Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2015-2016
Helsedirektoratet 17.12.2015
Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra
1.januar 2016 og relevante for norske forhold, og løpende endringer som er foreslått for
Helsedirektoratet og godkjent inntil 28.05.2015.
Oppdatering 17.12.2015: WHO har vedtatt en endring i kategorien U06 og koden U06.9. Se under, i
listen over Andre endringer.
Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetplanlegging/helsefaglige-kodeverk/icd-10/Sider/default.aspx

Nye koder som innføres
A97.0 Dengue uten varselstegn
Hemoragisk denguefeber grad 1 og 2
Hemoragisk denguefeber uten varselstegn
Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring
A97.1 Dengue med varselstegn
Kliniske varselstegn er: smerte eller ømhet i buken, blødning fra slimhinner, slapphet
og/eller uro, raskt fall i antall blodplater, økning i hematokrit. Andre tegn kan være:
vedvarende oppkast, synlig væskeretensjon, leverforstørrelse mer enn 2 cm.
Hemoragisk denguefeber med varselstegn.
Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring
A97.2 Alvorlig Dengue
Kliniske tegn inkluderer:
1: Alvorlig plasmalekkasje som fører til sjokk (Dengue sjokksyndrom – DSS) og/eller
væskeretensjon med respiratorisk distress.
2: Alvorlig blødning klinisk bedømt.
3: Alvorlig påvirkning av organer: lever ASAT eller ALAT >=1000 U/l; CNS: nedsatt
bevissthet (encefalitt); påvirkning av andre organer, som myokarditt eller nefritt.
Alvorlig denguefeber
Alvorlig hemoragisk denguefeber
Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring
A97.9 Dengue, uspesifisert
Denguefeber [DF] INA
Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring
G23.3 Multippel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c]
Kommentar: Ny kode. WHO-endring
G83.5 «Locked-in»-syndrom
Kommentar: Ny kode. WHO-endring
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Nye koder som innføres
K43.20 Primært arrbrokk uten obstruksjon eller gangren
K43.21 Residiverende arrbrokk uten obstruksjon eller gangren
K43.30 Primært parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.31 Residiverende parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.40 Primært parastomalt brokk med gangren
K43.41 Residiverende parastomalt brokk med gangren
K43.50 Primært parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren
K43.51 Residiverende parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren
K43.60 Primært annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.61 Residiverende annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.70 Primært annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren
K43.71 Residiverende annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren
Kommentar: 5-tegnskoder som ble uteglemt da kodene K43.2-43.7 ble innført i 2013.

L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev
Løs eller hengende hud:

INA

etter vekttap (bariatrisk kirurgi) (diett)
Ekskl.: Mye eller overflødig hud på øyelokk:

erhvervet (H02.3)

medfødt (Q10.3)

