesluter: 
Mekoniumobstruktion i fall där cystisk fibros inte 

förekommer (P76.0) 

E84.1 Cystisk fibros med intestinala 

manifestationer 
Distalt intestinalt obstruktionssyndrom 

Mekoniumileus vid cystisk fibros† (P75*) 
Utesluter: 

Mekoniumobstruktion (ileus) i fall där cystisk 

fibros inte förekommer (P76.0) 

Tillägg och 

ändring av 

inklusion 
Ändrad text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

E88 Andra ämnesomsättningssjukdomar 
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 
läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) 

Utesluter: 

Histiocytos X (kronisk) (D76.0) 

E88 Andra ämnesomsättningssjukdomar 
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 
läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) 

Utesluter: 

Histiocytos X (kronisk) (C96.6) 

Ändrad 
hänvisnings-

kod under 

Utesluter 

2010-01-01 

E88.0 Rubbningar i 

plasmaproteinomsättningen som ej 

klassificeras annorstädes 
Alfa-1-antitrypsinbrist 

Bisalbuminemi 
Utesluter: 

Monoklonal gammopati (D47.2) 

Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0) 
Rubbning i lipoproteinomsättningen (E78.-) 

Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) 

E88.0 Rubbningar i 

plasmaproteinomsättningen som ej 

klassificeras annorstädes 
Alfa-1-antitrypsinbrist 

Bisalbuminemi 
Utesluter: 

Monoklonal gammopati av obestämd signifikans 

[MGUS] (D47.2) 
Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0) 

Rubbning i lipoproteinomsättningen (E79.-) 

Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) 

Ändrad text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 

  E88.3 Tumörlyssyndrom 
Tumörlys (efter antineoplastisk 

läkemedelsbehandling)(spontan) 

Ny kod 2010-01-01 

F02.8* Demens vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Demens vid: 
……… 

 hypotyreos, förvärvad (E01†,  

E03.-†) 

……… 

F02.8* Demens vid andra specificerade 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Demens vid: 
……… 

 hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) 

……… 

Rättelse av kod 

i inklusion 

2002-01-01 

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†) 

• neurosyfilis (A52.1†) 
• niacinbrist [pellagra] (E52†) 

• polyarteritis nodosa (M30.0†) 

• systemisk lupus erythematosus (M32.-†) 
• trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) 

• vitamin B12-brist (E53.8†) 

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†) 

• neurosyfilis (A52.1†) 
• niacinbrist [pellagra] (E52†) 

• polyarteritis nodosa (M30.0†) 

• systemisk lupus erythematosus (M32.-†) 
• trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) 

• uremi (N18.5†) 

• vitamin B12-brist (E53.8†) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

F05.8 Annat specificerat delirium 
Delirium med blandad etiologi 

F05.8 Annat specificerat delirium 
Delirium med blandad etiologi 

Postoperativt delirium 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

F06.3 Organiskt förstämningssyndrom 
........ Syndromen kan vara depressiva, hypomana, 

maniska eller bipolära (se F30–F32) ........ 

F06.3 Organiskt förstämningssyndrom 
........Syndromen kan vara depressiva, hypomana, 

maniska eller bipolära (se F30–F38)........ 

Ändring av 

referenskod-

intervall i 
definitions-

texten 

1998-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

F07.2 Postkontusionellt syndrom 
Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast så 

allvarligt trauma att det orsakat medvetslöshet) och 

uppvisar en blandad symtombild som kan innefatta 
huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att utföra 

intellektuella uppgifter, minnesstörningar, 
sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, 

emotionella upplevelser eller alkohol. 

Postkommotionellt syndrom (encefalopati) 

Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt 

F07.2 Postkontusionellt syndrom 
Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast 

så allvarligt trauma att det orsakat medvetslöshet) 

och uppvisar en blandad symtombild som kan 
innefatta huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att utföra 

intellektuella uppgifter, minnesstörningar, 

sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, 
emotionella upplevelser eller alkohol. 

Postkommotionellt syndrom (encefalopati) 
Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt 

Utesluter: 

Aktuell hjärnskakning (S06.0) 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH 

BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV 

PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19) 
… 

Utesluter: 

Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55) 

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH 

BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV 

PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19) 
… 

Utesluter:  

Intoxikation i betydelsen förgiftning  
(T36-T50) 

Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55) 

Tillägg av 
Utesluter 

s. 174 

2005-01-01 

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH 

BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV 

PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19)  
........ 

 .6  Amnesisyndrom 
 Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring av 

när- och fjärrminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis bevarad. 
Närminnet är karakteristiskt nog mer stört än fjärrminnet. 

Störningar av tidsuppfattning och händelseordning är ofta 

märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. 
Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men förekommer 

inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis relativt 

välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt större än de 
övriga störningarna.  

 Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst 

 Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av 
annan psykoaktiv substans eller ospecificerat 

 Utesluter: 

 Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04) 

 

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH 

BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV 

PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19)  
........ 

 .6  Amnesisyndrom 
 Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring 

av när- och fjärrminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis 
bevarad. Närminnet är karakteristiskt nog mer stört än 

fjärrminnet. Störningar av tidsuppfattning och händelseordning 

är ofta märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. 
Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men 

förekommer inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis 

relativt välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt 
större än de övriga störningarna.  

 Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst 

 Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av 
annan psykoaktiv substans eller ospecificerat 

 Utesluter: 

 Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04) 

                     
Tilläggskod (G32.8*E51.2†) kan användas för att ange 

samtidigt förekommande Wernickes sjukdom eller syndrom 

Tillägg av 
anvisning 

 

2010-01-01 

F31 Bipolär sjukdom 
……. Återkommande episoder av enbart hypomani 

eller mani klassificeras som bipolär sjukdom 

(F31.8) 

………. 

F31 Bipolär sjukdom 
.......Återkommande episoder av enbart hypomani 

eller mani klassificeras som bipolär sjukdom. 

 ……….. 

Referenskoden 
i definitions-

texten utgår 

1998-01-01 

F31.8 Andra specificerade bipolära 

sjukdomar 
Bipolär, typ 2-störning 

Recidiverande maniska episoder 

F31.8 Andra specificerade bipolära 

sjukdomar 
Bipolär, typ 2-störning 

Recidiverande maniska episoder UNS 

Ändring av 

inklusion 

1998-01-01 

F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår 

stress 

F43.8 Andra specificerade reaktioner på 

svår stress 
Innefattar:  

Utmattningssyndrom 

Anmärkning:  
Om vid utmattningssyndrom depression eller 

annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger 

anges denna som huvuddiagnos. 
Utmattningssyndrom anges i dessa fall som 

bidiagnos 

Tillägg av 
Innefattar 

Tillägg av 

Anmärkning  

2005-01-01 

F45.0 Somatiseringssyndrom F45.0 Somatiseringssyndrom Tillägg av 1998-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
 ...... 

Multipel psykosomatisk sjukdom 

Utesluter: 

Medveten simulering (Z76.5) 

....... 

Briquets sjukdom 

Multipel psykosomatisk sjukdom 
Utesluter: 

Medveten simulering (Z76.5) 

inklusion 

F48.0 Neurasteni 
… 

Trötthetssyndrom 
… 

Utesluter: 

Asteni UNS (R53) 
Psykasteni (F48.8) 

Sjukdomskänsla och trötthet (R53) 

Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3) 
Utbrändhet (Z73.0) 

 

F48.0 Neurasteni 
… 

Trötthetssyndrom UNS 
… 

Utesluter: 

Asteni UNS (R53) 
Kroniskt trötthetssyndrom (G93.3) 

Psykasteni (F48.8) 

Sjukdomskänsla och trötthet (R53) 
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3) 

Utbrändhet (Z73.0) 

Utmattningssyndrom (F43.8) 

Ändring av 

inklusion  
Tillägg under 

Utesluter 

2005-01-01 

F48.8 Andra specificerade neurotiska 

syndrom 
Briquets sjukdom 

Dhats syndrom 

Psykasten neuros 
Psykasteni 

Psykogen synkope 
Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp 

F48.8 Andra specificerade neurotiska 

syndrom 
Dhats syndrom 

Psykasten neuros 

Psykasteni 
Psykogen synkope 

Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp 

Inklusion utgår 
(se även F45.0) 

1998-01-01 

F64.1 Transvestism med dubbla roller 
Karakteriseras av en önskan att klä sig i det 

motsatta könets kläder, för att under en kortare tid 

kunna känna sig som tillhörande det motsatta könet. 
Det finns ingen önskan om en permanent 

könsförändring eller kirurgiska ingrepp. 

Utklädningen medför ingen sexuell upphetsning. 
Könsidentitetsstörning i ungdom eller vuxenlivet, 

icke transsexuell typ 

Utesluter: 
Fetischistisk transvestism (F65.1) 

  Kod utgår 

(används ej i 

Sverige) 

2009-01-01 

F64.2 Könsidentitetsstörning i barndomen 
En störning som oftast manifesterar sig tidigt i 

barndomen (alltid före puberteten) och som 
karakteriseras av ständigt och intensivt obehag med 

sitt kön tillsammans med en önskan att få tillhöra, 

eller en övertygelse att man faktiskt tillhör, det 
andra könet. Det finns en ständig upptagenhet med 

kläder och aktiviteter som är utmärkande för det 

motsatta könet samt ett förnekande av det egna 
könet. Diagnosen fordrar en djupgående störning av 

den normala könsidentiteten. Pojkaktighet hos 

flickor eller flickaktighet hos pojkar är inte 
tillräckligt. Könsidentitetsstörningar hos individer i 

eller strax före puberteten skall inte klassificeras 

här utan under F66.-. 
Utesluter: 

Egodyston sexuell orientering (F66.1) 

Störning i sexuell mognad (F66.0) 

  Kod utgår 

(används ej i 

Sverige) 

2009-01-01 

F64.8 Andra specificerade 

könsidentitetsstörningar 

 

F64.8 

 

 

Andra specificerade 

könsidentitetsstörningar 
Utesluter: 

Egodyston sexuell orientering (F66.1) 

Störning i sexuell mognad (F66.0) 

Tillägg av 
Utesluter (se 

även F64.2) 

2009-01-01 

F65.0 Fetischism 
Karakteriseras av beroendet av ett icke-levande 

objekt som stimulans för att uppnå sexuell 

upphetsning och sexuell tillfredsställelse. Många 
fetischistobjekt har nära anknytning till den 

mänskliga kroppen, såsom kläder eller skodon. 

Andra vanliga exempel är särskilda material som 
gummi, plast eller läder. Fetischobjektens betydelse 

  Kod utgår 
(används ej i 

Sverige) 

2009-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
varierar från individ till individ. Vid några tillfällen 

tjänar de endast till att förstärka sexuell 

upphetsning, annars uppnådd på vanligt sätt 
(exempelvis genom att partnern bär speciell 

utstyrsel). 

F65.1 Fetischistisk transvestism 
Karakteriseras av att personen bär det motsatta 

könets kläder för att uppnå sexuell upphetsning samt 
för att likna en person av det motsatta könet. 

Fetischistisk transvestism skiljer sig från 

transsexuell transvestism genom dess klara koppling 
till sexuell upphetsning och det starka begäret att ta 

av kläderna efter uppnådd orgasm, då den sexuella 

upphetsningen avtar. Störning kan utgöra en tidig 

fas i utvecklingen av transsexualism. 

  Kod utgår 

(används ej i 
Sverige) 

2009-01-01 

F65.5 Sadomasochism 
En preferens för sexuella aktiviteter där någon av 

parterna utsätts för smärta, förödmjukelse eller 

tvång. Om individen föredrar att vara mottagare av 
sådan stimulation är det masochism, om personen 

däremot föredrar att utdela stimuli rör det sig om 

sadism. Det är vanligt att en och samma individ 
skaffar sig sexuell njutning genom såväl sadistiska 

som masochistiska handlingar. 
Masochism 

Sadism 

  Kod utgår 

(används ej i 

Sverige) 

2009-01-01 

F65.6 Multipla störningar av sexuell 

preferens 
Ibland uppträder flera abnorma sexuella 
preferenser hos en och samma person, utan att 

någon av dem överväger. Den vanligaste 

kombinationen är fetischism, transvestism och 

sadomasochism. 

  Kod utgår 

(används ej i 
Sverige) 

2009-01-01 

F84.4 Överaktivitetssyndrom förenat med 

psykisk utvecklingsstörning och 

stereotypa rörelser 
Mindre väldefinierad störning med osäker 

nosologisk validitet. Denna kategori är förbehållen 
barn med svår psykisk utvecklingsstörning (IQ 

mindre än 34) med hyperaktivitetsproblem, 

uppmärksamhetsstörning och stereotypt beteende… 

F84.4 Överaktivitetssyndrom förenat med 

psykisk utvecklingsstörning och 

stereotypa rörelser 
Mindre väldefinierad störning med osäker 

nosologisk validitet. Denna kategori är 
förbehållen barn med svår psykisk 

utvecklingsstörning (IQ mindre än 35) med 

hyperaktivitetsproblem, uppmärksamhetsstörning 

och stereotypt beteende… 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2006-01-01 

F93.8 Andra specificerade emotionella 

störningar i barndomen 
Identitetsstörning 

Överdriven ängslighet 
Utesluter: 

Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2) 

F93.8 Andra specificerade emotionella 

störningar i barndomen 
Identitetsstörning 

Överdriven ängslighet 

 

Utesluter utgår 2009-01-01 

F98 Andra beteendestörningar och 

emotionella störningar med debut 

vanligen under barndom och 

ungdomstid 
En grupp heterogena störningar som karakteriseras 

av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt 
i många avseenden. Några av tillstånden 

representerar väldefinierade syndrom men andra är 

inte mer än symtomkomplex som inkluderas på 
grund av deras frekvens och koppling till 

psykosociala problem samt på grund av svårigheten 

att inkorporera dem under andra syndrom. 
Utesluter: 

Frivilliga andningsuppehåll (R06.8) 

Kleine-Levins syndrom (G47.8) 

F98 Andra beteendestörningar och 

emotionella störningar med debut 

vanligen under barndom och 

ungdomstid 
En grupp heterogena störningar som 

karakteriseras av debut i barndomen men som 
annars skiljer sig åt i många avseenden. Några 

av tillstånden representerar väldefinierade 

syndrom men andra är inte mer än 
symtomkomplex som inkluderas på grund av 

deras frekvens och koppling till psykosociala 

problem samt på grund av svårigheten att 
inkorporera dem under andra syndrom. 

Utesluter: 

Frivilliga andningsuppehåll (R06.8) 

Text under 
Utesluter utgår 

2009-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2) 

Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer 

(F51.-) 

Tvångssyndrom (F42.-) 

Kleine-Levins syndrom (G47.8) 

Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer 

(F51.-) 
Tvångssyndrom (F42.-) 

 

Kapitel 

VI 

Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) 

… 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala 

nervsystemet 
G10-G13 Systemiska atrofier som primärt engagerar 

centrala nervsystemet 

… 

Kapitel 

VI 

Sjukdomar i nervsystemet (G00-

G99) 

… 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala 
nervsystemet 

G10-G14 Systemsiska atrofier som primärt 

engagerar centrala nervsystemet 

… 

Ändring av 

kodintervall i 

avsnitt  

2010-01-01 

G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: 
… 

 influensa (J10.8†, J11.8†) 

… 

G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit 

vid virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: 
… 

 influensa (J09†, J10.8†, J11.8†) 

… 

Tillägg av kod 

i inklusion 

 

2007-01-01 

G09 Sena effekter av inflammatoriska 

sjukdomar i centrala nervsystemet 

Anmärkning: 

Detta kodnummer 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 Sena effekter av inflammatoriska 

sjukdomar i centrala nervsystemet 

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. 

Ändrad text i 

Anmärkning 

2010-01-01 

SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT 

ENGAGERAR CENTRALA NERVSYSTEMET 

(G10-G13)  

SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT 

ENGAGERAR CENTRALA 

NERVSYSTEMET (G10-G14)  

Ändrat 
kodintervall 

för avsnitt 

2010-01-01 

  G14   Postpoliosyndrom 
Postpolio myelitic syndrome 

Utesluter:  

Sena effekter av polio (B91) 

 Ny kategori 2010-01-01 

  G21.4 Vaskulär parkinsonism Ny kod 2007-01-01 

G31.0 Lokaliserad hjärnatrofi 
Picks sjukdom 

Progressiv isolerad afasi 

G31.0 Lokaliserad hjärnatrofi 
Frontotemporal demens 
Picks sjukdom 

Progressiv isolerad afasi 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] 
Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs 

syndrom] 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] 
Lewybody-demens 

Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs 

syndrom] 

Tillägg av 

inklusion 

2006-01-01 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] 

G31.8 Andra specificerade degenerativa 

sjukdomar i nervsystemet 
Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] 

Ändring av 
inklusion 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Lewybody-demens 

Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs 

syndrom] 

Lewykroppsdemens 

Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs 

syndrom] 

G46.0* Arteria cerebri media-syndrom 

(I66.0†) 
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri 

media 

G46.0* Arteria cerebri media-syndrom 

(I66.0†) 
 

Inklusion utgår 2000-01-01 

G46.1*  Arteria cerebri anterior-syndrom 

(I66.1†) 
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri 
anterior 

G46.1* Arteria cerebri anterior-syndrom 

(I66.1†) 
 

Inklusion utgår 2000-01-01 

G46.2* Arteria cerebri posterior-syndrom 

(I66.2†) 
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri 

posterior 

G46.2* Arteria cerebri posterior-syndrom 

(I66.2†) 
 

Inklusion utgår 2000-01-01 

G61.0  Guillain-Barrés syndrom 
Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati 

G61.0  Guillain-Barrés syndrom 
Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati 

Miller Fishers syndrom 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

G73.1* Eaton-Lamberts syndrom (C80†) 

 

G73.1* Lambert-Eatons syndrom (C00–

D48†) 

Ändrad 

kodtext 

Ändrad 
kodintervall i 

kodtext 

2010-01-01 

G80 Cerebral pares 
Paralysis cerebralis infantilis 
Innefattar: 

Littles sjukdom 

Utesluter: 
Hereditär spastisk parapares (G11.4) 

G80 Cerebral pares 
Paralysis cerebralis 
Utesluter: 

Hereditär spastisk parapares (G11.4) 

Ändring av 
inklusion 

Innefattar 

utgår 

 

2008-01-01 

G80.0 Spastisk cerebral pares 
Medfödd spastisk paralys (cerebral) 

 

G80.0

  
Spastisk tetraplegisk cerebral pares Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 

2008-01-01 

G80.1 Spastisk diplegi 

 
G80.1 Spastisk diplegisk cerebral pares 

Spastisk cerebral pares UNS 

 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

inklusion 

2008-01-01 

G80.2

  
Infantil hemiplegi 

 
G80.2

  
Spastisk hempiplegisk cerebral pares Ändrad 

kodtext 
2008-01-01 

G80.3 Dyskinetisk cerebral pares 
Atetoid cerebral pares 

 

G80.3 Dyskinetisk cerebral pares 
Atetoid cerebral pares 
Dyston cerebral pares (tonusväxlingssyndrom) 

Tillägg av 

inklusion 

 

2008-01-01 

G80.8 Annan specificerad form av cerebral 

pares 
Blandade syndrom med cerebral pares 

Spastisk monoplegi vid cerebral pares 
Spastisk tetraplegi vid cerebral pares 

G80.8 Annan specificerad form av cerebral 

pares 
Blandade syndrom med cerebral pares 

Spastisk monoplegi vid cerebral pares 

 

Inklusion utgår 
(se även 

G80.0) 

 

2008-01-01 

G81 

 
Ensidig förlamning 
… 

Utesluter: 

Medfödd och infantil cerebral pares (G80.-) 

G81 

 
Ensidig förlamning 
… 

Utesluter: 

Medfödd cerebral pares (G80.-) 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

 

2008-01-01 

G82 Parapares och tetrapares (förlamning 

av båda nedre extremiteterna och 

förlamning av alla fyra extremiteterna) 

… 
Utesluter: 

Medfödd och infantil cerebral pares (G80.-) 

G82 Parapares och tetrapares (förlamning 

av båda nedre extremiteterna och 

förlamning av alla fyra 

extremiteterna) 

… 
Utesluter: 

Medfödd cerebral pares (G80.-) 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

2008-01-01 

  G90.4 Autonom dysreflexi Ny kod 2008-01-01 

G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion 
Benign myalgisk encefalomyelit 

 

G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion 
Benign myalgisk encefalomyelit 
Innefattar: 

Tillägg av 
Innefattar 

2005-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Kroniskt trötthetssyndrom 

G99.8*  Andra specificerade tillstånd i 

nervsystemet vid sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 

G99.8*  Andra specificerade tillstånd i 

nervsystemet vid sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
 Uremisk paralys (N18.5†) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

H50.2 Vertikal skelning H50.2 Vertikal skelning 
Hypertropi 
Hypotropi 

Tillägg av 

inklusion 

1998-01-01 

H54 Blindhet och allvarligt nedsatt syn 
Amaurosis et amblyopia 

Anmärkning: 

För definition av synnedsättning av olika grad se 
nedanstående tabell 

Utesluter: 

Amaurosis fugax (G45.3) 

H54  Synnedsättning inklusive blindhet (i 

ett öga eller båda ögonen) 
Anmärkning: 

För definition av synnedsättning av olika grad se 
nedanstående tabell 

Utesluter: 

Amaurosis fugax (G45.3) 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

H54.0 Blindhet, båda ögonen 
Synskada kategori 3, 4, 5 i båda ögonen 

H54.0 Blindhet i båda ögonen  
Synnedsättning kategori 5  

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.1 Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det 

andra ögat 
Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga och kategori 1 

eller 2 i det andra ögat 

H54.1 Svår synnedsättning i båda ögonen 
Synnedsättning kategori 2 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.2 Nedsatt syn, båda ögonen 
Synskada 1 eller 2 i båda ögonen 

H54.2 Måttlig synnedsättning i båda ögonen 
Synnedsättning 1 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.3 Obestämd synnedsättning i båda 

ögonen  
Synskada kategori 9 i båda ögonen 

H54.3 Lindrig eller ingen synnedsättning i 

båda ögonen 
Synnedsättning kategori 0 

Ändrad 

kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.4 Blindhet, ett öga 
Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga (normal syn i det 

andra ögat) 

H54.4 Blindhet i ett öga 
Synnedsättning kategori 3, 4, 5 i ett öga och 

kategori 0, 1, 2 eller 9 i det andra ögat 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.5 Nedsatt syn, ett öga 
Synskada kategori 1 eller 2 i ett öga (normal syn i 

det andra ögat) 

H54.5 Svår synnedsättning i ett öga 
Synnedsättning kategori 2 i ett öga och kategori 0, 

1 eller 9 i det andra ögat 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.6 Obestämd synnedsättning, ett öga 
Synskada kategori 9 i ett öga (normal syn i det andra 

ögat) 

H54.6 Måttlig synnedsättning i ett öga 
Synnedsättning kategori 1 i ett öga och kategori 0 

eller 9 i det andra ögat 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

H54.7 Obestämd synnedsättning 
Synskada kategori 9 UNS 

Anmärkning: 

Nedanstående tabell anger en klassifikation av 
svårighetsgraden av synskada rekommenderad av 

WHO:s studiegrupp för förebyggande av blindhet i 

Genève 6-10 november 1972 (WHO Technical 
Report Series No 518, 1973). 

