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Nye koder som innføres
C79.21 Metastase i stikkanal og portkanal i hud
«Seeding»
Kommentar: Ny norsk femtegnskode
C79.81 Metastase i stikkanal og portkanal i muskel og bindevev
«Seeding»
Kommentar: Ny norsk femtegnskode

Andre endringer
A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak
Inkl: diare hos nyfødt INA
Ekskl: ubestemt kolitt (K52.3)
Kommentar: Lagt til eksklusjon. WHO-endring.
A15.0 Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Lungetuberkulose, bekreftet bakteriologisk
Tuberkuløs:
bronkiektasi bekreftet bakteriologisk ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
lungefibrose bekreftet bakteriologisk ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
pneumoni bekreftet bakteriologisk ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
pneumotoraks bekreftet bakteriologisk ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Ekskl.: kun bekreftet ved kultur (A15.1)
Kommentar: Lagt til og revidert inklusjoner og eksklusjoner. WHO-endring.
A40.2 Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe D og enterococcus
Kommentar: Revidert kodetekst. WHO-endring.

Andre endringer
A85 Annen virusencefalitt, ikke klassifisert annet sted
...
Ekskl:
...
godartet myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
...
Kommentar: revidert eksklusjon. WHO-endring.
B17.0 Akutt delta(super)infeksjon hos bærer avved kronisk hepatitt B
Kommentar: Revidert kodetekst. WHO-endring.
D56.3 Talassemianlegg
Talassemia minor (beta)
Kommentar: Lagt til undertekst. WHO-endring.
D56.9 Uspesifisert talassemi
Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)
Talassemi (lett/blandet/med annen hemoglobinopati)
Kommentar: Revidert undertekst. WHO-endring.
E16.1 Annen hypoglykemi
Funksjonell ikke-hyperinsulinemisk hypoglykemi
Hyperinsulinisme:
 funksjonell
 medfødt
 INA
Hyperplasi av bukspyttkjertelens betaceller (Langerhans' øyer) INA
Ketotisk hypoglykemi
Posthypoglykemisk koma med encefalopati (G94.3*)
Kommentar: Revidert undertekst. WHO-endring.
E50-E64 Andre ernæringsrelaterte mangelsykdommer
Kommentar: Forbedret norsk oversettelse av «Other nutritional deficiencies»
E63 Andre mangelsykdommer
Ekskl:
dehydrering (E86)
«failure to thrive» (hos):
• voksne (R64)
• barn (R62.8)
• INA (R62.8)
ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)
mistrivsel (R62.8)
Kommentar: Revidert undertekst. WHO-endring.
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Andre endringer
E86 VæsketapDehydrering
Dehydrering
Hypovolemi
Redusert plasmavolum eller ekstracellulært væskevolum
Ekskl: dehydrering hos nyfødt (P74.1)
hypovolemisk sjokk:
postoperativt (T81.1)
traumatisk (T79.4)
INA(R57.1)
Kommentar: Endret kodetekst og undertekst. Forbedret norsk oversettelse av «Volume depletion».
F50.5 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser
Gjentatte episoder med oppkast som inntreffer ved dissosiative lidelser (F44.-) og ved
hypokondrisk lidelse (F45.2), og som ikke bare skyldes lidelser klassifisert i andre kapitler.
Denne underkategorien kan også brukes i tillegg til O21.- (unormalt mye oppkast i
svangerskapet) når følelsesmessige faktorer er dominerende årsakfaktor ved gjentatt kvalme
og oppkast i svangerskapet. Ved oppkast i svangerskapet bruk først kode fra O21.
Inkl:

