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Nye koder som innføres
J38.8 Induserbar laryngeal obstruksjon (ILO)
J38.80 Anstrengelsesutløst kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal
obstruksjon (EILO)
J38.81 Irritantutløst kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal
obstruksjon
J38.82 Psykogen kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon
J38.83 Anstrengelsesutløst glottisk induserbar laryngeal obstruksjon (EILO)
J38.84 Irritantutløst glottisk induserbar laryngeal obstruksjon
J38.85 Psykogen glottisk induserbar laryngeal obstruksjon
J38.86 Anstrengelsesutløst supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon (EILO)
J38.87 Irritantutløst supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon
J38.88 Psykogen supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon
Kommentar: Ny firetegnskode med underinndeling på femte tegn etter henvendelse på
endringsskjema fra et stort fagmiljø. Dansk ICD-10 har tilsvarende koder.

Koder som utgår
Ingen koder utgår i 2021
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Andre endringer
B34.2 Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)
Covid-19 med påvist virus (U07.1)
Covid-19 uten påvist virus (U07.2)
Kommentar: Endring fra WHO.
C00.0 Utside av overleppe (facies externus labii superius oris)
Overleppe:
• Lepperødt
• lepperødtsgrensen
• INA
C00.1 Utside av underleppe (facies externus labii inferius oris)
Underleppe:
• Lepperødt
• lepperødtsgrensen
• INA
C00.2 Utside av leppe (facies externus labii), uspesifisert
Lepperødtsgrensen
Lepperødt INA
D10.0 Leppe (labium)
Innside av leppe (facies internus labii oris)
Leppe INA
Leppebånd
Lepperødt
Lepperødtsgrensen
Leppeslimhinne
Ekskl: hud på leppe (D22.0, D23.0)
D37.0 Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)
Lepperødt
Lepperødtsgrensen
Plica aryepiglottica:
• fri rand
• hypofaryngeal side
• INA
Store og små spyttkjertler
Ekskl: hud på leppe (D48.5)
plica aryepiglottica, laryngeal side (D38.0)
strupelokk:
• suprahyoidal del (D38.0)
• INA(D38.0)
Kommentar: Innspill fra ØNH-avdelingen ved St. Olavs hospital. Engelsk ICD-10 har også
med "vermillion border", dette var ikke tatt med i norsk versjon.
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Andre endringer
D68.3 Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter
Kommentar: Eksklusjonsmerknaden til koden gjør det klart at det er eller har vært en
blødning
E34.3 DvergvekstKortvoksthet, ikke klassifisert annet sted
DvergvekstKortvoksthet:
• av Laron-type
• konstitusjonell
• psykososial
• INA
Ekskl: dvergvekstkortvoksthet:
• akondroplastisk (Q77.4)
• ernæringsbetinget (E45)
• hypofysær (E23.0)
• hypokondroplastisk (Q77.4)
• renal (N25.0)
ved spesifikke dysmorfe syndromer - kod under syndromet
kortlemmethet med immunsvikt (D82.2)
progeri (E34.8)
Russel-Silvers syndrom (Q87.1)
Kommentar: Erstatning av foreldet uttrykk
E44.0 Moderat protein-/energiunderernæring
Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte
vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for
referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når
det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for moderat protein/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under
gjennomsnittet hos referansegruppen.
Frivillig 5-tegnskode:
E44.00 Moderat underernæring
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
• Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
• KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)
• KMI < 20,5 kg/m2 (> 6570 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 %
siste 6 måneder
• Næringsinntak mindre enn halvparten av beregnet behov siste uke ved
samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander
• PG-SGA grad B
Kommentar: Retting av feil
O26.7 Symfyseløsning under svangerskap, fødsel og barseltid
Inkl: bekkenleddsmerter
bekkenleddsyndrom
bekkenløsning
Ekskl: traumatisk deling av symfyse under fødsel (O71.6)
Kommentar: Tydeliggjøring av at også andre bekkenledd enn symfysen kan være påvirket
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Andre endringer
O35.5 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som
skyldes legemidler eller rusmidler unntatt alkohol
Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade etter
legemiddelmisbruk av legemidler eller rusmidler
Ekskl: fosterstress under fødsel og forløsning som skyldes legemiddeltilførsel
(O68.-)
Kommentar: Retting av upresis oversettelse fra engelsk "drugs"
S06 Intrakraniell skade
Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets
Kodeveiledning konsulteres.
Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig
eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig intrakraniell skade og åpent sår:
0 uten åpent såråpen intrakraniell skade
1 med åpent såråpen intrakraniell skade
Kommentar: Endring for å presisere at det foreligger en penetrerende åpen skade. Dette
har vært misforstått av enkelte.
T82.0 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteklaffprotese
Feilstilling som skyldes hjerteklaffprotese
Forskyvning som skyldes hjerteklaffprotese
Lekkasje som skyldes hjerteklaffprotese
Mekanisk obstruksjon som skyldes hjerteklaffprotese
Perforasjon som skyldes hjerteklaffprotese
Protrusjon som skyldes hjerteklaffprotese
Sammenbrudd (mekanisk) som skyldes hjerteklaffprotese
Kommentar: Endring for å unngå misforståelser siden det henvises til denne underteksten
også fra kodene under T83-T85.
U04.9 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert
Ekskl: Covid-19 med påvist virus (U07.1)
Covid-19 uten påvist virus (U07.2)
Kommentar: Endring fra WHO.
X8n VoldsskadeKroppskrenkelse, overfall
Inkl: skade påført med vilje av en annen person med den hensikt å skade eller
drepe, med hvilken som helst fremgangsmåte
Ekskl: skade som følge av lovhjemlet inngripen eller krigshandling (Y3n)
Kommentar: Retting av upresis oversettelse, engelske originalkoder inkluderer også
kroppkrenkelse uten bruk av fysisk vold.
Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
«Bekymret, men frisk»
Fryktet diagnose ikke påvist
Symptom eller problem som er innenfor normal variasjon
Ekskl: avkreftet mistanke om sykdom etter observasjon og vurdering på grunn av
symptom eller tegn: kod først symptomet eller tegnet, deretter Z03.medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander
(Z03.-)
Kommentar: I følge kodeveiledningen skal Z03-kodene ikke brukes som første kode for
hovedtilstand.
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Andre endringer
Z76.80 Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder
Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder karakteriseres av en markert og
vedvarende inkongruens mellom et individs opplevde kjønn og tildelte kjønn, som
ofte leder til et ønske om et "skifte"endring, for å leve og bli akseptert som en
person av det opplevde kjønn, gjennom hormonbehandling, kirurgi eller annen
helsehjelp for å få kroppen til å samsvare, så mye som ønskelig og i den
utstrekning det er mulig, med det opplevde kjønn. Diagnosen kan ikke stilles før
starten av puberteten. Diagnosen kan ikke stilles på bakgrunn av oppførsel eller
preferanser utenfor normen for det tildelte kjønn alene.
Kommentar: Endring i oversettelse etter kommentarer fra høring i sektoren
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