 

Termen ''nedsatt syn'' i grupp H54 omfattar 
kategorierna 1 och 2 i nedanstående tabell, termen 

''blindhet'' kategorierna 3, 4 och 5 och termen 

''obestämd synskada'' kategori 9. 

 

Om hänsyn tages till synfältets storlek bör patienter 

med synfält, som ej är större än 10° men större än 5° 
runt centrum placeras i kategori 3 och patienter med 

synfält som inte är större än 5° från centrum placeras 

i kategori 4, även om centrala synförmågan 

(synskärpan) ej är nedsatt 

__________________________________________ 

  Kod utgår (se 
även H54.9) 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Synskade-kategori Synskärpa med bästa möjliga 

korrektion  

Minimum 

mindre än 

Maximum 

Lika med eller 

bättre än: 

1 

 

6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

2 

 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

3 

 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

1/60 * 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

4 1/60 * 

1/50 (0.02) 

5/300  

Ljusperception 

5 Ingen ljusperception 

9 Obestämd eller icke                                                               

specificerad 

* fingerräkn 1 m 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  H54.9 Ospecificerad synnedsättning (i båda 

ögonen) 
Synnedsättning kategori 9 

Synnedsättning UNS 
Anmärkning: 

Nedanstående tabell anger en klassifikation av 

svårighetsgraden av synnedsättning 
rekommenderad i the Resolution of the 

International Council of Ophtahalmology (2002) 

and the Recommendations of the WHO 
Consultation on ”Development of Standards for 

Characterization of Vision Loss and Visual 

Functioning” (Sept 2003). För att gradera 
synnedsättningmed koderna H54.0 till H54.3 ska 

synskärpan mätas med båda ögonen öppna och i 

förekommande fall med befintlig korrektion (egna 

glas). För att gradera synnedsättningen med 

koderna H54.4 till H54.6 ska synskärpan mätas i 

ett öga och i förekommande fall med befintlig 
korrektion. 

 

Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter 

med synfält ej större än 10 runt centrum i det 

bästa ögat placeras i kategori 3. Vid blindhet i ett 

öga (H54.4) gäller graden av synfältsbortfall det 
blinda ögat. 

 

Tabell 1 Föreslagen revidering av kategorier 

för synnedsättning 

 

Synnedsättning 

Kategori 

Synskärpa med befintlig korrektion 

(egna glas) 

Mindre än: Lika med eller 

bättre än: 

Lindrig eller 

ingen 

synnedsättning 

0 

 

 6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

Måttlig 

synnedsättning 

1 

 

6/18 

3/10 (0.3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

Svår 

synnedsättning 

2 

 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

Blindhet 

3 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

 

1/60* 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Blindhet 

4 

1/60* 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

 

Ljusperception 

Blindhet 

5 

 

Ingen ljusperception 

9 Obestämd eller icke specificerad 

 

* eller fingerräkning vid 1 m 

Anmärkning: 

Termen synnedsättning i kategorin H54 innefattar 

kategori 0 för lindrig eller ingen synnedsättning, 
kategori 1 för måttlig synnedsättning, kategori 2 

för svår synnedsättning, kategorierna 3, 4 och 5 
för blindhet och kategori 9 för ospecificerad 

synnedsättning. Termen ”low vision” i ICD-10 

(förut översatt till svenska med ” nedsatt syn” och 
”synskada UNS”) som tidigare ingick i denna 

kategori, har ersattsa av kategorierna 1 och 2 för 

Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
att undvika sammanblandning med dem som 

behöver vård för allvarligt nedsatt syn.                                                                          

H59 Förändringar i ögat och närliggande 

organ efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Mekaniska komplikationer av: 

 andra ögonproteser, implantat och transplantat 

(T85.3) 

 intraokulär lins (T85.2) 

 pseudofaki (Z96.1) 

H59 Förändringar i ögat och närliggande 

organ efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Mekaniska komplikationer av: 

 andra ögonproteser, implantat och transplantat 

(T85.3) 

 intraokulär lins (T85.2) 

Pseudofaki (Z96.1) 

 

Rättelse av text 

under 

Utesluter 

2005-01-01 

H59.0 Glaskroppssyndrom efter 

kataraktkirurgi 

 

H59.0 Bullös keratopati vid afaki  efter 

kataraktkirurgi 
Vitreous (Touch) Syndrome 

Vitreal Corneal Syndrome 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

inklusioner 

2007-01-01 

H59.8 Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 
Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning 

H59.8 Andra specificerade förändringar i 

ögat och närliggande organ efter 

kirurgiska och medicinska ingrepp 
Korioretinala ärr efter operation av 

retinalavlossning 
Postoperativ endoftalmit 

Postoperativ inflammation (infektion) av 

filtrationsblåsa 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

H65 Icke varig inflammation i mellanörat 
Innefattar: 

Med myringit 

H65 Icke varig inflammation i mellanörat 
Innefattar: 

Med myringit  

Tilläggskod kan användas för att ange förekomst 
av perforerad trumhinna (H72.-) 

Tillägg av 
anvisning 

 

2008-01-01 

H66 Varig och icke specificerad 

mellanöreinflammation 
Innefattar: 

Med myringit 

H66 Varig och icke specificerad 

mellanöreinflammation 
Innefattar: 

Med myringit 

Tilläggskod kan användas för att ange förekomst 

av perforerad trumhinna (H72.-) 

Tillägg av 

anvisning 

 

2008-01-01 

H67.1* Mellanöreinflammation vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Otitis media vid: 

 influensa (J10-J11†) 

 mässling (B05.3†) 

H67.1* Mellanöreinflammation vid 

virussjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Otitis media vid: 

 influensa (J09-J11†) 

 mässling (B05.3†) 

Ändring av 

kodintervall i 
inklusion 
 

2007-01-01 

 SJUKDOMAR I INNERÖRAT (H80–H83) 

Morbi auris internae 

Rubriken 

saknas på s. 

278 

1997-04-01 

I08 Multipla klaffel 
Innefattar: 

Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS 

Utesluter: 
Endokardit, icke specificerad klaff (I38) 

Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke specificerad 

klaff (I09.1) 

 

I08 Multipla klaffel 
Innefattar: 

Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS 

Utesluter: 
Endokardit, icke specificerad klaff (I38) 

Multipla klaffel av annan känd orsak än reumatisk 

hjärtsjukdom (I34-I38, Q22-Q23 och Q24.8) 
Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke 

specificerad klaff (I09.1) 

Tillägg under 
Utesluter 

2005-01-01 

I12 Hypertoni med njursjukdom 
Innefattar: 

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) 
Arterioskleros i njuren 

Hypertensiv nefropati 

Nefroskleros 
Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller N26.- 

I12I12 Hypertoni med njursjukdom 
Innefattar: 

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) 
Arterioskleros i njuren 

Hypertensiv nefropati 

Nefroskleros 
Varje tillstånd under N00–N07, N18.-, N19 eller 

Tillägg 

(rättelse) av 
kodintervall i 

inklusion  

2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
tillsammans med varje tillstånd under I10 

… 
N26 tillsammans med varje tillstånd under I10 

… 

I12 Hypertoni med njursjukdom 
Innefattar: 

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) 
Arterioskleros i njuren 

Hypertensiv nefropati 

Nefroskleros 
Varje tillstånd under N00–N07, N18.-, N19.- eller 

N26.- tillsammans med varje tillstånd under I10 

Utesluter: 

Sekundär hypertoni (I15.-) 

I12 Hypertoni med njursjukdom 
Innefattar: 

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) 
Arterioskleros i njuren 

Hypertensiv nefropati 

Nefroskleros 
Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller N26.- 

orsakat av hypertoni 

Utesluter: 

Sekundär hypertoni (I15.-) 

Ändrad text 

under 
Innefattar 

 

 
 

 

2010-01-01 

ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR 

(SJUKDOMAR ORSAKADE AV 

OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL 

HJÄRTMUSKELN) (I20-I25) 
Anmärkning: 
För kategorierna I21-I25 gäller att vid morbiditetsstatistik avser 

varaktighet intervallet mellan symtomdebut och intagning på 

sjukhus eller i annan vårdform. Vid mortalitetsstatistik avser 

varaktighet intervallet mellan symtomdebut och död.    

ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR 

(SJUKDOMAR ORSAKADE AV 

OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL 

HJÄRTMUSKELN) (I20-I25) 
Anmärkning: 
För kategorierna I21, I22, I24 och I25 gäller att vid 

morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan 

symtomdebut och intagning på sjukhus eller i annan vårdform. 
Vid mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan 

symtomdebut och död.    

Ändring av 

koder i 

Anmärkning  

2010-01-01 

I22  Reinfarkt (återinsjuknande i akut 

hjärtinfarkt) 
Innefattar: 
Förnyad hjärtinfarkt (transmural) (subendokardiell) 

inom 4 veckor (28 dagar) från första symtomdebuten  

I22 Reinfarkt (återinsjuknande i akut 

hjärtinfarkt) 
Innefattar: 
Förnyad hjärtinfarkt  

Utvidgad hjärtinfarkt 

 
Anmärkning: 

Vid morbiditetskodning skall I22 anges för varje 

ny infarkt, oavsett lokalisation, som uppkommer 
inom 4 veckor (28 dagar) räknat från tidigare 

infarkts början. 

Ändrad text 

under  
Innefattar 

Tillägg av 

Anmärkning 

2010-01-01 

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 
Utesluter: 
Angina pectoris (I20.-) 

Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6) 

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 
Utesluter: 
Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6) 

 

Text under 

Utesluter utgår 
2009-01-01 

I27.0 Primär pulmonell hypertoni 
Pulmonell (arteriell) hypertoni (idiopatisk) (primär) 

I27.0 Primär pulmonell hypertoni Inklusion utgår 2005-01-01 

  I27.2  Annan sekundär pulmonell hypertoni 
Tilläggskod kan användas för att ange 

underliggande sjukdom 

Ny kod 

 
2005-01-01 

I27.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd 

inom lungcirkulationen 
Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, 

lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom 

I27.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd inom 

lungcirkulationen 
Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, 

lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom 
Utesluter:  

Eisenmengers defekt (Q21.8) 

Tillägg av 

Utesluter 

2006-01-01 

I34 Icke reumatiska 

mitralisklaffsjukdomar 
Utesluter: 
När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak 

eller UNS (I05.-) 

Medfödda mitralisklaffel (Q23.-) 

I34 Icke reumatiska 

mitralisklaffsjukdomar 
Utesluter: 
När specificerad som reumatisk eller av okänd 

orsak eller UNS (I05.-) 

När specificerad som medfödd (Q23.2, Q23.3) 

Text under 

Utesluter utgår 
Tillägg av text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

I35  Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar 
Utesluter: 

Hypertrofisk subaortastenos (I42.1) 

Medfödda aortaklaffel (Q23.-) 

När specificerad som reumatisk (I06.-) 

I35  Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar 
Utesluter: 

Hypertrofisk subaortastenos (I42.1) 

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

När specificerad som reumatisk (I06.-) 

Text under 
Utesluter utgår 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

2010-01-01 

I36 Icke reumatiska I36 Icke reumatiska Text under 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

trikuspidalisklaffsjukdomar 
Utesluter: 

Medfödda trikuspidalisklaffel (Q22.-) 

När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak 

eller UNS (I07.-) 

trikuspidalisklaffsjukdomar 
Utesluter: 

När specificerad som medfödd  (Q22.4, Q22.8, 

Q22.9) 
När specificerad som reumatisk eller av okänd 

orsak eller UNS (I07.-) 

Utesluter utgår 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

I36.1 Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens 
Trikuspidalisklaffinsufficiens UNS eller av annan 
specificerad orsak än reumatisk 

I36.1 Icke reumatisk 

trikuspidalisinsufficiens 
Trikuspidalisklaffinsufficiens av annan 
specificerad orsak än reumatisk 

Rättelse av 

inklusion 

2005-01-01 

I37  Pulmonalisklaffsjukdomar 
Utesluter: 

Medfödda pulmonalisklaffel (Q22.-) 

Om specificerade som reumatiska (I09.8) 

I37  Pulmonalisklaffsjukdomar 
Utesluter 

När specificerad som medfödd (Q22.1, Q22.2, 
Q22.3): 

När specificerad som reumatisk (I09.8) 

Text under 

Utesluter utgår 

Tillägg av text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 

I38 Endokardit (inflammation i hjärtklaff), 

icke specificerad klaff  
… 
Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan 

specificerad orsak än reumatisk 

Utesluter: 
Endokardiell fibroelastos (I42.4) 

När specificerad som reumatisk (I09.1) 

I38 Endokardit (inflammation i 

hjärtklaff), icke specificerad klaff  
… 
Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan 

specificerad orsak än reumatisk eller medfödd 

Utesluter: 
Endokardiell fibroelastos (I42.4) 

När specificerad som medfödd (I42.4) 

När specificerad som reumatisk (I09.1) 

Ändring av 

inklusion 
Tillägg under 

Utesluter 

2005-01-01 

I38 Endokardit (inflammation i hjärtklaff), 

icke specificerad klaff  
Endokardit (kronisk) UNS 

Klaffel UNS 

Klaffinsufficiens 
Klaffstenos 

Valvulit (kronisk) 

Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan 
specificerad orsak än reumatisk eller medfödd 

Utesluter: 

Endokardiell fibroelastos (I42.4) 
När specificerad som medfödd (I42.4) 

När specificerad som reumatisk (I09.1) 

I38 Endokardit (inflammation i 

hjärtklaff), icke specificerad klaff  
Endokardit (kronisk) UNS 

Klaffel UNS 

Klaffinsufficiens 
Klaffstenos 

Valvulit (kronisk) 

Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan 
specificerad orsak än reumatisk eller medfödd 

Utesluter: 

Endokardiell fibroelastos (I42.4) 
Medfödd insufficiens i hjärtklaff UNS (Q24.8) 

Medfödd stenos i hjärtklaff UNS (Q24.8) 

När specificerad som reumatisk (I09.1) 

Text under 
Utesluter utgår 

Tillägg av text 

under 
Utesluter  

2010-01-01 

I41.1*  Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit: 

 virus identifierat (J10.8†) 

 virus ej identifierat (J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

I41.1*  Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit: 

 fågelinfluensavirus, identifierat (J09†) 

 influensavirus, annat identifierat (J10.8†) 

 influensavirus, ej identifierat (J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

Tillägg av 
inklusion 

Ändring av 

inklusion 
 

2007-01-01 

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit: 

 fågelinfluensavirus, identifierat (J09†) 

 influensavirus, annat identifierat (J10.8†) 

 influensavirus, ej identifierat (J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Influensamyokardit (akut) (J09†, J10.8†, J11.8†) 

Myokardit vid påssjuka (B26.8†) 

 

Ändring av 

inklusion 

 

2011-01-01 

I41.2* Myokardit vid andra 

infektionssjukdom och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Myokardit vid: 

 Chagas sjukdom 

 akut (B57.0†) 

 kronisk (B57.2†) 

 Toxoplasmos (B58.8†) 

I41.2* Myokardit vid andra infektions- 

sjukdomar och parasitsjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Myokardit vid: 

 Chagas sjukdom 

 akut (B57.0†) 

 kronisk (B57.2†) 

 toxoplasmos (B58.8†) 

Rättelse av 
kodtext  

Rättelse av 

inklusion 

1997-04-01 

I42.0 Dilaterad kardiomyopati I42.0 Dilaterad kardiomyopati 
Congestive cardiomyopathy 

Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati 
Konstriktiv kardiomyopati UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 

I45.8 Andra specificerade 

retledningsrubbningar 
Atrioventrikulär dissociation 
Interferensdissociation 

 

I45.8 Andra specificerade 

retledningsrubbningar 
Atrioventrikulär dissociation 
Interferensdissociation 

Långt QT-syndrom 

Utesluter: 
Förlängt QT-intervall (R94.3) 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

Utesluter 

 

2008-01-01 

I47 Paroxysmal takykardi 
Utesluter: 

Som komplikation till: 
• abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-O07, 

O08.8) 

• obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4) 
Takykardi UNS (R00.0) 

I47 Paroxysmal takykardi 
Utesluter: 

Som komplikation till: 
• abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-O07, 

O08.8) 

• obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder 
(O75.4) 

• Takykardi : 

• sinoaurikulär UNS (R00.0) 
• sinustakykardi UNS (R00.0) 

• UNS (R00.0) 

Tillägg av text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

I49 Andra hjärtarytmier 
Utesluter: 

Bradykardi UNS (R00.1) 

… 

 

I49 Andra hjärtarytmier 
Utesluter: 

Bradykardi: 
• sinoatrial (R00.1) 

• sinusbradykardi (R00.1) 
• UNS (R00.1) 

• vagal (R00.1) 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

 

2010-01-01 

I67.1 Cerebralt aneurysm, icke brustet 
… 

Utesluter: 
Brustet cerebralt aneurysm (I60.9) 

Medfött, icke brustet cerebralt aneurysm (Q28.-) 

I67.1 Cerebralt aneurysm, icke brustet 
… 

Utesluter: 
Brustet cerebralt aneurysm (I60.-) 

Medfött, icke brustet cerebralt aneurysm (Q28.-) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

2008-01-01 

I68.8*  Andra specificerade cerebrovaskulära 

tillstånd vid sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 

I68.8*  Andra specificerade cerebrovaskulära 

tillstånd vid sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Uremisk apoplexi vid kronisk njursjukdom 

(N18.5†) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

I69 Sena effekter av cerebrovaskulär 

sjukdom  
Anmärkning: 
Detta kodnummer avser följdtillstånd efter sjukdom 

som kodas under I60–I67. Inkluderar tillstånd som 
specificeras som sådana som kvarstår ett år eller mer 

efter det ursprungliga insjuknandet 

I69 Sena effekter av cerebrovaskulär 

sjukdom  
Anmärkning: 
Detta kodnummer avser följdtillstånd till sjukdom 

som kodas under I60-I67. Inkluderar tillstånd som 
specificeras som följdtillstånd eller sena effekter 

eller som kvarstår ett år eller mer efter det 

ursprungliga insjuknandet 

Rättelse av text 

under 
Anmärkning 

pga. felaktig 

översättning 
från ICD-10 

2003-01-01 

I69 

 

Sena effekter av cerebrovaskulär 

sjukdom 
Anmärkning: 

Detta kodnummer avser följdtillstånd efter sjukdom 

som kodas under I60-I67. Inkluderar tillstånd som 
specificeras som följdtillstånd eller sena effekter 

eller som kvarstår ett år eller mer efter det 

ursprungliga insjuknandet 

 

I69 

 

Sena effekter av cerebrovaskulär 

sjukdom  
Anmärkning: 

I69 avser följdtillstånd efter sjukdom som kodas 

under I60-I67.1 och I67.4-I67.9. Inkluderar 
tillstånd som specificeras som följdtillstånd eller 

sena effekter eller som kvarstår ett år eller mer 

efter det ursprungliga insjuknandet 

I69 skall inte användas för kronisk 

cerebrovaskulär sjukdom. Sådana tillstånd kodas 

under I60-I67 

Ändrad text i 
Anmärkning 

 

  

2010-01-01 

I72 Annat aneurysm (artärbråck) 
Innefattar: 

Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) (falskt) 

Utesluter: 
Aneurysm (i): 

• aorta (I71.-) 

• arteriovenöst: 

I72 Annat aneurysm (artärbråck) och 

dissektion 
Innefattar: 

Aneurysm (dissekerande) (rupturerat) 
(varixliknande) (falskt)  

Utesluter: 

Aneurysm (i):  

Ändrad 
kodtext 

Tillägg av text 

under 
Innefattar 

Tillägg av text 
under 

2010-01-01 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gI70.htm+I72
http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gI70.htm+I72
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
   • 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) 

 

• 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) 

Utesluter 

 

I72.0 Aneurysm i arteria carotis I72.0 Aneurysm och dissektion i arteria 

carotis 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

I72.1 Aneurysm i artär i övre extremitet I72.1 Aneurysm och dissektion i artär i 

övre extremitet 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

I72.2 Aneurysm i njurartär I72.2 Aneurysm och dissektion i njurartär Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

I72.3 Aneurysm i arteria iliaca I72.3 Aneurysm och dissektion i arteria 

iliaca 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

I72.4 Aneurysm i artär i nedre extremitet I72.4 Aneurysm och dissektion i artär i 

nedre extremitet 

Ändrad 
kodtext 

2010-01-01 

  I72.5   Aneurysm och dissektion i andra 

precerebrala artärer  
Utesluter:   

Aneurysm och dissektion i arteria carotis (I72.0)  

Ny kod 
 

2010-01-01 

I72.8 Aneurysm i andra specificerade artärer I72.8 Aneurysm och dissektion i andra 

specificerade artärer 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

I72.9 Aneurysm med icke specificerad 

lokalisation 

I72.9 Aneurysm och dissektion med icke 

specificerad lokalisation 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

I77.2 Artärruptur 
Erosion, fistel eller sår i artär 
… 

I77.2 Artärruptur 
Fistel i artär 
… 

Ändring av 

inklusion (se 
även I77.8) 

2008-01-01 

I77.8 Andra specificerade sjukdomar i 

artärer och arterioler 

I77.8 Andra specificerade sjukdomar i 

artärer och arterioler 
Erosion eller sår i artär 

Tillägg av 

inklusion 
2008-01-01 

I84.3 Yttre trombotiserade hemorrojder I84.3 Yttre trombotiserade hemorrojder 
Perianal trombos 

Perianalt hematom (icke-traumatiskt) 

Tillägg av 

inklusioner 
2008-01-01 

I98.2* Esofagusvaricer vid sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
… 

I98.2* Esofagusvaricer utan blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
… 

Ändrad 
kodtext 

 

2008-01-01 

  I98.3* Esofagusvaricer med blödning vid 

sjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Esofagusvaricer vid: 

 leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) 

 schistosomiasis (B65.-†) 

Ny kod 2008-01-01 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gQ20.htm+Q281
http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gI70.htm+I720
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) 
… 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
J00-J06  Akuta infektioner i övre luftvägarna 