hudforandringer på grunn av kronisk eksponering for ikke-ioniseriende stråling
(L57.-)
Kommentar: Ny kode med inklusjons- og eksklusjonskriterier. WHO-endring
P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt
Sarnat grad 1
Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.
P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt
Sarnat grad 2
Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.
P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt
Sarnat grad 3
Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.
P91.7 Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt
Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt
Kommentar: Ny kode med inklusjonskriterium i kategori P91 Andre forstyrrelser som angår
hjerne hos nyfødt. WHO-endring.
Z91.7 Opplysning om kvinnelig kjønnslemlestelse i egen sykehistorie
Kvinnelig omskjæring
Kvinnelig kjønnslemlestelse type 1-4
Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring
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Koder som utgår
A90 Denguefeber [klassisk dengue]
Kommentar: Erstattes av nye koder A97.- Dengue. WHO-endring
A91 Hemoragisk denguefeber (febris dengue haemorrhagica)
Kommentar: Erstattes av nye koder A97.- Dengue. WHO-endring
G90.3 Degenerasjon av flere systemer
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Dragers syndrom]
Ekskl.: ortostatisk hypotensjon INA(I95.1)
Kommentar: Erstattes av nye koder i kategori G23. WHO-endring.
M47.88 Annen spesifisert spondylose i sakral- eller sakrocyccygealregionen
M47.98 Uspesifisert spondylose i sakral- eller sakrococcygealregionen
M48.08 Spinal stenose i sakral- eller sakrococcygealregionen
M48.18 Ankyloserende hyperostose i sakral eller sakrococcygealregionen
Kommentar: koder som beskriver tilstander som ikke kan forekomme
T88.7 Uspesifisert bivirkning av legemiddel
Kommentar: Skal ikke brukes, da bivirkningen skal spesifiseres. Norsk endring.
Z22.5 Bærer av virushepatitt
Bærer av hepatitt B med overflateantigen [HBs Ag]
Kommentar: Koden slettes, da dette ikke er bærertilstand, men aktiv sykdom. WHO-endring.
Z51.1 Kjemoterapi for svulst
Z51.10 Kjemoterapi for svulst, uspesifisert
Z51.11 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe I
Z51.12 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe II
Z51.13 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe III
Z51.1 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:
Z51.1 Kjemoterapi for svulst (brukes ikke i Norge)
Kjemoterapi kodes med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell
svulstbehandling fra WBOC i NCMP.
Kommentar: fjernes, da opphold for kjemoterapi skal kodes i henhold til kodingsregelverket med
diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell svulstbehandling. Norsk endring.
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Koder som utgår
Z51.2 Annen kjemoterapi
Z51.2 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:
Z51.2 Annen kjemoterapi (brukes ikke i Norge)
Kjemoterapi for annet enn svulst kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og
prosedyrekode for medikamentell behandling fra WBGM i NCMP.
Kommentar: fjernes, da opphold for kjemoterapi for annet enn svulst skal kodes med aktuell
diagnosekode og prosedyrekode for medikamentell behandling. Norsk endring.
Z51.6 Desensibilisering mot allergener
Z51.6 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:
Z51.6 Desensibilisering mot allergener (brukes ikke i Norge)
Desensibiliseringsbehandling kodes med prosedyrekoder fra NCMP.
Kommentar: fjernes, da opphold for desensibiliseringsbehandling skal kodes med diagnosekode
enten for pågående allergisk lidelse eller allergisk reaksjon i sykehistorien, det siste med kode
fra Z88.- eller Z91.0 og prosedyrekode fra NCMP. Norsk endring.
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Andre endringer
A06.4 Amøbeabscess i lever
Amøbeinfeksjon i lever
Endres til
A06.4† Amøbeabscess i lever (K77.0*)
Amøbeinfeksjon i lever
Kommentar: Tillegg av sverdsymbol og stjernereferanse. WHO-endring.
A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak
Endres til
A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak
Inkl: diare hos nyfødt INA
Kommentar: Tillegg av inklusjon. WHO-endring
A49.1 Streptokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Endres til
A49.1 Streptokokk- og enterokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring
A75 Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd
Ekskl.: rickettsiose som skyldes Ehrlichia sennetsu (A79.8)
Endres til:
A75 Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd
Ekskl.: rickettsiose som skyldes Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)
Kommentar: Korrigert navn på bakterielt agens i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.
Kategoriblokken A90-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber
Endres til:
A92-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber
Kommentar: Konsekvens av at kategoriene A90 og A91 på kapittelnivå fjernes. WHO-endring