psykogen oppkast

Ekskl: kvalme (R11)
oppkast INA(R11)
Kommentar: Slettet/endret instruksjon. WHO-endring, justert norsk oversettelse.
F63.1 Pyromani
...
Ekskl: ildspåsettelse utført av voksen med dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)
ildspåsettelse ved atferdsforstyrrelse (F91.-)
ildspåsettelse ved som grunn for observasjon for mistenkt, men avkreftet psykisk
lidelse (Z03.2)
...
Kommentar: Revidert eksklusjon. WHO-endring.
F63.2 Kleptomani
...
Ekskl: depressiv lidelse med stjeling (F31-F33)
nasking som grunn for observasjon av mistenkt, men avkreftet psykisk lidelse (Z03.2)
organisk psykisk lidelse (F00-F09)
Kommentar: Revidert eksklusjon. WHO-endring.
G04 Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt
Ekskl:
...
godartet myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
…
Kommentar: Revisjon av eksklusjon. WHO-endring.
G04.1 Tropisk spastisk paraplegiMyelopati assosiert med humant T-cellelymfotropt virus
Tropisk spastisk paraplegi
Kommentar: Revidert kodetekst og inklusjon. WHO-endring.
G25.8 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
...
«Stiff man person[man]»-syndrom
Kommentar: Revidert inklusjon. WHO-endring.
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Andre endringer
G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom
Kronisk utmattelsessyndrom
Godartet mMyalgisk encefalomyelopati
Kommentar: Revidert inklusjon. WHO-endring + norsk tillegg av synonym.
J95 Åndedrettsforstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet
sted
Kommentar: Presisering av kategoritekst. Norsk endring.
J99.1 * Åndedrettsforstyrrelser ved andre diffuse bindevevssykdommer
Åndedrettsforstyrrelser ved:
 dermatomyositt (M33.0-M33.1†)
 granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3†)
 polymyositt (M33.2†)
 sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
 systemisk:
o lupus erythematosus [SLE](M32.1†)
o sklerose (M34.8†)
 Wegeners granulomatose (M31.3†)
Kommentar: Lagt til inklusjon. WHO-endring, norsk justering.
K08.1 Manglende tenner som følge av ulykke/uhell, uttrekking eller lokal periodontal sykdom

Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
K30 Funksjonell dyspepsi
Fordøyelsesbesvær
Ekskl: dyspepsi:
o nervøs (F45.3)
o nevrotisk (F45.3)
o psykogen (F45.3)
o INA (R10.1)
halsbrann (R12)
Kommentar: Lagt til eksklusjon. WHO-endring.
K52.3 Ubestemt kolitt
Inflammatorisk tarmsykdom diagnostisert som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, men uvisst
hvilken av dem
Ekskl.: kolitt av uspesifisert årsak (A09.9)
Kommentar: Lagt til eksklusjon. WHO-endring.
K72.0 Akutt og subakutt leversvikt
Akutt non-viral hepatitt IKAS
Leversvikt, sen debut
Kommentar: Lagt til inklusjon. WHO-endring.
K76.8 Andre spesifiserte leversykdommer
Enkel levercyste
Erhvervet intrahepatisk vaskulær shunt
Fokal nodulær leverhyperplasi
Hepatoptose
Kommentar: Ny linje i undertekst. WHO-endring.
K91 Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Kommentar: Presisering av kategoritekst. Norsk endring.
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Andre endringer
L95 Vaskulitt begrenset til hud, ikke klassifisert annet sted
Ekskl:
angioma serpiginosum(L81.7)
granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3)
Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0)
hypersensitivitetsangiitt (M31.0)
pannikulitt:
o på hals og rygg (M54.0)
o residiverende [Weber-Christian](M35.6)
o ved lupus(L93.2)
o INA(M79.3)
polyarteritis nodosa (M30.0)
reumatoid vaskulitt (M05.2)
serumsyke (T80.6)
urticaria(L50.-)
Wegeners granulomatose (M31.3)
Kommentar: Lagt til eksklusjon. WHO-endring, norsk justering.
M31.3 Wegeners granulomatoseGranulomatose med polyangiitt
Granulomatose med polyangiitt:
 med nyreaffeksjon† (N08.5*)
 med lungeaffeksjon† (J99.1*)
Nekrotiserende luftveisgranulomatose
Wegeners granulomatose
Kommentar: Lagt til inklusjoner. WHO-endring. Kodetekst endret i samråd med norsk medisinsk
fagmiljø.
M34.8 Andre spesifiserte former for systemisk sklerose
Systemisk sklerose med:
 lungeaffeksjon† (J99.1*)
 myopati† (G73.7*)
 polynevropati† (G63.5*)
Kommentar: Lagt til inklusjon. WHO-endring.
M89.0 Sympatisk refleksdystrofiRegionalt smertesyndrom
Sympatisk Rrefleksdystrofi
Skulder-hånd-syndrom
Sudecks atrofi
Kommentar: Endret kodetekst og undertekst for å samsvare med dagens kliniske begreper. Norsk
endring.
N08.5 * Glomerulære forstyrrelser ved systemiske bindevevssykdommer
Glomerulære forstyrrelser ved:
 Goodpastures syndrom (M31.0†)
 granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3†)
 mikroskopisk polyangiitt(M31.7†)
 systemisk lupus erythematosus(M32.1†)
 trombotisk trombocytopenisk purpura(M31.1†)
 Wegeners granulomatose (M31.3†)
Kommentar: Lagt til inklusjon. WHO-endring, norsk justering.
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Andre endringer
N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose
Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi underliggende sykdom
Ekskl: med infeksjon (N13.6)
ved retroperitoneal fibrose (K66.2)
Kommentar: Lagt til eksklusjon. Norsk endring.
N18 Kronisk nyresykdom
Ekskl:
hypertensiv nyresykdom med nyresvikt (I12.0)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.
Kommentar: Fjernet eksklusjon. WHO-endring.
N22.0* Sten i urinveier ved schistosomiasis[bilharzia](B65.0†)
Kommentar: Revidert kode i teksten. WHO-endring.
O21 Sterke svangerskapsbrekninger
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere årsak.
Kommentar: Lagt til instruksjon. WHO-endring.
O21.8 Annen spesifisert brekningstilstand som kompliserer svangerskap
Brekninger som skyldes sykdommer klassifisert annet sted, og som kompliserer
svangerskap.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere årsak.
Kommentar: Fjernet instruksjon. WHO-endring.
O85 Sepsis i barseltidBarselfeber
Infeksjon med utgangspunkt i fødselskanalen
Barsel-:





endometritt
feber
peritonitt
sepsis

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: obstetrisk pyemisk og septisk emboli (O88.3)
sepsis under fødsel (O75.3)
Kommentar: Endring i misvisende og mangelfullt oversatt norsk kodetekst og undertekst for å
samsvare med det opprinnelige engelske begrepet «puerperal sepsis». Norsk endring.
R39.1 Andre vannlatingsproblemer
Delt urinstråle
Residualurin uten avløpshinder
Svak urinstråle
Treg igangsettelse av vannlating
Kommentar: Tydeliggjøring av forskjellen fra urinretensjon. Norsk endring.
R62.0 Forsinket utviklingoppnåelse av utviklingsmilepæl
Kommentar: Korreksjon av mangelfullt oversatt opprinnelig engelsk kodetekst «Delayed milestone».
Norsk endring.
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Andre endringer
R62.8 Annen spesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling
Fysisk retardasjon
Manglende vekst
Mental umodenhet INA
Mistrivsel «Failure to thrive» (hos barn) INA
Svikt i vektøkning
Ekskl: mistrivsel«Failure to thrive» hos voksne (R64)
fysisk forsinket utvikling som skyldes feilernæring (E45)
hiv-sykdom med allmenn svekkelse som følge (B22.2)
Kommentar: Endrede inklusjoner og eksklusjoner. WHO-endring.
R64 Kakeksi (cachexia)
Mistrivsel «Failure to thrive» hos voksne
Ekskl:
ernæringsbetinget marasme (E41)
hiv-sykdom med avmagringssyndrom (B22.2)
Kommentar: Endret inklusjon. WHO-endring.
R65 Systemisk inflammatorisk responssyndrom
SIRS
Merk: Denne kategorien skal ikke brukes alene ved morbiditetskoding. Den er til bruk ved
multippel koding som tillegg til tilstanden som har forårsaket syndromet. For
mortalitetskoding, se instrukser i bind 2 i originalt regelverk fra WHO.
Kommentar: Revidert merknad. WHO-endring.
R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med organsvikt
Alvorlig sepsis
Infeksjon og endring i SOFA-skår ≥2 poeng
Kommentar: Korreksjon av undertekst.
T68 Hypotermi
Tilfeldig hypotermi (uforklart) i forbindelse med ulykker og uhell
…
Kommentar: Tillegg i undertekst. Mer presis norsk oversettelse.
(V0n-X59) Ulykker og uhell
Kommentar: Endret kategoriblokktekst. Mer presis norsk oversettelse
(W0n-X59) Andre ulykker og uhell enn transportulykker
Kommentar: Endret kategoriblokktekst. Mer presis norsk oversettelse
W0n FallulykkerUlykker og uhell ved fall
(W2s-W4t) Ulykke og uhell med ikke-levende mekaniske krefter
Kommentar: Endret kategoriblokktekst. Mer presis norsk oversettelse.
W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon
Inkl: ulykke og uhell 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
…
Kommentar: Tillegg i inklusjonsmerknad. Mer presis norsk oversettelse.
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Andre endringer
W4s Ulykke og uhell med høytrykksstråle, vibrasjon, støy
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
W4t Ulykke og uhell med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud
(W5n-W6n) Ulykke og uhell med levende mekaniske krefter
Kommentar: Endret kategoriblokktekst. Mer presis norsk oversettelse.
(W7n-X59) Andre ulykker og uhell
Kommentar: Endret kategoriblokktekst. Mer presis norsk oversettelse.
W7n Ulykke og uhell med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelning
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
W8n Ulykke og uhell med elektrisk kraft, ioniserende stråling, omgivende temperatur og trykk
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
X0n Ulykke og uhell med røyk, brann, flammer
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse
X1n Ulykke og uhell med varm væske, gass, overflate
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
X2n UlykkeUhell med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
X3n Ulykke og uhell som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kulde
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
X4n Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke og
uhell
Inkl: ulykke og uhell som fører til inntak av og eksponering for legemidler (oppgi ATC-kode),
narkotiske substanser, alkohol, gasser, pesticider, kjemikalier og andre giftige
substanser
overdose av legemiddel ved ulykkeuhell (oppgi ATC-kode), galt legemiddel gitt eller
tatt ved en feiltakelse (oppgi ATC-kode), legemiddel tatt i vanvare (oppgi ATC-kode)
(selvpåført) forgiftning når det ikke er spesifisert om det skyldes et uhell eller om det er
gjort for å skade
…
Kommentar: Endret kodetekst og undertekst. Mer presis norsk oversettelse.
X58 Påvirkning fra annen spesifisert faktor ved ulykke og uhell
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
X59 Påvirkning fra uspesifisert faktor ved ulykke og uhell
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse.
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Andre endringer
Y1n Uklart om skade er påført med hensikt
Inkl:

hendelser der hensikten er uklar og det ved medisinsk eller rettslig undersøkelse ikke
har vært mulig å skille mellom ulykke/uhell, selvpåført skade og overfall

Merk: Koden kan inkludere selvpåført skade, men ekskluderer forgiftning dersom det ikke er
spesifisert om det foreligger en ulykke et uhell, eller om hensikten har vært å skade
(X4n).
Kommentar: Endret undertekst. Mer presis norsk oversettelse
Y86 Følgetilstand etter andre ulykker og uhell
Kommentar: Endret undertekst. Mer presis norsk oversettelse
Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert
diagnose
Inkl:

Skjermbildeundersøkelse, screening med cervixcytologi, mammografiscreening,
rutinemessig undersøkelse av spesifikt organsystem.

Ekskl: helseundersøkelse:
for administrative formål (Z02.-)
ved avkreftet mistanke om tilstander (Z03.-) , ikke påvist (Z03.-)
…
Kommentar: Revidert eksklusjon. WHO-endring.
Z03 Medisinsk observasjon og vurdering ved der mistanke om sykdommer og tilstander blir
avkreftet
Inkl: observasjon og vurdering av person som fremviser symptomer eller tegn på en unormal
tilstand som krever nærmere utredning, men som etter undersøkelse og observasjon
ikke har behov for ytterligere behandling
Kommentar: Revidert kodetittel. Norsk tilpasset WHO-endring.
Z04.3 Undersøkelse og observasjon etter annen ulykke og uhell
Kommentar: Endret kodetekst. Mer presis norsk oversettelse
Z71.7 Rådgivning om smittevern i forhold til mot humant immunsviktvirus [hiv]
Kommentar: Endret kodetekst. Bedre norsk uttrykksmåte.
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Andre endringer
I undertekst til følgende koder, kategoriblokker og kapitler skal ordet «Kodeveiledning» rettes til
«Kodingsregelverk» (totalt 30 forekomster):
(B20-B24) Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
(B90-B94) Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
B95-B98) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer
(E10-E14) Diabetes mellitus
C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon
C97 Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter
E34.0 Karsinoid syndrom
G09 Følgetilstander (sequelae) etter betennelsessykdommer i sentralnervesystemet
G81 Hemiplegi
H54 Svekket syn inkludert blindhet på ett eller begge øyne
I15 Sekundær hypertensjon
Kapittel II (C00-D48) Svulster
Kapittel III (D50-D89) Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som
angår immunsystemet
Kapittel IV (E00-E90) Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske
forstyrrelser
Kapittel V (F00-F99) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
Kapittel VI (G00-G99) Sykdommer i nervesystemet
Kapittel VIII (H60-H95) Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)
Kapittel XIX (S00-T98) Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
O08 Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted,
men som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid
O99 Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer
svangerskap , fødsel og barseltid
S02 Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler
S06 Intrakraniell skade
Z00.1 Rutinemessig helseundersøkelse av barn
Z49.1 Ekstrakorporeal dialyse
Z49.2 Annen dialyse
Z50.7 Arbeidsterapi og yrkesinnrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted
Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak
Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak
Z51.5 Palliativ behandling
Kommentar: Norsk endring.
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