J10-J18  Influensa och lunginflammation 

… 

Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) 
… 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
J00-J06  Akuta infektioner i övre luftvägarna 

J09-J18  Influensa och lunginflammation 

… 

Ändring av 

kodintervall i 

avsnitt s. 309 

2007-01-01 

J02.8 Akut faryngit orsakad av andra 

specificerade organismer 
… 

Utesluter: 

Faryngit orsakad av: 

 herpes simplex-virus (B00.2) 

 infektiös mononukleos (B27.-) 

 influensavirus: 

 ej identifierat (J11.1) 

 identifierat (J10.1) 

Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus (B08.5) 

J02.8 Akut faryngit orsakad av andra 

specificerade organismer 
… 

Utesluter: 

Faryngit orsakad av: 

 herpes simplex-virus (B00.2) 

 infektiös mononukleos (B27.-) 

 influensavirus: 

 identifierat (J09, J10.1) 

 ej identifierat (J11.1) 

Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus (B08.5) 

Tillägg av kod 
under 

Utesluter 

 

2007-01-01 

J04.0 Akut laryngit 
… 

Utesluter: 

Kronisk laryngit (J37.0) 
Laryngit orsakad av influensavirus: 

 identifierat (J10.1) 

 ej identifierat (J11.1) 

J04.0 Akut laryngit 
… 

Utesluter: 

Kronisk laryngit (J37.0) 
Laryngit orsakad av influensavirus: 

 identifierat (J09, J10.1) 

 ej identifierat (J11.1) 

Tillägg av kod 
under 

Utesluter 

 

2007-01-01 

J06 Akut övre luftvägsinfektion med 

multipel och icke specificerad 

lokalisation 
Utesluter: 
Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Influensavirus: 

 identifierat (J10.1) 

 ej identifierat (J11.1) 
 

J06 Akut övre luftvägsinfektion med 

multipel och icke specificerad 

lokalisation 
Utesluter: 
Akut luftvägsinfektion UNS (J22) 

Influensavirus: 

 identifierat (J09, J10.1) 

 ej identifierat (J11.1) 

 

Tillägg av kod 

under 

Utesluter 
 

2007-01-01 

INFLUENSA OCH LUNGINFLAMMATION 

(J10-J18) 

INFLUENSA OCH LUNGINFLAMMATION 

(J09-J18) 

Ändring av 
kodintervall i 

avsnitt s. 312 

2007-01-01 

  J09 Influensa orsakad av identifierat 

fågelinfluensavirus 
Influenza e viro influenzae aviariae identificato 
Influensa orsakad av influensavirus som normalt 

endast infekterar fåglar och, mindre ofta, andra 

djur 

Ny kategori 

 

2007-01-01 

J09 Influensa orsakad av identifierat 

fågelinfluensavirus 
Influensa orsakad av influensavirus som normalt 

endast infekterar fåglar och, mindre ofta, andra djur 

J09 Influensa orsakad av vissa 

identifierade influensavirus 
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: 

Ytterliggare virusstammar får endast inkluderas 

efter rekommendation av WHO 

Tilläggskod kan användas för att identifiera  

pneumoni eller annan manifestation 

Ändrad 
kodtext 

Ändrad 

inklusion 
Tillägg av 

Innefattar 

Tillägg av 
Anmärkning 

2010-01-01 

J09 Influensa orsakad av vissa identifierade 

influensavirus 
Influensa orsakad av influensavirusstammar av 

särskild epidemiologisk betydelse med överföring 

mellan djur till människa eller människa till 
människa, begränsad enbart till de nedan nämnda.  

J09 Influensa orsakad av vissa 

identifierade influensavirus 
Influensa orsakad av influensavirusstammar av 

särskild epidemiologisk betydelse med överföring 

mellan djur till människa eller människa till 
människa, begränsad enbart till de nedan nämnda.  

Tillägg av 
Utesluter 

 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

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 

 

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) 

Haemophilus influenzae-pneumoni (J14) 

J10 Influensa orsakad av identifierat 

influensavirus 
Influenza e viro influenzae identificato 

… 

J10 Influensa orsakad av annat 

identifierat influensavirus 
Influenza e alio viro influenzae identificato 
… 

Ändrad 

kodtext 
 

2007-01-01 

J10.0 Influensa med pneumoni, 

influensavirus identifierat 
Influensa(bronko)pneumoni, influensavirus 

identifierat 

J10.0 Influensa med pneumoni, annat 

identifierat influensavirus identifierat 
Influensa(bronko)pneumoni, annat identifierat 

influensavirus  

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 

2007-01-01 

J10.1 Influensa med andra respiratoriska 

manifestationer, influensavirus 

identifierat 

… 

J10.1 Influensa med andra respiratoriska 

manifestationer, annat identifierat 

influensavirus 

… 

Ändrad 
kodtext 

 

2007-01-01 

J10.8 Influensa med andra manifestationer, 

influensavirus identifierat 

… 

J10.8 Influensa med andra manifestationer, 

annat identifierat influensavirus  

… 

Ändrad 

kodtext 

 

2007-01-01 

J12 Viruspneumoni som ej klassificeras 

annorstädes 
Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra virus än 
influensa  

Utesluter: 

… 
Pneumoni: 

 interstitiell UNS (J84.9) 

 lipoid (J69.1) 

 medfödd (P23.0) 

 vid influensa (J10.0, J11.0) 

J12 

J12    

Viruspneumoni som ej klassificeras 

annorstädes 
Innefattar: 

Bronkopneumoni orsakad av andra virus än 
influensa  

Utesluter: 

… 
Pneumoni: 

 interstitiell UNS (J84.9) 

 lipoid (J69.1) 

 medfödd (P23.0) 

 vid influensa (J09, J10.0, J11.0) 

Tillägg av kod 

under 

Utesluter 

2007-01-01 

  J12.3 Pneumoni orsakad av humant 

metapneumovirus  

Ny kod 2010-01-01 

J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 

 

J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 
Innefattar: 

Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS]    
Anmärkning:  

Vid SARS anges J12.8 som primärkod och U04.9 

som tilläggskod  

Tillägg av 

Innefattar 
Tillägg av 

Anmärkning 

2007-01-01 

J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar 
Pneumoni vid: 

 ascaridiasis (B77.8†) 

 schistosomiasis (B65.-†) 

 toxoplasmos (B58.3†) 

J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar 
Pneumoni vid: 

 ascaridiasis (B77.8†) 

 Pneumocystis carinii-infektion 

(B59†) 

 schistosomiasis (B65.-†) 

 toxoplasmos (B58.3†) 

Tillägg av 
inklusion 

2005-01-01 

  J21.1 Akut bronkiolit orsakad av humant 

metapneumovirus 

Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

J34.1 Cysta och mukocele i nässinus J34.1 Cysta och mukocele i näshåla och 

nässinus 

Ändrad 

kodtext 

1998-01-01 

J38 Sjukdomar i stämbanden och i 

struphuvudet som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Medfödd laryngeal stridor (Q31.4) 

Stridor (R06.1) 

J38 Sjukdomar i stämbanden och i 

struphuvudet som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8) 
Stridor UNS (R06.1) 

Ändring av 

texter och 

koder under 
Utesluter  

2005-01-01 

J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med 

akut nedre luftvägsinfektion 
Utesluter: 

Med influensa (J10-J11) 

J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

med akut nedre luftvägsinfektion 
Utesluter: 

Med influensa (J09-J11) 

Ändring av 

kodintervall 

under 
Utesluter 

2007-01-01 

J44.8 Annan specificerad kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom 
Kronisk bronkit med emfysem 

 

J44.8 Annan specificerad kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom 
Kronisk bronkit med emfysem 

Utesluter:  

Med akut nedre luftvägsinfektion (J44.0) 
Med akut exacerbation (J44.1) 

Tillägg av 
Utesluter 

 

2008-01-01 

J60 Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av stenkolsdamm 
… 
Utesluter: 

Med tuberkulos (J65) 

J60 Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av stenkolsdamm 
… 
Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2005-01-01 

J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av asbest och andra mineralfibrer 
… 
Utesluter: 

Med tuberkulos (J65) 

J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av asbest och andra mineralfibrer 
… 
Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2005-01-01 

J63 Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av annat oorganiskt damm 
Utesluter:  
Med tuberkulos (J65) 

J63 
J6363 

Pneumokonios (dammlunga) orsakad 

av annat oorganiskt damm 
Utesluter: 
Med tuberkulos i A15-A16 (J65) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2005-01-01 

J64 Icke specificerad pneumokonios 

(dammlunga) 
Utesluter: 

Med tuberkulos (J65) 

J64 Icke specificerad pneumokonios 

(dammlunga) 
Utesluter: 

Med tuberkulos i A15-A16 (J65)  

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2005-01-01 

J85.1 Lungabscess med pneumoni 
Utesluter: 
Med pneumoni orsakad av specificerad organism 

(J10-J16)  

J85.1 Lungabscess med pneumoni 
Utesluter: 
Med pneumoni orsakad av specificerad organism 

(J09-J16) 

Ändring av 
kodintervall 

under 

Utesluter 

2007-01-01 

J96 Respiratorisk insufficiens 

(andningssvikt) som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

... 

Respiratorisk distress hos nyfödd [IRDS] (P22.0) 
Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp (J95.-) 

J96 Respiratorisk insufficiens 

(andningssvikt) som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

… 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) 
Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp (J95.-) 

Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80) 

Ändring av 

text och kod 

under 

Utesluter 
Tillägg under 

Utesluter 

2008-01-01 

K04.0 Pulpit 
Akut pulpit 

Kronisk pulpit 

Pulpaabscess 
Pulpapolyp 

Varig pulpit 

K04.0 Pulpit 
- akut 

- kronisk 

- reversibel 
- irreversibel 

- UNS 

Inklusioner 
utgår 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

K07.6 Rubbningar i käkleden 
… 
 
Utesluter: 

Aktuell luxation av käkleden (S03.0) 

… 

K07.6 Rubbningar i käkleden 

… 

Recidiverande (habituell) käkledsluxation 
Utesluter: 

Aktuell skada med luxation av käkled (S03.0) 

… 

Tillägg av 

inklusion 

Ändring av 

kodtext under 

Utesluter 

2004-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

K09.0 Odontogena utvecklingscystor 
Eruptionscysta 

Follikulär cysta 

Gingival cysta 
Keratogen cysta 

Lateral parodontal cysta 

Primordialcysta 

K09.0 Odontogena utvecklingscystor 
Eruptionscysta 

Follikulär cysta 

Gingival cysta 

Lateral parodontal cysta 

Inklusioner 

utgår (se även 

D16) 

2010-01-01 

K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor i 

mun- och käkregionen 
Globulomaxillär cysta 

Mediancysta 

Nasopalatinal cysta 

K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor i 

mun- och käkregionen 
Globulomaxillär cysta  

Incisivkanalcysta 

Nasolabial cysta  

Nasopalatinal cysta 

Inklusion utgår 
Tillägg av 

inklusioner 

 

2011-01-01 

K09.8 Andra specificerade cystor i mun- och 

käkregionen som ej klassificeras 

annorstädes 
Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i 
munnen 

Epsteins pärla 

Nasoalveolär cysta 

Nasolabial cysta 

K09.8 Andra specificerade cystor i mun- och 

käkregionen som ej klassificeras 

annorstädes 
Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i 
munnen 

Epsteins pärla 

Inklusioner 

utgår (se även 

K09.1) 

2011-01-01 

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

• läkemedelsutlöst 
• strålningsutlöst 

• UNS  

• viral 
 

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak 

(kapitel XX) 
 

Utesluter: 

mukosit (ulcerativ) i:  
• näshåla och nässinus (J34.8)  

• vagina och vulva (N76.8)  

• matsmältningsorganen (med undantag för 

munhåla och orofarynx) (K92.8)  

Ny kod 2010-01-01 

K22.1 Sår i esofagus 
Peptiskt sår 

Svamputlöst sår 

Sår i esofagus (orsakat av): 

 kemikalier 

 läkemedel 

 UNS 

… 

 

K22.1 Sår i esofagus 
Peptiskt sår 

Svamputlöst sår 

Sår i esofagus (orsakat av): 

 kemikalier 

 läkemedel 

 UNS 

Ulcerativ esofagit 
… 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

  K22.7  Barretts esofagus 
Barretts syndrom 

Utesluter:  
Barretts sår (K22.1) 

Ny kod 2006-01-01 

K29 Inflammation i magsäcken och 

tolvfingertarmen 
Utesluter: 

Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8) 
Zollinger-Ellisons syndrom (E16.8) 

K29 Inflammation i magsäcken och 

tolvfingertarmen 
Utesluter: 

Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8) 

Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4) 

Ändring av 

hänvisnings-

kod under 
Utesluter 

1999-01-01 

  K31.7 Polyp i magsäcken och 

tolvfingertarmen 
Utesluter: 

Adenomatös polyp i magsäcken (D13.1) 

Ny kod 1998-01-01 

K35.0 Akut appendicit med allmän peritonit 
Appendicit (akut) med perforation, peritonit 
(generaliserad), ruptur 

K35.0 Akut appendicit med allmän peritonit 
Appendicit (akut) med: 

 perforation 

 peritonit (generaliserad) (lokaliserad) efter 

Ändring av 
inklusion 

2005-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
ruptur eller perforation 

 ruptur 

K35.0 Akut appendicit med allmän peritonit 
Appendicit (akut) med: 
• perforation 

• peritonit (generaliserad) (lokaliserad) efter ruptur 

eller perforation 

• ruptur 

  Kod utgår (se 

även K35.2, 
K35.3, K35.8) 

 

2010-01-01 

K35.1 Akut appendicit med peritonealabscess 
Abscess i appendix 

  Kod utgår (se 

även K35.2, 

K35.3, K35.8) 

2010-01-01 

  K35.2 Akut appendicit med generaliserad 

peritonit 
Appendicit (akut) med generaliserad (diffus) 

peritonit efter ruptur eller perforation 

Ny kod 2010-01-01 

  K35.3 Akut appendicit med lokaliserad 

peritonit 
Akut appendicit med lokaliserad peritonit med 
eller utan ruptur eller perforation  

Akut appendicit med peritoneal abscess 

Ny kod 2010-01-01 

  K35.8 Annan och icke specificerad akut 

appendicit 
Akut appendicit utan uppgift om generaliserad 

eller lokaliserad peritonit 

Ny kod 2010-01-01 

K35.9 Akut appendicit, ospecificerad 
Akut appendicit utan perforation, peritonealabscess, 

peritonit, ruptur 

 

K35.9 Akut appendicit, ospecificerad 
Akut appendicit med peritonit, lokaliserad eller 

UNS 
Akut appendicit utan: 

 generaliserad peritonit 

 perforation 

 peritonealabscess 

 ruptur 

Ändring av 

inklusion 

Tillägg av 
inklusion 

 

2005-01-01 

K35.9 Akut appendicit, ospecificerad 
 Akut appendicit med peritonit, lokaliserad eller 

UNS 
 Akut appendicit utan:  

• generaliserad peritonit 

• perforation 
• peritonealabscess 

• ruptur 

  Kod utgår (se 

även K35.2, 

K35.3, K35.8) 

2010-01-01 

K43.0 Inklämt främre bukväggsbråck utan 

gangrän 

 

K43.0 Inklämt ärrbråck utan gangrän 
Ärrbråck utan gangrän: 

 inkarcererat 

 irreponibelt 

 med obstruktion 

 strangulerat 

Ändrad 

kodtext  
Tillägg av 

inklusion 

 
 

2011-01-01 

K43.1 Främre bukväggsbråck med gangrän K43.1 Ärrbråck med gangrän Ändrad 

kodtext 

2011-01-01 

  K43.2 Ärrbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Ärrbråck UNS 

Ny kod 

 

2011-01-01 

  K43.3 Inklämt parastomalt bråck utan 

gangrän 
Parastomalt bråck utan gangrän: 

 inkarcererat 

 irreponibelt 

 med obstruktion 

 strangulerat 

Ny kod 

 

2011-01-01 

  K43.4 Parastomalt bråck med gangrän Ny kod 2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  K43.5 Parastomalt bråck utan inklämning 

eller gangrän 
Parastomalt bråck UNS 

Ny kod 

 

2011-01-01 

  K43.6 Annat och ospecificerat inklämt 

främre bukväggsbråck utan gangrän 
Bråck utan gangrän: 

 epigastriskt 

 hypogastriskt 

 medellinje 

 Spigeli 

 

Varje tillstånd nämnt under K43.6 utan gangrän: 

 inkarcererat 

 irreponibelt 

 med obstruktion 

 strangulerat 

Ny kod 

 

2011-01-01 

  K43.7 Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck med gangrän 
Varje tillstånd nämnt under K43.6 specificerat 

som gangränöst 

Ny kod 
 

2011-01-01 

K43.9 Främre bukväggsbråck 

utan inklämning eller 

gangrän 
Främre bukväggsbråck UNS 

K43.9 Annat och ospecificerat främre 

bukväggsbråck utan inklämning eller 

gangrän 
Främre bukväggsbråck UNS 

Ändrad 

kodtext 

2011-01-01 

K51.0  Ulcerös (kronisk) enterokolit 
Total ulcerös kolit 

 

K51.0  Total ulcerös (kronisk) kolit 
Innefattar.  

Refluxileit vid ulcerös kolit 

 

Ändrad 

kodtext 

Inklusion utgår 

Tillägg av 

Innefattar 

2007-01-01 

K51.1  Ulcerös (kronisk) ileokolit 
Back-wash ileit 

  Kod utgår 2007-01-01 

K51.4  Pseudopolypos i tjocktarmen K51.4 Pseudopolypos i tjocktarmen 
Inflammatoriska polyper 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

K51.5 Ytlig proktokolit 

 

K51.5 Vänstersidig kolit Ändrad 
kodtext 

2007-01-01 

K51.9  Ulcerös kolit, ospecificerad 
Ulcerös enterit UNS 

K51.9 Ulcerös kolit, ospecificerad Inklusion utgår 2007-01-01 

  K52.3 Obestämbar kolit Ny kod 2007-01-01 

K52.8 Annan specificerad icke infektiös 

gastroenterit och kolit 

Eosinofil gastrit eller gastroenterit 

Kollagen kolit 

”Pouchit” 

K52.8 Annan specificerad icke infektiös 

gastroenterit och kolit 

Eosinofil gastrit eller gastroenterit 

Kollagen kolit 

Lymfocytär kolit 
Mikroskopisk kolit  

”Pouchit” 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 

K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit, 

ospecificerad 
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit 
specificerad som icke infektiös eller UNS i länder 

där tillstånden kan antas vara av icke infektiöst 

ursprung 
Utesluter: 

Funktionell diarré (K59.1) 

Icke specificerad kolit, diarré, enterit och 

gastroenterit i länder där tillstånden kan antas vara 

av infektiöst ursprung (A09) 

Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09) 
Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3) 

K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit, 

ospecificerad 
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit 
specificerad som icke infektiös  

Utesluter: 

Funktionell diarré (K59.1) 
Icke specificerad 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) 

 

Ändring av 

inklusion 
Ändring av 

text och koder 

under 
Utesluter 

2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Psykogen diarré (F45.3)  

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och 

tarmpassagehinder utan uppgift om 

bråck 
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) 
Neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras 

under P76.- 

… 

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och 

tarmpassagehinder utan uppgift om 

bråck 
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) 

… 

 

Text under 

Utesluter utgår 

(se även 
K56.6) 

2005-01-01  

K56.6 Annan och icke specificerad 

obstruktion av tarmen 
… 

 

K56.6 Annan och icke specificerad 

obstruktion av tarmen 

… 
Utesluter: 

Annan och ospecificerad neonatal tarmobstruktion 
som kan klassificeras under P76.8, P76.9 

Tillägg av 

Utesluter 

2005-01-01 

K62.8 Andra specificerade sjukdomar i anus 

och rektum 
Perforation (icke traumatisk) av rektum 

Proktit UNS 

K62.8 Andra specificerade sjukdomar i anus 

och rektum 
Proktit UNS 

Inklusion utgår 2005-01-01 

  K63.5 Polyp i tjocktarmen 
Utesluter: 

Adenomatös polyp i kolon (D12.6) 

Polypos i kolon (D12.6) 

Ny kod 1998-01-01 

  K75.4 Autoimmun hepatit Ny kod 1998-01-01 

K75.8 Andra specificerade inflammatoriska 

leversjukdomar 

K75.8 Andra specificerade inflammatoriska 

leversjukdomar 
Icke-alkoholorsakad steatohepatit 

Non-alcoholic steatohepatitis [NASH] 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

K76.0 Fettlever som ej klassificeras 

annorstädes 

K76.0 Fettlever som ej klassificeras 

annorstädes 
Icke-alkoholorsakad fettlever 
Non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD] 

Utesluter:  

Icke-alkoholorsakad steatohepatit  

Tillägg av 

inklusioner 
Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

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

Hepatoptos 

K76.8  Andra specificerade sjukdomar i 

levern 
Fokal nodulär hyperplasi i levern 

Hepatoptos 

Levercysta (enkel) 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  K85.0 Idiopatisk akut pankreatit Ny kod 2006-01-01 

  K85.1 Biliär akut pankreatit 
Gallstenspankreatit 

Ny kod 2006-01-01 

  K85.2  Alkoholutlöst akut pankreatit Ny kod 2006-01-01 

  K85.3 Läkemedelsutlöst akut pankreatit 
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel (kapitel XX) 

Ny kod 2006-01-01 

  K85.8 Annan akut pankreatit Ny kod 2006-01-01 

  K85.9 Akut pankreatit, ospecificerad Ny kod 2006-01-01 

K92.1 Melena 

 

K92.1 Melena 
Utesluter:  

Ockult blod i avföring (R19.5) 

Tillägg av 
Utesluter 

2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

L27 Dermatit orsakad av förtärda ämnen 
Dermatitis e materia consumpta 

… 

L27 Dermatit orsakad av förtärda eller på 

annat sätt tillförda ämnen 
Dermatitis e substantiis consumptis sive alio modo 

allatis 
… 

Ändrad 

kodtext 

2007-01-01 

L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av 

läkemedel 

… 

 

L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad 

av läkemedel 
Innefattar: 

Parenteralt tillförda läkemedel 
… 

Tillägg av 

Innefattar 

2007-01-01 

L27.1 Lokaliserad hudreaktion orsakad av 

läkemedel 

… 

 

L27.1 Lokaliserad hudreaktion orsakad av 

läkemedel 
Innefattar: 

Parenteralt tillförda läkemedel 
… 

Tillägg av 

Innefattar 

2007-01-01 

L8989 Trycksår 
Dekubitalsår 

Gipssår 

Liggsår 

L8989 Trycksår  
Innefattar: 