A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder
Piryvirussykdom
Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]
Endres til:
A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder
Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom [SFTS]
Piryvirussykdom
Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]
Kommentar: Lagt til inklusjonskriterium. WHO-endring
A97 Dengue
Dengue er en virussykdom overført ved myggstikk av mygg som er infisert med Dengue-virus.
Denne sykdomsgruppen kan ha flere kliniske presentasjoner og ofte uforutsigbart klinisk forløp
og utfall. De fleste pasienter blir friske etter et selvbegrensende ikke-alvorlig klinisk forløp med
eks. kvalme, oppkast, utslett og smerter. En liten andel utvikler alvorlig sykdom hovedsakelig
med plasmalekkasje med eller uten blødning, men alvorlig blødningstilstand eller alvorlig
organsvikt kan forekomme, med eller uten Dengue-sjokk.
Kommentar: Ny tretegnskategori med undertekst. WHO-endring.
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Andre endringer
A98 Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)
hemoragisk denguefeber (A91)
Endres til:
A98 Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)
hemoragisk denguefeber (A97.-)
Kommentar: Endring i referanse til kode, som følge av nye koder A97.-. WHO-endring.
B16.9 Akutt hepatitt B uten delta-agens og leverkoma
Hepatitt B (akutt/som skyldes virus) INA
Endres til:
B16.9 Akutt hepatitt B uten delta-agens og uten leverkoma
Akutt hepatitt B (som skyldes virus) INA
Kommentar: Endret tekst i kodetekst og inklusjonskriteriet. WHO-endring.
B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens
Kronisk (virus)hepatitt B
Endres til:
B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens
Hepatitt B (som skyldes virus) INA
Kommentar: Endret undertekst. WHO-endring.
B35.6 Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)
Dhobikløe
Eczema marginatum
Lyskeringorm
Endres til:
B35.6 Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)
Dhobikløe
Eczema marginatum
Lyskeringorm
Tinea inguinalis
Kommentar: Latinsk betegnelse på tilstanden lagt til i inklusjonslisten slik at denne betegnelsen
kan søkes på, da betegnelsen er benyttet i kodetittel i engelsk versjon. Norsk endring.
B95.2 Streptokokker, serogruppe D, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Endres til:
B95.2 Streptokokker, serogruppe D, og enterokokker som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler
Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring.
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Andre endringer
Kapittel II (C00-D48) Svulster
Merknader
6. Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev
Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen vevet egentlig
hører hjemme i. Ondartet svulst utgått fra ektopisk bukspyttkjertel kodes f eks som
«bukspyttkjertel, uspesifisert» (C25.9).
Endres til:
6. Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev
Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen det ondartede
vevet finnes i. Eks: Ondartet svulst i eggstokk utgått fra ektopisk bukspyttkjertelvev kodes som
«Ondartet svulst i eggstokk» (C56)
Kommentar: Endring i tekst i merknad. Konsekvens for norske kodingsregler: Endret
kodingsregel for svulster utgått fra ektopisk vev. WHO-endring.
D68.3 Blødningstilstand som skyldes sirkulerende antikoagulanter
Kodeteksten endres til:
Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter
Kommentar: Upresist oversatt kodetekst fra engelsk Haemorrhagic disorder. Det behøver
ikke foreligge en blødning for at koden skal kunne brukes. Norsk endring.
E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon
Pickwick-syndrom
Endres til:
E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon
Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS)
Pickwick-syndrom
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
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Andre endringer
F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser
klassifisert annet sted
Inkl.: astma(F54) og (J45.-)
eksem (F54) og (L23-L25)
eksempler på bruk av denne kategorien:
magesår (F54) og (K25.-)
mucøs colit (F54) og (K58.-)
psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander
ulcerøs colit (F54) og (K51.-)
urticaria(F54) og (L50.-)
Ekskl: tensjonshodepine (G44.2)
Endres til:
F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser
klassifisert annet sted
Inkl: astma(F54) og (J45.-)
eksem (F54) og (L23-L25)
eksempler på bruk av denne kategorien:
sår i magesekk (F54) og (K25.-)
irritabel tarm-syndrom (F54) og (K58.-)
psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander
ulcerøs colit (F54) og (K51.-)
urticaria(F54) og (L50.-)
Ekskl: tensjonshodepine (G44.2)
Kommentar: Endret tekst i inklusjonskriteriene. WHO-endring. Også endret upresis norsk
betegnelse «magesår» til «sår i magesekk»
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Andre endringer
G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:

adenovirus (A85.1†)

cytomegalovirus (B25.8†)

enterovirus (A85.0†)

herpes zoster(B02.0†)

herpesvirus [herpes simplex](B00.4†)

influensa (J09†,J10.8†,J11.8†)

kusma (B26.2†)

meslinger (B05.0†)

rubella(B06.0†)

varicella(B01.1†)
Endres til:
G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted
Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:

adenovirus (A85.1†)

cytomegalovirus (B25.8†)

enterovirus (A85.0†)

herpes zoster(B02.0†)

herpesvirus [herpes simplex](B00.4†)

influensa som skyldes:

identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)

ikke identifisert virus (J11.8†)

identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

kusma (B26.2†)

meslinger (B05.0†)

rubella(B06.0†)

varicella(B01.1†)
Kommentar: Endret tekst i inklusjonskriterer som følge av endrede koder for influensa. WHOendring.
G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier
Ekskl: degenerasjon av flere systemer (G90.3)
Endres til:
G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier
Kommentar: Sletting av eksklusjonskriterium. WHO-endring.
G23.2 Striatonigral degenerasjon
Endres til:
G23.2 Multippel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p]
Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring.
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Andre endringer
G23.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier
Forkalkning i basalganglier
Endres til
G23.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier
Forkalkning i basalganglier
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]
Ekskl.: Ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)
Kommentar: Nytt inklusjons- og eksklusjonskriterium. WHO-endring.
G91 Hydrocephalus
Inkl.: ervervet hydrocephalus
Ekskl: hydrocephalus:

medfødt (Q03.-)

som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)
Endres til:
G91 Hydrocephalus
Inkl: Ervervet hydrocephalus
Ekskl. hydrocephalus:

erhvervet, hos nyfødt (P91.7)

medfødt (Q03.-)

som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)
Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.
H06.1 * Parasittinfestasjoner i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted
Linjen «Endokrin oftalmopati» fjernes fra underteksten
Kommentar: hører ikke hjemme her. Norsk endring.
H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne
Endres til:
H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne
Nydannelse av kar i årehinne
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
H54.0 Blindhet, begge øyne
Synssvekkelse i kategori 5
Endres til:
H54.0 Blindhet, begge øyne
Synssvekkelse i kategori 3, 4 eller 5 i begge øyne
Kommentar: Endret inklusjonskriterium. WHO-endring.
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Andre endringer
H67.1* Mellomørebetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted
Mellomørebetennelse ved:

influensa (J09† -J11†)

meslinger (B05.3†)
Endres til:
H67.1* Mellomørebetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted
Mellomørebetennelse ved:

influensa:

identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)

ikke identifisert virus (J11.8†)

identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

meslinger (B05.3†)
Kommentar: Endrede inklusjonskriterier. WHO-endring
I41.1* Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted
Influensamyokarditt (akutt) (J09†, J10.8†, J11.8†)
Myokarditt ved kusma (B26.8†)
Endres til:
I41.1* Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted
Influensamyokarditt (akutt):

identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)

ikke identifisert virus (J11.8†)

identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)
Myokarditt ved kusma (B26.8†)
Kommentar: Nye inklusjonskriterier. WHO-endring.
I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser
Atrioventrikulær dissosiasjon
Interferensdissosiasjon
Lang QT-tid-syndrom
Eks forlenget QT-tid (R94.3)
kl:
Endres til:
I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser
Atrioventrikulær dissosiasjon
Interferensdissosiasjon
Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)
lang QT-tid-syndrom (I49.8)
Kommentar: Inklusjonskriterium om lang QT-tid-syndrom fjernet og flyttet til
eksklusjonskriteriet med korrekt referanse. WHO-endring.
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Andre endringer
I49.8 Andre spesifiserte hjertearytmier
Rytmeforstyrrelse (i):

ektopisk

nodal

sinus coronarius
Endres til:
I49.8 Andre spesifiserte hjertearytmier
Brugada syndrom
Lang QT-tid-syndrom
Rytmeforstyrrelse (i):

ektopisk

nodal

sinus coronarius
Kommentar: 2 nye inklusjonskriterier. WHO-endring.
I63 Hjerneinfarkt
Inkl.: okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier med hjerneinfarkt
som følge
Ekskl.: følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
Endres til:
I63 Hjerneinfarkt
Inkl.: okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier (inkludert truncus
brachiocephalicus) med hjerneinfarkt som følge
Ekskl.: følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
Kommentar: Tillegg i inklusjonsmerknaden. WHO-endring.
I95.1 Ortostatisk hypotensjon
Postural hypotensjon
Ekskl.: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G90.3)
Endres til:
I95.1 Ortostatisk hypotensjon
Postural hypotensjon
Ekskl.: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G23.8)
Kommentar: Endret referanse i eksklusjonsmerknaden. WHO-endring.
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Andre endringer
J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus
Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som
overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker, begrenset til de nevnte
inkluderte virus.
Merk: Ytterligere virustyper kan kun inkluderes etter anbefaling fra WHO.
Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»
Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner
Ekskl: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:

infeksjon INA (A49.2)

meningitt (G00.0)