Hudområde utsatt för tryck 

Dekubitalsår 
Gipssår 

Liggsår 

Anmärkning:  
Multipla lokalisationer av olika grader anges 

endast med kod för den högsta graden 

Utesluter: 

Dekubitalsår i cervix (uteri) (N86) 

Tillägg av 

Innefattar 

Tillägg av 
Anmärkning 

Tillägg av 

Utesluter 

2007-01-01 

  L89.0 Trycksår grad 1 (tryckskada) 
Tryckskada begränsad till enbart erytem 

Anmärkning:  
Tryckskadan uppträder såsom ett avgränsat 

område med bestående rodnad (erytem) som inte 

bleknar vid tryck. Ingen hudförlust 

Ny kod 2007-01-01 

  L89.1 Trycksår grad 2 
Trycksår med epitelskada med blåsa, spricka eller 
avskavning av huden  

Trycksår med hudförlust UNS 

Ny kod 
 

 

2007-01-01 

  L89.2 Trycksår grad 3 
Trycksår med fullhudsdefekt utan djup sårhåla 
Trycksår med nekros av subkutan vävnad ned till 

underliggande fascia 

Ny kod 2007-01-01 

  L89.3 Trycksår grad 4 
Trycksår med djup sårhåla  

Trycksår med vävnadsnekros ned till muskel, ben, 

sena eller ledkapsel 

Ny kod 2007-01-01 

  L89.9 Trycksår, ospecificerat 
Trycksår utan uppgift om grad 

Ny kod 2007-01-01 

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus 
Utesluter: 

Lichen sclerosus på externa könsorgan: 

 kvinnliga (N90.4) 

 manliga (N48.0) 

Tillägg av 

Utesluter 

2002-01-01 

L91.0  Keloidärr 
Keloid 

Hypertrofiskt ärr 

Utesluter: 
Aknekeloid (L73.0) 

Ärr UNS (L90.5) 

L91.0  Hypertrofiskt ärr 
Keloid 

Keloidärr 

Utesluter: 
Aknekeloid (L73.0) 

Ärr UNS (L90.5) 

Ändrad 

kodtext  

Tillägg av 
inklusion 

(kodtext och 

inklusion byter 
plats)   

2010-01-01 

L97 Bensår som ej klassificeras annorstädes L97 Bensår som ej klassificeras Tillägg under 2007-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Utesluter: 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 
Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som klassificeras under 

A00-B99 
Variköst sår (I83.0, I83.2) 
 

annorstädes 
Utesluter: 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 
Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som klassificeras under 

A00-B99 
Trycksår (tryckskada) (L89) 

Variköst sår (I83.0, I83.2) 

Utesluter 

L98.4 Kroniskt hudsår som ej klassificeras 

annorstädes 
… 
Utesluter: 

Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97) 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 

Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som klassificeras under 
A00-B99 

Variköst sår (I83.0, I83.2) 

L98.4 Kroniskt hudsår som ej klassificeras 

annorstädes 
… 
Utesluter: 

Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97) 

Dekubitalsår (L89) 

Gangrän (R02) 

Hudinfektioner (L00-L08) 

Specificerade infektioner som klassificeras under 
A00-B99 

Trycksår (tryckskada) (L89) 

Variköst sår (I83.0, I83.2) 

Tillägg under 

Utesluter 
 

2007-01-01 

SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M00-M99) 
Utesluter:  

… 

SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M00-M99) 
Utesluter:  
… 

Vissa rubbningar i käkleden (K07.6) 

Tillägg under 

Utesluter 
s. 381 

2005-01-01 

M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion 
Tilläggskod kan användas för att ange 

nedsättningens art (N17-N19) 

Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 

M24.4 Recidiverande luxation och subluxation 

i led 
Utesluter: 

… 

M24.4 Recidiverande luxation och 

subluxation i led 
Utesluter: 

… 

Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6) 

Tillägg under 

Utesluter 

2004-01-01 

M24.8 Andra specificerade rubbningar i leder 

som ej klassificeras annorstädes 
Irritable hip 

M24.8 Andra specificerade rubbningar i 

leder som ej klassificeras annorstädes 
Irritable hip 

Utesluter:  

Iliotibial band syndrome (M76.3) 

Tillägg av 

Utesluter 

 

2008-01-01 

M24.8 Andra specificerade rubbningar i leder 

som ej klassificeras annorstädes 
Irritable hip 

Utesluter: 

Iliotibial band syndrome (M76.3) 

M24.8 Andra specificerade rubbningar i 

leder som ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

Iliotibial band syndrome (M76.3) 

Inklusion utgår 

(se även 

M65.8) 

2010-01-01 

INFLAMMATORISKA SYSTEMSJUKDOMAR 

(M30-M36)  

… 
Utesluter: 

Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp 
(klassificeras under tillämplig sjukdomskategori) 

INFLAMMATORISKA 

SYSTEMSJUKDOMAR (M30-M36)  

… 
Utesluter: 

Antifosfolipidantikroppssyndrom (D68.6) 
Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp 

(klassificeras under tillämplig sjukdomskategori) 

Tillägg under 

Utesluter  

s. 392 

2007-01-01 

  M31.7 Mikroskopisk polyangiit 
Mikroskopisk polyarterit 
Utesluter: 

Polyarteritis nodosa (M30.0) 

Ny kod 2006-01-01 

M32.1† Systemisk lupus erythematosus med 

engagemang av organ och organsystem 
………….. 
Systemisk lupus erythematosus med: 

 lungengagemang (J99.1*) 

 njurengagemang (N08.5*, N16.4) 

M32.1† Systemisk lupus erythematosus med 

engagemang av organ och 

organsystem 
………….. 

Systemisk lupus erythematosus med: 

 lungengagemang (J99.1*) 

Tillägg av 

asterisk (*) i 

inklusion 

1997-04-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
 njurengagemang (N08.5*, N16.4*) 

M36.1* Artropati vid tumörsjukdom (C00-

D48†) 
Artropati vid: 

• leukemi (C91-C95†) 
• malign histiocytos (C96.1†) 

• multipelt myelom (C90.0†) 

M36.1* Artropati vid tumörsjukdom (C00-

D48†) 
Artropati vid: 

• leukemi (C91-C95†) 
• malign histiocytos (C96.8†) 

• multipelt myelom (C90.0†) 

Ändrad kod i 

inklusion 

2010-01-01 

M51.1 Disksjukdomar (diskbråck) i 

lumbalregionen och andra regioner 

med radikulopati 

M51.1† Disksjukdomar (diskbråck) i 

lumbalregionen och andra regioner 

med radikulopati (G55.1*) 

Rättelse av kod 

(† saknas) och 
kodtext (*-kod 

saknas) 

2002-01-01 

M62.2 Ischemisk muskelinfarkt 
Utesluter: 
Kompartmentsyndrom (T79.6) 

… 

M62.2 Ischemisk muskelinfarkt 
Kompartmentsyndrom, icke-traumatiskt 
Utesluter: 

Kompartmentsyndrom, traumatiskt (T79.6) 

… 

Tillägg av 

inklusion 
Ändring av 

text under 
Utesluter 

2005-01-01 

M65.8  Annan specificerad synovit och 

tenosynovit 

M65.8  Annan specificerad synovit och 

tenosynovit      
Irritable hip 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har 

samband med användning, 

överansträngning och tryck 
Innefattar: 
Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i 

yrket 

Utesluter: 
Bursit: 

• i axel (M75.5) 

• UNS (M71.9) 

Entesopatier (M76-M77) 

M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har 

samband med användning, 

överansträngning och tryck 
Innefattar: 
Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i 

yrket 

Utesluter: 
Bursit: 

• i axel (M75.5) 

• UNS (M71.9) 
Entesopatier (M76-M77) 

Trycksår och tryckskador (L89.-) 

Tillägg av text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

M72.3 Nodulär fasciit   Kod utgår (se 

även M72.4) 

2005-01-01 

M72.4 Pseudosarkomatös fibromatos M72.4 Pseudosarkomatös fibromatos 
Nodulär fasciit 

Tillägg av 
inklusion 

2005-01-01 

M72.5 Fasciit som ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 
Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) 

Nodulär fasciit (M72.3) 

Plantar fasciit (M72.2) 

  

Kod utgår (se 
även M72.8) 

2005-01-01 

  

M72.6 Nekrotiserande fasciit 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 

Ny kod 2005-01-01 

M72.8 Andra fibroplastiska sjukdomar 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) 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

Utesluter 

2005-01-01 

M72.9 Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad M72.9 Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad 
Fasciit UNS 

Fibromatos UNS 

Tillägg av 
inklusioner 

2005-01-01 

M79.0 Reumatism, ospecificerad 
Fibromyalgi 
Fibrosit 

Utesluter: 

Palindrom reumatism (M12.3) 

M79.0 Reumatism, ospecificerad 
Utesluter:  
Fibromyalgi (M79.7) 

Palindrom reumatism (M12.3) 

 

Inklusioner 

utgår 

Tillägg under 

Utesluter (se 

även M79.7) 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  M79.7 Fibromyalgi 
Fibromyosit 

Fibrosit 

Myofibrosit 

Ny kod 2006-01-01 

M85.8 Andra specificerade rubbningar i 

bentäthet och benstruktur 
Hyperostos i skelett med undantag för skallben 

Utesluter: 

Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] (M48.1) 

M85.8 Andra specificerade rubbningar i 

bentäthet och benstruktur 
Förvärvad osteoskleros 

Hyperostos i skelett med undantag för skallben 

Utesluter: 
Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] 

(M48.1) 

Osteoskleros: 

 kongenital (Q77.4) 

 med myelofibros (D75.8) 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg under 

Utesluter 
 

 

2006-01-01 

M89.6 Osteopati efter polio 
Tilläggskod kan användas för att ange tidigare polio 

(B91) 

M89.6 Osteopati efter polio 
Tilläggskod kan användas för att ange tidigare 

polio (B91) 

Utesluter:  

postpoliosyndrom (G14) 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 

M94.0 Tietzes syndrom M94.0 Tietzes syndrom 
Kostokondrit 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

M95.2 Annan förvärvad deformitet av 

huvudet 

 

M95.2 Annan förvärvad deformitet av 

huvudet 
Förvärvad positionell plagiocefali 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08)  

… 
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (Kap XX) eller 

samtidig njursvikt (N17-N19) 
Utesluter: 

Hypertoni med njursjukdom (I12.-)  

GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08) 

… 
Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande 

akut (N17.-), kronisk (N18.-) eller ospecificerad (N19) njursvikt 

eller för att ange yttre orsak (kap. XX) 
Utesluter: 

Hypertoni med njursjukdom (I12.-) 

Ändring av 
anvisning 

2010-01-01 

N05 Icke specificerad glomerulonefrit 
……………… 
Utesluter:  

Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12) 

N05 Icke specificerad glomerulonefrit 
……………… 
Utesluter:  

Nefropati UNS utan morfologisk skada (N28.9) 

Njursjukdom UNS utan morfologisk skada 
(N28.9) 

Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12) 

Tillägg under 

Utesluter 

2002-01-01 

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.-†) 
• septikemi (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.-†) 

• sepsis (A40-A41†) 

• strongyloidiasis (B78.-†) 

• syfilis (A52.7†) 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

N08.5* Glomerulära sjukdomstillstånd vid 

systemsjukdomar i bindväv 
Glomerulussjukdomar vid: 

 Goodpastures syndrom (M31.0†) 

 polyarteritis nodosa (M30.0†) 

 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†) 

 mikroskopisk polyangiit 

(M31.7†) 

 systemisk lupus erythematosus (M32.1†) 

 trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†) 

 Wegeners granulomatos (M31.3†) 

Ändring av 

inklusion 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

TUBULO-INTERSTITIELLA 

NJURSJUKDOMAR (N10-N16) 

…  
Innefattar: 

Pyelonefrit 
Utesluter: 

Pyeloureteritis cystica (N28.8) 

 

TUBULO-INTERSTITIELLA 

NJURSJUKDOMAR (N10-N16) 

… 
Innefattar: 

Pyelonefrit 
Utesluter: 

Pyeloureteritis cystica (N28.8) 

 
Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande 

kronisk njursvikt (N18.-) 

Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 

N15 Andra tubulo-interstitiella 

njursjukdomar  
Utesluter:  
Nephropathia epidemica (”Norrlandsnefrit”) (A98.5)  

N15 Andra tubulo-interstitiella 

njursjukdomar  
Utesluter:  
Nephropathia epidemica (sorkfeber) (N08.0*, 

A98.5†) 

Ändrad text 

under 
Utesluter 

2009-01-01 

N16.0*  Tubulo-interstitiella njursjukdomar 

vid infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar som klassificeras 

annorstädes 
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: 

• brucellos (A23.-†) 
• difteri (A36.8†) 

• salmonellainfektion (A02.2†) 

• septikemi (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†) 

• sepsis (A40-A41†) 

• toxoplasmos (B58.8†) 

Ändring av 

inklusion 

2010-01-01 

N17 Akut njursvikt 

 
N17 Akut njursvikt 

Innefattar:  

Akut njurinsufficiens 

Tillägg av 

Innefattar 

2006-01-01 

N18  Kronisk njursvikt 
Innefattar: 
Diffus glomeruloskleros 

Kronisk uremi 

Utesluter: 

Kronisk njursvikt vid hypertoni (I12.0) 

N18  Kronisk njursvikt 
Innefattar: 
Diffus glomeruloskleros 

Kronisk uremi 

 
Tilläggskod kan användas för att ange 

underliggande sjukdom respektive förekomst av 

hypertoni 
Utesluter: 

Kronisk njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0) 

Tillägg av 

anvisning 
Ändrad text 

under 

Utesluter 

2010-01-01 

N18.0 Njursjukdom i slutstadiet   Kod utgår 2010-01-01 

  N18.1  Kronisk njursjukdom utan 

funktionsnedsättning, stadium 1 
Njurskada med normal eller ökad glomerulär 

filtrationshastighet (GFR mer än 90 mL/min)  

Ny kod 2010-01-01 

  N18.2  Kronisk njursvikt, stadium 2 
Njurskada med lätt nedsatt glomerulär 

filtrationshastighet (GFR 60-89 mL/min) 

Ny kod 2010-01-01 

  N18.3  Kronisk njursvikt, stadium 3 
Njurskada med måttligt nedsatt glomerulär 

filtrationshastighet (GFR 30-59 mL/min) 

Ny kod 2010-01-01 

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

filtrationshastighet (GFR 15-29 mL/min) 

Ny kod 2010-01-01 

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

• funktionssvikt av allograft 
• UNS 
• dialysbehandlad 

• utan dialys eller transplantat                                                                    

Uremisk:                                                              

Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
•apoplexi† (I68.8*) 

• demens† (F02.8*) 

• neuropati† (G63.8*) 
• paralys† (G99.8*) 

• perikardit† (I32.8*) 

N18.8  Annan kronisk njursvikt 
Uremisk neuropati† (G63.8*) 

Uremisk perikardit† (I32.8*) 

  Kod utgår 2010-01-01 

N19 Njursvikt, icke specificerad som akut 

eller kronisk 
Uremia UNS 

Utesluter: 

Njursvikt vid hypertoni (I12.0) 

Uremi hos nyfödd (P96.0) 

N19  Njursvikt, icke specificerad som akut 

eller kronisk                                            
Njurinsufficiens UNS  

Uremia UNS 

Utesluter: 
Njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0) 

Uremi hos nyfödd (P96.0) 

Tillägg av 
inklusion 

Ändrad text 

under 
Utesluter 

2010-01-01 

N20 Sten i njure och uretär (urinledare) 
Utesluter: 

Med hydronefros (N13.2) 

N20 Sten i njure och uretär (urinledare) 
Innefattar:  
Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna 

Utesluter: 

Med hydronefros (N13.2) 

Tillägg av 

inklusion  

2010-01-01 

N20.9 Sten i urinvägarna, ospecificerad 
Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna 

N20.9 Sten i urinvägarna, ospecificerad  Inklusion utgår 
(se även N20) 

2010-01-01 

N26 Icke specificerad skrumpnjure 
Renal skleros UNS 

Terminal njuratrofi 

Utesluter: 
Diffus glomeruloskleros (N18.-) 

Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk 

nefroskleros (I12.-) 
Liten njure av okänd orsak (N27.-) 

Skrumpnjure med hypertoni (I12.-) 

N26 Icke specificerad skrumpnjure 
Renal skleros UNS 

Terminal njuratrofi 

Utesluter: 
Diffus glomeruloskleros (N18.-) 

Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk 

nefroskleros (I12.-) 
Liten njure av okänd orsak (N27.-) 

Skrumpnjure orsakad av hypertoni (I12.-) 

Ändring under 

Utesluter 

 

2011-01-01 

N29.8*  Andra sjukdomstillstånd i njure och 

uretär vid andra sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 

N29.8*  Andra sjukdomstillstånd i njure och 

uretär vid andra sjukdomar som 

klassificeras annorstädes 
Cysteininlagringssjukdom (E72.0†) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

N39.3 Stressinkontinens 
Ansträngningsinkontinens 

 

N39.3 Stressinkontinens 
Ansträngningsinkontinens 

Sfinkterinsufficiens 

Skrattinkontinens 

Tillägg av 

inklusioner 

2005-01-01 

N39.4 Annan specificerad urininkontinens 
Reflexinkontinens 

Trängningsinkontinens 

Överfyllnadsinkontinens 

… 

N39.4 Annan specificerad urininkontinens 
Blandinkontinens (samtidig förekomst av 

ansträngnings- och trängningsinkontinens) 

Trängningsinkontinens 
Överfyllnadsinkontinens 

… 

Inklusion utgår 
Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 

N40 Prostataförstoring 
Hyperplasia prostatae 
Adenofibromatös hyperplasi av prostata 

Adenom (benignt) i prostata 

Avflödeshinder orsakad av prostataförändring UNS 
Bakre barriär i prostata 

Fibroadenom och fibrom i prostata 

Hypertrofi (benign) av prostata 
Myom i prostata 

Utesluter: 

Benign tumör, dock ej adenom, fibrom och myom i 

prostata (D29.1) 

N40 Prostataförstoring 
Hyperplasia prostatae 
Adenofibromatös hyperplasi av prostata 

Avflödeshinder orsakad av prostataförändring 

UNS 
Bakre barriär i prostata 

Hypertrofi (benign) av prostata 

Utesluter: 
Benign tumör i prostata (D29.1) 
 

Inklusioner 

utgår 
Ändring av 

text under 

Utesluter 

2007-01-01 

  N42.3 Dysplasi i prostata 
Låggradig dysplasi 

Utesluter: 

Ny kod 

 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Höggradig dysplasi i prostata (D07.5) 

N48.0 Leukoplaki på penis 
Krauros på penis 

N48.0 Leukoplaki på penis 
Balanitis xerotica obliterans 

Krauros på penis 

Tillägg av 

inklusion (var 

tidigare 
kodtext för 

koden N48.6) 

2002-01-01 

N48.6 Balanitis xerotica obliterans 
Induratio penis plastica 

N48.6 Induratio penis plastica 
Peyronies sjukdom 

Ändring av 

kodtext 
(tidigare 

inklusion blir 

ny rubrik och 
tidigare rubrik 

blir exempel i 

N48.0) 
Tillägg av 

inklusion 

2002-01-01 

N99 Sjukliga tillstånd efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp i urin- och 

könsorgan som ej klassificeras 

annorstädes 
Morbi post interventiones organorum urogenitalium 

non alibi classificati 

N99 Sjukliga tillstånd i urin- och 

könsorgan efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej 

klassificeras annorstädes 
Morbi organorum urogenitalium post 

interventiones non alibi classificati 

Rättelse av 

kodtext pga. 
felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2003-01-01 

N99.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd 

efter kirurgiska och medicinska 

ingrepp i urin- och könsorganen 
Residual ovary syndrome 

N99.8 Andra specificerade 

sjukdomstillstånd i urin- och 

könsorganen efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp  
Residual ovary syndrome 

Rättelse av 

kodtext pga. 
felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2003-01-01 

N99.9 Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp i urin- och 

könsorganen, ospecificerat 

N99.9 Sjukdomstillstånd i urin- och 

könsorganen efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp, ospecificerat 

Rättelse av 

kodtext pga. 

felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2003-01-01 

Graviditet, förlossning och barnsängstid 

(O00-O99) 
… 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
… 

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O95-

O99) 

Graviditet, förlossning och barnsängstid 

(O00-O99) 
… 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

…  

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes 
(O94-O99) 

Ändring av 

kodintervall i 
avsnitt s. 445 

2008-01-01 

Kapitel 

XV 
Graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O00-O99) 
Utesluter: 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Postpartumnekros av hypofysen (E23.0) 
Psykiska störningar och beteendestörningar under 

barnsängstid (F53.-) 

Puerperal osteomalaci (M83.0) 
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] 

(B20-B24) 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre 
orsaker (S00-T98) 

Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-) 

Övervakning av normal graviditet (Z34.-) 

Kapitel 

XV 
Graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O00-O99) 
Utesluter: 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Postpartumnekros av hypofysen (E23.0) 
Psykiska störningar och beteendestörningar under 

barnsängstid (F53.-) 

Puerperal osteomalaci (M83.0) 
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av 

yttre orsaker (S00-T98) 

Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-) 

Övervakning av normal graviditet (Z34.-) 

Text under 
Utesluter utgår 

2010-01-01 

O08.0 Infektion i könsorgan och bäcken efter 

abort, extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form 

av: 

• bäckenperitonit 
• endometrit 

• parametrit 

• salpingit 
• salpingo-ooforit 

• sepsis 

• septikemi 
• septisk chock 

O08.0 Infektion i könsorgan och bäcken 

efter abort, extrauteringraviditet och 

mola 

Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i 

form av: 

• bäckenperitonit 
• endometrit 

• parametrit 

• salpingit 
• salpingo-ooforit 

• sepsis 

Inklusion utgår 
Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Utesluter: 

Septisk emboli (O08.2) 

Urinvägsinfektion (O08.8) 

Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

Utesluter: 
Septisk emboli (O08.2) 

Urinvägsinfektion (O08.8) 

O08.3 Chock efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form 
av: 

• cirkulationskollaps 

• postoperativ chock 
Utesluter: 

Septisk chock (O08.0) 

O08.3 Chock efter abort, 

extrauteringraviditet och mola 
Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i 
form av: 

• cirkulationskollaps 

• postoperativ chock 
Utesluter: 

Septisk chock (R57.2) 

Ändrad kod 

under 
Utesluter 

2010-01-01 

O10 Tidigare konstaterad hypertoni som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Innefattar: 
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri 

före graviditeten 

Utesluter: 
Tillstånd med ökad eller tillstötande proteinuri 

(O11) 

O10 Tidigare konstaterad hypertoni som 

komplikation under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Innefattar: 
De uppräknade tillstånden med eller utan 

proteinuri före graviditeten 

Utesluter: 
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi 

(O11) 

Ändring under 

Utesluter 
 

2011-01-01 

O11 Tidigare konstaterad hypertoni med 

under graviditeten tillstötande 

proteinuri 
Tillstånd under O10.- komplicerade med ökad 

proteinuri 

Tillstötande preeklampsi 

O11 Preeklampsi som tillstöter till kronisk 

hypertoni 
Tillstånd under O10.- komplicerade med 

preeklampsi 

Preeklampsi som tillstöter till (pålagras): 

 hypertoni UNS 

 tidigare konstaterad hypertoni 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

inklusion 
Tillägg av 

inklusion 

2011-01-01 

O13 Graviditetshypertoni utan proteinuri 

av betydelse 
Graviditetshypertoni UNS 

O13 Graviditetshypertoni 
Graviditetshypertoni UNS 
Graviditetsinducerad hypertoni UNS 

Ändrad 
kodtext  

Tillägg av 

inklusion 

2011-01-01 

O14 Graviditetshypertoni med proteinuri av 

betydelse 
Utesluter: 

Tillstötande preeklampsi (O11) 

O14 Preeklampsi 
Utesluter: 

Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11) 

Ändrad 
kodtext 

Ändring av 

Utesluter 

2011-01-01 

O14.0 Måttlig preeklampsi O14.0 Lätt till måttlig preeklampsi Ändrad 

kodtext 

2011-01-01 

O14.1 Svår preeklampsi 
HELLP-syndrom (syndrome with hemolysis, 

elevated liver enzymes, and low platelet count) 

Svår preeklampsi med eller utan organpåverkan 

O14.1 Svår preeklampsi 
Svår preeklampsi med eller utan organpåverkan 

Inklusion utgår 
(se även 

O14.2) 

2010-01-01 

    O14.2 HELLP-syndrom 
Kombination av hemolys, förhöjda leverenzymer 

och lågt antal trombocyter 

Ny kod 2010-01-01 

O24.0 Diabetes före graviditeten, 

insulinberoende 

O24.0 Diabetes mellitus typ 1 före 

graviditeten 
Insulinberoende diabetes före graviditeten 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

2007-01-01 

O24.1 Diabetes före graviditeten, ej 

insulinberoende 

O24.1 Diabetes mellitus typ 2 före 

graviditeten 
Ej insulinberoende diabetes före graviditeten 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

2007-01-01 

O26.6 Leverrubbningar under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Hepatos 
Levernekros med leversvikt 

Utesluter: 

Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och 
förlossning (O90.4) 

O26.6 Leverrubbningar under graviditet, 

förlossning och barnsängstid 
Hepatos 
Kolestas (intrahepatisk) vid graviditet 

Levernekros med leversvikt 

Obstetrisk kolestas 
Utesluter: 

Tillägg av 

inklusioner 
 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Virushepatit (O98.4) 

 

Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och 

förlossning (O90.4) 

Virushepatit (O98.4) 

  O43.2 Patologiskt fastsittande placenta 
Placenta: 
• accreta  

• increta  

• percreta 
Tilläggskod kan användas för att ange blödning i 

efterbördsskedet (O72.0)  

Ny kod 2010-01-01 

O60 Prematurbörd 
Partus praematurus 
Spontant igångsättande av förlossningen före 

utgången av graviditetsvecka 37 

O60 För tidigt värkarbete och 

prematurbörd 
Labores praematuri et partus praematurus 

Värkarbete och förlossning före utgången av 

graviditetsvecka 37 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusion 

2008-01-01 

O60 För tidigt värkarbete och 

prematurbörd 
Värkarbete och förlossning före utgången av 
graviditetsvecka 37 

O60 För tidigt värkarbete och 

prematurbörd 
Värkarbete och förlossning före utgången av 
graviditetsvecka 37 

Utesluter: Hotande förtidsbörd före utgången av 

graviditetsvecka 37 (O47.0)  

Tillägg av 

Utesluter  

2009-01-01 

  O60.0 För tidigt värkarbete utan förlossning Ny kod 2008-01-01 

O60.0 För tidigt värkarbete utan förlossning O60.0 Preterm labour without delivery 
Anmärkning:  

Denna kod används ej i Sverige 

Kod anges 
med engelsk 

text och 

avvikande  
mindre stil 

(används ej i 

Sverige) 

2009-01-01 

  O60.1 För tidigt spontant värkarbete med 

prematurbörd 

Ny kod 2008-01-01 

  O60.2 För tidigt spontant värkarbete med 

förlossning i fullgången tid 

Ny kod 2008-01-01 

  O60.3 Prematurbörd utan spontant 

värkarbete 
Iatrogen prematurbörd 

Prematurbörd genom induktion eller kejsarsnitt 

utan spontant värkarbete 

Ny kod 2008-01-01 

O69.2 Annan navelsträngsomslingring 
Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska 

tvillingar 

Knut på navelsträngen 

O69.2 Annan navelsträngsomslingring med 

kompression 
Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska 

tvillingar 

Knut på navelsträngen 

Kompression av navelsträngen UNS 

Ändrad 
kodtext  

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

O69.8 Andra specificerade 

navelsträngskomplikationer 

O69.8 Andra specificerade 

navelsträngskomplikationer 
Navelsträngen runt halsen utan kompression 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

O70 Skador i bäckenbotten under 

förlossningen 
Innefattar: 
Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten 

Utesluter: 

Cervixruptur (O71.3) 
Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7) 

Isolerad hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4) 

O70 Skador i bäckenbotten under 

förlossningen 
Innefattar: 
Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten 

Utesluter: 

Cervixruptur (O71.3) 
Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7) 

Hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4) 

Ändring under 

Utesluter  
 

2011-01-01 

O70.0 Perinealbristning av första graden 
Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna i: 

 perineum 

 vagina 

 vulva 

O70.0 Perinealbristning av första graden 
Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna 
i: 

 perineum 

 periuretral vävnad 

Ändring under 

Utesluter 
 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

 

 

 vagina, nedre tredjedelen 

 vulva 

Utesluter: 

Periuretral bristning inkluderande uretra (O71.5)  

O71.4 Isolerad hög obstetrisk laceration i 

vagina 
Skada på vaginalväggen utan uppgift om perineal 
skada 

Utesluter: 

Med perineal skada (O70.-) 

O71.4 Hög obstetrisk laceration i vagina 
Utesluter: 

Vaginalruptur vid perinealbristning av andra 
graden (O70.1) 

Ändring under 

Utesluter  
 

2011-01-01 

O71.5 Andra obstetriska skador på 

bäckenorgan 
Skador på urinblåsa eller uretra 

O71.5 Andra obstetriska skador på 

bäckenorgan 
Skador på urinblåsa eller uretra 

Utesluter:  

Periuretral slemhinneruptur (O70.0) 

Ändring under 
Utesluter 

 

2011-01-01 

O72.0 Blödning i efterbördsskedet 
Blödning i samband med kvarhållen eller 

fastsittande placenta 

Placenta accreta med blödning 

O72.0 Blödning i efterbördsskedet 
Blödning i samband med kvarhållen eller 

fastsittande placenta 

Tilläggskod (O43.2) kan användas för att ange 

patologiskt fastsittande placenta 

Inklusion utgår 
Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 

O73.0 Kvarhållen moderkaka utan blödning 
Placenta accreta utan blödning 

O73.0 Kvarhållen moderkaka utan blödning Inklusion utgår 2010-01-01 

O75.3 Annan infektion under värkarbete 
Septikemi under värkarbete 

O75.3 Annan infektion under värkarbete 
Sepsis under värkarbete 

Ändrad 

inklusion 

2010-01-01 

FÖRLOSSNING (O80-O84)  

Partus 

Anmärkning: 
Koderna O80-O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koder från 

detta avsnitt bör endast användas som primärkoder om inget annat 

tillstånd som klassificeras under kapitel XV föreligger. 

FÖRLOSSNING (O80-O84) 

Partus 

Anmärkning: 
Koderna O80-O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koder 

från detta avsnitt skall alltid anges som primärkod 

(huvuddiagnos) vid förlossning. 

Ändring av 

text under 

Anmärkning på 

s. 467 

2004-01-01 

O85 Barnsängsfeber 
Sepsis puerperalis 

Puerperal: 

• endometrit med hög feber 
• peritonit 

• sepsis 

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa 
organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4) 
Infektion efter abort (O08.0) 

Lindrig puerperal endometrit (O86.1) 

Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3) 

Septikemi under värkarbetet (O75.3) 

O85 Barnsängsfeber 
Sepsis puerperalis 

Puerperal: 

• endometrit med hög feber 
• peritonit 

• sepsis 

Tilläggskod kan användas för att ange den 
infektiösa organismen (B95-B97) 

Utesluter: 

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4) 
Infektion efter abort (O08.0) 

Lindrig puerperal endometrit (O86.1) 

Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3) 

Sepsis under värkarbetet (O75.3) 

Ändrad text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 

O86 Andra infektioner under 

barnsängstiden 
Utesluter: 

Infektion under värkarbetet (O75.3) 

O86 Andra infektioner under 

barnsängstiden 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

infektiösa organismen (B95-B97) 
Utesluter: 

Infektion under värkarbetet (O75.3) 

Tillägg av 

anvisning  

2005-01-01 

ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÅND SOM EJ 

KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O95-O99)  
… 

ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÅND SOM 

EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O94-

O99)  

… 

Ändring av 

kodintervall 
för avsnitt,  

s. 471 

 

2008-01-01 

  O94 Sena besvär av komplikation till 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Molimina tardiva e complicationibus graviditatis, 

partus et puerperii 

Ny kategori 

 
2008-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Anmärkning:  

Denna kategori används vid morbiditetskodning 

för att ange sena effekter av tillstånd som primärt 
kodas i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det 

aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i 

annan del av klassifikationen och anges då som 
huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) 

används i dessa fall som tillägg till den kod som 

beskriver resttillståndet i fråga. Med ”sena 
effekter” avses tillstånd som medicinskt betraktas 

som ”sena” eller som kvarstår ett år eller mer efter 

grundsjukdomens början. 

O94 Sena besvär av komplikation till 

graviditet, förlossning och barnsängstid 
Anmärkning: 

Denna kategori används vid morbiditetskodning för 

att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas 
i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella 

resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del 

av klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. 
Koden för den sena effekten (O94) används i dessa 

fall som tillägg till den kod som beskriver 

resttillståndet i fråga. Med ”sena effekter” avses 
tillstånd som medicinskt betraktas som ”sena” eller 

som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens 

början. 

 

O94 Sena besvär av komplikation till 

graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Anmärkning: 

O94 används vid morbiditetskodning för att ange 

sena effekter av tillstånd som primärt kodas i 
kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella 

resttillståndet kan som regel klassificeras i annan 

del av klassifikationen och anges då som 
huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) 

används i dessa fall som tillägg till den kod som 
beskriver resttillståndet i fråga. Med ”sena 

effekter” avses tillstånd som medicinskt betraktas 

som ”sena” eller som kvarstår ett år eller mer efter 
grundsjukdomens början. O94 skall inte användas 

för kroniska komplikationer vid graviditet, 

förlossning och barnsängstid. Sådana tillstånd 

kodas under O00-O75 och O85-O92.  

Ändrad text i 
Anmärkning 

 

2010-01-01 

O96 Död av obstetrisk orsak som inträffar 

mer än 42 dagar men mindre än ett år 

efter förlossningen 
Tilläggskod kan användas för att ange obstetriska 

dödsorsaken 

O96 Död av obstetrisk orsak som inträffar 

mer än 42 dagar men mindre än ett år 

efter förlossningen 
Tilläggskod kan användas för att ange den 

obstetriska dödsorsaken (direkt eller indirekt) 

Ändring av 

anvisning 

2010-01-01 

  O96.0   Död av direkt obstetrisk orsak Ny kod 2010-01-01 

  O96.1  Död av indirekt obstetrisk orsak Ny kod 2010-01-01 

  O96.9 Död av icke specificerad obstetrisk 

orsak 

Ny kod  2010-01-01 

O97 Död som följdtillstånd efter direkta 

obstetriska orsaker 
 Död till följd av direkt obstetrisk orsak, som 

inträffar ett år eller mer efter förlossning 

O97 Död av följdtillstånd efter obstetriska 

orsaker 
Död till följd av obstetrisk orsak (direkt eller 
indirekt), som inträffar ett år eller mer efter 

förlossning 

Tillläggskod kan användas för att ange den 

obstetriska orsaken (direkt eller indirekt) 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusion 

Tillägg av 
anvisning 

2010-01-01 

  O97.0  Död av följdtillstånd efter direkt 

obstetrisk orsak 

Ny kod 2010-01-01 

  O97.1  Död av följdtillstånd efter indirekt 

obstetrisk orsak 

Ny kod 2010-01-01 

    O97.9  Död av följdtillstånd efter icke 

specificerad obstetrisk orsak 

Ny kod 2010-01-01 

O98 Infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern som 

klassificeras annorstädes men som 

komplicerar graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika 

O98 Infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern som 

klassificeras annorstädes men som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Tilläggskod kan användas för att ange det 

Text under 

Utesluter utgår 

2010-01-01 



59 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
tillståndet 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden då de uppträder som 
komplikation under graviditet, försvåras av 

graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård 

Utesluter: 
Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus (Z21) 

När orsaken till vård av modern är känd eller 
misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36) 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Positiv HIV-serologi utan säker infektion med 
humant immunbristvirus (R75) 

Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85) 

Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-) 
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] 

(B20-B24) 

specifika tillståndet 

Innefattar: 

De uppräknade tillstånden då de uppträder som 
komplikation under graviditet, försvåras av 

graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård 

Utesluter: 
Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus (Z21) 

När orsaken till vård av modern är känd eller 
misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36) 

Obstetrisk tetanus (A34) 

Positiv HIV-serologi utan säker infektion med 
humant immunbristvirus (R75) 

Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85) 

Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-) 
  

  O98.7 Sjukdom orsakad av humant 

immunbristvirus [HIV] som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 
Hiv-infektion 

Tillstånd under B20-B24  

Ny kod 2010-01-01 

O99.8 Andra specificerade sjukdomar och 

sjukdomstillstånd hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning och 

barnsängstid 

… 
Utesluter: 

… 
Infektioner i urin- och könsorganen under 

graviditeten (O23.-) 

Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet 

i bäckenorganen (O34.-) 

O99.8 Andra specificerade sjukdomar och 

sjukdomstillstånd hos modern som 

komplicerar graviditet, förlossning 

och barnsängstid 

… 
Utesluter: 

… 
Infektioner i urin- och könsorganen under 

graviditeten (O23.-) 

Nefrit efter förlossningen (O90.8) 
Vård av modern för känd eller misstänkt 

abnormitet i bäckenorganen (O34.-) 

Tillägg under 

Utesluter  

 

2007-01-01 

P00.2 Foster och nyfödd som påverkats av 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 
infektionssjukdomar hos modern som klassificeras 

under A00-B99, J10-J11 men där fostret eller den 

nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom 

… 

P00.2 Foster och nyfödd som påverkats av 

infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar hos modern 
Foster eller nyfödd som påverkats av 
infektionssjukdomar hos modern som klassificeras 

under A00-B99, J09-J11 men där fostret eller den 

nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom 

… 

Ändring av 

kodintervall i 
inklusion 

 

2007-01-01 

P04 

 
Foster och nyfödd som påverkats av 

skadlig inverkan överförd genom 

placenta eller bröstmjölk 
… 
Utesluter: 

… 

Nyföddhetsgulsot på grund av höggradig hemolys 
orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från 

modern (P58.4) 

P04 

 
Foster och nyfödd som påverkats av 

skadlig inverkan överförd genom 

placenta eller bröstmjölk 
… 
Utesluter: 

… 

Nyföddhetsgulsot orsakad av läkemedel eller 
toxiner överförda från modern (P58.4) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

 

2008-01-01 

P08.0

  

 

Höggradigt överburet barn 
Barn med födelsevikt 4500 g eller mer 
Ovanligt stort barn 

Utesluter: 

Barn till moder med diabetes (P70.1) 

Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0) 

P08.0 Ovanligt stort barn 
Barn med födelsevikt 4500 g eller mer (utan 
uppgift om graviditetstid) 

Utesluter: 

Barn till moder med diabetes (P70.1) 

Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0) 

Ändrad 

kodtext 
Ändring av 

inklusion 

 

2010-01-01 

P08.1 Andra nyfödda, för tunga i förhållande 

till graviditetstiden (tung-för-tiden) 
Annat foster eller annan nyfödd, för tung eller för 

stor för tiden 

P08.1 Nyfödda, för tunga i förhållande till 

graviditetstiden (tung-för-tiden) 
Över 2 SD i vikt i förhållande till graviditetstiden 

Utesluter: 
Barn till moder med diabetes (P70.1) 

Ändrad 

kodtext 

Ändring av 
inklusion 

Tillägg av 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

 Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0) Utesluter 

P28.3 Primär sömnapné hos nyfödd 
Sömnapné hos nyfödd UNS 

 

P28.3 Primär sömnapné hos nyfödd 
Sömnapné hos nyfödd: 

 central 

 obstruktiv 

 UNS 

Ändrad 
inklusion 

 

2011-01-01 

P28.4 Annan apné hos nyfödd 

 

P28.4 Annan apné hos nyfödd 
Apné (hos): 

 nyfödd, obstruktiv 

 prematur 

Utesluter:  

Obstruktiv sömnapné hos nyfödd (P28.3) 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

Utesluter 

2011-01-01 

P28.8 Annat specificerat tillstånd i 

andningsorganen hos nyfödd 
Snörvlande andning hos nyfödd 

P28.8 Annat specificerat tillstånd i 

andningsorganen hos nyfödd 
Medfödd (laryngeal) stridor UNS 

Snörvlande andning hos nyfödd 

Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 

P29.3 Kvardröjande fostercirkulation 
Fördröjd slutning av ductus arteriosus 

 

P29.3 Kvardröjande fostercirkulation 
Fördröjd slutning av ductus arteriosus 
(Persisterande) pulmonell hypertoni hos nyfödd 

Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN 

PERINATALA PERIODEN (P35-P39)  

… 
Utesluter: 

… 

Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-B99, 
J10-J11) 

… 

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN 

PERINATALA PERIODEN (P35-P39)  

… 
Utesluter: 

… 

Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-B99, 
J09-J11) 

… 

Ändring av 
kodintervall i 

inklusion s. 

486 
 

2007-01-01 

P36 Bakteriell septikemi hos nyfödd 
Innefattar: 

Medfödd sepsis 

P36 Bakteriell sepsis hos nyfödd 
Innefattar:  

Medfödd septikemi 

Ädrad kodtext 

Ändring av 
Innefattar 

2010-01-01 

P36.0 Septikemi hos nyfödd orsakad av 

streptokocker grupp B 

P36.0 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

streptokocker grupp B 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.1 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra 

och icke specificerade streptokocker 

P36.1 Sepsis hos nyfödd orsakad av andra 

och icke specificerade streptokocker 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.2 Septikemi hos nyfödd orsakad av 

Staphylococcus aureus 

P36.2 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

Staphylococcus aureus 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.3 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra 

och icke specificerade stafylokocker 

P36.3 Sepsis hos nyfödd orsakad av andra 

och icke specificerade stafylokocker 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.4 Septikemi hos nyfödd orsakad av 

Escherichia coli 

P36.4 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

Escherichia coli 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.5 Septikemi hos nyfödd orsakad av 

anaerober 

P36.5 Sepsis hos nyfödd orsakad av 

anaerober 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.8 Annan specificerad bakteriell septikemi 

hos nyfödd 

P36.8 Annan specificerad bakteriell sepsis 

hos nyfödd 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P36.9 Icke specificerad bakteriell septikemi 

hos nyfödd 

P36.9 Icke specificerad bakteriell sepsis hos 

nyfödd 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke 

specificerad hepatocellulär skada 
Utesluter: 

Medfödd virushepatit (P35.3) 

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke 

specificerad hepatocellulär skada 
Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd 

Jättecellshepatit 
Utesluter: 

Medfödd virushepatit (P35.3) 

Tillägg av 

inklusioner 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

P70.0 Barn till moder med 

graviditetsdiabetes 

 

P70.0 Barn till moder med 

graviditetsdiabetes 
Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som 

påverkats av graviditetsdiabetes hos modern 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

P70.1 Barn till diabetisk moder 
Diabetes mellitus hos moder som haft diabetes redan 
före graviditeten och där sjukdomen påverkar foster 

eller nyfödd 

P70.1 Barn till diabetisk moder 
Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som 
påverkats av diabetes mellitus hos moder som haft 

diabetes redan före graviditeten 

Ändring av 
inklusion 

2010-01-01 

P75* Mekoniumileus (E84.1†) P75* Mekoniumileus vid cystisk fibros 

(E84.1†) 

Ändrad 

kodtext 
2010-01-01 

P76 Annat tarmhinder hos nyfödd 
Utesluter: 

Tarmobstruktion som klassificeras under K56.- 

P76 Annat tarmhinder hos nyfödd Utesluter utgår 

(se även P76.8) 

2005-01-01  

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom 

 

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom 
Innefattar: 

Mekoniumileus i fall där cystisk fibros inte 

förekommer 

Tillägg av 

Innefattar 

2010-01-01 

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion 

hos nyfödd 

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion 

hos nyfödd 
Utesluter: 

Tarmobstruktion som klassificeras under K56.0-

K56.5 

Tillägg av 
Utesluter 

2005-01-01 

P78.8 Andra specificerade sjukdomar i 

matsmältningsorganen hos foster och 

nyfödd 
Peptiskt sår hos nyfödd 

Medfödd levercirros 

P78.8 Andra specificerade sjukdomar i 

matsmältningsorganen hos foster och 

nyfödd 
Neonatal esofageal reflux 

Peptiskt sår hos nyfödd   

Medfödd levercirros 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

P91.0 Cerebral ischemi hos nyfödd 
Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] 

P91.0 Cerebral ischemi hos nyfödd 

 

Inklusion utgår 

(se även P91.6) 
2008-01-01 

  P91.6 Hypoxisk ischemisk encefalopati hos 

nyfödd [HIE] 

Ny kod 2008-01-01 

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund 

av bruk av tillvänjande droger hos 

modern 
Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder 
Utesluter: 

Reaktioner på och intoxikationer av opiater och 

lugnande medel givna under värkarbete och 

förlossning (P04.0) 