pneumoni (J14)
Endres til:
J09 Influensa som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus
Merk: Konferer med retningslinjene i WHOs globale influensaprogram (GIP,
http://www.who.int/influenza/) for bruk av denne kategorien.
Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som
overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker.
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner
Ekskl:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:

infeksjon INA (A49.2)

meningitt (G00.0)

pneumoni (J14)
Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus
(J10.-)
Kommentar: Endret kodetekst, merknad og sletting av inklusjonskriterier, tillegg av
eksklusjonskriterium. WHO-endring.
J10 Influensa som skyldes annet identifisert influensavirus
Ekskl: Haemophilus influenzae [H. influenzae]-:

infeksjon INA(A49.2)

meningitt (G00.0)

pneumoni (J14)
Endres til:
J10 Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus
Inkl.: Influensa som skyldes identifisert influensa B eller C-virus
Ekskl:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]-:

infeksjon INA(A49.2)

meningitt (G00.0)

pneumoni (J14)
Influensa som skyldes identifiserte zoonoser eller pandemiske influensavirus (J09)
Kommentar: Endring i kategoritekst. Nytt inklusjonskriterium og eksklusjonskriterium. WHOendring.
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J10.0 Influensa med pneumoni, annet identifisert influensavirus
Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus
Endres til:
J10.0 Influensa med pneumoni, identifisert sesongvariabelt influensavirus
Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus
Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.
J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, annet identifisert influensavirus
Influensa annet identifisert influensavirus
Influensa med:

akutt infeksjon i øvre luftveier annet identifisert influensavirus

faryngitt annet identifisert influensavirus

laryngitt annet identifisert influensavirus

pleuraeffusjon annet identifisert influensavirus
Endres til:
J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, identifisert sesongvariabelt influensavirus
Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus
Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

akutt infeksjon i øvre luftveier

faryngitt

laryngitt

pleuraeffusjon
Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.
J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, annet identifisert influensavirus
Encefalopati som skyldes influensa annet identifisert influensavirus
Influensa med:

gastroenteritt annet identifisert influensavirus

myokarditt (akutt) annet identifisert influensavirus
Endres til:
J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, identifisert sesongvariabelt
influensavirus
Encefalopati som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus
Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

gastroenteritt

myokarditt (akutt)
Kommentar: Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.
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J95.4 Mendelsons syndrom
Ekskl:
som komplikasjon ved/i:

barseltid (O89.0)

fødsel og forløsning (O74.0)

svangerskap (O29.0)
Endres til:
J95.4 Mendelsons syndrom
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi
Esom komplikasjon ved/i:
k

barseltid (O89.0)
s

fødsel og forløsning (O74.0)
k

svangerskap (O29.0)
l
:

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
K29.6 Annen spesifisert gastritt
Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriers sykdom
Endres til:
K29.6 Annen spesifisert gastritt
Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriers sykdom
Eksl.: med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.-)
med Helicobacter pylori-assosiert kronisk gastritt (K29.5)
Kommentar: Nye eksklusjonskriterier lagt til. WHO-endring
K43 Ventralt brokk (hernia ventralis)
Inkl: epigastrisk brokk
postoperativt brokk
Endres til:
K43 Ventralt brokk (hernia ventralis)
Kommentar: Sletting av inklusjonskriteriene. WHO-endring
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K75.0 Leverabscess
Leverabscess:

hematogen

kolangittisk

lymfogen

pyleflebittisk

INA
Ekskl: amøbeabscess i lever (A06.4)
kolangitt uten leverabscess (K83.0)
pyleflebitt uten leverabscess (K75.1)
Endres til:
K75.0 Leverabscess
Leverabscess:

hematogen

kolangittisk

lymfogen

pyleflebittisk

INA
Ekskl: amøbeabscess i lever (A06.4†, K77.0*)
kolangitt uten leverabscess (K83.0)
pyleflebitt uten leverabscess (K75.1)
Kommentar: Endring i referanse i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.
K77.0 * Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted
Hepatitt forårsaket av:

cytomegalovirus (B25.1†)

herpesvirus [herpes simplex] (B00.8†)

toksoplasma (B58.1†)
Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)
Schistosomiasis i lever og milt (B65.-†)
Syfilitisk leversykdom (A52.7†)
Endres til:
K77.0 * Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted
Amøbeabscess i lever (A06.4†)
Hepatitt forårsaket av:

cytomegalovirus (B25.1†)

herpesvirus [herpes simplex] (B00.8†)

toksoplasma (B58.1†)
Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)
Schistosomiasis i lever og milt (B65.-†)
Syfilitisk leversykdom (A52.7†)
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
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L82 Seboréisk keratose
Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélats sykdom
Endres til:
L82 Seboréisk keratose
Inkl.: Basalcellepapillom
Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélats sykdom
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
M84.3 Stressfraktur i patologisk knokkelvev, ikke klassifisert annet sted
Belastningsbrudd INA
Stressfraktur INA
Ekskl.: Stressfraktur i ryggvirvel (M48.4)
Endres til:
M84.3 Tretthetsbrudd, ikke klassifisert annet sted
Belastningsbrudd INA
Stressfraktur INA
Ekskl.: Tretthetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)
Tilsvarende tekstendring foretas i femtegnskodene M84.30-M84.39
Kommentar: Endring i kodetekst for å samstemme den med WHOs ICD-10 versjon 2015. Bytter
også til vanligere betegnelse i kodeteksten. Norsk endring.
N80.8 Annen spesifisert endometriose
Endres til:
N80.8 Annen spesifisert endometriose
Endometriose i toraks
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
N87.0 Lett dysplasi i livmorhals
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Endres til:
N87.0 Lett dysplasi i livmorhals
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Lavgradig intraepitelial plateepitellesjon (LSIL)
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

17

Andre endringer
O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap
Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under svangerskap
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under svangerskap
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under svangerskap
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi under svangerskap
Endres til:
O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap
Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under svangerskap
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under svangerskap
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi under svangerskap
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under svangerskap
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi under svangerskap
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under fødsel og
forløsning
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Endres til:
O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under fødsel og
forløsning
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi under fødsel og forløsning
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid
Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi i barseltid
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi i barseltid
Mendelsons syndrom som følge av anestesi i barseltid
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi i barseltid
Endres til:
O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid
Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi i barseltid
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi i barseltid
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi i barselstid
Mendelsons syndrom som følge av anestesi i barseltid
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi i barseltid
Kommentar: Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
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O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn
ett år etter fødsel
Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
O96.0 Dødsfall av direkte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men
mindre enn ett år etter fødsel
O96.1 Dødsfall av indirekte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men
mindre enn ett år etter fødsel
O96.9 Dødsfall av uspesifisert obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager,
men mindre enn ett år etter fødsel
Endres til:
O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn
ett år etter fødsel
Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall av enhver obstetrisk årsak (tilstander i
kategoriene O00-O75, O85-092 og O98-O99) som inntreffer mer enn 42 dager men
mindre enn ett år etter fødsel.
Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
Ekskl: dødsfall som følge av senvirkninger av obstetriske årsaker (O97.-)
følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)
Kommentar: Ny merknad, nytt eksklusjonkriterium. WHO-endring.
O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker
Dødsfall av enhver (direkte eller indirekte) obstetrisk årsak, som inntreffer ett år eller
mer etter fødsel.
Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
O97.0 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetrisk årsak
O97.1 Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetrisk årsak
O97.9 Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetrisk årsak
Endres til:
O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker
Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall som skyldes senvirkning av enhver
obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99), som
inntreffer mer enn ett år etter fødsel. Med «senvirkninger» menes tilstander som er
spesifiserte som slike, eller som er tilstede ett år eller mer etter fødsel.
Ekskl.: følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)
Kommentar: Ny merknad, nytt eksklusjonkriterium. WHO-endring.
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O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i L00-L99
Ekskl: herpes gestationis(O26.4)

Endres til:
O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i L00-L99
Ekskl: herpes gestationis (O26.4)
svangerskapskløe (O26.8)
Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.
P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt
Diaré hos nyfødt INA
Ekskl:
diaré hos nyfødt INA i land hvor tilstanden kan antas å være av infeksiøs opprinnelse (A09)
Endres til:
P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt
Ekskl.: diaré hos nyfødt

INA (A09)

Infeksiøs
(A09.0)
Kommentar: Fjernet inklusjonkriteriet og endret eksklusjonskriteriet. WHO-endring.
Q03 Medfødt hydrocephalus
Inkl: hydrocephalus hos nyfødte
Ekskl:

Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
hydrocephalus:

ervervet (G91.-)

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

som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Endres til:
Q03 Medfødt hydrocephalus
Inkl: hydrocephalus hos nyfødte
Ekskl: Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
hydrocephalus:

ervervet, hos nyfødt (P91.7)

ervervet INA (G91.-)

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

som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)
Kommentar: Endring i eksklusjonskriterier. WHO-endring.
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R01.1 Uspesifisert bilyd
Hjertelyd INA
Endres til:
R01.1 Uspesifisert bilyd
Hjertelyd INA
Systolisk bilyd INA
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.
R03.1 Uspesifikk lav blodtrykksmåling
Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)
hypotoni (I95.-)
nevrogen ortostatisk (G90.3)
Endres til:
R03.1 Uspesifikt lavt blodtrykk
Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)
hypotensjon (I95.-)
nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)
Kommentar: Endring i eksklusjonstekst og knytning. WHO-endring. Norsk endring i kodetekst og
erstatning av «hypotoni» med «hypotensjon».
R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand
Selvmordstanker (tendenser til)
Ekskl: selvmordstanker som del av psykisk lidelse (F00-F99)
Endres til:
R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand
Selvmordstanker (tendenser til)
E tegn og symptomer som del av psykisk lidelse og/eller adferdsforstyrrelse (F00-F99)
k
s
k
l:
Kommentar: Endring i tekst i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.

21

Andre endringer
R 54 Senilitet
Alderdom uten opplysning om psykotisk lidelse
Høy alder uten opplysning om psykotisk lidelse
Senil:

asteni

svakhet
Ekskl.: Senil psykotisk lidelse (F08)
Endres til:
R 54 Senilitet
Alderdom uten opplysning om psykotisk lidelse
«Frailty»
Høy alder uten opplysning om psykotisk lidelse
Senil:

asteni

svakhet
Ekskl.: Senil psykotisk lidelse (F08)
Kommentar: «Frailty» er et syndrom knyttet til høy alder og økt sykelighet og dødelighet. Norsk
endring.
R55 Synkope og kollaps
Besvimelse
«Blackout»
Ekskl: Adams-Stokes' anfall (I45.9)
bevisstløshet INA(R40.2)
nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)
ortostatisk hypotensjon (I95.1)

nevrogen (G90.3)
sinus caroticus-synkope(G90.0)
…
Endres til:
R55 Synkope og kollaps
Besvimelse
«Blackout»
Ekskl: Adams-Stokes' anfall (I45.9)
bevisstløshet INA(R40.2)
nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)
nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)
ortostatisk hypotensjon (I95.1)
sinus caroticus-synkope(G90.0)
…
Kommentar: Endring i tekst og knytning i eksklusjonskriterium. WHO-endring.
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Kapittel XIX (S00-T98) Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
Brudd, herunder
…

lukket
o tretthetsbrudd
…
Ekskl:
feil tilheling av brudd (M84.0)
forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)
forsinket bruddtilheling (M84.2)
patologisk brudd (M84.4)

med osteoporose (M80.-)
stressfraktur i patologisk knokkelvev (M84.3)
Endres til:
Ekskl: feil tilheling av brudd (M84.0)
forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)
forsinket bruddtilheling (M84.2)
patologisk brudd (M84.4)

med osteoporose (M80.-)
tretthetsbrudd (M84.3)
Kommentar: Tretthetsbrudd tas ut av inklusjonslisten, og inn i eksklusjonslisten. WHO-endring.
T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Infeksjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Sepsis etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Septisk sjokk etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

etter inngrep (T81.4)

grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
Endres til:
T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Infeksjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Sepsis etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Septisk sjokk etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

etter inngrep (T81.4)

grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

hepatitt etter transfusjon (B16-B19)
Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.
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T80.6 Andre serumreaksjoner
Proteinsykdom
Serum:

sykdom

urticaria

utslett
Serumforgiftning
Ekskl: serumhepatitt (B16.-)
Endres til:
T80.6 Andre serumreaksjoner
Proteinsykdom
Serum:

sykdom

urticaria

utslett
Serumforgiftning
Ekskl: serumhepatitt (B16-B19)
Kommentar: Endret referanse til B-kode. WHO-endring.
U06 Bruk av U06 for beredskapsformål
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker
etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer.
Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med
underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes
umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
…
U06.9 Bruk av U06.9 for beredskapsformål
Endring vedtatt av WHO og sendt til medlemslandene 16.12.2015:
U06 Zikavirussykdom
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker
etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer.
Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med
underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes
umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
…
U06.9 Uspesifisert Zikavirussykdom
Zikafeber
Zikavirusinfeksjon
Zikaencefalitt
Kommentar: WHO har vedtatt at kategorien U06 skal tas i bruk for Zikavirussykdom og koden
U06.9 for uspesifisert Zikavirussykdom. Koden tas i bruk for dette formål fra og med 21.12.2015,
endringen innføres i datafil og FinnKode fra og med 1.1.2015. De andre kodene under U06
endres foreløpig ikke.
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Z36.2 Prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve
Kodeteksten endres til:
Annen prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve
Kommentar: feil oversatt fra engelsk Other antenatal screening based on amniocentesis. Det
menes her annen diagnostikk enn det som kodes med Z36.0 og Z36.1. Norsk endring.
W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon
Inkl ulykke med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og
:
manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon
av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri
Ekskl Gjenstand i eller gjennom hud (W4t), sprøytespiss (W4t)
:
skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t), påvirket av elektrisk kraft (W8n),
kontakt med varm overflate (X1n), transportulykker (V0n-V99), heis i bygning (V98) ,
voldsskade (X8n), villet egenskade (X6n)
Endres til:
W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon
Inkl ulykke med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og
:
manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon
av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri
Ekskl gjenstand eller glasskår i eller gjennom hud (W4t)
:
heis i bygning (V98)
kontakt med varm overflate (X1n)
påvirket av elektrisk kraft (W8n)
sprøytespiss (W4t)
skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t)
transportulykker (V0n-V99)
villet egenskade (X6n)
voldsskade (X8n)
Kommentar: Endring i eksklusjonskriterier til også å omfatte glass. WHO-endring. (NB For
kategori W2 og W4 har Norge færre og sammenslåtte 3-tegnskoder i forhold til internasjonale
ICD-10, og kategoriene er derfor ikke sammenlignbare på 3. tegn)
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W4t Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud
Inkl:
sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, blikkbokslokk
Ekskl: etsende væske (X4n)
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)
kontakt med verktøy, kniv, glass (W2t)
rammet av gjenstand (W2s)
Endres til
W4t Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud
Inkl:
glasskår, sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, hermetikklokk
Ekskl: etsende væske (X4n)
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)
kontakt med verktøy, kniv, annen skarp gjenstand (W2t)
rammet av gjenstand (W2s)
Kommentar: Presisert type gjenstander i inklusjons-og eksklusjonskriterier for å samstemme
med WHO-endringer. (NB For kategori W2 og W4 har Norge færre og sammenslåtte 3tegnskoder i forhold til internasjonale ICD-10, og kategoriene er derfor ikke sammenlignbare på
3. tegn)
X0n Ulykke med røyk, brann, flammer
Inkl: påvirkning fra ukontrollert brann i bygning, sammenrasning, rammet av gjenstand,
hopp fra bygning, brann i/av inventar, møbler, osv
skogbrann, brann forårsaket av lynnedslag, påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis,
bål, antenning av bensin, parafin, nattøy, tekstiler, smykker, påvirkning fra uspesifisert
røyk, brann og flammer
brenning og forbrenning INA
Endres til:
X0n Ulykke med røyk, brann, flammer
Inkl: antenning eller smelting av nattøy, tekstiler, plastsmykker
antenning av diesel, bensin, parafin
brann i/av inventar, møbler, osv
brann forårsaket av lynnedslag
brenning og forbrenning INA
inhalasjon av brannrøyk INA
påvirkning fra ukontrollert brann i bygning ved
sammenrasning
rammet av gjenstand
fall eller hopp fra bygning
påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål
påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer
skogbrann
Kommentar: Nytt inklusjonskriterium (inhalasjon av brannrøyk INA). WHO-endring. Endring av
tekst i inklusjonskriterier for å samstemme med tekst i kategori X00-X09 i internasjonal ICD-10
(Norsk endring)
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