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på 

grund av bruk av tillvänjande droger 

hos modern 
Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende 
moder 

Neonatalt abstinenssyndrom 

Utesluter: 

Reaktioner på och intoxikationer av opiater och 

lugnande medel givna under värkarbete och 

förlossning (P04.0) 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

Q15.0 Medfött glaukom 
Buftalmos 

Glaukom hos nyfödd 

Hydroftalmos 
Makroftalmos vid medfött glaukom 

Medfödd keratoglobus 

Megalokornea 

Q15.0 Medfött glaukom 
Buftalmos 

Glaukom hos nyfödd 

Hydroftalmos 
Makroftalmos vid medfött glaukom 

Makrokornea med glaukom 

Medfödd keratoglobus med glaukom 
Megalokornea med glaukom 

Tillägg av 
inklusion 

Ändring av 

inklusion 
 

1998-01-01 

Q18.1 Preaurikulär sinus och cysta 
Cervikoaural fistel 

Medfödd aurikulär fistel 

 

Q18.1 Preaurikulär sinus och cysta 
Cervikoaural fistel 

Medfödd aurikulär fistel 

Pretragal sinus och cysta 

Tillägg av 

inklusion 
2008-01-01 

Q21.8 Andra specificerade medfödda 

missbildningar av hjärtskiljeväggar 
Eisenmengers syndrom 

 

Q21.8 Andra specificerade medfödda 

missbildningar av hjärtskiljeväggar 
Eisenmengers defekt 

Utesluter: 

Ändring av 

inklusion 

Tillägg av 

Utesluter 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Eisenmengers: 

 komplex (I27.8) 

 syndrom (I27.8) 

Q24.1 Levokardi Q24.1 Levokardi 
Anmärkning: 

Hjärtats läge i vänster bröstkorg med apex 

pekandes till vänster, men med situs inversus av 
andra viscera eller korrigerad transposition hos 

stora blodkärl 

Tillägg av 

Anmärkning 

2002-01-01 

Q25.6 Stenos av lungartären Q25.6 Stenos av lungartären 
Supravalvulär pulmonalisstenos 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

Q31 Medfödda missbildningar av 

struphuvudet 

Q31 Medfödda missbildningar av 

struphuvudet 
Utesluter:  

Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8) 

Tillägg av 
Utesluter 

2005-01-01 

Q31.4 Medfödd laryngeal stridor 
Medfödd (larynx) stridor UNS 

  Kod utgår (se 

även P28.8) 

2005-01-01  

  Q31.5 Medfödd laryngomalaci Ny kod 2005-01-01 

KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37) KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37) 
Tilläggskod (Q30.2) kan användas för att ange sammanhörande 

näsmissbildningar 

Tillägg av 

anvisning 
under rubrik 

s. 512 

2005-01-01 

Q35.0 Cleft hard palate, bilateral   Utgår (Ej 

använd i 
Sverige) 

1998-01-01 

Q35.1 Cleft hard palate, unilateral Q35.1 Cleft hard palate Ändrad 

kodtext (Ej 

använd i 
Sverige) 

1998-01-01 

Q35.2 Cleft soft palate, bilateral   Utgår (Ej 

använd i 

Sverige) 

1998-01-01 

Q35.4 Cleft hard palate with cleft soft palate, 

bilateral 

  Utgår (Ej 

använd i 

Sverige) 

1998-01-01 

Q35.6 Cleft palate, medial   Utgår (Ej 
använd i 

Sverige) 

2005-01-01 

Q35.8 Cleft palate, unspecified, bilateral   Utgår (Ej 

använd i 
Sverige) 

1998-01-01 

Q37.0 Cleft hard palate with cleft lip, bilateral Q37.0 Cleft hard palate with bilateral cleft lip Ändrad 

kodtext (Ej 

använd i 
Sverige) 

1998-01-01 

Q37.1 Cleft hard palate with cleft lip, unilateral Q37.1 Cleft hard palate with unilateral cleft lip 

 

Ändrad 

kodtext (Ej 

använd i 
Sverige) 

1998-01-01 

Q61.1 Polycystisk njure, infantil typ Q61.1 Polycystisk njure, autosomal recessiv 
Polycystisk njure, infantil typ 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

2005-01-01 

Q61.2 Polycystisk njure, adult typ Q61.2 Polycystisk njure, autosomal 

dominant 
Polycystisk njure, adult typ 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

2005-01-01 

Q61.4 Renal dysplasi Q61.4 Renal dysplasi 
Multicystisk: 

• dysplastisk njure  

• njursjukdom 

Utesluter:  

polycystisk njure (Q61.1-Q61.3) 

Tillägg av 

inklusioner 

Tillägg av 

Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Q67.3 Plagiocefali 

 

Q67.3 Plagiocefali 
Utesluter: 

Förvärvad positionell plagiocefali (M95.2) 

Tillägg av 

Utesluter 

2007-01-01 

Q75.4 Mandibulofacial dysostos Q75.4 Mandibulofacial dysostos 
Franceschettis syndrom 
Treacher Collins syndrom 

Tillägg av 

inklusioner 

1998-01-01 

Q77.4 Akondroplasi 
Hypokondroplasi 

Q77.4 Akondroplasi 
Hypokondroplasi 

Kongenital osteoskleros 

Tillägg av 

inklusion 

2006-01-01 

Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som 

främst påverkar ansiktets utseende 
Akrocefalopolysyndaktyli 
Akrocefalosyndaktyli [Apert] 

Cyklopi 

Goldenhars syndrom 
Kryptoftalmossyndrom 

Möbius syndrom 

Orofacialdigitalt syndrom 
Robins syndrom 

Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som 

främst påverkar ansiktets utseende 
Akrocefalopolysyndaktyli 
Akrocefalosyndaktyli [Apert] 

Cyklopi 

Goldenhars syndrom 
Kryptoftalmossyndrom 

Möbius syndrom 

Orofaciodigitalt syndrom 

Robins syndrom 

Rättat stavfel 2011-01-01 

Q89.3 Situs inversus 
…… 

Utesluter: 
Dextrokardi UNS (Q24.0) 

Q89.3 Situs inversus 
…… 

Utesluter:  
Dextrokardi UNS (Q24.0) 

Levokardi (Q24.1) 

Tillägg under 

Utesluter 

2002-01-01 

Q93.5 Andra deletioner av del av kromosom Q93.5 Andra deletioner av del av kromosom 
Angelmans syndrom  

Tillägg av 

inklusion 

2002-01-01 

R00.0 Takykardi, ospecificerad 
Snabb hjärtrytm UNS 

 

R00.0 Takykardi, ospecificerad 
Snabb hjärtrytm UNS 

Takykardi: 

• sinoaurikulär UNS 

• sinustakykardi UNS 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

R00.1 Bradykardi, ospecificerad 
Långsam hjärtrytm UNS 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) 

R00.1 Bradykardi, ospecificerad 
Bradykardi: 

• sinoatrial 

• sinusbradykardi 
• vagal 

Långsam hjärtrytm UNS 

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) 

Tillägg av 
inklusioner 

2010-01-01 

R06 Onormal andning 
Utesluter: 
Andningsstillestånd (R09.2) 

Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) 

Respiratorisk insufficiens (J96.-) 
Respiratory distress syndrome: 

 hos nyfödd (P22.-) 

 hos vuxen (J80) 

R06 Onormal andning 
Utesluter: 
Andningsstillestånd (R09.2) 

Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) 
Respiratorisk insufficiens (J96.-) 

Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80) 

 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

 

2008-01-01 

R06.1 Stridor 
Utesluter: 

… 

Medfödd stridor (Q31.4) 

R06.1 Stridor 
Utesluter: 

… 

Medfödd laryngeal stridor (P28.8) 

Ändring av 
text och 

hänvisnings- 

kod under 
Utesluter 

2005-01-01 

R09 Andra symtom och sjukdomstecken 

från cirkulations- och andningsorganen 
Utesluter: 

Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) 
Respiratorisk insufficiens (J96.-) 

Respiratory distress syndrome: 

 hos nyfödd (P22.-) 

 hos vuxen (J80) 

R09 Andra symtom och sjukdomstecken 

från cirkulations- och 

andningsorganen 
Utesluter: 
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) 

Respiratorisk insufficiens (J96.-) 
Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80) 

 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

 

2008-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

R19.5 Förändrade fekalier 
Onormal färg på avföringen 

Slem i avföringen 

Voluminös avföring 
… 

R19.5 Förändrade fekalier 
Ockult blod i avföringen 

Onormal färg på avföringen 

Slem i avföringen 
Voluminös avföring 

… 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

  R26.3 Rörelserubbningar 
Stolbunden 
Sängbunden 

Ny kod (se 

även Z74.0) 
2008-01-01 

  R29.6 Fallbenägenhet, som ej klassificeras 

annorstädes 
Tendens att falla på grund av hög ålder eller andra 

oklara hälsoproblem 
Utesluter: 

Fall med aktuell skada (skadekod från kapitel XIX 

jämte orsakskod W00-W19) 
Fall pga. sjukdomar som klassificeras annorstädes  

Gångsvårigheter (R26.2)  

Svimning och kollaps (R55) 
Yrsel och svindel (R42) 

Ny kod 2006-01-01 

R32 Icke specificerad urininkontinens R32 Icke specificerad urininkontinens 
Enures UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2004-01-01 

R45.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende känsloläget 

R45.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende känsloläget 
Självmordstankar (självmordstendenser) 
Utesluter: 

Självmordstankar som utgör del av en psykisk 

sjukdom (F00-F99) 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

Utesluter 

2005-01-01 

R46.8 Andra symtom och sjukdomstecken 

avseende utseende och uppträdande  

 

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 

Innefattar 

Tillägg av 

Utesluter 

 

2008-01-01 

R50 Feber av okänd orsak 
Febris causae ignotae 

Utesluter: 
Feber av okänd orsak: 

 hos nyfödd (P81.9) 

 under värkarbete (O75.2) 

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4) 

R50 Feber av annan och okänd orsak 
Febris causae aliae et ignotae 

Utesluter: 
Feber av okänd orsak: 

 efter förlossning (O86.4) 

 hos nyfödd (P81.9) 

 under värkarbete (O75.2) 

Ändring av 

kodtext 
Ändring under 

Utesluter 

 

2006-01-01 

R50.0 Feber med frysningar 
Feber med frossbrytningar 

  Kod utgår 
 (se även 

R50.8) 

2006-01-01 

R50.1 Bestående feber   Kod utgår  

(se även 
R50.8) 

2006-01-01 

  R50.2  Läkemedelsutlöst feber 
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande 

läkemedel (kapitel XX) 

Ny kod 2006-01-01 

  R50.8 Annan specificerad feber 
Bestående feber 

Feber med frossbrytningar 

Feber med frysningar 
Utesluter: 

Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3) 

Ny kod  
(se även 

R50.9) 

2006-01-01 

R50.9 Feber, ospecificerad 
Hyperpyrexi UNS 

Pyrexi UNS 

Utesluter: 

Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3) 

R50.9 Feber, ospecificerad 
Hyperpyrexi UNS 

Pyrexi UNS 
 

Utesluter utgår 

(se även 
R50.8) 

 

2006-01-01 

  R57.2 Septisk chock  Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  R63.6 Otillräckligt intag av föda och vatten 

på grund av självförsummelse 
Utesluter: 

Självförsummelse UNS (R46.8) 
Svält orsakad av anorexi (R63.0) 

Ny kod 2008-01-01 

R64 Utmärgling 
Utesluter: 

HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) 

Malign kakexi (C80) 

Nutritionell marasm (E41) 

R64 Utmärgling 
Utesluter: 

HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) 

Malign kakexi (C80.-) 

Nutritionell marasm (E41) 

Ändrad kod i 

Utesluter 

2010-01-01 

  R65  Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom 
Syndroma responsoria inflammatoria systemica 

Systemic inflammatory response syndrome [SIRS]  

Anmärkning: 

Denna kategori skall aldrig användas som 

primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod 
vid multipelkodning för att identifiera tillståndet 

oavsett orsak. Kod från annat kapitel skall anges 

som primärkod för att ange orsak eller 

underliggande sjukdom 

Ny kategori 2007-01-01 

  R65.0 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung utan organsvikt 

Ny kod 2007-01-01 

  R65.1 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 

Ny kod 2007-01-01 

R65.1  Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 

R65.1  Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av infektiöst 

ursprung med organsvikt 
Svår sepsis 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  R65.2 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av icke-

infektiöst ursprung utan organsvikt 

Ny kod 2007-01-01 

  R65.3 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS] av icke-

infektiöst ursprung med organsvikt 

Ny kod 2007-01-01 

  R65.9 Systemiskt inflammatoriskt 

svarssyndrom [SIRS], ospecificerat 

Ny kod 2007-01-01 

R68.3 Klubbfingrar 
Urglasnaglar 
Utesluter: 

Medfött klubbfinger (Q68.1) 

 

R68.3 Klubbfingrar 
Urglasnaglar 
Utesluter: 

Medfödd klubbnagel (Q84.6) 

Medfött klubbfinger (Q68.1) 

Tillägg av text 

under 
Utesluter 

 

2008-01-01 

R71 Onormala röda blodkroppar 
Abnormalitas erythrocytorum 
Anisocytos 

Onormala röda blodkroppar: 

• morfologi UNS 
• volym UNS 

Poikilocytos 

Utesluter: 
Anemier (D50-D64) 

Polycytemi: 

• benign (familjär) (D75.0) 
• hos nyfödd (P61.1) 

• sekundär (D75.1) 

Polycythaemia vera (D45) 

R71 Onormala röda blodkroppar 
Abnormalitas erythrocytorum 
Anisocytos 

Onormala röda blodkroppar: 

• morfologi UNS 
• volym UNS 

Poikilocytos 

Utesluter: 
Anemier (D50-D64) 

Polycytemi: 

• benign (familjär) (D75.0) 
• hos nyfödd (P61.1) 

• sekundär (D75.1 

• UNS (D75.1) 

Tillägg av text 
under 

Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Polycythaemia vera (D45) 

R75 Positiv HIV-serologi utan säker 

infektion med humant immunbristvirus 

[HIV] 
Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn 

Utesluter: 
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] 

(B20-B24) 

R75 Positiv HIV-serologi utan säker 

infektion med humant 

immunbristvirus [HIV] 
Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn 

Utesluter: 
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) 

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus 

[HIV] (B20-B24) 
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus 

[HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O98.7) 

Tillägg av text 

under 

Utesluter  

2010-01-01 

R83    Onormala fynd i cerebrospinalvätskan 

(vätskan i ryggmärgskanalen) 

R83    Onormala fynd i 

cerebrospinalvätskan (vätskan i 

ryggmärgskanalen) 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

Tillägg av 
anvisning  

2007-01-01 

R84    Onormala fynd i prov från 

andningsorganen och från bröstkorgen 

… 

R84    Onormala fynd i prov från 

andningsorganen och från 

bröstkorgen 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)  
… 

Tillägg av 

anvisning  

2007-01-01 

R85    Onormala fynd i prov från 

matsmältningsorganen och bukhålan 

… 

R85    Onormala fynd i prov från 

matsmältningsorganen och bukhålan 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 
… 

Tillägg av 

anvisning  

2007-01-01 

R86    Onormala fynd i prov från de manliga 

könsorganen 

… 

R86    Onormala fynd i prov från de 

manliga könsorganen 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

… 

Tillägg av 

anvisning  

2007-01-01 

R87 Onormala fynd i prov från de kvinnliga 

könsorganen 

… 

R87 Onormala fynd i prov från de 

kvinnliga könsorganen 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

… 

Tillägg av 
anvisning  

2007-01-01 

R89    Onormala fynd i prov från andra 

organ, organsystem och vävnader 

… 

R89    Onormala fynd i prov från andra 

organ, organsystem och vävnader 
(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) 

… 

Tillägg av 

anvisning  

2007-01-01 

R90.8 Andra specificerade onormala fynd vid 

radiologisk diagnostik avseende 

centrala nervsystemet 
Onormalt ekoencefalogram 

R90.8 Andra specificerade onormala fynd 

vid radiologisk diagnostik avseende 

centrala nervsystemet 
Onormalt ekoencefalogram 

White matter disease UNS 

Tillägg av 

inklusion 

2007-01-01 

R96.0 Ögonblicklig död 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) 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 
Utesluter 

2007-01-01 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder 

av yttre orsaker (S00–T98) 
… 
Luxation och distorsion (leder och ligament) 

innefattar: 
Avslitning 

Laceration 

Stukning 
Traumatisk: 

 hemartros 

 ruptur 

 subluxation 

Vrickning 

…… 

Skador, förgiftningar och vissa andra 

följder av yttre orsaker (S00–T98) 
… 

Luxation och distorsion (brosk, leder och 

ligament) innefattar: 
Avslitning 

Laceration 

Stukning 
Traumatisk: 

 hemartros 

 ruptur 

 subluxation 

Vrickning 

… 

Ändring av 

inledningstext 

s. 565 

2002-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Skada på muskel och sena innefattar: 
Avskärning 

Avslitning 

Laceration 
Traumatisk ruptur 

Skada på muskel, fascia och sena innefattar: 
Avskärning 

Avslitning 

Laceration 
Traumatisk ruptur 

Kap 

XIX 

Skador, förgiftningar och vissa andra 

följder av yttre orsaker (S00–T98) 
… 

Skada på muskel, fascia och sena 

innefattar: 
Avskärning 
Avslitning 

Laceration 

Traumatisk ruptur 

Kap 

XIX 

Skador, förgiftningar och vissa 

andra följder av yttre orsaker (S00–

T98) 
… 

Skada på muskel, fascia och sena 

innefattar: 
Avskärning 

Avslitning 
Laceration 

Sträckning 

Traumatisk ruptur 

Ändring av 

inledningstext 

s. 565 

2010-01-01 

S03.0 Luxation i käkled 
… 

S03.0 Luxation i käkled 
…  

Utesluter: 

Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6) 

Tillägg av 
Utesluter 

2004-01-01 

S05.9 Skada på ögat och orbitan med icke 

specificerad lokalisation 

S05.9 Skada på ögat och orbitan, 

ospecificerad 

Rättelse av 
kodtext 

2005-01-01 

S13.4 Distorsion i halskotpelaren 
Atlantoaxialleden 
Atlantooccipitalleden 

Atlas-densleden 

Främre longitudinella ligamentet 

Whiplash-skada 

 

S13.4 Distorsion i halskotpelaren 
Atlantoaxialleden 
Atlantooccipitalleden 

Atlas-densleden 

Främre longitudinella ligamentet 

Innefattar:  

Whiplash-skada WAD I-III 

Utesluter:  
Sena besvär av whiplash-skada (T91.8) 

Inklusion utgår 
Tillägg av 

Innefattar 

Tillägg av 
Utesluter 

2007-01-01 

S14.1 Andra och specificerade skador på 

cervikaldelen av ryggmärgen 
Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS 

S14.1 Andra och ospecificerade skador på 

cervikaldelen av ryggmärgen 
Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS 

Rättelse av 

kodtext pga. 
felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2003-01-01 

S37 Skada på bäckenorganen 
Injuria organorum pelvis  

S37 Skada på urin- och bäckenorganen 
Injuria organorum urinaria et pelvis 

Ändring av 
kodtext 

1998-01-01 

S37.8 Skada på andra specificerade 

bäckenorgan 
Binjurar 

Prostata 

Sädesblåsor 

Sädesledare (vas deferens) 

 

S37.8 Skada på andra specificerade 

bäckenorgan 
Binjurar 

Prostata 

Sädesblåsor 

Sädesledare (vas deferens) 

Utesluter: 

Sårskada på andra och icke specificerade yttre 

könsorgan (S31.5) 

Tillägg av 
Utesluter 

 

 

2010-01-01 

S46.0 Skada på sena i rotationskapsel 

(rotator cuff) i skulderled 

S46.0 Skada på muskel och sena i 

rotationskapsel (rotatorkuff) i 

skulderled 

Ändrad 

kodtext 

2010-01-01 

S76.1 Skada på quadricepsmuskel och dess 

sena 

S76.1 Skada på quadricepsmuskel och dess 

sena 
Patellarligament(-sena) 

Tillägg av 

inklusion 

2005-01-01 

S83.6 Distorsion i andra och icke 

specificerade delar av knä 
Patellarligament 

Övre tibiofibularled och dess ligament 

S83.6 Distorsion i andra och icke 

specificerade delar av knä 
Övre tibiofibularled och dess ligament 

Utesluter: 

Distorsion av patellarligament (S76.1) 

Inklusion utgår  
Tillägg av 

Utesluter 

2005-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

S86 Skada på muskel och sena på 

underbensnivå 
Utesluter: 

… 

S86 Skada på muskel och sena på 

underbensnivå 
Utesluter: 

… 
Skada på patellarligament(-sena) (S76.1) 

Tillägg under 

Utesluter 

2005-01-01 

T14.6 Skada på muskler och senor i icke 

specificerad kroppsregion 
Skada, avskärning, sönderslitning och traumatisk 

ruptur av muskler UNS och senor UNS 
Utesluter: 

Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4) 

T14.6 Skada på muskler och senor i icke 

specificerad kroppsregion 
Skada, avskärning, sönderslitning, sträckning och 

traumatisk ruptur av muskler UNS och senor UNS 
Utesluter: 

Multipla skador på muskler och senor UNS 

(T06.4) 

Tillägg till 

inklusion 

2010-01-01 

T31 Brännskador klassificerade med 

hänsyn till storleken på den kroppsyta 

som engagerats 
Anmärkning: 

Denna kategori skall användas som primär kod 

endast när brännskadans lokalisation ej specificerats; 
den kan användas som tilläggskod till kategorierna 

T20-T29 när lokalisationen är specificerad 

T31 Brännskador klassificerade med 

hänsyn till storleken på den 

kroppsyta som engagerats 
Anmärkning: 

Denna kategori skall användas som primär kod 

endast när brännskadans lokalisation ej 
specificerats; den kan användas som tilläggskod 

till kategorierna T20-T25 och T29 när 

lokalisationen är specificerad 

Ändring av 
text under 

Anmärkning s. 

614 

2010-01-01 

T32 Frätskador klassificerade med hänsyn 

till storleken på den kroppsyta som 

engagerats 
Anmärkning: 

Denna kategori skall användas som primär kod 
endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; 

den kan användas som tilläggskod till kategorierna 

T20-T30 när lokalisationen är specificerad 

T32 Frätskador klassificerade med hänsyn 

till storleken på den kroppsyta som 

engagerats 
Anmärkning: 

Denna kategori skall användas som primär kod 
endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; 

den kan användas som tilläggskod till kategorierna 

T20-T25 och T29 när lokalisationen är 

specificerad 

Ändring av 

text under 

Anmärkning s. 
615 

2010-01-01 

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL 

OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50)  
… 

Utesluter: 
Drogberoende och besläktade psykiska störningar och 

beteenderubbningar 

orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10-F19) 
Läkemedelsreaktion och förgiftning… 

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL 

OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50)  
… 

Utesluter: 
Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) 

Läkemedelsreaktion och förgiftning… 

 

Ändring av 

text under 

Utesluter 
s. 617 

2005-01-01 

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL 

OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50)  
… 

Anmärkning: 
Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska 

koder (ATC-koder) som återfinns i ”FASS: Läkemedel i Sverige”. 

… 

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL 

OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50)  
… 

Anmärkning: 
Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska 

koder (ATC-koder) som återfinns i ”FASS: Läkemedel i 

Sverige” som tillägg till koden T50.9. Då drogen eller 
läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod används enbart 

koden T50.9 ur kodserien T36-T50. Koden T50.9 anges i dessa 
fall före ATC-koden (ATC-koderna). … 

Ändring av 

text under 

Anmärkning på 
s. 617 

2004-01-01 

T40 T40 Förgiftning med narkotiska och 

psykodysleptiska medel 

[hallucinogener] 
Utesluter: 

Drogberoende och besläktade psykiska störningar 
och beteenderubbningar orsakade av användning av 

psykoaktiva substanser (F10-F19) 

T40 T40 Förgiftning med narkotiska och 

psykodysleptiska medel 

[hallucinogener] 
Utesluter: 

Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2005-01-01 

T42 T42 Förgiftning med antiepileptika och 

medel vid parkinsonism samt lugnande 

medel och sömnmedel 
Utesluter: 

Drogberoende och besläktade psykiska störningar 

och beteenderubbningar orsakade av användning av 

psykoaktiva droger (F10-F19) 

T42 T42 Förgiftning med antiepileptika och 

medel vid parkinsonism samt 

lugnande medel och sömnmedel 
Utesluter: 

Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) 

Ändring av 

text under 
Utesluter 

2005-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

T43 Förgiftning med psykotropa läkemedel 

som ej klassificeras annorstädes 

T43 Förgiftning med psykotropa medel 

som ej klassificeras annorstädes 

Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

T43 T43 Förgiftning med psykotropa medel som 

ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

… 
Drogberoende och besläktade psykiska störningar 

och beteenderubbningar orsakade av användning av 

psykoaktiva substanser (F10-F19) 
… 

T43 T43 Förgiftning med psykotropa medel 

som ej klassificeras annorstädes 
Utesluter: 

… 
Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) 

… 

 

Ändring av 

text under 

Utesluter 

2005-01-01 

T43.8 Andra psykotropa läkemedel som ej 

klassificeras annorstädes 

T43.8 Andra psykotropa medel som ej 

klassificeras annorstädes 

Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

T43.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat T43.9 Psykotropt medel, ospecificerat Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

T56 Toxisk effekt av metaller 
Innefattar: 

Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk 
Rök och ångor från metaller 

Utesluter: 

Arsenik och dess föreningar (T57.0) 

Mangan och dess föreningar (T57.2) 
Tallium (T60.4) 

T56 Toxisk effekt av metaller 
Innefattar: 

Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk 
Rök och ångor från metaller 

Utesluter: 

Arsenik och dess föreningar (T57.0) 

Mangan och dess föreningar (T57.2) 

Text under 

Utesluter utgår 
(se även 

T56.8) 

2010-01-01 

T56.8  Andra specificerade metaller T56.8  Andra specificerade metaller 
Tallium 

Tillägg av 

inklusion 

2010-01-01 

T60.4 Rodenticider 
Tallium 
Utesluter: 

Stryknin och dess salter (T65.1) 

T60.4 Rodenticider 
Utesluter: 

Stryknin och dess salter (T65.1) 

Inklusion utgår 
(se även 

T56.8) 

2010-01-01 

T71 Kvävning 
… 
Utesluter: 

… 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0) 

T71 Kvävning 
… 
Utesluter: 

… 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) 

Ändring av 

kod under 
Utesluter 

 

2008-01-01 

T79 Vissa tidiga komplikationer till skada 

genom yttre våld som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

… 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0) 

T79 Vissa tidiga komplikationer till skada 

genom yttre våld som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

… 

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) 

Ändring av 
kod under 

Utesluter 

 

2008-01-01 

T80.2 Infektioner som följd av infusion, 

transfusion och injektion i 

behandlingssyfte 
Infektion, septikemi och septisk chock 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) 

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 

Ändring av 
inklusion 

Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 

T81 Komplikationer till kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Komplikation som följd av infusion, transfusion 

eller injektion i behandlingssyfte (T80.-) 

Komplikation som följd av vaccination (T88.0-

T88.1) 

Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska 
substanser UNS (T88.7) 

T81 Komplikationer till kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Utesluter: 

Funktionssvikt och avstötning av transplanterade 

organ och vävnader (T86) 
Komplikation som följd av infusion, transfusion eller 

injektion i behandlingssyfte (T80.-) 

Komplikation som följd av vaccination (T88.0-
T88.1) 

Tillägg av 

text under 
Utesluter 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Specificerade komplikationer som klassificeras 

annorstädes, såsom: 

• dermatit orsakad av läkemedel och medicinska 
substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 

• förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och 

kemiska substanser (T36-T65) 
• komplikation av proteser, implantat och 

transplantat (T82-T85) 

 

Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska 

substanser UNS (T88.7) 

Specificerade komplikationer som klassificeras 
annorstädes, såsom: 

• dermatit orsakad av läkemedel och medicinska 

substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 
• förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och 

kemiska substanser (T36-T65) 

• komplikation av proteser, implantat och 

transplantat (T82-T85) 

T81.1 Chock under eller som följd av 

kirurgiska och medicinska ingrepp som 

ej klassificeras annorstädes 
Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) (septisk) 

eller postoperativ chock UNS under eller som följd 

av ingrepp 

Utesluter: 

Chock: 
• anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller 

medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt 

sätt (T88.6) 
• anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5) 

• anafylaktisk UNS (T78.2) 
• anestetisk (T88.2) 

• elektrisk (T75.4) 

• obstetrisk (O75.1) 
• efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-

O07, O08.3) 

• traumatisk (T79.4) 

T81.1 Chock under eller som följd av 

kirurgiska och medicinska ingrepp som 

ej klassificeras annorstädes 
Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) eller 

postoperativ chock UNS under eller som följd av 

ingrepp 

Utesluter: 

Chock: 
• anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller 

medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt 

sätt (T88.6) 
• anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5) 

• anafylaktisk UNS (T78.2) 
• anestetisk (T88.2) 

• elektrisk (T75.4) 

• obstetrisk (O75.1) 
• efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O00-

O07, O08.3) 

• traumatisk (T79.4) 
Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange 

septisk chock 

Ändring av 

inklusion 

Tillägg av 
anvisning 

2010-01-01 

T81.4  Infektion efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Infektion i stygn (suturkanal) 
Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp 

Sårabscess och septikemi efter ingrepp 

Utesluter: 
Infektion beroende på: 

• infusion, transfusion och injektion i 

behandlingssyfte (T80.2) 
• proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, 

T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 

Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp 

(O86.0) 

T81.4  Infektion efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej klassificeras 

annorstädes 
Infektion i stygn (suturkanal) 
Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp 

Sårabscess och sepsis efter ingrepp 

Utesluter: 
Infektion beroende på: 

• infusion, transfusion och injektion i 

behandlingssyfte (T80.2) 
• proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, 

T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 

Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp 

(O86.0) 

Tilläggskod kan användas för att ange andra 

manifestationer av infektion såsom sepsis eller 

abscess 

Ändring av 

inklusion 
Tillägg av 

anvisning 

2010-01-01 

SENA BESVÄR AV SKADOR, 

FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER 

AV YTTRE ORSAKER (T90-T98)  
Anmärkning: 
Dessa kategorier skall användas för tillstånd under S00-S99 och 

T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras 

annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras 
som ”sena” eller som ”sequelae” eller sådana som föreligger ett år 

eller mer efter den akuta skadan 

SENA BESVÄR AV SKADOR, 

FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER 

AV YTTRE ORSAKER (T90-T98)  
Anmärkning: 
T90-T98 skall användas för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 

som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. 

De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som ”sena” 
eller som ”sequelae” eller sådana som föreligger ett år eller mer 

efter den akuta skadan. T90-T98 skall inte användas för kronisk 

förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under 

aktuell förgiftning och skadlig exponering. 

Ändrad text i 

Anmärkning 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

T91.8 Sena besvär av andra specificerade 

skador på halsen och bålen 
Sena besvär av skada som kan klassificeras under 

S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, 
S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, 

S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och 

T09.4-T09.8 

T91.8 Sena besvär av andra specificerade 

skador på halsen och bålen 
Sena besvär av skada som kan klassificeras under 

S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, 
S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, 

S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och 

T09.4-T09.8 
Innefattar:  

Sena besvär av whiplash-skada 

Tillägg av 

Innefattar 

2007-01-01 

Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) 
Anmärkning: 
… 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:: 

… 

Y40-Y84  Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska 
åtgärder 

Y40-Y59  Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och 

biologiska substanser i terapeutiskt  bruk 
Y60-Y69  Missöden som inträffat med patienter under 

kirurgisk och medicinsk vård 

Y70-Y82  Missöden orsakade av medicinska instrument 
i diagnostiskt och terapeutiskt  bruk 

Y83-Y84  Kirurgiska och andra medicinska åtgärder 

som orsak till onormal reaktion eller sen 
komplikation hos patient utan anknytning till 

missöde vid operations- eller  

behandlingstillfället 
Y85-Y89  Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död 

Y90-Y98  Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker 

till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes 

Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-

Y98) 
Anmärkning: 
… 

Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

… 

Y40-Y84  Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska 

åtgärder 
Y40-Y59  Läkemedel, droger och biologiska substanser 

i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam 

effekt 
Y60-Y69  Missöden som inträffat med patienter under 

kirurgisk och medicinsk vård 

Y70-Y82  Missöden orsakade av medicinska 
instrument i diagnostiskt och terapeutiskt  

bruk 

Y83-Y84  Kirurgiska och andra medicinska åtgärder 
som orsak till onormal reaktion eller sen 

komplikation hos patient utan anknytning till 

missöde vid operations- eller 
behandlingstillfället 

Y85-Y89  Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död 

Y90-Y98  Bidragande faktorer som har samband med yttre 
orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras 

annorstädes 

Rättelse av 

innehållstext  
s. 646 pga. 

felaktig 

översättning 
från ICD-10 

2006-01-01 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 

Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) 

… 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 

Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) 

Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller 
reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse och ej 

på allmän väg (W00-X59) 

… 

Tillägg 

under 
Utesluter 

 s. 650 

2005-01-01 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 

Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) 

Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller 

reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse och ej 

på allmän väg (W00-X59) 

Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person 
(Y03.-) 

Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33) 

Transportolycka orsakad av naturkatastrof (X34-X38) 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) 

Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller 

reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse, utom 
personer skadade av annat fordon i rörelse (W00-X59) 

Olyckor som omfattar fordon utan att dessa har samband med 

riskerna med transportsättet som sådant (t.ex. skador från slagsmål 
ombord på fartyg, transportfordon involverat i naturkatastrof, 

finger krossat vid stängning av bildörr) (W00-X59) 

Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person 
(Y03.-) 

Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33) 

Ändrad text 
under 

Utesluter  

s. 650 
Tillägg 

under 

Utesluter 
Text under 

Utesluter 

utgår 

2006-01-01 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 

Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) 

… 
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt  

(Y32-Y33) 

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)  
… 
Utesluter: 

Avsiktligt självtillfogad skada (X81-X83) 

… 

Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y31-Y33) 

Ändring 

(rättelse) av 
kodintervall 

under 
Utesluter  

s. 650 

2007-01-01 

Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. 

Minibuss räknas som personbil. 

 

Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. 

Minibuss räknas som personbil. Släpvagn eller husvagn som tas 

på släp betraktas som  del av personbilen. 

Tillägg 

under 
definition  

s. 651 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

FOTGÄNGARE SKADAD I 

TRANSPORTOLYCKA (V01–V09) 
………….. 

Anmärkning: 
………….. 

.2 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat 

FOTGÄNGARE SKADAD I 

TRANSPORTOLYCKA (V01–V09) 
………….. 

Anmärkning: 
………….. 

.9 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat 

Rättelse av 

fjärdepositio

n under  
Anmärkning 

på s. 652 

1997-04-01 

FALLOLYCKOR (W00-W19)  
… 

Utesluter: 
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02) 

Fall: 

 från brinnande byggnad (X00.-) 

 från djur (V80.-) 

 från transportfordon (V01-V99) 

 i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) 

(W65-W74) 

 in i eld (X00-X04, X08-X09) 

 i eller från maskin i gång (W28-W31) 

Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81) 

FALLOLYCKOR (W00-W19)  
… 

Utesluter: 
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02) 

Fall: 

 från brinnande byggnad (X00.-) 

 från djur (V80.-) 

 från transportfordon (V01-V99) 

 i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) 

(W65-W74) 

 in i eld (X00-X04, X08-X09) 

 i eller från maskin i gång (W28-W31) 

 upprepade fall som ej beror på olyckshändelse (R29.6) 

Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81) 

Tillägg 

under 
Utesluter  

s. 672 

2006-01-01 

W23 Fångad av, klämd eller pressad i eller 

mellan föremål 
… 

Utesluter: 
Skada orsakad av: 

 handverktyg utan motor (W27.-) 

 maskiner (W28-W31) 

 skärande och borrande instrument (W25-W27) 

 transportfordon (V01-V99) 

 utrustning för kraftöverföring och lyftning 

(W24.-) 

Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-) 

W23 Fångad av, klämd eller pressad i eller 

mellan föremål 
… 

Utesluter: 
Skada orsakad av: 

 handverktyg utan motor (W27.-) 

 maskiner (W28-W31) 

 skärande och borrande instrument (W25-W27) 

 transportfordon som används som 

transportmedel (V01-V99) 

 utrustning för kraftöverföring och lyftning 

(W24.-) 

Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-) 

Ändrad text 

under 

Utesluter 

 

2006-01-01 

W27 Kontakt med ej motordrivet 

handverktyg 
Innefattar: 

Gaffel 
Handsåg 

Konservöppnare 

Nål 
Sax 

Skruvmejsel 

Stämjärn 
Yxa 
 

W27 Kontakt med ej motordrivet 

handverktyg 
Innefattar: 

Gaffel 
Handsåg 

Konservöppnare 

Nål 
Sax 

Skruvmejsel 

Stämjärn 
Yxa 

Utesluter: 

Injektionsnål (W46.-) 

Tillägg av 
Utesluter 

2006-01-01 

W45 Främmande kropp som trängt in 

genom huden 
… 

Utesluter: 

Kontakt med: 

 dolk, kniv eller svärd (W26.-) 

 handverktyg (W27-W29) 

 vasst glasföremål (W25.-) 

Träffad av föremål (W20-W22) 

W45 Främmande kropp som trängt in 

genom huden 
… 

Utesluter: 

Kontakt med: 

 dolk, kniv eller svärd (W26.-) 

 handverktyg (W27-W29) 

 injektionsnål (W46.-) 

 vasst glasföremål (W25.-) 

Träffad av föremål (W20-W22) 

Tillägg 

under 

Utesluter 

 

2008-01-01 

  W46 Kontakt med injektionsnål Ny kod 2006-01-01 

W55 Biten eller angripen av annat däggdjur 
Utesluter: 

Marina däggdjur (W56.-) 

W55 Biten eller angripen av annat däggdjur 
Innefattar: 

Katt 
Utesluter: 

Marina däggdjur (W56.-) 

Tillägg av 

Innefattar 

2006-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

W56 Biten eller angripen av marina 

däggdjur 

W56 Biten eller angripen av vattendjur Rättelse av 

kodtext pga. 

felaktig 
översättning 

från ICD-10 

2003-01-01 

W79 Inhalation och nedsväljning av föda 

som orsakat andningshinder 
……… 
Utesluter: 

Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-) 

Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än 
asfyxi eller andningshinder (W44.-) 

Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller 

tilltäppning av esofagus, utan andningshinder 
(W44.-) 

W79 Inhalation och nedsväljning av föda 

som orsakat andningshinder 
……… 
Utesluter: 

Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-) 

Föda som orsakat annan skada än asfyxi eller  
andningshinder (W44.-) 

Föda som orsakat hinder i eller tilltäppning av  

esofagus, utan andningshinder (W44.-) 

Ändring av 

kodtext 
under 

Utesluter 

2000-01-01 

EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, 

STRÅLNING… (W85-W99)  
Utesluter: 

… 

EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, 

STRÅLNING… (W85-W99)  
Utesluter: 

…  
Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling (Y63.2-

Y63.5) 

Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak till onormal reaktion 
utan anknytning till missöde (Y84.2) 

Tillägg 

under 

Utesluter 
s. 681 

2005-01-01 

X25 Kontakt med andra specificerade 

giftiga leddjur 
… 

X25 Kontakt med andra giftiga leddjur 
… 

 

Ändrad 

kodtext 

 

2008-01-01 

X39 Exponering för andra och icke 

specificerade naturkrafter 
Innefattar: 
Flodvåg UNS 

Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes 

 

X39 Exponering för andra och icke 

specificerade naturkrafter 
Innefattar: 
Flodvåg UNS 

Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes 

Tsunami 

Tillägg 

under 
Innefattar 

2006-01-01 

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH 

EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN 

GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49) 
Innefattar: 

Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel 

givet eller taget av misstag 
Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i 

medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk 

behandling 

Förgiftning, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt 

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH 

EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN 

GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49) 
Innefattar: 

Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel 

givet eller taget av misstag 
Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i 

medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk 

behandling 
Självtillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt saknas 

Ändring av 
text under 

Innefattar  

s. 686 för 
förtydligan-

de 

2006-01-01 

X41 Oavsiktlig förgiftning med och 

exponering för antiepileptika, lugnande 

läkemedel och sömnmedel, medel mot 

parkinsonism samt psykotropa 

läkemedel som ej klassificeras 

annorstädes 

X41 Oavsiktlig förgiftning med och 

exponering för antiepileptika, lugnande 

läkemedel och sömnmedel, medel mot 

parkinsonism samt psykotropa medel 

som ej klassificeras annorstädes 

Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

X61 Avsiktligt destruktiv handling genom 

förgiftning med och exponering för 

antiepileptika, lugnande läkemedel och 

sömnmedel, medel mot parkinsonism 

samt psykotropa läkemedel som ej 

klassificeras annorstädes 

X61 Avsiktligt destruktiv handling genom 

förgiftning med och exponering för 

antiepileptika, lugnande läkemedel och 

sömnmedel, medel mot parkinsonism 

samt psykotropa medel som ej 

klassificeras annorstädes 

Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

Y07 Andra misshandelssyndrom 
Anmärkning: 
Misshandelssyndromets natur kodas i kapitel XIX 

(T74.- jämte relevant skadenummer). 

Problem som har samband med misshandel och 

andra negativa upplevelser under barndomen kan 

kodas i kapitel XXI (Z61.-). 

Innefattar: 
Fysisk misshandel 

Y07 Annan misshandel 
Anmärkning: 
Misshandelns natur kodas i kapitel XIX (T74.- jämte 

relevant skadenummer). 

Problem som har samband med misshandel och 

andra negativa upplevelser under barndomen kan 

kodas i kapitel XXI (Z61.-). 

Innefattar: 
Fysisk misshandel 

Ändrad 
kodtext 

Ändrad text 

under 
Anmärkning 

 

 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Psykisk misshandel och grymhet 

Sexuell misshandel 

Tortyr 
Utesluter: 

Försummelse och vanvård (Y06.-) 

Sexuellt övergrepp av obeväpnad person (Y05.-) 

Psykisk misshandel och grymhet 

Sexuell misshandel 

Tortyr 
Utesluter: 

Försummelse och vanvård (Y06.-) 

Sexuellt övergrepp av obeväpnad person (Y05.-) 

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR AVSIKT 

(Y10-Y34) 
Anmärkning: 

… 

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är 
otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid 

olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person 

avsiktligt tillfogad. 
… 

 

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR AVSIKT 

(Y10-Y34) 
Anmärkning: 

… 

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är 
otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid 

olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av annan 

person avsiktligt tillfogad. Förgiftningar, ovisst om 
olyckshändelse eller med avsikt, klassificeras dock som 

förgiftningsolyckor (X40-X49) 

… 

Tillägg av 
text under 

Anmärkning  

s. 693 

2005-01-01 

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR AVSIKT 

(Y10-Y34) 
Anmärkning: 

… 

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är 
otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid 

olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person 

avsiktligt tillfogad. Förgiftningar,  ovisst om olyckshändelse eller 
med avsikt, klassificeras dock som förgiftningsolyckor (X40-X49). 
… 

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR AVSIKT 

(Y10-Y34) 
Anmärkning: 

… 

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är 
otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid 

olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av annan 

person avsiktligt tillfogad. Självtillfogad förgiftning där uppgift 
om eventuell avsikt saknas, klassificeras dock som 

förgiftningsolyckor (X40-X49). 
… 

Ändring av 
text under 

Anmärkning  

s. 693 för 
förtydligan-

de 

2006-01-01 

Y11 Förgiftning med och exponering för 

antiepileptika, lugnande läkemedel och 

sömnmedel, medel mot parkinsonism 

samt psykotropa läkemedel som ej 

klassificeras annorstädes, med oklar 

avsikt 

Y11 Förgiftning med och exponering för 

antiepileptika, lugnande läkemedel och 

sömnmedel, medel mot parkinsonism 

samt psykotropa medel som ej 

klassificeras annorstädes, med oklar 

avsikt 

Ändring av 
rubrik 

2004-01-01 

Y35 Polisingripande och annat legalt 

ingripande 

Y35 Polisingripande och annat legalt 

ingripande 
Innefattar:  
Ingripande av polis eller annan ordningsmakt, 

inklusive militär i tjänst, under arrestering av eller 

försök att arrestera lagbrytare, stävja oroligheter, 

upprätthålla ordning samt andra legala ingripanden 

Tillägg av 

Innefattar 

2005-01-01 

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, 

LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA 

SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40–

Y59)  
…. 
Anmärkning: 

Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod eller 

kod från kapitel XIX (T36–T50) används enbart koden Y57.9 av 
kodserien Y40–Y57. De kategorier… 

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, 

LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA 

SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40–

Y59)  
…. 
Anmärkning: 

Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod 

används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57. De 
kategorier… 

Ändring av 

text under 

Anmärkning 
på s. 696 

2001-01-01 

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, 

LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA 

SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40-

Y59) 

LÄKEMEDEL, DROGER OCH BIOLOGISKA 

SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK SOM 

ORSAK TILL OGYNNSAM EFFEKT (Y40-

Y59) 

Rättelse av 

avsnittstext 

s. 696 pga. 
felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2006-01-01 

Y43.9 Läkemedel med företrädesvis systemisk 

verkan 

Y43.9 Läkemedel med företrädesvis 

systemisk verkan, ospecificerat 

Rättelse av 
kodtext 

2003-01-01 

Y49 Psykotropa läkemedel som ej 

klassificeras annorstädes 

Y49 Psykotropa medel som ej klassificeras 

annorstädes 

Ändring av 
rubrik 

2004-01-01 

Y49.8 Andra specificerade psykotropa 

läkemedel som ej klassificeras 

annorstädes 

Y49.8 Andra specificerade psykotropa medel 

som ej klassificeras annorstädes 

Ändring av 
rubrik 

2004-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Y49.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat Y49.9 Psykotropt medel, ospecificerat Ändring av 

rubrik 

2004-01-01 

Y57.9 Ogynnnsam effekt av drog eller 

läkemedel i terapeutiskt bruk 
Anmärkning: 
Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats 

med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50) 

används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57. 

Y57.9 Ogynnsam effekt av drog eller 

läkemedel i terapeutiskt bruk 
Anmärkning: 
Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats 

med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av 

kodserien Y40–Y57 

Rättelse av 

kodtext 
Ändring av 

text under 

Anmärkning 

2001-01-01 

Y57.9 Ogynnsam effekt av drog eller 

läkemedel i terapeutiskt bruk 

… 

 

Y57.9 Läkemedel eller drog i terapeutiskt 

bruk som orsak till ogynnsam effekt 
… 

Rättelse av 
kodtext pga. 

felaktig 

översättning 
från ICD-10 

2006-01-01 

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED 

PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH 

MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)  
Utesluter: 

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och 
terapeutiskt bruk (Y70-Y82) 

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal 

reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller 
behandlingstillfället (Y83-Y84) 

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED 

PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH 

MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)  
Utesluter: 

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 
materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) (Y70-Y82) 

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal 
reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller 

behandlingstillfället (Y83-Y84) 

Ändring av 

text under 

Utesluter  
s. 703 

2006-01-01 

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED 

PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH 

MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)  
Utesluter: 
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) (Y70-Y82). 

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal 

reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller 

behandlingstillfället (Y83-Y84). 

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED 

PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH 

MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)  
Utesluter: 
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) (Y70-Y82).Kirurgiska och andra 

medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan 

anknytning till missöde vid operationstillfället eller 

behandlingstillfället (Y83-Y84). 
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker 

klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

Tillägg 

under 
Utesluter  

s. 703 

2011-01-01 

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA 

INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH 

TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)  
Anmärkning: 

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedda att användas 

för kategorierna Y70-Y82… 

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA 

INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH 

TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)  
Innefattar: 
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 
(pågående användning) 

Utesluter: 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 
medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69) 

Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan 

uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska 
instrument (Y83-Y84) 

Anmärkning: 

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas 

för kategorierna Y70-Y82... 

Tillägg av 

Innefattar  
s. 705 

Tillägg av 

Utesluter 

 

2006-01-01 

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA 

INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH 

TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)  
Innefattar: 
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) 
Utesluter: 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 

medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69) 
Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan 

uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska 

instrument (Y83-Y84) 

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA 

INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH 

TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82)  
Innefattar: 
Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) 
Utesluter: 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 

medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69) 
Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan 

uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska 

instrument (Y83-Y84) 

Tillägg 

under 

Utesluter  
s. 705 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker 

klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA 

ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL 

REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION 

HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL 

MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER 

BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84) 

KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA 

ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL 

REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION 

HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL 

MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER 

BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84) 
Utesluter: 

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 
materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 

(pågående användning) (Y70-Y82) 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 

medicinsk vård (Y60-Y69) 

Tillägg av 

Utesluter  
s. 706 

2006-01-01 

KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA 

ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL 

REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION 

HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL 

MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER 

BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)  
Utesluter: 

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 
(pågående användning) (Y70-Y82) 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 

medicinsk vård (Y60-Y69) 

KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA 

ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL 

REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION 

HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL 

MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER 

BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)  
Utesluter: 

Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. 

materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) 
(pågående användning) (Y70-Y82) 

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och 

medicinsk vård (Y60-Y69) 
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker 

klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89) 

Tillägg 

under 

Utesluter 
s. 706 

2011-01-01 

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL 

SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89)  
Anmärkning: 
Kategorierna 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. 

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. 

Ändrad text i 

Anmärkning 

2010-01-01 

 Z21 Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus [HIV] 
HIV-positiv UNS 
Utesluter: 

HIV-sjukdom (B20-B24) 
Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6) 

Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75) 

 Z21 Asymtomatisk infektion med humant 

immunbristvirus [HIV] 
HIV-positiv UNS 
Utesluter: 

HIV-sjukdom (B20-B24) 
Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6) 

Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion 

(R75) 
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] 

som komplicerar graviditet, förlossning och 

barnsängstid (O98.7) 

Tillägg av 

text under 
Utesluter 

2010-01-01 

Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom  
Innefattar:  
Misstänkt bärare 

 

Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom  
Innefattar:  
Misstänkt bärare 

 

Anmärkning:  
Tilläggskod (U82-U84) kan användas för att ange 

resistens mot antimikrobiella läkemedel 

Tillägg av 
anmärkning 

 

2011-01-01 

Z43.1 Tillsyn av gastrostomi Z43.1 Tillsyn av gastrostomi 
Insättning, borttagande och skötsel av perkutan 
endoskopisk gastrostomi (PEG) 

Tillägg av 

inklusion 

2004-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker i 

hjärtat 

Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker, 

defibrillator och annan kardiell 

anordning 
Innefattar: 

Implantable cardioverter defibrillator [ICD] 

Ändrad 

kodtext 

Tillägg av 
Innefattar 

2005-01-01 

Z45.2 Justering och skötsel av hjälpmedel för 

kärltillgång 

Z45.2 Justering och skötsel av hjälpmedel för 

kärltillgång 
Insättning, borttagande och skötsel av: 

 vaskulär injektionsport 

 port-a-cath (PAC) 

Tillägg av 
inklusion 

2004-01-01 

Z46.5 Anläggning, utprovning och justering 

av ileostomi och kolostomi 

Z46.5 Anläggning, utprovning och justering 

av ileostomi- och kolostomihjälpmedel 

Rättelse av 
kodtext pga. 

felaktig 

översättning 

från ICD-10 

2004-01-01 

Z47 Annan ortopedisk eftervård 
Utesluter: 

Eftervård efter behandling av fraktur (Z09.4) 

………… 

Z47 Annan ortopedisk eftervård 
Utesluter: 

Kontrollundersökning efter frakturbehandling  

(Z09.4) 
……… 

Ändring av 
kodtext 

under 

Utesluter 

1998-01-01 

Z48 Annan kirurgisk eftervård 
Utesluter: 
Eftervård efter: 

 behandling av fraktur (Z09.4) 

 kirurgi (Z09.0) 

……. 

Z48 Annan kirurgisk eftervård 
Utesluter: 
Kontrollundersökning efter: 

 frakturbehandling (Z09.4) 

 kirurgi (Z09.0) 

……. 

Ändring av 
kodtext 

under 

Utesluter 

2000-01-01 

Z50 Vård för rehabiliteringsåtgärder 
Utesluter: 
Rådgivning (Z70-Z71) 

 

Z50 Vård för rehabiliteringsåtgärder 
Anmärkning:  
Koderna i kategorin Z50 används fr.o.m. år 2010 ej 

längre i Sverige. De har därför satts med avvikande, 

mindre stil. Rehabiliteringsåtgärder anges istället 

med åtgärdskoder 

Tillägg av 
Anmärkning 

2010-01-01 

Z50.0 Hjärtrehabilitering Z50.0 Hjärtrehabilitering Utgår, 

används ej 

längre i 
Sverige 

2010-01-01 

Z50.1  Annan fysikalisk behandling 
Sjukgymnastik UNS 

Z50.1  Annan fysikalisk behandling 

 

Utgår, 

används ej 

längre i 
Sverige 

2010-01-01 

Z50.2 Rehabilitering av missbrukare Z50.2 Rehabilitering av missbrukare Utgår, 

används ej 

längre i 
Sverige 

2010-01-01 

Z50.3  Rehabilitering av 

läkemedelsmissbrukare 

Z50.3  Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare Utgår, 

används ej 
längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z50.4 Psykoterapi som ej klassificeras 

annorstädes 

Z50.4 Psykoterapi som ej klassificeras 

annorstädes 

Utgår, 

används ej 
längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z50.5 Talterapi Z50.5 Talterapi Utgår, 

används ej 
längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z50.6 Ortoptisk träning Z50.6 Ortoptisk träning Utgår, 

används ej 
längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z50.7 Arbetsterapi och yrkesinriktad 

rehabilitering som ej klassificeras 

annorstädes 

Z50.7 Arbetsterapi och yrkesinriktad 

rehabilitering som ej klassificeras 

annorstädes 

Utgår, 

används ej 

längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z50.8 Vård för andra specificerade Z50.8 Vård för andra specificerade Utgår, 2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

rehabliteringsåtgärder 
Rökavvänjning 

Träning av ADL som ej klassificeras annorstädes 

rehabiliteringsåtgärder 

 

används ej 

längre i 

Sverige 

Z50.9 Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad 
Rehabilitering UNS 

Z50.9 Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad Utgår, 

används ej 
längre i 

Sverige 

2010-01-01 

Z52.0 Blodgivare Z52.0 Blodgivare 
Innefattar:  
Blodkomponenter såsom lymfocyter, trombocyter 

eller stamceller 

Tillägg av 

Innefattar 

2005-01-01 

  Z52.6 Leverdonator Ny kod 1998-01-01 

  Z52.7 Hjärtdonator Ny kod 1998-01-01 

Z58.1 Exponering för luftförorening 

 

Z58.1 Exponering för luftförorening 
Utesluter:  

Tobaksrök (Z58.7) 

Tillägg av 

Utesluter 

2006-01-01 

  Z58.7 Exponering för tobaksrök 
Passiv rökning 
Utesluter: 

Missbruk av psykoaktiva droger i den egna 

sjukhistorien (Z86.4) 
Psykiska störningar och beteendestörningar 

orsakade av tobak (F17.-) 

Tobaksbruk (Z72.0) 

Ny kod 2006-01-01 

Z73.0 Utbrändhet Z73.0 Utbrändhet 
Utesluter: 

Utmattningssyndrom (F43.8)  

Tillägg av 
Utesluter 

2005-01-01 

Z74.0 Rörelseinskränkning 
Stolbunden 

Sängbunden 

Z74.0 Hjälpbehov på grund av 

rörelseinskränkning 

 

Ändrad 

kodtext 
Inklusioner 

utgår (se 

även R26.3) 

2008-01-01 

Z80.9 Icke specificerad malign tumör i 

familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under C80 

Z80.9 Icke specificerad malign tumör i 

familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under C80.- 

Ändrad kod i 
anvisning 

2010-01-01 

Z83.0 HIV-sjukdom i familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under B20-B24 

Z83.0 HIV-sjukdom i familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under B20-B24, O98.7 

Tillägg av 

kod i 

anvisning 

2010-01-01 

Z83.3 Diabetes i familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under E10-E14 

Z83.3 Diabetes i familjeanamnesen 
Tillstånd som klassificeras under E10-E14, O24 

Tillägg av 
kod i 

anvisning  

2010-01-01 

Z85.9  Malign tumör med icke specificerad 

lokalisation i den egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under C80 

Z85.9  Malign tumör med icke specificerad 

lokalisation i den egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under C80.- 

Ändrad kod i 

anvisning 

2010-01-01 

Z86.4 Missbruk av psykoaktiva droger i den 

egna sjukhistorien. Tillstånd som 

klassificeras under F10-F14 
Tillstånd som klassificeras under F10-F19 

….. 

Z86.4 Missbruk av psykoaktiva droger i den 

egna sjukhistorien 
Tillstånd som klassificeras under F10-F19 

….. 

Rättelse av 
kodtext 

2003-01-01 

Z87.8 Andra specificerade tillstånd i den egna 

sjukhistorien 
… 

 

Z87.8 Andra specificerade tillstånd i den egna 

sjukhistorien 
… 

Utesluter:  

Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien (Z91.5)  

Tillägg av 
Utesluter 

2005-01-01 

  Z92.6 Kemoterapi för tumörsjukdom i den 

egna sjukhistorien 

Ny kod 2006-01-01 

Z94.8 Andra specificerade 

transplantationstillstånd 
Benmärg 

Pankreas 

Z94.8 Andra specificerade 

transplantationstillstånd 
Benmärg 

Pankreas 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Tarm Stamceller 

Tarm 

Z95.0 Förekomst av pacemaker i hjärtat 
Utesluter: 

Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat (Z45.0) 

Z95.0 Förekomst av pacemaker, defibrillator 

och annan kardiell anordning 
Innefattar: 
Implantable cardioverter defibrillator [ICD] 

Utesluter:  

Justering och skötsel (Z45.0) 

Ändrad 

kodtext 
Tillägg av 

Innefattar 

Ändring av 
text under 

Utesluter 

2005-01-01 

  Kapitel 

XXII 
Koder för särskilda ändamål 

(U00-U99) 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 
U00-U49  Interimistiska koder för nya sjukdomar 

med osäker etiologi  

U80-U89  Bakteriell antibiotikaresistens 

Nytt kapitel 
 

2007-01-01 

Kapitel 

XXII 

Kapitel XXII 

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

U00-U49  Interimistiska koder för nya sjukdomar 

med osäker etiologi 

U80-U89  Bakteriell antibiotikaresistens 

Kapitel 

XXII 
Kapitel XXII 

Koder för särskilda ändamål (U00-

U99) 
Detta kapitel innehåller följande avsnitt: 

U00-U49  Interimistiska koder för nya sjukdomar 
med osäker etiologi 

U80-U89  Bakteriell antibiotikaresistens 

U98-U99  Koder för särskilda nationella behov 

Nytt avsnitt i 
innehållstext 

för kapitel 

2009-01-01 

Kap 

XXII 

 

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

U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar 

med osäker etiologi  
U80-U89 Bakteriell antibiotikaresistens  

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov 

Kap 

XXII 

 

Koder för särskilda ändamål (U00-

U99)  
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:  

U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar 

med osäker etiologi  
U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och 

antineoplastiska läkemedel 

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov 

Ändring av 
kodintervall 

och text i 

avsnitt 

2011-01-01 

  INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA 

SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI 

(U00-U49) 

Nytt avsnitt 
 

2007-01-01 

  U04 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS] 
Severe acute respiratory syndrome [SARS] 

Ny kategori 

 

2007-01-01 

  U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom 

[SARS], ospecificerad 
Anmärkning: 
Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod 

U04.9 

Ny kod 

 
2007-01-01 

 BAKTERIELL ANTIBIOTIKARESISTENS 

(U80-U89) 
Anmärkning:  
Dessa kategorier ska inte användas som primärkoder utan endast 

som tilläggskoder när man önskar att ange det antibiotikum, mot 

vilket den infektiösa organismen är resistent 

Nytt avsnitt 2007-01-01 

BAKTERIELL ANTIBIOTIKARESISTENS 

(U80-U89)  
Anmärkning:  

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder utan endast 

som tilläggskoder när man önskar att ange det antibiotikum, mot 
vilket den infektiösa organismen är resistent 

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 

Ändring av 
avsnitt 

2011-01-01 

  U80 Bakteriell resistens mot penicillin och 

relaterade antibiotika 

Ny kategori 2007-01-01 

U80 Bakteriell resistens mot penicillin och 

relaterade antibiotika 

  Kategorin 

utgår. Se nya 
koder U82-

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
U84 

  U80.0 Bakteriell resistens mot penicillin Ny kod 2007-01-01 

U80.0 Bakteriell resistens mot penicillin   Koden utgår. 
Se nya koder 

U82-U84 

 

  U80.1 Bakteriell resistens mot meticillin Ny kod 2007-01-01 

U80.1 Bakteriell resistens mot meticillin   Koden utgår. 

Se nya koder 
U82-U84 

2011-01-01 

  U80.8 Bakteriell resistens mot andra 

penicillinrelaterade antibiotika 

Ny kod 2007-01-01 

U80.8 Bakteriell resistens mot andra 

penicillinrelaterade antibiotika 

  Koden utgår. 

Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 

  U81 Bakteriell resistens mot vankomycin 

och relaterade antibiotika 

Ny kategori 2007-01-01 

U81 Bakteriell resistens mot vankomycin 

och relaterade antibiotika 

  Kategorin 

utgår. Se nya 

koder U82-
U84 

2011-01-01 

  U81.0 Bakteriell resistens mot vankomycin Ny kod 2007-01-01 

U81.0 Bakteriell resistens mot vankomycin   Koden utgår 

Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 

  U81.8 Bakteriell resistens mot 

vankomycinrelaterat antibiotikum 

Ny kod 

 

2007-01-01 

U81.8 Bakteriell resistens mot 

vankomycinrelaterat antibiotikum 

  Koden utgår 
Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 

  U82 Resistens mot betalaktamantibiotika 

 
Tilläggskod (B95-B98) kan användas, för att 

identifiera den infektiösa organism som utvecklat 

resistens mot betalaktamantibiotika 

Ny kategori 2011-01-01 

  U82.0 Resistens mot penicillin 
Resistens mot:  

 Amoxicillin 

 Ampicillin 

Ny kod 2011-01-01 

  U82.1 Resistens mot meticillin 
Resistens mot:  

 Kloxacillin 

 Flukloxacillin 

 Oxacillin 

Ny kod 2011-01-01 

  U82.2 Resistens på grund av betalaktamaser 

med utvidgat spektrum (ESBL) 

Ny kod 2011-01-01 

  U82.8 Resistens mot andra 

betalaktamantibiotika 

Ny kod 2011-01-01 

  U82.9 Resistens mot ospecificerat 

betalaktamantibiotikum 

Ny kod 2011-01-01 

  U83 Resistens mot andra antibiotika 

 
Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att 

identifiera den infektiösa organism som utvecklat 

resistens mot andra antibiotika 

Ny kategori 2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 

  U83.0 Resistens mot vankomycin Ny kod  2011-01-01 

  U83.1 Resistens mot annat 

vankomycinrelaterat antibiotikum 

Ny kod 2011-01-01 

  U83.2 Resistens mot kinoloner Ny kod 2011-01-01 

  U83.7 Resistens mot två eller flera antibiotika Ny kod 2011-01-01 

  U83.8 Resistens mot annat specificerat, 

enstaka antibiotikum 

Ny kod 2011-01-01 

  U83.9 Resistens mot ospecificerat 

antibiotikum 
Antibiotikaresistens UNS 

Ny kod 2011-01-01 

  U84 Resistens mot andra antimikrobiella 

läkemedel 

 
Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att 

identifiera den infektiösa organism som utvecklat 
resistens mot antimikrobiella läkemedel 

 
Utesluter:  

Resistens mot antibiotika (U82-U83) 

Ny kategori 2011-01-01 

  U84.0 Resistens mot antiparasitära läkemedel 
Resistens mot kinin och liknande ämnen 

Ny kod 2011-01-01 

  U84.1 Resistens mot antimykotiska läkemedel Ny kod 2011-01-01 

  U84.2 Resistens mot antivirala läkemedel Ny kod 2011-01-01 

  U84.3 Resistens mot läkemedel mot 

tuberkulos 
Resistens mot tuberkulostatika 

Ny kod 2011-01-01 

  U84.7 Resistens mot två eller flera 

antimikrobiella läkemedel 
Utesluter:  

Enbart resistens mot två eller flera antibiotika 

(U83.7) 

Ny kod 2011-01-01 

  U84.8 Resistens mot andra specificerade 

antimikrobiella läkemedel 

Ny kod 2011-01-01 

  U84.9 Resistens mot ospecificerade 

antimikrobiella läkemedel 
Läkemedelsresistens UNS 

Ny kod 2011-01-01 

  U85 Resistens mot antineoplastiska 

läkemedel 

Ny kategori 2011-01-01 

  U88 Bakteriell resistens mot två eller flera 

antibiotika 
Anmärkning:  
Denna kategori kan användas när resistensen avser 

två eller flera antibiotika men när det inte finns 
tillräcklig information för att avgöra vilket som är 

viktigast. Kategorin kan också användas vid 

statistisk redovisning där det är lämpligast att 
registrera en enda kod. I andra fall bör varje 

antibiotikaresistens kodas separat 

Ny kategori 2007-01-01 

U88 Bakteriell resistens mot två eller flera 

antibiotika  
Anmärkning:  

  Kategorin 

utgår 
Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 
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Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar Ändrings- 

datum 
Denna kategori kan användas när resistensen avser 

två eller flera antibiotika men när det inte finns 

tillräcklig information för att avgöra vilket som är 
viktigast. Kategorin kan också användas vid 

statistisk redovisning där det är lämpligast att 

registrera en enda kod. I andra fall bör varje 

antibiotikaresistens kodas separat 

  U89 Bakteriell resistens mot andra och 

ospecificerade antibiotika 

Ny kategori 2007-01-01 

U89 Bakteriell resistens mot andra och 

ospecificerade antibiotika 

  Kategorin 

utgår 

Se nya koder 
U82-U84 

2011-01-01 

  U89.8 Bakteriell resistens mot annat 

specificerat antibiotikum 

Ny kod 2007-01-01 

U89.8 Bakteriell resistens mot annat 

specificerat antibiotikum 

  Koden utgår 

Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 

  U89.9 Bakteriell resistens mot ospecificerat 

antibiotikum 

Ny kod 2007-01-01 

U89.9 Bakteriell resistens mot ospecificerat 

antibiotikum 

  Koden utgår 

Se nya koder 

U82-U84 

2011-01-01 

  KODER FÖR SÄRSKILDA NATIONELLA 

BEHOV 

(U98-U99) 

Nytt avsnitt 2009-01-01 

  U99 Diagnosinformation saknas 
Anmärkning:  

Kategorin U99 avser i första hand besök i öppenvård 
hos annan vårdpersonal än läkare 

Innefattar:  

Diagnos ej klassificerbar 

Ny kategori 2009-01-01 

 

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Eventuella sidhänvisningar ovan gäller den tryckta 

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97). 

 

*Ovanstående ändringar är införda i Internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk 

förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE) som trycktes i december 2010. 

 

Ändringar i ICD-10-SE införda efter 2011 hittas på webbsidan www.socialstyrelsen.se/klassifikationer 

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer

