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FORORD

Angående bokutgave og denne pdf-filen
Siste bokutgave av ICD-10 ble publisert i april 2011. Det ble samtidig lagt ut en pdf-fil for ICD-10 som inneholdt
2011-versjonen av ICD-10. Bok og pdf-fil er primært tenkt brukt steder der det ikke er tilgang på FinnKode
http://finnkode.ehelse.no. Søkeverktøyet FinnKode inneholder alltid oppdaterte koder, og er også en mer
effektiv måte å finne koder på enn å bla i en bok/pdf-fil.
Erfaringsvis er det ikke alle helseforetak som har tilgang til FinnKode, og det vil derfor hvert år fremover
publiseres oppdaterte PDF-filer som inneholder siste revisjon av ICD-10.
Den nye PDF-filen er maskingenerert, og det gjør at layout blir forskjellig fra slik det sees i bokutgaven. Spesielt
gjelder dette hvordan klammeparenteser representeres. Øverst vises det hvordan dette ser ut i bokutgaven der
det er brukt en stor klammeparentes, mens det nedenfor er vist hvordan den store klammeparentesen er
erstattet av 3 høyreparenteser.

PDF-filen inneholder kapittel I-XXII som finnes i bokutgaven fra 2011, men en del annet materiale som finnes i
boken fra 2011 er ikke å finne i denne pdf-filen. Den forenklete alfabetiske indeksen som ble lagd til boken i
2011 er å finne på slutten.
Det kan søkes i PDF-filen ved å taste Ctrl+F, eller velge «Rediger, Søk Etter» i menylinje.

Vi anbefaler sterkt at du bruker http://finnkode.ehelse.no som hele tiden har oppdatert versjon av
ICD-10 og andre kodeverk. Spørsmål vedrørende medisinsk koding sendes til kodehjelp@ehelse.no
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Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)

Kapittel I
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00B99)
Inkl: sykdommer som er allment godtatte som smittsomme eller overførbare
Merk: Bruk hvis mulig tilleggskode (U82-U85) for å angi resistens mot antimikrobielle og

antineoplastiske medikamenter.
Ekskl: bærer eller mistenkt bærer av infeksjonssykdom (Z22.-)

infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel] (O98.-)
infeksjonssykdommer og parasittsykdommer spesifikke for perinatalperioden [unntatt
stivkrampe hos nyfødt, kikhoste, medfødt syfilis, perinatal gonokokkinfeksjon eller
perinatal sykdom som følge av humant immunsviktvirus [hiv](P35-P39)
influensa og andre akutte luftveisinfeksjoner (J00-J22)
visse lokaliserte infeksjoner [se kapitler relatert til kroppssystemer]
Kategoriblokker
A00-A09 Infeksiøse tarmsykdommer
A15-A19 Tuberkulose
A20-A28 Visse bakterielle zoonoser
A30-A49 Andre bakteriesykdommer
A50-A64 Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner
A65-A69 Andre spiroketsykdommer
A70-A74 Andre sykdommer forårsaket av klamydia
A75-A79 Rickettsioser
A80-A89 Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
A92-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber
B00-B09 Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner
B15-B19 Virushepatitt
B20-B24 Humant immunsviktvirus-sykdom
B25-B34 Andre virussykdommer
B35-B49 Soppsykdommer
B50-B64 Protozosykdommer
B65-B83 Helmintoser
B85-B89 Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter
B90-B94 Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
B95-B98 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer
B99
Andre infeksjonssykdommer

Infeksiøse tarmsykdommer (A00-A09)
A00
A00.0

Kolera (cholera)
Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar cholerae

Klassisk kolera
A00.1

Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar eltor

Kolera eltor
Direktoratet for e-helse
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A00.9

A01
A01.0

5

Uspesifisert kolera

Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
Tyfoidfeber

Infeksjon som skyldes Salmonella typhi
A01.1

Paratyfoidfeber A

A01.2

Paratyfoidfeber B

A01.3

Paratyfoidfeber C

A01.4

Uspesifisert paratyfoidfeber

Infeksjon som skyldes Salmonella paratyphiINA

A02

Andre salmonellainfeksjoner
Inkl: infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter enn

Salmonella typhi og Salmonella paratyphi
A02.0

Salmonellaenteritt

Salmonellose
A02.1

Salmonellasepsis

A02.2†

Lokaliserte salmonellainfeksjoner

Salmonella-:
artritt (M01.3*)
meningitt(G01*)
osteomyelitt (M90.2*)
pneumoni(J17.0*)

Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes Salmonella(N16.0*)
A02.8

Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner

A02.9

Uspesifisert salmonellainfeksjon

A03
A03.0

Shigellose
Shigellose som skyldes Shigella dysenteriae

Shigellose, serogruppe A [Shiga-Kruse-dysenteri]
A03.1

Shigellose som skyldes Shigella flexneri

Shigellose, serogruppe B
A03.2

Shigellose som skyldes Shigella boydii

Shigellose, serogruppe C
A03.3

Shigellose som skyldes Shigella sonnei

Shigellose, serogruppe D
A03.8

Annen spesifisert shigellose

A03.9

Uspesifisert shigellose

Basillær dysenteri INA

A04

Andre bakterielle tarminfeksjoner
Ekskl: matforgiftninger klassifisert annet sted

tuberkuløs enteritt (A18.3)
A04.0

Infeksjon som skyldes enteropatogen Escherichia coli

A04.1

Infeksjon som skyldes enterotoksigen Escherichia coli

ICD-10
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A04.2

Infeksjon som skyldes enteroinvasiv Escherichia coli

A04.3

Infeksjon som skyldes enterohemoragisk Escherichia coli

A04.4

Andre tarminfeksjoner som skyldes Escherichia coli

Enteritt som skyldes Escherichia coliINA
A04.5

Enteritt som skyldes Campylobacter

A04.6

Enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica
Ekskl: ekstraintestinal yersiniose (A28.2)

A04.7

Enterokolitt som skyldes Clostridium difficile

Matforgiftning av Clostridium difficile
Pseudomembranøs kolitt
A04.8

Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner

A04.9

Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon

Bakteriell enteritt INA

A05

Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: infeksjon som skyldes Escherichia coli(A04.0-A04.4)

listeriose (A32.-)
matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes Salmonella(A02.-)
toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer (T61-T62)
matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes Clostridium difficile (A04.7)
A05.0

Matforgiftning som skyldes Staphylococcus

A05.1

Botulisme

Matforgiftning som skyldes Clostridium botulinum
A05.2

Matforgiftning som skyldes Clostridium perfringens[Clostridium welchii]

Enteritis necroticans
A05.3

Matforgiftning som skyldes Vibrio parahaemolyticus

A05.4

Matforgiftning som skyldes Bacillus cereus

A05.8

Andre spesifiserte bakterielle matforgiftninger

A05.9

Uspesifisert bakteriell matforgiftning

A06

Amøbeinfeksjon
Inkl: infeksjon som skyldes Entamoeba histolytica
Ekskl: andre protozosykdommer i tarmkanalen (A07.-)

A06.0

Akutt amøbedysenteri

Akutt amøbeinfeksjon
Amøbeinfeksjon i tarmkanalen INA
A06.1

Kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen

A06.2

Amøbekolitt uten dysenteri

A06.3

Amøbom i tarmkanalen

Amøbom INA
A06.4†

Amøbeabscess i lever (K77.0*)

Amøbeinfeksjon i lever
A06.5†

Amøbeabscess i lunge

Direktoratet for e-helse
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Amøbeabscess i lunge (og lever) (J99.8*)
Amøbeabscess i lunge (og lever) med pneumoni (J17.3*)
A06.6†

Amøbeabscess i hjerne (G07*)

Amøbeabscess i hjerne (og lever/og lunge)
A06.7

Amøbeinfeksjon i hud

A06.8

Amøbeinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

Amøbe-:
appendisitt
balanitt† (N51.2*)

A06.9

A07
A07.0

Uspesifisert amøbeinfeksjon

Andre protozosykdommer i tarmkanalen
Balantidiasis

Dysenteri som skyldes Balantidium
A07.1

Infeksjon som skyldes Giardia lamblia

A07.2

Cryptosporidiosis

A07.3

Isosporiasis

Infeksjon som skyldes Isospora belli og Isospora hominis
Isosporose
Koksidiose i tarmkanalen
A07.8

Andre spesifiserte protozosykdommer i tarmkanalen

Sarkocystose
Sarkosporidiose
Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen
A07.9

Uspesifisert protozosykdom i tarmkanalen

Flagellatdiaré
Protozo-:
diaré
dysenteri
kolitt

A08

Virusinfeksjoner og andre spesifiserte infeksjoner i magetarmkanalen
Ekskl: influensa med affeksjon av fordøyelseskanal(J09, J10.8, J11.8)

A08.0

Rotavirusenteritt

A08.1

Akutt gastroenteritt som skyldes norovirus

Enteritt med små runde virus
Norovirusenteritt
A08.2

Adenovirusenteritt

A08.3

Annen virusenteritt

A08.4

Uspesifisert virusinfeksjon i mage-tarmkanalen

Virus-:
enteritt INA
gastroenteritt INA

A08.5

ICD-10
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A09

Annen gastroenteritt og kolitt av infeksiøs og uspesifisert årsak
Ekskl: som skyldes bakterier, protozoer, virus eller andre spesifiserte smittestoff (A00-

A08)
ikke-infeksiøs diaré (K52.9)
hos nyfødt (P78.3)

A09.0

Annen og uspesifisert gastroenteritt og kolitt av infeksiøs årsak

Tarmkatarr
Diaré:
akutt blodig
akutt hemoragisk
akutt vandig
dysenterisk
epidemisk
infeksiøs INA

Infeksiøs eller septisk:
hemoragisk kolitt INA
hemoragisk enteritt INA
hemoragisk gastroenteritt INA

A09.9

Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak
Inkl: diare hos nyfødt INA
Ekskl: ubestemt kolitt (K52.3)

Tuberkulose (A15-A19)
Inkl: infeksjoner som skyldes Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium bovis
Ekskl: følgetilstander etter tuberkulose (B90.-)

medfødt tuberkulose (P37.0)
pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose (J65)
silikose med tuberkulose (J65)
Hiv-sykdom med tuberkulose (B20.0)

A15
A15.0

Tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk
bekreftet
Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur

Lungetuberkulose, bekreftet bakteriologisk
Tuberkuløs:
bronkiektasi bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
lungefibrose bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
pneumoni bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
pneumotoraks bekreftet bakteriologisk med eller uten kultur
Ekskl: kun bekreftet ved kultur (A15.1)

A15.1

Lungetuberkulose, kun bekreftet ved kultur

Tilstander nevnt i A15.0, kun bekreftet ved kultur
A15.2

Lungetuberkulose, histologisk bekreftet

Tilstander nevnt i A15.0, histologisk bekreftet
A15.3

Lungetuberkulose, bekreftet på ikke angitt måte

Tilstander nevnt i A15.0, bekreftet, men ikke spesifisert om det er bakteriologisk eller
histologisk
A15.4

Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Direktoratet for e-helse
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Tuberkulose i lymfeknuter (i):
)
• hilus
• mediastinum ) bakteriologisk og histologisk bekreftet
• trakeobronkialt )
Ekskl: spesifisert som primær (A15.7)

A15.5

Tuberkulose i strupehode, glottis, luftrør og bronkie, bakteriologisk og histologisk
bekreftet

Tuberkulose i én eller flere av de ovennevnte lokalisasjonene, bakteriologisk og
histologisk bekreftet
A15.6

Tuberkuløs pleuritt , bakteriologisk og histologisk bekreftet
Tuberkulose i brysthinne ) bakteriologisk og histologisk
Tuberkuløst empyem

) bekreftet

Ekskl: ved primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk

bekreftet (A15.7)
A15.7

Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A15.8

Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk
bekreftet
Tuberkulose i mediastinum )
Tuberkulose i nasopharynx )
Tuberkulose i:

) bakteriologisk og histologisk bekreftet

• bihule )
• nese )

A15.9

A16
A16.0

Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk
bekreftet

Tuberkulose i åndedrettsorganer, ikke bekreftet bakteriologisk eller
histologisk
Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk negativ

Tuberkuløs:
•
•
•
•

A16.1

bronkiektasi )
lungefibrose ) bakteriologisk og histologisk negativ
)
pneumoni
pneumotoraks )

Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført

Tilstander nevnt i A16.0, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført
A16.2

Lungetuberkulose, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Lungetuberkulose

)

Tuberkuløs:

) INA (bakteriologisk eller

•
•
•
•

A16.3

ICD-10

bronkiektasi ) histologisk bekreftelse
lungefibrose ) ikke nevnt)
)
pneumoni
pneumotoraks )

Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk eller histologisk
bekreftelse ikke nevnt
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Tuberkulose i lymfeknuter (i):
•
•
•
•

) INA (bakteriologisk
hilus
intratorakalt ) eller histologisk bekreftelse
mediastinum ) ikke nevnt)
trakeobronkialt )

Ekskl: når spesifisert som primær (A16.7)

A16.4

Tuberkulose i strupehode, luftrør og bronkie, bakteriologisk eller histologisk
bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose i:
•
•
•
•

A16.5

) INA (bakteriologisk
bronkie
) eller histologisk bekreftelse
glottis
) ikke nevnt)
luftrør
strupehode )

Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i brysthinne ) INA (bakteriologisk
Tuberkuløs pleuritt

) eller histologisk

Tuberkuløst empyem

) bekreftelse ikke nevnt)

Ekskl: pleuritt ved primær lungetuberkulose (A16.7)

A16.7

Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk
bekreftelse ikke nevnt

Primær lungetuberkulose INA
Tuberkuløst primærkompleks
A16.8

Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller
histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i mediastinum
)
Tuberkulose i nasopharynx

) INA

Tuberkulose i:

) (bakteriologisk eller

• i bihule ) histologisk bekreftelse ikke nevnt)
• i nese )

A16.9

Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk
bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose, organ ikke spesifisert INA
Tuberkulose INA

A17† Tuberkulose i nervesystemet
A17.0†

Tuberkuløs meningitt (G01*)

Tuberkulose i hjernehinner (cerebrale/spinale)
Tuberkuløs leptomeningitt
A17.1†

Meningealt tuberkulom (G07*)

Tuberkulom i hjernehinner
A17.8†

Annen spesifisert tuberkulose i nervesystemet
Tuberkulom ) i ( hjerne (G07*)
Tuberkulose ) ( ryggmarg (G07*)

Tuberkuløs:
Direktoratet for e-helse
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abscess i hjerne (G07*)
meningoencefalitt (G05.0*)
myelitt (G05.0*)
polynevropati(G63.0*)

A17.9†

A18
A18.0†

Uspesifisert tuberkulose i nervesystemet (G99.8*)

Tuberkulose i andre organer
Tuberkulose i ben og ledd

Tuberkulose i:
hofte (M01.1*)
kne (M01.1*)
ryggsøyle (M49.0*)

Tuberkuløs:
artritt (M01.1*)
bennekrose (M90.0*)
mastoiditt (H75.0*)
osteomyelitt (M90.0*)
ostitt (M90.0*)
synovitt (M68.0*)
tenosynovitt (M68.0*)

A18.1†

Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer

Tuberkulose i:
blære (N33.0*)
livmorhals (N74.0*)
mannlige kjønnsorganer (N51.-*)
nyre (N29.1*)
urinleder (N29.1*)

Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.1*)
A18.2

Tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter

Tuberkuløs adenitt
Ekskl: tuberkulose i lymfeknuter:
intratorakale (A15.4, A16.3)
mesenteriale og retroperitoneale (A18.3)

tuberkuløs trakeobronkial kjertelsykdom (A15.4, A16.3)
A18.3

Tuberkulose i tarmer, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium

Tuberkulose (i):
endetarmsåpning og endetarm† (K93.0*)
retroperitoneale (lymfeknuter)
tarm (tykk-/tynn-)† (K93.0*)

Tuberkuløs:
ascites
enteritt† (K93.0*)
peritonitt†(K67.3*)

A18.4

Tuberkulose i hud og underhudsvev

Lupus:
exedens
vulgaris:
i øyelokk † (H03.1*)
INA

Skrofulodermi
Tuberkuløs erythema induratum
ICD-10
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Ekskl: lupus erythematosus(L93.-)
systemisk (SLE)(M32.-)

A18.5†

Tuberkulose i øye

Tuberkuløs:
chorioretinitt (H32.0*)
episkleritt (H19.0*)
interstitiell keratitt (H19.2*)
iridosyklitt(H22.0*)
keratokonjunktivitt (interstitiell/med flyktene) (H19.2)*
Ekskl: lupus vulgaris i øyelokk (A18.4)

A18.6†

Tuberkulose i øre

Tuberkuløs mellomørebetennelse(H67.0*)
Ekskl: tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)
A18.7†

Tuberkulose i binyrer(E35.1*)

Tuberkuløs Addisons sykdom
A18.8†

Tuberkulose i andre spesifiserte organer

Tuberkulose i:
endokard(I39.8*)
myokard(I41.0*)
perikard(I32.0*)
skjoldbruskkjertel (E35.0*)
spiserør (K23.0*)

Tuberkuløs cerebral arteritt (I68.1*)

A19

Miliærtuberkulose
Inkl: tuberkulose:
disseminert
generalisert

tuberkuløs polyserositt
A19.0

Akutt miliærtuberkulose, én enkelt spesifisert lokalisasjon

A19.1

Akutt miliærtuberkulose, flere lokalisasjoner

A19.2

Uspesifisert akutt miliærtuberkulose

A19.8

Annen spesifisert miliærtuberkulose

A19.9

Uspesifisert miliærtuberkulose

Visse bakterielle zoonoser (A20-A28)
A20

Pest (pestis)
Inkl: infeksjon som skyldes Yersinia pestis

A20.0

Bubonpest

A20.1

Hudpest

A20.2

Lungepest

A20.3

Pestmeningitt

A20.7

Sepsispest

A20.8

Annen spesifisert pest

Abortiv pest
Direktoratet for e-helse
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Asymptomatisk pest
Pestis minor
A20.9

A21

Uspesifisert pest

Tularemi
Inkl: harepest

hjortefluefeber
infeksjon som skyldes Francisella tularensis
A21.0

Ulceroglandulær tularemi

A21.1

Okuloglandulær tularemi

Oftalmisk tularemi
A21.2

Pulmonal tularemi

A21.3

Gastrointestinal tularemi

Abdominal tularemi
A21.7

Generalisert tularemi

A21.8

Annen spesifisert tularemi

A21.9

Uspesifisert tularemi

A22

Miltbrann (anthrax)
Inkl: infeksjon som skyldes Bacillus anthracis

A22.0

Hudmiltbrann

Ondartet:
karbunkel
pustel

A22.1

Lungemiltbrann

Inhalasjonsmiltbrann
Klutesamlersykdom
Ullsorterersykdom
A22.2

Gastrointestinal miltbrann

A22.7

Miltbrannsepsis

A22.8

Annen spesifisert miltbrann

Miltbrannmeningitt† (G01*)
A22.9

A23

Uspesifisert miltbrann

Brucellose
Inkl: febris undulans

Malta-feber
middelhavsfeber
A23.0

Brucellose som skyldes Brucella melitensis

A23.1

Brucellose som skyldes Brucella abortus

A23.2

Brucellose som skyldes Brucella suis

A23.3

Brucellose som skyldes Brucella canis

A23.8

Annen spesifisert brucellose

A23.9

Uspesifisert brucellose

ICD-10
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Snive og melioidose
Snive

Infeksjon som skyldes Pseudomonas mallei
Malleus
Infeksjon som skyldes Burkholderia mallei
A24.1

Akutt og fulminant melioidose

Melioidose-:
pneumoni
sepsis

A24.2

Subakutt og kronisk melioidose

A24.3

Annen melioidose

A24.4

Uspesifisert melioidose

Infeksjon som skyldes Pseudomonas pseudomallei INA
Whitmores sykdom
Infeksjon som skyldes Burkholderia pseudomallei INA

A25
A25.0

Rottebittfeber
Spirillose

Sodoku
A25.1

Streptobasillose

Epidemisk artrittisk erytem
Haverhillfeber
Streptobasillær rottebittfeber
A25.9

A26

Uspesifisert rottebittfeber

Erysipeloid

A26.0

Kutan erysipeloid

A26.7

Sepsis som skyldes Erysipelothrix

A26.8

Annen spesifisert erysipeloid

A26.9

Uspesifisert erysipeloid

A27
A27.0

Leptospirose
Leptospirosis icterohaemorrhagica

Leptospirose som skyldes Leptospira interrogans, serovar icterohaemorrhagiae
A27.8

Annen spesifisert leptospirose

A27.9

Uspesifisert leptospirose

A28

Andre bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted

A28.0

Pasteurellose

A28.1

Katteklorfeber

Felinosis
A28.2

Ekstraintestinal yersiniose
Ekskl: enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica(A04.6)

pest (A20.-)
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A28.8

Andre spesifiserte bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted

A28.9

Uspesifisert bakteriell zoonose

Andre bakteriesykdommer (A30-A49)
A30

Lepra[Hansens sykdom]
Inkl: infeksjon som skyldes Mycobacterium leprae
Ekskl: følgetilstander etter lepra(B92)

A30.0

Ubestemt lepra

Lepra type I
A30.1

Tuberkuloid lepra

Lepra type TT
A30.2

Tuberkuloid lepra av grensetype

Lepra type BT
A30.3

Lepra av grensetype

Lepra type BB
A30.4

Lepromatøs lepra av grensetype

Lepra type BL
A30.5

Lepromatøs lepra

Lepra type LL
A30.8

Annen spesifisert lepra

A30.9

Uspesifisert lepra

A31

Infeksjon som skyldes andre mykobakterier
Ekskl: lepra(A30.-)

tuberkulose (A15-A19)
A31.0

Mykobakteriell lungeinfeksjon

Infeksjon som skyldes Mycobacterium:
avium
intracellulare[Batteys basill]
kansasii

A31.1

Mykobakteriell hudinfeksjon

Burulisår
Infeksjon som skyldes Mycobacterium:
marinum
ulcerans

A31.8

Andre spesifiserte infeksjoner som skyldes mykobakterier

A31.9

Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier

Atypisk mykobakterieinfeksjon INA
Mykobakteriose INA

A32

Listeriose
Inkl: matbåren listeriainfeksjon
Ekskl: neonatal (disseminert) listeriose (P37.2)

A32.0

Hudlisteriose

A32.1†

Meningitt og meningoencefalitt som skyldes Listeria

ICD-10
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Listeria-:
meningitt (G01*)
meningoencefalitt (G05.0*)

A32.7

Listeriasepsis

A32.8

Annen spesifisert listeriose

Cerebral arteritt som skyldes Listeria† (I68.1*)
Endokarditt som skyldes Listeria† (I39.8*)
Okuloglandulær listeriose
A32.9

Uspesifisert listeriose

A33

Stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)

A34

Stivkrampe etter fødsel

A35

Annen stivkrampe (tetanus)
Stivkrampe INA
Ekskl: stivkrampe:
etter fødsel (A34)
hos nyfødt (A33)

A36
A36.0

Difteri
Svelgdifteri

Difteri som omfatter mandler
Difterisk membranøs halsesyke
A36.1

Difteri i nasopharynx

A36.2

Larynksdifteri

Difterisk laryngotrakeitt
A36.3

Kutan difteri
Ekskl: erythrasma(L08.1)

A36.8

Annen spesifisert difteri

Difterisk:
konjunktivitt†(H13.1*)
myokarditt† (I41.0*)
polynevritt† (G63.0*)

A36.9

A37

Uspesifisert difteri

Kikhoste

A37.0

Kikhoste som skyldes Bordetella pertussis

A37.1

Kikhoste som skyldes Bordetella parapertussis

A37.8

Kikhoste som skyldes andre spesifiserte bordetella-arter

A37.9

Uspesifisert kikhoste

A38

Skarlagensfeber
Scarlatina
Ekskl: halsbetennelse forårsaket av Streptococcus(J02.0)

A39

Meningokokkinfeksjon

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)

A39.0†

Meningokokkmeningitt (G01*)

A39.1†

Waterhouse-Friderichsens syndrom (E35.1*)
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Binyresyndrom som skyldes meningokokkinfeksjon
Hemoragisk meningokokkadrenalitt
A39.2

Akutt meningokokkemi

Meningokokksepsis
A39.3

Kronisk meningokokkemi

A39.4

Uspesifisert meningokokkemi

Meningokokkbakteriemi INA
A39.5†

Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus

Meningokokk-:
endokarditt(I39.8*)
kardittINA(I52.0*)
myokarditt(I41.0*)
perikarditt(I32.0*)

A39.8

Andre spesifiserte meningokokkinfeksjoner

Artritt etter meningokokkinfeksjon† (M03.0*)
Meningokokk-:
artritt† (M01.0*)
encefalitt† (G05.0*)
konjunktivitt†(H13.1*)

Retrobulbær meningokokknevritt† (H48.1*)
A39.9

Uspesifisert meningokokkinfeksjon

Meningokokksykdom INA

A40

Streptokokksepsis
Merk: bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: etter inngrep (T81.4)

etter:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07, O08.0)
infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
vaksinasjon (T88.0)

hos nyfødt (P36.0-P36.1)
i barseltid (O85)
under fødsel (O75.3)
A40.0

Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe A

A40.1

Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe B

A40.2

Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe D og enterococcus

A40.3

Sepsis som skyldes Streptococcus pneumoniae

Pneumokokksepsis
A40.8

Annen spesifisert streptokokksepsis

A40.9

Uspesifisert streptokokksepsis

A41

Annen sepsis
Merk: bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: bakteriemi INA(A49.9)

ICD-10
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etter:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O03-O07,O08.0)
infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon (T80.2)
vaksinasjon (T88.0)

sepsis (som skyldes/ved):
aktinomykose (A42.7)
Candida(B37.7)
ekstraintestinal yersiniose (A28.2)
Erysipelothrix(A26.7)
etter inngrep (T81.4)
Gonococcus(A54.8)
herpesvirus (B00.7)
hos nyfødt (P36.-)
i barseltid (O85)
Listeria(A32.7)
Meningococcus(A39.2-A39.4)
miltbrann (A22.7)
Streptococcus(A40.-)
tularemi (A21.7)

sepsis:
melioidose (A24.1)
pest (A20.7)

toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)
under fødsel (O75.3)
A41.0

Sepsis som skyldes Staphylococcus aureus

A41.1

Sepsis som skyldes andre spesifiserte stafylokokker

Sepsis som skyldes hvite stafylokokker
Sepsis som skyldes koagulase-negative stafylokokker
A41.2

Sepsis som skyldes uspesifiserte stafylokokker

A41.3

Sepsis som skyldes Haemophilus influenzae

A41.4

Sepsis som skyldes anaerobe bakterier
Ekskl: gassgangren (A48.0)

A41.5

Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer

Gram-negativ sepsis INA
A41.8

Annen spesifisert sepsis

A41.9

Uspesifisert sepsis

Septikemi

A42

Aktinomykose
Ekskl: aktinomycetom (B47.1)

A42.0

Pulmonal aktinomykose

A42.1

Abdominal aktinomykose

A42.2

Cervikofacial aktinomykose

A42.7

Aktinomykotisk sepsis

A42.8

Annen spesifisert aktinomykose

A42.9

Uspesifisert aktinomykose

A43

Nokardiose
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A43.0

Pulmonal nokardiose

A43.1

Kutan nokardiose

A43.8

Annen spesifisert nokardiose

A43.9

Uspesifisert nokardiose

A44
A44.0
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Bartonellose [Carrions sykdom]
Systemisk bartonellose

Oroyafeber
A44.1

Kutan og mukokutan bartonellose

Verruga peruana (verruca peruviana)
A44.8

Annen spesifisert bartonellose

A44.9

Uspesifisert bartonellose

A46

Erysipelas[Rosen]
Ekskl: erysipelas etter fødsel eller i barseltid (O86.8)

A48

Andre bakteriesykdommer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: aktinomycetom (B47.1)

A48.0

Gassgangren

Clostridium-:
cellulitt
myonekrose

A48.1

Legionærsykdom

A48.2

Legionærsykdom uten pneumoni [Pontiac-feber]

A48.3

Toksisk sjokksyndrom (TSS)
Ekskl: endotoksisk sjokk INA(R57.8)

sepsis INA(A41.9)
A48.4

Brasiliansk purpura fulminans

Systemisk infeksjon som skyldes Haemophilus aegyptius
A48.8

A49

Andre spesifiserte bakteriesykdommer

Bakterieinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Ekskl: bakterie som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B95-B96)

klamydiainfeksjon INA(A74.9)
meningokokkinfeksjon INA(A39.9)
rickettsiainfeksjon INA(A79.9)
spiroketeinfeksjon INA(A69.9)
A49.0

Stafylokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

A49.1

Streptokokk- og enterokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

A49.2

Infeksjon med uspesifisert lokalisasjon som skyldes Haemophilus influenzae

A49.3

Mykoplasmainfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

A49.8

Andre bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon

A49.9

Uspesifisert bakterieinfeksjon

Bakteriemi INA
ICD-10
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Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner (A50-A64)
Ekskl: humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)

Reiters sykdom (M02.3)
uspesifikk uretritt som ikke skyldes Gonococcus(N34.1)

A50
A50.0

Medfødt syfilis (lues congenita)
Tidlig medfødt syfilis, symptomgivende

Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som tidlig eller manifest mindre enn to år
etter fødselen.
Tidlig medfødt syfilis:
kutan
mukokutan
visceral

Tidlig medfødt syfilitisk:
faryngitt
laryngitt
okulopati
osteokondropati
pneumoni
rinitt

A50.1

Tidlig medfødt syfilis, latent

Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og
manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter fødselen.
A50.2

Tidlig medfødt syfilis, uspesifisert

Medfødt syfilis INA mindre enn to år etter fødselen.
A50.3

Øyesykdom ved sen medfødt syfilis

Interstitiell keratitt ved sen medfødt syfilis† (H19.2*)
Øyesykdom ved sen medfødt syfilis IKAS† (H58.8*)
Ekskl: Hutchinsons triade (A50.5)
A50.4

Medfødt nevrosyfilis[juvenil nevrosyfilis]

Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere tilknyttet psykisk lidelse.
Demens med lammelse hos unge
Juvenil:
paralysis generalis
tabes dorsalis
taboparetisk nevrosyfilis

Sen medfødt syfilitisk:
encefalitt† (G05.0*)
meningitt†(G01*)
polynevropati†(G63.0*)
Ekskl: Hutchinsons triade (A50.5)

A50.5

Annen sen medfødt syfilis med symptomer eller stigmata

Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som sen eller som er manifest to år eller mer
etter fødselen.
Cluttons ledd† (M03.1*)
Hutchinsons:
tenner
triade

Sen medfødt:
kardiovaskulær syfilis† (I98.0*)
Direktoratet for e-helse
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syfilitisk:
artropati† (M03.1*)
osteokondropati† (M90.2*)

Syfilitisk sadelnese
A50.6

Sen medfødt syfilis, latent

Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og
manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske to år eller mer etter fødselen.
A50.7

Sen medfødt syfilis, uspesifisert

Medfødt syfilis INA to år eller mer etter fødselen.
A50.9

A51
A51.0

Uspesifisert medfødt syfilis

Tidlig syfilis
Primær genital syfilis

Syfilitisk sjanker INA
A51.1

Primær anal syfilis

A51.2

Primær syfilis med annen lokalisasjon

A51.3

Sekundær syfilis i hud og slimhinner

Flate kondylomer (condyloma latum)
Syfilitisk:
alopesi† (L99.8*)
leukodermi† (L99.8*)
mukøs flekk

A51.4

Annen sekundær syfilis

Sekundær syfilitisk:
infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (N74.2*)
iridosyklitt†(H22.0*)
lymfadenopati
meningitt†(G01*)
myositt† (M63.0*)
periostitt† (M90.1*)
øyesykdom IKAS† (H58.8*)

A51.5

Tidlig latent syfilis

Syfilis (ervervet) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og
manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske , mindre enn to år etter infeksjon.
A51.9

A52
A52.0†

Uspesifisert tidlig syfilis

Sensyfilis
Kardiovaskulær syfilis

Kardiovaskulær syfilis INA(I98.0*)
Syfilitisk:
aorta-aneurisme (I79.0*)
aortaklaffefeil (I39.1*)
aortitt (I79.1*)
cerebral arteritt (I68.1*)
endokardittINA(I39.8*)
myokarditt(I41.0*)
perikarditt(I32.0*)
pulmonal insuffisiens (I39.3*)

A52.1
ICD-10

Symptomgivende nevrosyfilis
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Charcots ledd† (M14.6*)
Sensyfilitisk:
akustikusnevritt† (H94.0*)
encefalitt† (G05.0*)
meningitt†(G01*)
polynevropati†(G63.0*)
retrobulbær nevritt† (H48.1*)
synsnerveatrofi† (H48.0*)

Syfilitisk parkinsonisme† (G22*)
Tabes dorsalis
A52.2

Asymptomatisk nevrosyfilis

A52.3

Uspesifisert nevrosyfilis
Gumma (syfilitisk) )

A52.7

Syfilis (sen)

) i sentralnervesystemet INA

Syfilom

)

Annen symptomgivende sensyfilis

Glomerulær sykdom ved syfilis† (N08.0*)
Gumma (syfilitisk)

) alle lokalisasjoner, unntatt de som er klassifisert i

Sen eller tertiær syfilis ) A52.0-A52.3

Sensyfilitisk:
bursitt† (M73.1*)
chorioretinitt† (H32.0*)
episkleritt† (H19.0*)
infeksjon i kvinnelige bekkenorganer† (N74.2*)
leukodermi†(L99.8*)
okulopati IKAS† (H58.8*)
peritonitt†(K67.2*)

Syfilis [uspesifisert stadium] i:
knokkel† (M90.2*)
lever† (K77.0*)
lunge† (J99.8*)
muskel† (M63.0*)
synovialhinne† (M68.0*)

A52.8

Latent sensyfilis

Syfilis (ervervet) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og
manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, to år eller mer etter infeksjon.
A52.9

A53
A53.0

Uspesifisert sensyfilis

Annen og uspesifisert syfilis
Latent syfilis, der debuttidspunkt ikke er spesifisert

Latent syfilis INA
Positiv serologisk reaksjon for syfilis
A53.9

Uspesifisert syfilis

Infeksjon som skyldes Treponema pallidumINA
Syfilis (ervervet) INA
Ekskl: syfilis INA som fører til døden før fylte to år (A50.2)

A54

Gonokokkinfeksjon
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Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem uten periuretral abscess eller
abscess i tilliggende kjertler

Gonokokk-:
cervicitt INA
cystittINA
uretritt INA
vulvovaginitt INA
Ekskl: med:
abscess i kjertel i nedre urogenitalsystem (A54.1)
periuretral abscess (A54.1)

A54.1

Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem med periuretral abscess og abscess
i tilliggende kjertel

Gonokokkabscess i bartholinsk kjertel
A54.2†

Gonokokkpelviperitonitt og andre gonokokkinfeksjoner i kjønnsorganer og
urinveier

Gonokokk-:
epididymitt (N51.1*)
infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.3*)
orkitt (N51.1*)
prostatitt (N51.0*)
Ekskl: gonokokkperitonitt (A54.8)

A54.3

Gonokokkinfeksjon i øye

Gonokokk-:
iridosyklitt† (H22.0*)
konjunktivitt† (H13.1*)

Oftalmi som skyldes Gonococcus hos nyfødt
A54.4†

Gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem

Gonokokk-:
artritt(M01.3*)
bursitt(M73.0*)
osteomyelitt (M90.2*)
synovitt (M68.0*)
tenosynovitt (M68.0*)

A54.5

Gonokokkfaryngitt

A54.6

Gonokokkinfeksjon i endetarmsåpning og endetarm

A54.8

Andre spesifiserte gonokokkinfeksjoner

Gonokokk-:
endokarditt† (I39.8*)
hjerneabscess† (G07*)
hudlesjoner
meningitt†(G01*)
myokarditt†(I41.0*)
perikarditt†(I32.0*)
peritonitt†(K67.1*)
pneumoni†(J17.0*)
sepsis
Ekskl: gonokokkpelviperitonitt (A54.2)

A54.9

A55
ICD-10

Uspesifisert gonokokkinfeksjon

Klamydialymfogranulom(venereum)
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Durand-Nicolas-Favres sykdom
Esthiomene
Klimatisk eller tropisk bubo
Lymphogranuloma inguinale

A56

Andre seksuelt overførte klamydiasykdommer
Inkl: seksuelt overførte sykdommer som skyldes Chlamydia trachomatis
Ekskl: klamydial neonatal:
konjunktivitt (P39.1)
pneumoni (P23.1)

klamydialymfogranulom (A55)
tilstander klassifisert i A74.A56.0

Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem

Klamydia-:
cervicitt
cystitt
uretritt
vulvovaginitt

A56.1†

Klamydiainfeksjon i urin- og kjønnsorganer eller pelviperitoneum

Klamydia-:
epididymitt(N51.1*)
infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (N74.4*)
orkitt (N51.1*)

A56.2

Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier

A56.3

Klamydiainfeksjon i endetarmsåpning (anus), analkanal (canalis analis) og
endetarm (rectum)

A56.4

Klamydiainfeksjon i svelg (pharynx)

A56.8

Seksuelt overført klamydiainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

A57

Bløt sjanker
Ulcus molle

A58

Granuloma inguinale
Donovaniasis

A59

Trikomonasinfeksjon
Ekskl: trikomonasinfeksjon i tarmkanalen (A07.8)

A59.0

Urogenital trikomonasinfeksjon
Leukoré
) som skyldes Trichomonas vaginalis
Prostatitt† (N51.0*) )

A59.8

Trikomonasinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

A59.9

Uspesifisert trikomonasinfeksjon

A60
A60.0

Anogenital herpesvirusinfeksjon [herpes simplex]-infeksjon
Herpesvirusinfeksjon i kjønnsorganer og urinveier

Herpesvirusinfeksjon i indre/ytre kjønnsorganer:
hos kvinner† (N77.0-N77.1*)
hos menn† (N51.-*)
Direktoratet for e-helse
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A60.1

Herpesvirusinfeksjon i hud omkring endetarmsåpning, i analkanal og endetarm

A60.9

Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon

A63

Andre hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer, ikke
klassifisert annet sted
Ekskl: molluscum contagiosum(B08.1)

papillom i livmorhals (D26.0)
A63.0

Anogenitale (veneriske) vorter

A63.8

Andre spesifiserte hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer

A64

Uspesifiserte seksuelt overførbare sykdommer
Venerisk sykdom INA

Andre spiroketsykdommer (A65-A69)
Ekskl: leptospirose (A27.-)

syfilis (A50-A53)

A65

Ikke-venerisk syfilis
Bejel
Endemisk syfilis
Njovera

A66

«Yaws»
Inkl: bouba

framboesia (tropica)
pian
A66.0

Primære lesjoner ved «yaws»

Begynnende eller primær frambøsi
Buba madre [mother yaw]
Primært frambøsialt ulcus
Sjanker ved «yaws»
A66.1

Multiple papillomer og «wet crab yaws»

Frambøsiom
Papillom på fotsåler eller i håndflater ved «yaws»
Pianom
A66.2

Andre tidlige hudlesjoner ved «yaws»

Frambøsider ved tidlig «yaws»
Kutan «yaws», mindre enn fem år etter infeksjon
Tidlig «yaws» (kutan/makuløs/makupapuløs/mikropapuløs/papuløs)
A66.3

Hyperkeratose ved «yaws»

«Ghoul hand»
Hyperkeratose i håndflater eller på fotsåler (tidlig/sen) ved «yaws»
A66.4

Gumma og ulcus ved «yaws»

Gummøse frambøsider
Nodulær sen «yaws» (ulcerøs)
A66.5

Gangosa

Mutilerende rinofaryngitt
A66.6
ICD-10

Knokkel- og leddlesjoner ved «yaws»
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Ganglion ved «yaws» (sen)
Hydrops ved «yaws» (sen)
Ostitt ved «yaws» (sen)
Periostitt (hypertrofisk) ved «yaws» (sen)
Goundou ved «yaws» (tidlig/sen)
Gumma i knokler ved «yaws» (tidlig/sen)
Gummøs ostitt eller periostitt ved «yaws» (tidlig/sen)
A66.7

Andre manifestasjoner ved «yaws»

Juksta-artikulære knuter ved «yaws»
«Yaws» i slimhinner
A66.8

Latent «yaws»

«Yaws» uten klinisk manifestasjon, seropositiv
A66.9

A67
A67.0

Uspesifisert «yaws»

Pinta[carate]
Primære lesjoner ved pinta
Papel (primær)

) ved pinta [carate]

Sjanker (primær) )

A67.1

Intermediære lesjoner ved pinta
Erytematøs plakk
) ved pinta [carate]
Hyperkeratose

)

Hyperkromatiske lesjoner )

Pintider
A67.2

Sene lesjoner ved pinta
Hudlesjoner:

)

• akromatiske ) ved pinta [carate]
)
• cicatrisielle
• dyskromatiske )
Kardiovaskulære lesjoner† (I98.1*)

A67.3

)

Blandede lesjoner ved pinta

Akromatisk med hyperkromatiske hudlesjoner ved pinta [carate]
A67.9

A68

Uspesifisert pinta

Tilbakefallsfeber
Inkl: rekurrensfeber (febris recurrens)
Ekskl: borreliose (A69.2)

A68.0

Tilbakefallsfeber overført ved lus

Tilbakefallsfeber som skyldes Borrelia recurrentis
A68.1

Tilbakefallsfeber overført ved flått

Tilbakefallsfeber som skyldes alle andre borrelia-arter enn Borrelia recurrentis
A68.9

A69
A69.0

Uspesifisert tilbakefallsfeber

Andre spiroketinfeksjoner
Nekrotiserende ulcerøs stomatitt
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Cancrum oris
Fusospiroketal gangren
Gangrenøs stomatitt(stomatitis gangrenosa)
Noma
A69.1

Andre Vincent-infeksjoner

Fusospiroketal faryngitt
Nekrotiserende ulcerøs (akutt):
gingivitt
gingivostomatitt

Spiroketal stomatitt
«Trench mouth»
Vincents:
angina
gingivitt

A69.2

Borreliose

Kronisk migrerende erytem (erythema chronicum migrans) som skyldes Borrelia
burgdorferi
A69.8

Andre spesifiserte spiroketinfeksjoner

A69.9

Uspesifisert spiroketinfeksjon

Andre sykdommer forårsaket av klamydia (A70-A74)
A70

Chlamydia psittaci-infeksjon
Ornitose
Papegøyesyke
Psittakose

A71

Trakom
Ekskl: følgetilstander etter trakom (B94.0)

A71.0

Tidlig stadium av trakom

Trachoma dubium
A71.1

Aktivt stadium av trakom

Granulær konjunktivitt (trakomatøs)
Trakomatøs:
follikulær konjunktivitt
pannus

A71.9

A74

Uspesifisert trakom

Andre sykdommer forårsaket av klamydia
Ekskl: klamydiapneumoni (J16.0)

neonatal klamydia-:
konjunktivitt (P39.1)
pneumoni (P23.1)

seksuelt overførte klamydiasykdommer (A55-A56)
A74.0†

Klamydiakonjunktivitt (H13.1*)

Paratrakom
A74.8

Andre spesifiserte klamydiasykdommer

Klamydiaperitonitt† (K67.0*)
A74.9
ICD-10

Uspesifisert klamydiainfeksjon
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Klamydiose (chlamydiosis)INA

Rickettsioser (A75-A79)
A75

Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd
Ekskl: rickettsiose som skyldes Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu](A79.8)

A75.0

Epidemisk flekktyfus som skyldes Rickettsia prowazekii, overført ved lus

Epidemisk flekktyfus (overført ved lus)
Klassisk flekktyfus
A75.1

Flekktyfus med gjenoppblussing [Brills sykdom]

Brill-Zinssers sykdom
A75.2

Flekktyfus som skyldes Rickettsia typhi

Musetyfus (overført ved lopper)
A75.3

Flekktyfus som skyldes Rickettsia tsutsugamushi

Busktyfus (overført ved midd)
Tsutsugamushi
A75.9

Uspesifisert flekktyfus

Flekktyfus INA

A77
A77.0

Flekkfeber [rickettsioser overført ved flått]
Flekkfeber som skyldes Rickettsia rickettsii

Rocky Mountain-flekkfeber
Sao Paulo-feber
A77.1

Flekkfeber som skyldes Rickettsia conorii

Afrikansk flekktyfus
Boutonneuse-feber
Indisk flekktyfus
Kenyansk flekktyfus
Marseillefeber
Middelhavsfeber overført ved flått
A77.2

Flekkfeber som skyldes Rickettsia siberica

Nordasiatisk flåttfeber
Sibirsk flekktyfus
A77.3

Flekkfeber som skyldes Rickettsia australis

Queensland-flekktyfus
A77.8

Annen spesifisert flekkfeber

A77.9

Uspesifisert flekkfeber

Flekktyfus overført ved flått INA

A78

Q-feber
Infeksjon som skyldes Coxiella burnetii
Kvadrilateral feber
Nimilsfeber

A79
A79.0

Andre rickettsioser
Skyttergravsfeber

Febris quintana
His-Werners sykdom
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Volhyniafeber
A79.1

Rickettsiainfeksjoner som skyldes Rickettsia akarii

«Kew Garden»-feber
Vesikulær rickettsiose
A79.8

Andre spesifiserte rickettsioser

Rickettsiose som skyldes Ehrlichia sennetsu
A79.9

Uspesifisert rickettsiose

Rickettsiainfeksjon INA

Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet (A80-A89)
Ekskl: følgetilstander etter:
poliomyelitt (B91)
virusencefalitt (B94.1)

A80

Akutt poliomyelitt

A80.0

Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av vaksine

A80.1

Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av importerte ville virusstammer

A80.2

Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av ikke-importerte ville virusstammer

A80.3

Annen og uspesifisert akutt poliomyelitt med lammelse

A80.4

Akutt poliomyelitt uten lammelse

A80.9

Uspesifisert akutt poliomyelitt

A81

Atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
Inkl: prionsykdommer i sentralnervesystemet

A81.0

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Subakutt spongiform encefalopati
A81.1

Subakutt skleroserende panencefalitt

Dawsons encefalitt
Van Bogaerts skleroserende leukoencefalopati
A81.2

Progressiv multifokal leukoencefalopati

Multifokal leukoencefalopati INA
A81.8

Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet

Kuru
A81.9

Uspesifisert atypisk virusinfeksjon i sentralnervesystemet

Prionsykdommer i sentralnervesystemet INA

A82

Rabies [hundegalskap]

A82.0

Sylvatisk rabies

A82.1

Urban rabies

A82.9

Uspesifisert rabies

A83

Virusencefalitt overført ved mygg
Inkl: virusmeningoencefalitt overført ved mygg
Ekskl: venezuelansk heste-encefalitt [VEE](A92.2)

A83.0
ICD-10

Japansk encefalitt
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A83.1

Vestlig heste-encefalitt

A83.2

Østlig heste-encefalitt

A83.3

St Louis-encefalitt

A83.4

Australsk encefalitt

Kunjinvirussykdom
A83.5

Californisk encefalitt

Californisk meningoencefalitt
La Crosse-encefalitt
A83.6

Rociovirussykdom

A83.8

Annen spesifisert virusencefalitt overført ved mygg

A83.9

Uspesifisert virusencefalitt overført ved mygg

A84

Virusencefalitt overført ved flått
Inkl: virusmenigoencefalitt overført ved flått

A84.0

Orientalsk encefalitt overført ved flått [Russian spring-summer
encephalitis][RSSE]

A84.1

Sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått

A84.8

Annen spesifisert virusencefalitt overført ved flått

«Louping ill»
Powassanvirussykdom
A84.9

A85

Uspesifisert virusencefalitt overført ved flått

Annen virusencefalitt, ikke klassifisert annet sted
Inkl: spesifisert virus-:
encefalomyelitt IKAS
meningoencefalitt IKAS
Ekskl: encefalitt som skyldes:
herpesvirus [herpes simplex](B00.4)
kusmavirus (B26.2)
meslingvirus (B05.0)
poliovirus (A80.-)
varicella-/zostervirus (B02.0)

myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
lymfocyttisk choriomeningitt (A87.2)
A85.0†

Enterovirusencefalitt (G05.1*)

Enterovirusencefalomyelitt
A85.1†

Adenovirusencefalitt (G05.1*)

Adenovirusmeningoencefalitt
A85.2

Uspesifisert virusencefalitt overført ved artropoder

A85.8

Annen spesifisert virusencefalitt

Encephalitis lethargica
Von Economo-Cruchets sykdom

A86

Uspesifisert virusencefalitt
Virus-:
encefalomyelitt INA
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meningoencefalitt INA

A87

Virusmeningitt
Ekskl: meningitt som skyldes:
herpesvirus [herpes simplex](B00.3)
kusmavirus (B26.1)
meslingvirus (B05.1)
poliovirus (A80.-)
varicella-/zostervirus (B02.1)

A87.0†

Enterovirusmeningitt (G02.0*)

Coxsackievirusmeningitt
ECHO-virusmeningitt
A87.1†

Adenovirusmeningitt (G02.0*)

A87.2

Lymfocyttisk choriomeningitt

Lymfocyttisk meningoencefalitt
A87.8

Annen spesifisert virusmeningitt

A87.9

Uspesifisert virusmeningitt

A88

Andre virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet
sted
Ekskl: virus-:
encefalitt INA(A86)
meningitt INA(A87.9)

A88.0

Enteroviral exsanthema og feber [Boston-eksantem]

A88.1

Smittsom svimmelhet (vertigo epidemica)

A88.8

Annen spesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

A89

Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

Virussykdommer overført ved artropoder og viral
hemoragisk feber (A92-A99)
A92

Andre virussykdommer overført ved mygg
Ekskl: Ross River-sykdom (B33.1)

A92.0

Chikungunyavirussykdom

(Hemoragisk) chikungunyafeber
A92.1

O'nyong-nyongfeber

A92.2

Venezuelansk hestefeber

Venezuelansk heste-:
encefalitt
virussykdom med encefalomyelitt

A92.3

«West Nile»-virusinfeksjon

«West Nile»-feber
A92.4

«Rift Valley»-feber

A92.8

Andre spesifiserte virussykdommer overført ved mygg

A92.9

Uspesifisert virussykdom overført ved mygg

ICD-10
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Andre virussykdommer overført ved artropoder , ikke klassifisert
annet sted
Oropouchevirussykdom

Oropouchefeber
A93.1

Sandfluefeber

Pappatacifeber
Phlebotomusfeber
A93.2

Coloradoflåttfeber

A93.8

Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder

Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom [SFTS]
Piryvirussykdom
Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]

A94

Uspesifisert virussykdom overført ved artropoder
Arbovirusinfeksjon INA
Arbovirussykdom INA

A95
A95.0

Gulfeber (febris flava)
Sylvatisk gulfeber

Jungelfeber
A95.1

Urban gulfeber

A95.9

Uspesifisert gulfeber

A96
A96.0

Hemoragisk arenavirussykdom (febris haemorrhagica arenaviralis)
Hemoragisk juninvirussykdom

Argentinsk hemoragisk feber
A96.1

Hemoragisk machupovirussykdom

Boliviansk hemoragisk feber
A96.2

Lassafeber

A96.8

Andre spesifiserte hemoragiske arenavirussykdommer

A96.9

Uspesifisert hemoragisk arenavirussykdom

A97

Dengue
Dengue er en virussykdom overført ved myggstikk av mygg som er infisert med Denguevirus. Denne sykdomsgruppen kan ha flere kliniske presentasjoner og ofte uforutsigbart
klinisk forløp og utfall. De fleste pasienter blir friske etter et selvbegrensende ikkealvorlig 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.

A97.0

Dengue uten varselstegn

Hemoragisk denguefeber grad 1 og 2
Hemoragisk denguefeber uten varselstegn
A97.1

Dengue med varselstegn
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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.
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
A97.9

Dengue, uspesifisert

Denguefeber [DF] INA

A98

Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)

hemoragisk denguefeber (A97.-)
A98.0

Hemoragisk krimfeber som skyldes Congo-CHF-virus

Sentralasiatisk hemoragisk feber
A98.1

Hemoragisk Omsk-feber

A98.2

Kyasanur Forest-sykdom

A98.3

Marburg-virussykdom

A98.4

Ebola-virussykdom

A98.5

Hemoragisk feber med renalt syndrom

Hantavirussykdom
Hantavirussykdom med renale manifestasjoner
Hemoragisk feber med nefropati (nephropathia epidemica)
Hemoragisk feber:
epidemisk
koreansk
russisk
Ekskl: hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (B33.4†, J17.1*)

A98.8

A99

Andre spesifiserte hemoragiske virussykdommer

Uspesifisert hemoragisk virussykdom

Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner
(B00-B09)
B00

Herpesvirusinfeksjoner [herpes simplex]-infeksjoner
Ekskl: anogenital herpesvirusinfeksjon (A60.-)

gammaherpesviral mononukleose (B27.0)
herpangina (B08.5)
medfødt herpesvirusinfeksjon (P35.2)
B00.0

Eczema herpeticum

Kaposis varicelliforme utslett
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

34

B00.1

Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)

Vesikulær herpesdermatitt

Herpes simplex:
i ansikt
på lepper

Vesikulær dermatitt på:
• lepper ) som skyldes humant (alfa) herpesvirus 2
• ører )

B00.2

Herpetisk gingivostomatitt og faryngotonsillitt

Herpetisk faryngitt
B00.3† Herpesmeningitt (G02.0*)
B00.4† Herpesencefalitt (G05.1*)

Meningoencefalitt som skyldes herpesvirus
Simian B-sykdom
B00.5† Okulær herpesvirussykdom

Herpes-:
dermatitt på øyelokk (H03.1*)
iridosyklitt(H22.0*)
iritt(H22.0*)
keratitt (H19.1*)
keratokonjunktivitt (H19.1*)
konjunktivitt (H13.1*)
uveitt, fremre (H22.0*)

B00.7

Disseminert herpesvirussykdom

Herpessepsis
B00.8

Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon

Herpes-:
hepatitt† (K77.0*)
neglerotbetennelse
Whitlow (herpesverkefinger)† (L99.8)

B00.9

Uspesifisert herpesvirusinfeksjon

Herpes simplex-infeksjon INA

B01

Varicella[vannkopper]

B01.0† Varicellameningitt (G02.0*)
B01.1† Varicellaencefalitt (G05.1*)

Encefalitt etter varicella
Varicellaencefalomyelitt
B01.2† Varicellapneumoni (J17.1*)
B01.8

Varicella med andre komplikasjoner

B01.9

Varicella uten komplikasjoner

VaricellaINA

B02

Herpes zoster
Inkl: helvetesild

B02.0† Zosterencefalitt (G05.1*)

Zostermeningoencefalitt
B02.1† Zostermeningitt (G02.0*)
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B02.2† Herpes zoster med annen affeksjon av nervesystemet

Postherpetisk:
geniculumganglionitt [Ramsay Hunt](G53.0*)
polynevropati (G63.0*)
trigeminusnevralgi (G53.0*)

B02.3† Herpes zoster-sykdom i øye

Zoster-:
blefaritt (H03.1*)
iridosyklitt (H22.0*)
iritt (H22.0*)
keratitt (H19.2*)
keratokonjunktivitt (H19.2*)
konjunktivitt (H13.1*)
skleritt (H19.0*)

B02.7

Disseminert herpes zoster

B02.8

Herpes zoster med andre komplikasjoner

B02.9

Herpes zoster uten komplikasjoner

Herpes zosterINA

B03

Kopper
I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen
er opprettholdt av beredskapshensyn.

B04

Apekopper

B05

Meslinger
Inkl: morbilli
Ekskl: subakutt skleroserende panencefalitt (A81.1)

B05.0† Meslinger med encefalitt som komplikasjon (G05.1*)

Encefalitt etter meslinger
B05.1† Meslinger med meningitt som komplikasjon (G02.0*)

Meningitt etter meslinger
B05.2† Meslinger med pneumoni som komplikasjon (J17.1*)

Pneumoni etter meslinger
B05.3† Meslinger med mellomørebetennelse som komplikasjon (H67.1*)

Mellomørebetennelse etter meslinger
B05.4

Meslinger med intestinale komplikasjoner

B05.8

Meslinger med andre komplikasjoner

Meslinger med keratitt og keratokonjunktivitt† (H19.2*)
B05.9

Meslinger uten komplikasjoner

Meslinger INA

B06

Rubella[røde hunder]
Ekskl: medfødt rubella(P35.0)

B06.0† Rubella med nevrologiske komplikasjoner

Rubella-:
encefalitt (G05.1*)
meningitt (G02.0*)
ICD-10
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meningoencefalitt (G05.1*)

B06.8

Rubella med andre komplikasjoner

Rubella-:
artritt† (M01.4*)
pneumoni† (J17.1*)

B06.9

Rubella uten komplikasjoner

RubellaINA

B07

Virusvorter
Verrucae:
simplices
vulgares
Ekskl: anogenitale (veneriske) vorter (A63.0)

papillom i:
livmorhals (D26.0)
strupe (D14.1)
urinblære (D41.4)

B08

Andre virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner,
ikke klassifisert annet sted
Ekskl: virussykdom med vesikulær stomatitt (A93.8)

B08.0

Andre orthopoxvirusinfeksjoner

Kukopper
Orfvirussykdom
Pseudokukopper [melkerknuter]
Vaccinia
Ekskl: apekopper (B04)
B08.1

Molluscum contagiosum

B08.2

Exanthema subitum[sjette barnesykdom]

B08.3

Erythema infectiosum[femte barnesykdom]

B08.4

Vesikulær stomatitt med eksantem som skyldes enterovirus

Hånd-munn-og-fot-syke
B08.5

Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus

Herpangina
B08.8

Andre spesifiserte virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner

Lymfeknutefaryngitt som skyldes enterovirus
Munn-og-fot-sykdom
Tanapox
Yabapox

B09

Uspesifisert virusinfeksjon kjennetegnet ved hud- og
slimhinnelesjoner
Virus-:
eksantem INA
enantem INA

Virushepatitt (B15-B19)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak ved posttransfusjonshepatitt
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Ekskl: cytomegalovirushepatitt (B25.1)

følgetilstander etter virushepatitt (B94.2)
herpeshepatitt (B00.8)

B15

Akutt hepatitt A

B15.0

Hepatitt A med leverkoma

B15.9

Hepatitt A uten leverkoma

Hepatitt A (akutt/som skyldes virus) INA

B16

Akutt hepatitt B

B16.0

Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) og leverkoma

B16.1

Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) uten leverkoma

B16.2

Akutt hepatitt B uten delta-agens med leverkoma

B16.9

Akutt hepatitt B uten delta-agens og uten leverkoma

Akutt hepatitt B (som skyldes virus) INA

B17

Annen akutt virushepatitt

B17.0

Akutt delta(super)infeksjon ved kronisk hepatitt B

B17.1

Akutt hepatitt C

B17.2

Akutt hepatitt E

B17.8

Annen spesifisert akutt virushepatitt

Hepatitt, ikke type A, ikke type B (akutt/som skyldes virus) IKAS
B17.9

Akutt uspesifisert virushepatitt

Akutt hepatitt INA
Akutt infeksiøs hepatitt INA

B18

Kronisk virushepatitt

B18.0

Kronisk virushepatitt B med delta-agens

B18.1

Kronisk virushepatitt B uten delta-agens

Hepatitt B (som skyldes virus) INA
B18.2

Kronisk virushepatitt C

B18.8

Annen spesifisert kronisk virushepatitt

B18.9

Uspesifisert kronisk virushepatitt

B19

Uspesifisert virushepatitt

B19.0

Uspesifisert virushepatitt med leverkoma

B19.9

Uspesifisert virushepatitt uten leverkoma

Virushepatitt INA

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)
Merk: Se årets Kodingsregelverk for kategoriene B20-B24.
Ekskl: symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)

B20

ICD-10

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] , med
infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som følge
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Ekskl: akutt hiv-infeksjonssyndrom (B23.0)

B20.0

Hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon

Hiv-sykdom med tuberkulose
B20.1

Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner

B20.2

Hiv-sykdom med cytomegalovirussykdom

B20.3

Hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner

B20.4

Hiv-sykdom med candidainfeksjon

B20.5

Hiv-sykdom med andre soppsykdommer

B20.6

Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes Pneumocystis jirovecii

Hiv-sykdom med pneumoni som skyldesPneumocystis carinii
B20.7

Hiv-sykdom med flere infeksjoner

B20.8

Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer

B20.9

Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom

Hiv-sykdom med infeksjon INA

B21

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med ondartede
svulster som følge

B21.0

Hiv-sykdom med Kaposis sarkom

B21.1

Hiv-sykdom med Burkitt lymfom

B21.2

Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkin lymfom

B21.3

Hiv-sykdom med andre ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk og beslektet
vev

B21.7

Hiv-sykdom med flere ondartede svulster

B21.8

Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster

B21.9

Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst

B22
B22.0

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre
spesifiserte sykdommer som følge
Hiv-sykdom med encefalopati

Hiv-demens
B22.1

Hiv-sykdom med lymfoid interstitiell pneumonitt

B22.2

Hiv-sykdom med avmagringssyndrom

Hiv-sykdom med allmenn svekkelse
«Slim disease»
B22.7

Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge
Merk: Konsulter årets regelverk for koding ved bruk av denne kategorien.

B23

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom], med andre tilstander
som følge

B23.0

Akutt hiv-infeksjonssyndrom

B23.1

Hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati
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B23.2

Hiv-sykdom med hematologiske og immunologiske abnormiteter, ikke klassifisert
annet sted

B23.8

Hiv-sykdom med andre spesifiserte tilstander som følge

B24

Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
Aids (ervervet immunsviktsyndrom) INA
Aids-relatert kompleks [arc]INA

Andre virussykdommer (B25-B34)
B25

Cytomegalovirussykdom
Ekskl: cytomegalovirusmononukleose (B27.1)

medfødt cytomegalovirusinfeksjon (P35.1)
B25.0† Cytomegaloviruspneumonitt (J17.1*)
B25.1† Cytomegalovirushepatitt (K77.0*)
B25.2† Cytomegaloviruspankreatitt (K87.1*)
B25.8

Andre spesifiserte cytomegalovirussykdommer

B25.9

Uspesifisert cytomegalovirussykdom

B26

Kusma (parotitis epidemica)
Inkl: parotitt:
epidemisk
infeksiøs

B26.0† Kusmaorkitt (N51.1*)
B26.1† Kusmameningitt (G02.0*)
B26.2† Kusmaencefalitt (G05.1*)
B26.3† Kusmapankreatitt (K87.1*)
B26.8

Kusma med andre komplikasjoner

Kusma-:
artritt† (M01.5*)
myokarditt† (I41.1*)
nefritt† (N08.0*)
polynevropati† (G63.0*)

B26.9

Kusma uten komplikasjoner

Kusma(-):
parotitt INA
INA

B27

Mononukleose (mononucleosis infectiosa)
Inkl: kjertelfeber (febris glandularis)

monocytthalsesyke
Pfeiffers sykdom
B27.0

Gammaherpesvirusmononukleose

Mononukleose som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV)
B27.1

Cytomegalovirusmononukleose

B27.8

Annen spesifisert mononukleose

ICD-10
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Uspesifisert mononukleose

Viruskonjunktivitt (conjuntivitis viralis)
Ekskl: øyesykdom som skyldes:
herpes zoster(B02.3)
herpesvirus [herpes simplex](B00.5)

B30.0† Keratokonjunktivitt som skyldes adenovirus (H19.2*)

Epidemisk keratokonjunktivitt
Skipsverftsøye
B30.1† Konjunktivitt som skyldes adenovirus (H13.1*)

Akutt follikulær konjunktivitt som skyldes adenovirus
Svømmebassengkonjunktivitt
B30.2

Virus-faryngokonjunktivitt

B30.3† Akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) (H13.1*)

Hemoragisk konjunktivitt (akutt/epidemisk)
Konjunktivitt som skyldes:
coxsackievirus 24
enterovirus 70

B30.8† Annen spesifisert viruskonjunktivitt (H13.1*)

Newcastle-konjunktivitt
B30.9

B33
B33.0

Uspesifisert viruskonjunktivitt

Andre virussykdommer, ikke klassifisert annet sted
Epidemisk myalgi (myalgia epidemica)(pleurodynia epidemica)

Bornholm-syke
B33.1

«Ross River»-sykdom

Epidemisk polyartritt og eksantem
«Ross River»-feber
B33.2

Viruskarditt

B33.3

Retrovirusinfeksjoner, ikke klassifisert annet sted

Retrovirusinfeksjon INA
B33.4† Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (J17.1*)

HPS/HCPS
Hantavirussykdom med pulmonale manifestasjoner
Sin Nombre virus-sykdom
Bruk tilleggskode (N17.9), hvis ønskelig, for å angi nyresvikt i sammenheng med HPS
forårsaket av Andes, Bayou og Black Creek Canal hantavirus.
Ekskl: hemoragisk feber med renalt syndrom (A98.5†, N08.0*)
B33.8

B34

Andre spesifiserte virussykdommer

Virusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Ekskl: cytomegalovirussykdom INA(B25.9)

herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon] INA(B00.9)
retrovirusinfeksjon INA(B33.3)
virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B97.-)
B34.0

Adenovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
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Enterovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Coxsackievirusinfeksjon INA
ECHO-virusinfeksjon INA
B34.2

Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)

B34.3

Parvovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

B34.4

Papovavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

B34.8

Andre virusinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon

B34.9

Uspesifisert virusinfeksjon

Viremi INA

Soppsykdommer (B35-B49)
Ekskl: lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)

mycosis fungoides(C84.0)

B35

Hudsoppsykdom
Inkl: favus

infeksjoner som skyldes arter av Epidermophyton, Microsporum og Trichophyton
Tinea av enhver type, unntatt de i B36.B35.0

Skjeggsopp (tinea barbae) og hodebunnssopp (tinea capitis)

Hodebunnsringorm
Kerion
Mykotisk sykose
Skjeggringorm
B35.1

Neglesopp (tinea unguium)

Dermatofytisk onyki
Hudsoppsykdom i negler
Negleringorm
Onykomykose
B35.2

Håndsopp (tinea manus)

Hudsoppsykdom på hender
Håndringorm
B35.3

Fotsopp (tinea pedis)

Fotringorm
Hudsoppsykdom på føtter
B35.4

Kroppssopp (tinea corporis)

Ringorm på kropp
B35.5

Kronisk kroppssopp (tinea imbricata)

Tokelau
B35.6

Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)

Dhobikløe
Eczema marginatum
Lyskeringorm
Tinea inguinalis
B35.8

Andre spesifiserte hudsoppsykdommer

Hudsoppsykdom:
disseminert
ICD-10
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granulomatøs

B35.9

Uspesifisert hudsoppsykdom

Ringorm INA

B36
B36.0

Andre overfladiske soppsykdommer
Pityriasis versicolor

Tinea:
flava
versicolor

B36.1

Tinea nigra

Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
B36.2

Tinea blanca

Hvit piedra
B36.3

Svart piedra

B36.8

Andre spesifiserte overfladiske soppsykdommer

B36.9

Uspesifisert overfladisk soppsykdom

B37

Candidainfeksjon
Inkl: candidosis

moniliasis
Ekskl: candidainfeksjon hos nyfødt (P37.5)

B37.0

Candidastomatitt

Munntrøske
B37.1

Candidainfeksjon i lunger

B37.2

Candidainfeksjon på hud og negler

Candida-:
neglerotbetennelse
neglesengbetennelse
Ekskl: bleiedermatitt (L22)

B37.3† Candidainfeksjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede (N77.1*)

Candidavulvovaginitt
B37.4† Candidainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier med annen lokalisasjon

Candida-:
balanitt (N51.2*)
uretritt (N37.0*)

B37.5† Candidameningitt (G02.1*)
B37.6† Candidaendokarditt (I39.8*)
B37.7

Candidasepsis

B37.8

Candidainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

Candida-:
enteritt
keilitt (cheilitis)

B37.9

Uspesifisert candidainfeksjon
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Trøske INA

B38

Koksidioidomykose (coccidioidomycosis)

B38.0

Akutt pulmonal koksidioidomykose

B38.1

Kronisk pulmonal koksidioidomykose

B38.2

Uspesifisert pulmonal koksidioidomykose

B38.3

Kutan koksidioidomykose

B38.4† Koksidioidomykosemeningitt (G02.1*)
B38.7

Disseminert koksidioidomykose

Generalisert koksidioidomykose
B38.8

Andre spesifiserte former for koksidioidomykose

B38.9

Uspesifisert koksidioidomykose

B39

Histoplasmose (histoplasmosis)
Merk: Dersom ikke annet er nevnt, skyldes infeksjonen Histoplasma capsulatum.

B39.0

Akutt pulmonal histoplasmose

B39.1

Kronisk pulmonal histoplasmose

B39.2

Uspesifisert pulmonal histoplasmose

B39.3

Disseminert histoplasmose

Generalisert histoplasmose
B39.4

Uspesifisert histoplasmose som skyldes Histoplasma capsulatum

Amerikansk histoplasmose
Histoplasmosis capsulati
B39.5

Histoplasmose som skyldes Histoplasma duboisii

Afrikansk histoplasmose
Histoplasmosis duboisii
B39.9

B40

Uspesifisert histoplasmose

Blastomykose (blastomycosis)
Ekskl: keloid blastomykose (B48.0)

søramerikansk blastomykose (B41.-)
B40.0

Akutt pulmonal blastomykose

B40.1

Kronisk pulmonal blastomykose

B40.2

Uspesifisert pulmonal blastomykose

B40.3

Kutan blastomykose

B40.7

Disseminert blastomykose

Generalisert blastomykose
B40.8

Andre spesifiserte former for blastomykose

B40.9

Uspesifisert blastomykose

B41

Parakoksidioidomykose (paracoccidioidomycosis)
Inkl: infeksjon som skyldes Paracoccidioides brasiliensis

Lutz' sykdom
ICD-10
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søramerikansk blastomykose
B41.0

Pulmonal parakoksidioidomykose

B41.7

Disseminert parakoksidioidomykose

Generalisert parakoksidioidomykose
B41.8

Andre spesifiserte former for parakoksidioidomykose

B41.9

Uspesifisert parakoksidioidomykose

B42

Sporotrikose (sporotrichosis)

B42.0† Pulmonal sporotrikose (J99.8*)
B42.1

Lymfokutan sporotrikose

B42.7

Disseminert sporotrikose

Generalisert sporotrikose
B42.8

Andre spesifiserte former for sporotrikose

B42.9

Uspesifisert sporotrikose

B43
B43.0

Kromomykose (chromomycosis) og feomykotisk abscess
Kutan kromomykose

Verrukøs dermatitt (dermatitis verrucosa)
B43.1

Feomykotisk hjerneabscess

Cerebral kromomykose
B43.2

Subkutan feomykotisk abscess og cyste

B43.8

Andre spesifiserte former for kromomykose

B43.9

Uspesifisert kromomykose

B44

Aspergillose (aspergillosis)
Inkl: aspergillom

B44.0

Invasiv pulmonal aspergillose

B44.1

Annen pulmonal aspergillose

B44.2

Tonsillær aspergillose

B44.7

Disseminert aspergillose

Generalisert aspergillose
B44.8

Andre spesifiserte former for aspergillose

B44.9

Uspesifisert aspergillose

B45

Kryptokokkose (cryptococcosis)

B45.0

Pulmonal kryptokokkose

B45.1

Cerebral kryptokokkose

Kryptokokkmeningitt† (G02.1*)
Meningocerebral kryptokokkose
B45.2

Kutan kryptokokkose

B45.3

Ossøs kryptokokkose

B45.7

Disseminert kryptokokkose
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Generalisert kryptokokkose
B45.8

Andre spesifiserte former for kryptokokkose

B45.9

Uspesifisert kryptokokkose

B46

Zygomykose (zygomycosis)

B46.0

Pulmonal mucormykose

B46.1

Rinocerebral mucormykose

B46.2

Gastrointestinal mucormykose

B46.3

Kutan mucormykose

Subkutan mucormykose
B46.4

Disseminert mucormykose

Generalisert mucormykose
B46.5

Uspesifisert mucormykose

B46.8

Andre spesifiserte zygomykoser

Entomoftoromykose
B46.9

Uspesifisert zygomykose

Fykomykose INA

B47
B47.0

Mycetom
Eumycetom

Maduromykose
Mykotisk madurafot
B47.1

Aktinomycetom

B47.9

Uspesifisert mycetom

Madurafot INA

B48
B48.0

Andre soppsykdommer , ikke klassifisert annet sted
Lobomykose

Keloid blastomykose
Lobos sykdom
B48.1

Rinosporidiose

B48.2

Allescheriasis

Infeksjon som skyldes Pseudallescheria boydii
Ekskl: eumycetom (B47.0)
B48.3

Geotrikose

Geotrichumstomatitt
B48.4

Penicilliose

Sykdommer som skyldes Penicillium
B48.7

Opportunistiske soppsykdommer

Soppsykdommer forårsaket av sopper med lav virulens. Disse soppene kan bare
forårsake infeksjon som konsekvens av en svekkende sykdom, legemidler som svekker
immunforsvaret, andre terapeutiske midler eller strålebehandling. De fleste soppene som
kan være årsak til infeksjoner, finnes normalt som råtesopp i jord eller kompost.
B48.8
ICD-10

Andre spesifiserte soppsykdommer
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Adiaspiromykose

B49

Uspesifisert soppsykdom
Fungemi INA

Protozosykdommer (B50-B64)
Ekskl: amøbeinfeksjon (A06.-)

andre protozosykdommer i tarmkanalen (A07.-)

B50

Malaria som skyldes Plasmodium falciparum
Inkl: blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium falciparum sammen med enhver

annen plasmodiumart
B50.0

Malaria som skyldes Plasmodium falciparum, med hjernekomplikasjoner

Cerebral malaria INA
B50.8

Annen spesifisert alvorlig og komplisert malaria som skyldes Plasmodium
falciparum

Alvorlig eller komplisert malaria som skyldes Plasmodium falciparumINA
B50.9

B51

Uspesifisert malaria som skyldes Plasmodium falciparum

Malaria som skyldes Plasmodium vivax
Inkl: blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium vivax og andre plasmodiumarter,

unntatt Plasmodium falciparum
Ekskl: blandet infeksjon som skyldes Plasmodium falciparum(B50.-)

B51.0

Malaria som skyldes Plasmodium vivax, med miltruptur

B51.8

Malaria som skyldes Plasmodium vivax, med andre komplikasjoner

B51.9

Malaria som skyldes Plasmodium vivax, uten komplikasjoner

Malaria som skyldes Plasmodium vivaxINA

B52

Malaria som skyldes Plasmodium malariae
Inkl: blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium malariae og andre

plasmodiumarter, unntatt Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax
Ekskl: blandet infeksjon som skyldes Plasmodium:
falciparum(B50.-)
vivax(B51.-)

B52.0

Malaria som skyldes Plasmodium malariae, med nefropati

B52.8

Malaria som skyldes Plasmodium malariae, med andre komplikasjoner

B52.9

Malaria som skyldes Plasmodium malariae, uten komplikasjoner

Malaria som skyldes Plasmodium malariaeINA

B53

Annen parasittologisk bekreftet malaria

B53.0

Malaria som skyldes Plasmodium ovale
Ekskl: blandet infeksjon som skyldes Plasmodium:
falciparum(B50.-)
malariae(B52.-)
vivax(B51.-)

B53.1

Apeplasmodiamalaria
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Ekskl: blandet infeksjon som skyldes Plasmodium:
falciparum(B50.-)
malariae(B52.-)
ovale(B53.0)
vivax(B51.-)

B53.8

Annen spesifisert parasittologisk bekreftet malaria, ikke klassifisert annet sted

Parasittologisk bekreftet malaria INA

B54

Uspesifisert malaria
Klinisk diagnostisert malaria uten parasittologisk bekreftelse

B55
B55.0

Leishmaniasis
Visceral leishmaniasis

Kala-azar
Post-kala-azar-leishmaniasis
B55.1

Kutan leishmaniasis

B55.2

Mukokutan leishmaniasis

B55.9

Uspesifisert leishmaniasis

B56
B56.0

Afrikansk trypanosomiasis (trypanosomiasis africana)
Trypanosomiasis gambiensis

Infeksjon som skyldes Trypanosoma brucei gambiense
Vestafrikansk sovesyke
B56.1

Trypanosomiasis rhodesiensis

Infeksjon som skyldes Trypanosoma brucei rhodesiense
Østafrikansk sovesyke
B56.9

Uspesifisert afrikansk trypanosomiasis

Sovesyke INA
TrypanosomiasisINA på steder der afrikansk trypanosomiasis er alminnelig utbredt

B57

Chagas sykdom (trypanosomiasis americana)
Inkl: infeksjon som skyldes Trypanosoma cruzi

søramerikansk trypanosomiasis
B57.0† Akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon (I41.2*, I98.1*)

Akutt Chagas sykdom med:
kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1*)
myokarditt (I41.2*)

B57.1

Akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon

Akutt Chagas sykdom INA
B57.2† Chagas sykdom (kronisk) med hjerteaffeksjon (I41.2*, I98.1*)

Chagas sykdom (kronisk/med):
kardiovaskulær affeksjon IKAS(I98.1*)
myokarditt (I41.2*)
INA

Søramerikansk trypanosomiasisINA
TrypanosomiasisINA på steder der Chagas sykdom er alminnelig utbredt
B57.3

ICD-10

Chagas sykdom (kronisk) med fordøyelsessystemaffeksjon
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B57.4

Chagas sykdom (kronisk) med nervesystemaffeksjon

B57.5

Chagas sykdom (kronisk) med annen organaffeksjon

B58

Toksoplasmose
Inkl: infeksjon som skyldes Toxoplasma gondii
Ekskl: medfødt toksoplasmose (P37.1)

B58.0† Toksoplasma-okulopati

Chorioretinitt ved toksoplasmose (H32.0*)
B58.1† Toksoplasmahepatitt (K77.0*)
B58.2† Toksoplasmameningoencefalitt (G05.2*)
B58.3† Pulmonal toksoplasmose (J17.3*)
B58.8

Toksoplasmose med annen spesifisert organaffeksjon

Toksoplasma-:
myokarditt† (I41.2*)
myositt† (M63.1*)

B58.9

Uspesifisert toksoplasmose

B59† Pneumocystose (J17.3*)
Pneumoni som skyldes
Pneumocystis carinii
Pneumocystis jirovecii

B60

Andre protozosykdommer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: cryptosporidiosis (A07.2)

intestinal mikrosporidiose (A07.8)
isosporiasis (A07.3)
B60.0

Babesiose

Piroplasmose
B60.1

Akantamøbeinfeksjon

Keratokonjunktivitt som skyldes Acanthamoeba† (H19.2*)
Konjunktivitt som skyldes Acanthamoeba† (H13.1*)
B60.2

Naegleriainfeksjon

Primær amøbemeningoencefalitt† (G05.2*)
B60.8

Andre spesifiserte protozosykdommer

Mikrosporidiose

B64

Uspesifisert protozosykdom

Helmintoser (B65-B83)
B65

Schistosomiasis [bilharzia]
Inkl: sneglefeber

B65.0

Schistosomiasis som skyldes Schistosoma
haematobium[urinblæreschistosomiasis]

B65.1

Schistosomiasis som skyldes Schistosoma mansoni[tarmkanalschistosomiasis]

B65.2

Schistosomiasis som skyldes Schistosoma japonicum

Asiatisk schistosomiasis
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Cerkariedermatitt

Svømmerkløe
B65.8

Annen spesifisert schistosomiasis

Infeksjon som skyldes Schistosoma:
intercalatum
mattheei
mekongi

B65.9

B66
B66.0

Uspesifisert schistosomiasis

Andre ikteinfeksjoner
Opisthorchiasis

Infeksjon som skyldes:
katteleverikte
Opisthorchis (felineus/viverrini)

B66.1

Clonorchiasis

Infeksjon som skyldes Clonorchis sinensis
Kinesisk leveriktesykdom
Orientalsk leveriktesykdom
B66.2

Dicrocoeliasis

Infeksjon som skyldes Dicrocoelium dendriticum
Lansettikteinfeksjon
B66.3

Fascioliasis

Infeksjon som skyldes Fasciola:
gigantica
hepatica
indica

Leveriktesykdom
B66.4

Paragonimiasis

Infeksjon som skyldes paragonimus-arter
Lungeiktesykdom
Pulmonal distomiasis
B66.5

Fasciolopsiasis

Infeksjon som skyldes Fasciolopsis buskii
Intestinal distomiasis
B66.8

Andre spesifiserte ikteinfeksjoner

Echinostomiasis
Heterophyasis
Metagonimiasis
Nanophyetiasis
Watsoniasis
B66.9

B67

Uspesifisert ikteinfeksjon

Ekinokokkose (echinococcosis)
Inkl: hydatidose

B67.0

Infeksjon i lever som skyldes Echinococcus granulosus

B67.1

Infeksjon i lunger som skyldes Echinococcus granulosus

B67.2

Infeksjon i ben som skyldes Echinococcus granulosus

ICD-10
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B67.3

Infeksjon som skyldes Echinococcus granulosus, andre og multiple
lokalisasjoner

B67.4

Uspesifisert infeksjon som skyldes Echinococcus granulosus

Infeksjon med hundebendelorm
B67.5

Infeksjon i lever som skyldes Echinococcus multilocularis

B67.6

Infeksjon som skyldes Echinococcus multilocularis, andre og multiple
lokalisasjoner

B67.7

Uspesifisert infeksjon som skyldes Echinococcus multilocularis

B67.8

Uspesifisert ekinokokkose i lever

B67.9

Annen og uspesifisert ekinokokkose

Ekinokokkose INA

B68

Taeniasis
Ekskl: cysticerkose (B69.-)

B68.0

Taeniasis som skyldes Taenia solium

Svinebendelorm(infeksjon)
B68.1

Taeniasis som skyldes Taenia saginata

Infeksjon som skyldes kjønnsmoden bendelorm av type Taenia saginata
Storfebendelorm(infeksjon)
B68.9

B69

Uspesifisert taeniasis

Cysticerkose
Inkl: cysticerkinfeksjon som skyldes larvestadiet av Taenia solium

B69.0

Cysticerkose i sentralnervesystemet

B69.1

Cysticerkose i øye

B69.8

Cysticerkose med annen spesifisert lokalisasjon

B69.9

Uspesifisert cysticerkose

B70
B70.0

Diphyllobothriasis og sparganose
Diphyllobothriasis

Fiskebendelorm(infeksjon)
Infeksjon som skyldes (kjønnsmoden) Diphyllobothrium (latum/pacificum)
Ekskl: infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver (B70.1)
B70.1

Sparganose

Infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver
Infeksjon som skyldes:
Sparganum (mansoni/proliferum)
spirometralarver

Spirometrose

B71
B71.0

Andre bendelorminfeksjoner
Hymenolepiasis

Dvergbendelorm(infeksjon)
Rottebendelorm(infeksjon)
B71.1

Dipylidiasis
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Andre spesifiserte bendelorminfeksjoner

Coenurusinfeksjon
B71.9

Uspesifisert bendelorminfeksjon

Bendelorm(infeksjon) INA

B72

Dracunculiasis
Guineaorm-infeksjon
Infeksjon som skyldes Dracunculus medinensis

B73

Onkocerkiasis (onchocerciasis)
Elveblindhet
Infeksjon som skyldes Onchocerca volvulus
Onkocerkose

B74

Filariasis
Ekskl: onkocerkiasis (B73)

tropisk (lunge)eosinofili INA(J82)
B74.0

Filariasis som skyldes Wuchereria bancrofti

Bancrofts:
elefantiasis
filariasis

B74.1

Filariasis som skyldes Brugia malayi

B74.2

Filariasis som skyldes Brugia timori

B74.3

Loiasis

Calabar hevelse
Loa-loa-infeksjon
B74.4

Mansonelliasis

Infeksjon som skyldes Mansonella:
ozzardi
perstans
streptocerca

B74.8

Annen spesifisert filariasis

Dirofilariasis
B74.9

B75

Uspesifisert filariasis

Trikinose (trichinosis)
Infeksjon som skyldes Trichinella-arter
Trikiniasis

B76

Hakeormsykdommer
Inkl: uncinariasis

B76.0

Ankylostomiasis

Infeksjon som skyldes Ancylostoma-arter
B76.1

Necatoriasis

Infeksjon som skyldes Necator americanus
B76.8

Andre spesifiserte hakeormsykdommer

B76.9

Uspesifisert hakeormsykdom

Kutan larva migransINA
ICD-10
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Askariasis (ascariasis)
Inkl: askaridiasis

spolorminfeksjon
B77.0

Askariasis med tarmkomplikasjoner

B77.8

Askariasis med andre spesifiserte komplikasjoner

B77.9

Uspesifisert askariasis

B78

Strongyloidiasis
Ekskl: trichostrongyliasis(B81.2)

B78.0

Strongyloidiasis i tarmkanalen

B78.1

Kutan strongyloidiasis

B78.7

Disseminert strongyloidiasis

B78.9

Uspesifisert strongyloidiasis

B79

Trikuriasis
Piskeorm(infeksjon)
Trichocephaliasis

B80

Barneorminfeksjon (oxyuriasis)
Barnemarkinfeksjon
Enterobiasis
Springorminfeksjon

B81

Andre ormesykdommer i tarm, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: angiostrongyliasis som skyldes:
Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0

Anisakiasis

Infeksjon som skyldes anisakislarver
B81.1

Capillariasis i tarmkanalen

CapillariasisINA
Infeksjon som skyldes Capillaria philippinensis
Ekskl: hepatisk capillariasis(B83.8)
B81.2

Trichostrongyliasis

B81.3

Angiostrongyliasis i tarmkanalen

Angiostrongyliasis som skyldes:
Angiostrongylus costaricensis
Parastrongylus costaricensis

B81.4

Blandede ormesykdommer i tarm

Blandet ormesykdom INA
Infeksjon som skyldes tarmsnylteormer som kan klassifiseres i flere av kategoriene
B65.0-B81.3 og B81.8
B81.8

Andre spesifiserte ormesykdommer i tarm

Infeksjon som skyldes:
Ternidens deminutus [ternidensiasis]
Ternidens diminutus [ternidensiasis]
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Øsofagostomumarter [oesophagostomiasis]

B82

Uspesifisert parasittisme i tarm

B82.0

Uspesifisert ormesykdom i tarm

B82.9

Uspesifisert parasittisme i tarm

B83

Andre ormesykdommer
Ekskl: capillariasis:
i tarm (B81.1)
INA(B81.1)

B83.0

Visceral larva migrans

Toxocariasis
B83.1

Gnathostomiasis

Vandrende hevelse
B83.2

Angiostrongyliasis som skyldes Parastrongylus cantonensis

Angiostrongyliasis som skyldes Angiostrongylus cantonensis
Eosinofil meningoencefalitt† (G05.2*)
Ekskl: angiostrongyliasis i tarmkanalen (B81.3)
B83.3

Syngamiasis

Syngamose
B83.4

Innvendig hirudiniasis
Ekskl: utvendig hirudiniasis(B88.3)

B83.8

Andre spesifiserte ormesykdommer

Akantocefaliasis
Gongylonemiasis
Hepatisk capillariasis
Metastrongyliasis
Thelaziasis
B83.9

Uspesifisert ormesykdom

Ormer INA
Ekskl: ormesykdom i tarm INA(B82.0)

Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter (B85-B89)
B85
B85.0

Pedikulose og ftiriasis
Pedikulose som skyldes Pediculus humanus capitis

Hodelusinfestasjon
B85.1

Pedikulose som skyldes Pediculus humanus corporis

Kroppslusinfestasjon
B85.2

Uspesifisert pedikulose

B85.3

Ftiriasis

Infestasjon med:
flatlus
Phthirus pubis

B85.4

Blandet pedikulose og ftiriasis

Infestasjon som kan klassifiseres i mer enn én av kategoriene B85.0-B85.3
ICD-10
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B86

Skabb

B87

Myiasis
Inkl: fluelarveinfestasjon

B87.0

Kutan myiasis

Kutan larva migrans
B87.1

Myiasis i sår

Traumatisk myiasis
B87.2

Okulær myiasis

B87.3

Nasofaryngeal myiasis

Laryngeal myiasis
B87.4

Myiasis i øre

B87.8

Myiasis med annen spesifisert lokalisasjon

Myiasis i kjønnsorganer og urinveier
B87.9

B88
B88.0

Uspesifisert myiasis

Andre infestasjoner
Annen middsykdom

Dermatitt som skyldes:
Demodeksarter
Dermanyssus gallinae
Liponyssoides sanguineus

Middermatitt
Trombiculiasis
Ekskl: skabb (B86)
B88.1

Tungiasis [sandloppeinfestasjon]

B88.2

Andre artropodeinfestasjoner

Skarabiasis
B88.3

Utvendig hirudiniasis

Igleinfestasjon INA
Ekskl: innvendig hirudiniasis(B83.4)
B88.8

Andre spesifiserte infestasjoner

Iktyoparasittisme som skyldes Vandellia cirrhosa
Linguatulose
Porocephaliasis
B88.9

B89

Uspesifisert infestasjon

Uspesifisert parasittsykdom

Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer (B90-B94)
Merk: Kategoriene B90-B94 skal brukes for å vise til tilstander i kategoriene A00-B89 som er årsak

til følgetilstander klassifisert annet sted. En «følgetilstand» omfatter tilstander som er
spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger av sykdommer som kan
klassifiseres i kategoriene ovenfor, hvis det er påvist at selve sykdommen ikke lenger er til
stede. Se årets Kodingsregelverk for bruk av disse kategoriene. De skal ikke brukes for
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kroniske infeksjoner. Pågående infeksjoner skal kodes som kronisk eller aktiv infeksiøs
sykdom som det passer.

B90

Følgetilstander etter tuberkulose

B90.0

Følgetilstander etter tuberkulose i sentralnervesystemet

B90.1

Følgetilstander etter tuberkulose i kjønnsorganer og urinveier

B90.2

Følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd

B90.8

Følgetilstander etter tuberkulose i andre spesifiserte organer

B90.9

Følgetilstander etter tuberkulose i åndedrettsorganer og uspesifisert tuberkulose

Følgetilstander etter tuberkulose INA

B91

Følgetilstander etter poliomyelitt
Ekskl: postpoliosyndrom (G14)

B92

Følgetilstander etter lepra

B94

Følgetilstander etter andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer

B94.0

Følgetilstander etter trakom

B94.1

Følgetilstander etter virusencefalitt

B94.2

Følgetilstander etter virushepatitt

B94.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer

B94.9

Følgetilstander etter uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom

Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende
mikroorganismer (B95-B98)
Merk: Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggskoder til andre koder når det er ønskelig å

angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted.
Konsulter ellers merknad i årets Kodingsregelverk angående B95-B98.

B95

Streptokokker og stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert
i andre kapitler

B95.0

Streptokokker, serogruppe A, som årsak til sykdommer klassifisert i andre
kapitler

B95.1

Streptokokker, serogruppe B, som årsak til sykdommer klassifisert i andre
kapitler

B95.2

Streptokokker, serogruppe D, og enterokokker som årsak til sykdommer
klassifisert i andre kapitler

B95.3

Streptococcus pneumoniae som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B95.4

Andre spesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre
kapitler

B95.5

Uspesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B95.6

Staphylococcus aureus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
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B95.7

Andre spesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre
kapitler

B95.8

Uspesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96
B96.0

Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler
Mycoplasma pneumoniae[M. pneumoniae] som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler

Pleuropneumonilignende organisme [PPLO]
B96.1

Klebsiella pneumoniae[K. pneumoniae] som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler

B96.2

Escherichia coli[E. coli] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96.3

Haemophilus influenzae[H. influenzae] som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler

B96.4

Proteusgruppens mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre
kapitler

Morganella morganii
Proteus mirabilis
B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96.6

Bacillus fragilis[B. fragilis] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96.7

Clostridium perfringens[C. perfringens] som årsak til sykdommer klassifisert i
andre kapitler

B96.8

Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97

Virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.0

Adenovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.1

Enterovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Coxsackievirus
ECHO-virus
B97.2

Coronavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.3

Retrovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Lentivirus
Onkovirus
B97.4

Respiratorisk syncytialt virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.5

Reovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.6

Parvovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.7

Papillomavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97.8

Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Humant metapneumovirus

B98
B98.0

Andre spesifiserte infeksiøse mikroorganismer som årsak til
sykdommer klassifisert i andre kapitler
Helicobacter pylori [H. pylori] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
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Vibrio vulnificus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Andre infeksjonssykdommer (B99)
B99

ICD-10

Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer
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Kapittel II
Svulster (C00-D48)
Kategoriblokker
C00-C97

Ondartede svulster

C00-C75

Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner,
unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
C00-C14
C15-C26
C30-C39
C40-C41
C43-C44
C45-C49
C50
C51-C58
C60-C63
C64-C68
C69-C72
C73-C75

C76-C80
C81-C96
C97
D00-D09
D10-D36
D37-D48

Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg
Ondartede svulster i fordøyelsesorganer
Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer
Ondartede svulster i knokler og leddbrusk
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud
Ondartede svulster i mesotel og bløtvev
Ondartet svulst i bryst
Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer
Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer
Ondartede svulster i urinveier
Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler

Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og
metastaser
Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter
In situ (preinvasive) svulster
Godartede svulster
Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial [se merknad foran D37]

Merknader
1 Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser

Kategoriene C76-C80 omfatter metastaser, og i tillegg ondartede svulster der det ikke er noen klar
angivelse av svulstens utgangspunkt, eller der kreften er oppgitt å være «disseminert», «spredt»
eller «utbredt» uten opplysning om primært utgangspunkt.
2 Funksjonell aktivitet

Alle svulster er klassifisert i dette kapitlet, enten de er funksjonelt aktive eller ikke. Om ønskelig
kan en tilleggskode fra kapittel IV brukes for å angi funksjonell aktivitet forbundet med enhver
svulst. Eksempelvis kan et katekolaminproduserende ondartet feokromocytom i binyre med koden
C74 gis tilleggskode E27.5, og et basofilt adenom i hypofyse med Cushings syndrom med koden
D35.2 gis tilleggskode E24.0.
3 Morfologi

Det finnes en rekke morfologiske (histologiske) hovedgrupper av ondartede svulster: karsinom
inkludert plateepitelkarsinom og adenokarsinom, sarkom, andre bløtvevssvulster inkludert
mesoteliom, lymfom (Hodgkin og non-Hodgkin), leukemi, andre spesifiserte og
lokalisasjonsspesifikke typer, samt uspesifisert kreft. Kreft er en generisk term og kan brukes om
alle gruppene ovenfor, selv om den sjelden blir brukt om ondartede svulster i lymfoid,
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hematopoetisk eller beslektet vev. «Karsinom» brukes noen ganger feilaktig som et synonym for
«kreft».
I kapittel II er svulster hovedsakelig klassifisert etter lokalisasjon innenfor brede grupperinger av
malignitetspotensial. Unntagelsesvis er morfologi angitt i betegnelsene på kategori og
underkategori.
De som ønsker å angi en svulsts histologiske type, vil finne omfattende separate morfologikoder
som vedlegg. Disse morfologikodene er hentet fra andre utgave av «International Classification of
Diseases for Oncology» (ICD-O), og er identiske med morfologikodene i SNOMED med unntak av
de non-solide svulstene (C81-C96). Dette er en toakset klassifikasjon med separate kodingssystemer
for topografi og morfologi. Morfologikodene har seks tegn: De fire første tegnene angir histologisk
type. Det femte tegnet angir svulstens malignitetspotensial (ondartet primær, ondartet sekundær
(metastatisk), in situ (preinvasiv), godartet eller usikkert ondartet/godartet). Det sjette tegnet angir
gradering (differensiering) for solide svulster og brukes også som spesialkode for lymfomer og
leukemier.
4 Bruk av underkategorier i kapittel II

En gjør oppmerksom på den spesielle bruken av underkategori .8 i dette kapitlet [se merknad 5].
Der det har vært nødvendig å gi underkategorier for «andre spesifiserte», er disse som regel blitt
benevnt som underkategori .7.
5 Ondartede svulster med utbredelse over lokalisasjonsgrensene og bruk av underkategori .8
(overlappende svulst)

Kategoriene C00-C75 klassifiserer ondartede primære svulster i henhold til deres topografiske
utgangspunkt. Mange tretegnskategorier er videre inndelt i navngitte anatomiske regioner eller
underkategorier av det aktuelle organet. En svulst med utbredelse over to eller flere tilstøtende
regioner innenfor en tretegnskategori, og med utgangspunkt som ikke kan henføres til noen av disse
regionene, skal tilordnes underkategori .8 («overlappende svulst») med mindre kombinasjonen av
lokalisasjoner er angitt annet sted. Karsinom som omfatter tungespiss og ventral tungeoverflate uten
at utgangspunktet kan henføres til noen av disse to regionene, skal eksempelvis kodes C02.8.
Underkategorier som numerisk kommer etter hverandre, er ofte anatomisk tilstøtende, men det er
ikke slik bestandig (f eks urinblære C67.-). Den som koder, vil kanskje ha behov for å studere
anatomiske tekster for å bestemme topografiske forhold.
Svulster med utbredelse over grensen mellom enkelte tretegnskategorier, og med utgangspunkt som
ikke kan klassifiseres under noen av disse kategoriene, er spesielt angitt. For noen av disse
svulstene finnes spesielle .8-kategorier. Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg skal
eksempelvis kodes C14.8 når svulstens utgangspunkt innen det angitte området er ukjent. For
overlappende svulster kan siste tegn være annet enn 8. Karsinom med utbredelse til spiserør og
magesekk er eksempelvis spesifikt angitt under C16.0 (cardia ventriculi).
Liste over firetegnskategorier som ivaretar kodingsbehovet for svulster med utbredelse over grensen
mellom tretegnskategorier:
C02.8Overlappende svulst i tunge
C08.8Overlappende svulst i store spyttkjertler
C14.8Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg
C21.8Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal
C24.8Overlappende svulst i galleveier
C26.8Overlappende svulst i fordøyelsessystemet
C39.8Overlappende svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer
C41.8Overlappende svulst i knokler og leddbrusk
C49.8Overlappende svulst i bindevev og bløtvev
C57.8Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer
C63.8Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer
C68.8Overlappende svulst i urinveier
C72.8Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
ICD-10
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Et eksempel på dette er karsinom i magesekk og tynntarm, som skal kodes som C26.8
(Overlappende svulst i fordøyelsessystemet).
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)
7 Ytterligere merknader

Foruten ovenstående merknader vises til veiledning og merknader i årets Kodingsregelverk.
8 Bruk av den norske SNOMED

For visse morfologiske typer gir kapittel II i ICD-10 en heller begrenset topografisk klassifikasjon,
om noen i det hele tatt. Topografikodene i Den norske SNOMED anvender stort sett de samme treog firetegnskategorier for svulster av alle malignitetspotensial som kapittel II anvender for
ondartede svulster (C00-C77, C80). Den norske SNOMED er derved mer spesifikk med hensyn til
lokalisasjon for andre typer svulster (ondartet metastatisk (sekundær), godartet, in situ (preinvasiv)
og ukjent eller usikkert godartet/ondartet).
For forskningsformål og i andre sammenhenger hvor både svulsters topografi og morfologi er av
interesse, kan derfor Den norske SNOMED med fordel benyttes. Det anbefales imidlertid at
sykehusene i sine journaler og pasientadministrative systemer benytter ICD-10.

Ondartede svulster (C00-C97)
Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være
primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid,
hematopoetisk eller beslektet vev(C00-C75)
Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg (C00C14)
C00

Ondartet svulst på leppe (neoplasma malignum labii)
Ekskl: hud på leppe (C43.0, C44.0)

C00.0

Utside av overleppe (facies externus labii superius oris)

Overleppe:
lepperødt
INA

C00.1

Utside av underleppe (facies externus labii inferius oris)

Underleppe:
lepperødt
INA

C00.2

Utside av leppe (facies externus labii), uspesifisert

Lepperødt INA
C00.3

Innside av overleppe (facies internus labii superius oris)

Overleppe:
bukkal side
frenulum labii superior
oral side
slimhinne

C00.4

Innside av underleppe (facies internus labii inferius oris)

Underleppe:
bukkal side
frenulum labii inferior
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oral side
slimhinne

C00.5

Innside av leppe (facies internus labii oris), uspesifisert

Leppe, ikke spesifisert om over- eller underleppe:
bukkal side
frenulum labii
oral side
slimhinne

C00.6

Munnvik (commissura labiorum oris)

C00.8

Overlappende svulst i leppe

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C00.9

C01

Leppe (labium oris), uspesifisert

Ondartet svulst i tungerot (neoplasma malignum radicis linguae)
Bakre tredjedel av tunge
Overside av tungerot (facies superius radicis linguae)
Ubevegelig del av tunge INA

C02
C02.0

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av tunge (neoplasma
malignum partis alterius et non specificatae linguae)
Overside av tunge (dorsum linguae)

Fremre to tredjedeler av tunge, overside
Ekskl: overside av tungerot (C01)
C02.1

Tungerand (margo linguae)

Tungespiss (apex linguae)
C02.2

Underside av tunge (facies inferius linguae)

Fremre to tredjedeler av tunge, underside
Tungebånd (frenulum linguae)
C02.3

Fremre to tredjedeler av tunge, uspesifisert del

Bevegelig del av tunge INA
Midtre tredjedel av tunge INA
C02.4

Tungemandel (tonsilla linguae)
Ekskl: mandel INA(C09.9)

C02.8

Overlappende svulst i tunge

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i tunge med utgangspunkt som ikke kodes under noen av kategoriene
C01-C02.4
C02.9

C03

Tunge (lingua), uspesifisert

Ondartet svulst i tannkjøtt (neoplasma malignum gingivae)
Inkl: alveolarslimhinne
Ekskl: ondartet odontogen svulst (C41.0-C41.1)

C03.0

Tannkjøtt i overkjeve (gingiva superior)

C03.1

Tannkjøtt i underkjeve (gingiva inferior)

C03.9

Tannkjøtt (gingiva), uspesifisert
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C04
C04.0

Svulster (C00-D48)

Ondartet svulst i munngulv (neoplasma malignum basis cavi oris)
Fremre del av munngulv (pars frontalis basis cavi oris)

Foran overgang mellom premolar og hjørnetann
C04.1

Lateral del av munngulv (pars lateralis basis cavi oris)

C04.8

Overlappende svulst i munngulv

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C04.9

C05

Munngulv (basis cavi oris), uspesifisert

Ondartet svulst i gane (neoplasma malignum palati)

C05.0

Hard gane (palatum durum)

C05.1

Bløt gane (palatum molle)
Ekskl: nasofaryngeal overflate av bløt gane (C11.3)

C05.2

Drøvel (uvula)

C05.8

Overlappende svulst i gane

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C05.9

Gane (palatum), uspesifisert

Munnhuletak

C06
C06.0

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av munn (neoplasma
malignum partis alterius et non specificatae oris)
Kinnslimhinne (bucca)

Bukkal slimhinne INA
Innside av kinn
C06.1

Vestibulum oris

Sulcus alveolabialis
Sulcus alveolaris
C06.2

Retromolært område

C06.8

Overlappende svulst i andre og uspesifiserte deler av munn

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C06.9

Munn (os), uspesifisert

Liten spyttkjertel, uspesifisert lokalisasjon
Munnhule INA

C07

Ondartet svulst i ørespyttkjertel (neoplasma malignum glandulae
parotideae)

C08

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte store spyttkjertler
(neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et
non specificatarum)
Ekskl: ondartede svulster i små spyttkjertler INA(C06.9)

ondartede svulster i spesifiserte små spyttkjertler som er klassifisert etter aktuell
anatomisk lokalisasjon
ørespyttkjertel (C07)
C08.0

Submandibularspyttkjertel (glandula submandibularis)
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C08.1

Sublingvalspyttkjertel (glandula sublingualis)

C08.8

Overlappende svulst i store spyttkjertler

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i store spyttkjertler som ikke kan kodes under noen av kategoriene C07C08.1
C08.9

Stor spyttkjertel, uspesifisert

Spyttkjertel INA

C09

Ondartet svulst i mandel (neoplasma malignum tonsillae)
Ekskl: svelgmandel (tonsilla pharyngea)(C11.1)

tungemandel (tonsilla linguae)(C02.4)
C09.0

Tonsilleseng (fossa tonsillaris)

C09.1

Ganebuer (fremre/bakre)

Arcus palatoglossus
Arcus palatopharyngeus
C09.8

Overlappende svulst i mandel

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C09.9

Mandel (tonsilla), uspesifisert

Ganemandel (tonsilla palatina)
Mandel (tonsilla)INA

C10

Ondartet svulst i oropharynx(neoplasma malignum oropharyngis)
Ekskl: mandel (C09)

C10.0

Vallecula epiglottica

C10.1

Fremre overflate av strupelokk (facies anterior epiglottidis)

Plica glossoepiglottica
Strupelokk (epiglottis), fri rand
Ekskl: strupelokk:
strupelokk, suprahyoidal del (C32.1)
INA(C32.1)

C10.2

Sidevegg i oropharynx

C10.3

Bakvegg i oropharynx

C10.4

Gjellebuespalte

Brankialcyste [lokalisasjon for svulst]
C10.8

Overlappende svulst i oropharynx

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C10.9

C11
C11.0

Oropharynx, uspesifisert

Ondartet svulst i nasopharynx(neoplasma malignum nasopharyngis)
Øvre vegg i nasopharynx

Tak i nasopharynx
C11.1

Bakre vegg i nasopharynx

Svelgmandel (tonsilla pharyngea)
C11.2

Sidevegg i nasopharynx

Recessus pharyngeus
ICD-10
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Rosenmüllers lomme
Øretrompetåpning
C11.3

Fremre vegg i nasopharynx

Bakre rand av:
bakre neseåpning (choana)
neseskillevegg (septum nasi)

Gulv i nasopharynx
Nasofaryngeal overflate av bløt gane
C11.8

Overlappende svulst i nasopharynx

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C11.9

Nasopharynx, uspesifisert

Vegg i nasopharynxINA

C12

Ondartet svulst i sinus piriformis(neoplasma malignum recessus
piriformis)
Fossa piriformis

C13

Ondartet svulst i hypopharynx(neoplasma malignum hypopharyngis)
Ekskl: sinus piriformis(C12)

C13.0

Postkrikoidalt område (regio retrocricoidea)

C13.1

Plica aryepiglottica, hypofarygeal side

Plica aryepiglottica:
fri rand
INA
Ekskl: plica aryepiglottica, laryngeal side (C32.1)

C13.2

Bakre vegg i hypopharynx

C13.8

Overlappende svulst i hypopharynx

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C13.9

Hypopharynx, uspesifisert

Vegg i hypopharynxINA

C14

Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte lokalisasjoner i leppe,
munnhule og svelg (neoplasma malignum loco alio et male definito
labii, cavi oris et pharyngis)
Ekskl: munnhule INA(C06.9)

C14.0

Svelg , uspesifisert

C14.2

Waldeyers ring

C14.8

Overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg som ikke kan kodes under noen av
kategoriene C00-C14.2

Ondartede svulster i fordøyelsesorganer (C15-C26)
C15

Ondartet svulst i spiserør (neoplasma malignum oesophagi)
Merk: To alternative undergrupperinger blir angitt:

.0-.2 etter anatomisk beskrivelse
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.3-.5 etter tredjedeler
Anatomisk sett er inndelingene ikke analoge. Dette er et avvik fra prinsippet om at
firetegnskategorier skal utelukke hverandre gjensidig.
C15.0

Cervikaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.1

Torakaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.2

Abdominaldel av spiserør (brukes ikke i Norge)

C15.3

Øvre tredjedel av spiserør

C15.4

Midtre tredjedel av spiserør

C15.5

Nedre tredjedel av spiserør

C15.8

Overlappende svulst i spiserør

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C15.9

C16
C16.0

Spiserør (oesophagus), uspesifisert

Ondartet svulst i magesekk (neoplasma malignum ventriculi)
Cardia ventriculi

Gastroøsofageal-overgangen
Overgang mellom spiserør og cardia
Overgang mellom spiserør og magesekk
Spiserør og magesekk
Øsofagogastrisk overgang
C16.1

Fundus ventriculi

C16.2

Corpus ventriculi

C16.3

Antrum pyloricum

Antrum ventriculi
C16.4

Pylorus

Prepylorus
Pyloruskanal (canalis pylori)
C16.5

Curvatura minor ventriculi , uspesifisert

Svulster som ikke kan kodes under C16.1-C16.4
C16.6

Curvatura major ventriculi , uspesifisert

Svulster som ikke kan kodes under C16.0-C16.4
C16.8

Overlappende svulst i magesekk

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C16.9

C17

Magesekk (ventriculus) , uspesifisert

Ondartet svulst i tynntarm (neoplasma malignum intestini tenue)

C17.0

Tolvfingertarm (duodenum)

C17.1

Jejunum

C17.2

Ileum
Ekskl: ileocøkalklaff (C18.0)

C17.3

Meckels divertikkel (diverticulum ilei)

C17.8

Overlappende svulst i tynntarm

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

66

C17.9

C18
C18.0

Svulster (C00-D48)

Tynntarm (intestinum tenue), uspesifisert

Ondartet svulst i tykktarm (neoplasma malignum coli)
Blindtarm (coecum)

Ileocøkalklaff (valva ileocoecalis)
C18.1

Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)

C18.2

Tykktarm, oppadstigende del (colon ascendens)

C18.3

Leverfleksur (flexura hepatica)

C18.4

Tverrcolon (colon transversum)

C18.5

Miltfleksur (flexura lienalis)

C18.6

Tykktarm, nedadstigende del (colon descendens)

C18.7

Sigmoideum (colon sigmoideum)
Ekskl: overgang mellom sigmoideum og endetarm (C19)

C18.8

Overlappende svulst i tykktarm

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C18.9

C19

Tykktarm (colon), uspesifisert

Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og endetarm
(neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis)
Rektosigmoideum (colon rectosigmoideum)
Tykktarm og endetarm

C20

Ondartet svulst i endetarm (neoplasma malignum recti)
Ampulla recti

C21
C21.0

Ondartet svulst i endetarmsåpning og analkanal (neoplasma
malignum ani et canalis analis)
Endetarmsåpning (anus), uspesifisert
Ekskl: analhud (C43.5, C44.5)

analrand (C43.5, C44.5)
perianalhud (C43.5, C44.5)
C21.1

Analkanal (canalis analis)

Analsfinkter (sphincter ani)
C21.2

Kloakkogen sone

C21.8

Overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Anorektum
Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal med utgangspunkt som ikke
kan kodes under noen av kategoriene C20-C21.2
Overgang mellom endetarmsåpning og endetarm

C22

Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (neoplasma
malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum)
Ekskl: galleveier INA(C24.9)

metastase i lever (C78.7)
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Levercellekarsinom

Hepatocellulært karsinom
C22.1

Karsinom i intrahepatisk gallegang

Kolangiokarsinom
C22.2

Hepatoblastom

C22.3

Angiosarkom i lever

Kupffercellesarkom
C22.4

Andre sarkom i lever

C22.7

Andre spesifiserte karsinom i lever

C22.9

Lever (hepar), uspesifisert

C23

Ondartet svulst i galleblære (neoplasma malignum vesicae felleae)

C24

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av galleveier
(neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum
biliarium)
Ekskl: karsinom i intrahepatisk gallegang (C22.1)

C24.0

Ekstrahepatisk gallegang

Galleblæregang (ductus cysticus)
Gallegang eller gallevei INA
Hovedgallegang (ductus choledochus)
Levergallegang (ductus hepaticus)
C24.1

Vaters ampulle (ampulla Vateri)

C24.8

Overlappende svulst i galleveier

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i galleveier med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av
kategoriene C22.0-C24.1
Ondartet svulst som omfatter både intrahepatiske og ekstrahepatiske galleganger
C24.9

C25

Galleveier, uspesifisert

Ondartet svulst i bukspyttkjertel (neoplasma malignum pancreatis)

C25.0

Bukspyttkjertelhode (caput pancreatis)

C25.1

Bukspyttkjertelkropp (corpus pancreatis)

C25.2

Bukspyttkjertelhale (cauda pancreatis)

C25.3

Utførselsgang (ductus pancreaticus)

C25.4

Endokrin bukspyttkjertel

Langerhans' øyer
C25.7

Andre spesifiserte deler av bukspyttkjertel

Bukspyttkjertelhals
C25.8

Overlappende svulst i bukspyttkjertel

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C25.9

ICD-10

Bukspyttkjertel (pancreas), uspesifisert
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Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte fordøyelsesorganer
(neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male
definito)
Ekskl: retroperitoneum og bukhinne (C48.-)

C26.0

Tarmkanal, uspesifisert del

Tarm INA
C26.1

Milt (lien)
Ekskl: ikke-follikulært lymfom (C83.-)

follikulært lymfom (C82.-)
Hodgkin lymfom (C81.-)
modne T/NK-celle lymfomer
non-Hodgkin lymfom, andre og uspesifiserte typer (C85.-)
C26.8

Overlappende svulst i fordøyelsessystemet

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen
av kategoriene C15-C26.1
Ekskl: overgang mellom spiserør og cardia(C16.0)
C26.9

Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

Fordøyelseskanal INA
Gastrointestinalkanal INA
Gastrointestinaltraktus INA

Ondartede svulster i åndedrettsorganer og intratorakale
organer (C30-C39)
Inkl: mellomøre (auris media)
Ekskl: mesoteliom (C45.-)

C30
C30.0

Ondartet svulst i nesehule, mellomøre og indre øre (neoplasma
malignum cavi nasi et auris mediae et interna)
Nesehule (cavum nasi)

Fremre del av nesehule (vestibulum nasi)
Nesebrusk
Nesemusling (concha nasalis)
Nesens innside
Neseskillevegg (septum nasi)
Nesetak
Ekskl: bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (C11.3)
bulbus olfactorius(C72.2)
hud på nese (C43.3, C44.3)
nese INA(C76.0)
neseben (C41.0)
C30.1

Mellomøre og indre øre

Mastoidalceller (cellulae mastoideae)
Øretrompet (tuba auditiva)
Ekskl: ben i øregang (C41.0)
hud på (ytre) øre (C43.2, C44.2)
Direktoratet for e-helse
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ørebrusk (C49.0)
øregang (ytre) (C43.2, C44.2)

C31
C31.0

Ondartet svulst i bihuler (neoplasma malignum sinuum
paranasalium)
Kjevebihule (sinus maxillaris)

Antrum (Highmori/maxillaris)
Maksillarsinus
C31.1

Silbensbihule (sinus ethmoidalis)

Ethmoidalsinus
C31.2

Pannebihule (sinus frontalis)

Frontalsinus
C31.3

Kilebensbihule (sinus sfenoidalis)

Sfenoidalsinus
C31.8

Overlappende svulst i bihuler

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C31.9

C32
C32.0

Bihule (sinus paranasalis), uspesifisert

Ondartet svulst i strupe (neoplasma malignum laryngis)
Glottis

Stemmebånd (ekte) (plica vocalis)INA
C32.1

Supraglottis

Bakre (laryngeal) overflate av strupelokk
Falske stemmebånd
Plica aryepiglottica, laryngeal side
Plica ventricularis
Plica vestibularis
Strupelokk:
suprahyoidal del
INA
Ekskl: fremre overflate av strupelokk (C10.1)

plica aryepiglottica:
fri rand (C13.1)
hypofarygeal side (C13.1)
INA(C13.1)

C32.2

Subglottis

C32.3

Strupebrusk (cartilago laryngeae)

C32.8

Overlappende svulst i strupe

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C32.9

Strupe (larynx), uspesifisert

C33

Ondartet svulst i luftrør (neoplasma malignum tracheae)

C34

Ondartet svulst i bronkie og lunge (neoplasma malignum bronchi et
pulmonis)

C34.0

Hovedbronkie (bronchus principalis)

Carina
ICD-10
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Lungehilus (hilus pulmonis)
C34.1

Overlapp (lobus superior), bronkie eller lunge

C34.2

Midtlapp (lobus medius), bronkie eller lunge

C34.3

Underlapp (lobus inferior), bronkie eller lunge

C34.8

Overlappende svulst i bronkie eller lunge

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C34.9

Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo), uspesifisert

C37

Ondartet svulst i thymus(neoplasma malignum thymi)

C38

Ondartet svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne (neoplasma
malignum cordis, mediastini et pleurae)
Ekskl: mesoteliom (C45.-)

C38.0

Hjerte (cor)

Perikard
Ekskl: store blodkar (C49.3)
C38.1

Fremre mediastinum

C38.2

Bakre mediastinum

C38.3

Mediastinum, uspesifisert

C38.4

Brysthinne (pleura)

C38.8

Overlappende svulst i hjerte, mediastinum og brysthinne

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C39

Ondartet svulst med annen og ufullstendig angitt lokalisasjon i
åndedrettsorganer og intratorakale organer (neoplasma malignum
systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et
male definito)
Ekskl: intratorakal lokalisasjon INA(C76.1)

torakal lokalisasjon INA(C76.1)
C39.0

Øvre luftveier, uspesifisert

C39.8

Overlappende svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer med utgangspunkt som ikke
kan kodes under noen av kategoriene C30-C39.0
C39.9

Ufullstendig angitte lokalisasjoner i åndedrettsorganer

Luftveier INA

Ondartede svulster i knokler og leddbrusk (C40-C41)
Ekskl: benmarg INA(C96.7)

synovialhinne (C49.-)

C40
C40.0

Ondartet svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter (neoplasma
malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum)
Skulderblad (scapula) og lange knokler i overekstremitet
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C40.1

Korte knokler i overekstremitet

C40.2

Lange knokler i underekstremitet

C40.3

Korte knokler i underekstremitet

C40.8

Overlappende svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C40.9

C41

Knokler og leddbrusk i ekstremiteter, uspesifisert

Ondartet svulst i knokler og leddbrusk med annen og uspesifisert
lokalisasjon (neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis
loco alio et non specificato)
Ekskl: brusk i:
ekstremiteter (C40.-)
nese (C30.0)
strupe (C32.3)
øre (C49.0)

knokler i ekstremiteter (C40.-)
C41.0

Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg
Overkjeve (maxilla)
Ekskl: alle typer karsinom, unntatt intraossøst eller odontogent i:
kjevebihule (C31.0)
tannkjøtt i overkjeve (C03.0)

underkjeve (C41.1)
C41.1

Underkjeve (mandibula)
Ekskl: alle typer karsinom unntatt intraossøst eller odontogent i:
tannkjøtt i kjeve INA(C03.9)
tannkjøtt i underkjeve (C03.1)

overkjeve (C41.0)
C41.2

Ryggsøyle (columna vertebralis)
Ekskl: korsben og haleben (C41.4)

C41.3

Ribben (costa), brystben (sternum) og krageben (clavicula)

C41.4

Bekkenben , korsben (os sacrum) og haleben (os coccygis)

C41.8

Overlappende svulst i knokler og leddbrusk

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i knokkel og leddbrusk med utgangspunkt som ikke kan kodes under
noen av kategoriene C40-C41.4
C41.9

Knokler og leddbrusk, uspesifisert

Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud (C43C44)
C43

Malignt melanom i hud (melanoma malignum cutis)
Inkl: morfologikode M872-M879 med malignitetskode /3
Ekskl: malignt melanom i hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0

ICD-10
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Ekskl: lepperødt (C00.0-C00.2)

C43.1

Malignt melanom på øyelokk, inklusive øyevinkel

C43.2

Malignt melanom på øre og i ytre øregang

C43.3

Malignt melanom i andre og uspesifiserte deler av ansikt

C43.4

Malignt melanom i hodebunn og på hals

C43.5

Malignt melanom på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Ekskl: endetarmsåpning INA(C21.0)
C43.6

Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder

C43.7

Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte

C43.8

Overlappende malignt melanom i hud

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C43.9

Malignt melanom i hud, uspesifisert

(Malignt) melanom INA

C44

Andre ondartede svulster i hud (alia neoplasmata maligna cutis)
Inkl: ondartet svulst i:
svettekjertler
talgkjertler
Ekskl: hud på kjønnsorganer (C51-C52, C60.-, C63.-)

Kaposis sarkom (C46.-)
malignt melanom i hud (C43.-)
C44.0

Hud på leppe

Basalcellekarsinom på leppe
Ekskl: ondartet svulst på lepperødt og leppeslimhinne (C00.-)
C44.1

Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel
Ekskl: bindevev i øyelokk (C49.0)

C44.2

Hud på øre og i ytre øregang
Ekskl: bindevev i øre (C49.0)

C44.3

Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

C44.4

Hud i hodebunn og på hals

C44.5

Hud på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Ekskl: endetarmsåpning INA(C21.0)
C44.6

Hud på overekstremitet, inklusive skulder

C44.7

Hud på underekstremitet, inklusive hofte

C44.8

Overlappende svulst i hud
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[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C44.9

Ondartet svulst i hud, uspesifisert

Ondartede svulster i mesotel og bløtvev (C45-C49)
C45

Mesoteliom (mesothelioma)
Inkl: morfologikode M905 med malignitetskode /3

C45.0

Mesoteliom i brysthinne (pleura)
Ekskl: andre ondartede svulster i brysthinne (C38.4)

C45.1

Mesoteliom i bukhinne (peritoneum)

Bukhinne:
parietal
pelvisk

Oment (omentum)
Tarmkrøs (mesenterium)
Tykktarmskrøs (mesocolon)
Ekskl: andre ondartede svulster i bukhinne (C48.-)
C45.2

Mesoteliom i perikard
Ekskl: andre ondartede svulster i perikard (C38.0)

C45.7

Mesoteliom med andre spesifiserte utgangspunkter

C45.9

Mesoteliom, uspesifisert

C46

Kaposis sarkom (sarcoma Kaposi)
Inkl: morfologikode M9140 med malignitetskode /3

C46.0

Kaposis sarkom i hud

C46.1

Kaposis sarkom i bløtvev

C46.2

Kaposis sarkom i gane

C46.3

Kaposis sarkom i lymfeknuter

C46.7

Kaposis sarkom med andre spesifiserte utgangspunkter

C46.8

Kaposis sarkom i flere organer

C46.9

Kaposis sarkom, uspesifisert

C47

Ondartet svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem
(neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis
nervosi autonomici)
Inkl: sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier

C47.0

Perifere nerver i hode, ansikt og på hals
Ekskl: perifere nerver i øyehule (C69.6)

C47.1

Perifere nerver i overekstremitet, inklusive skulder

C47.2

Perifere nerver i underekstremitet, inklusive hofte

C47.3

Perifere nerver i toraks

C47.4

Perifere nerver i buken

C47.5

Perifere nerver i bekken (pelvis)

ICD-10
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C47.6

Perifere nerver i trunkus, uspesifisert

C47.8

Overlappende svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C47.9

C48

Perifere nerver og det autonome nervesystem, uspesifisert

Ondartet svulst i retroperitoneum og bukhinne (neoplasma malignum
spatii retroperitonealis et peritonei)
Ekskl: Kaposis sarkom (C46.1)

mesoteliom (C45.-)
C48.0

Retroperitoneum

C48.1

Spesifiserte deler av bukhinne (peritoneum)

Bukhinne:
parietal
pelvisk

Oment (omentum)
Tarmkrøs (mesenterium)
Tykktarmkrøs (mesocolon)
C48.2

Bukhinne (peritoneum), uspesifisert

C48.8

Overlappende svulst i retroperitoneum og bukhinne

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C49

Ondartet svulst i annet bindevev og bløtvev (neoplasma malignum
alterius telae conjunctivae et telae mollis)
Inkl: blodkar

brusk
fascie
fettvev
ligament, unntatt uterinligament
lymfekar
muskel
sene
seneskjede
slimpose (bursa)
synovialhinne (synovia)
Ekskl: bindevev i bryst (mamma)(C50.-)

brusk i:
ledd (C40-C41)
nese (C30.0)
strupe (C32.3)

bukhinne (C48.-)
Kaposis sarkom (C46.-)
mesoteliom (C45.-)
perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)
retroperitoneum(C48.0)
C49.0

Bindevev og bløtvev i hode, ansikt og på hals

Bindevev i:
øre
øyelokk
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Ekskl: bindevev i øyehule (C69.6)

C49.1

Bindevev og bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder

C49.2

Bindevev og bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte

C49.3

Bindevev og bløtvev i toraks

Aksille (axilla)
Mellomgulv (diaphragma)
Store blodkar
Ekskl: bryst (mamma)(C50.-)
hjerte (C38.0)
mediastinum(C38.1-C38.3)
thymus(C37)
C49.4

Bindevev og bløtvev i buken

Bukvegg
Hypokondrium
C49.5

Bindevev og bløtvev i bekken (pelvis)

Lyske
Perineum
Sete
C49.6

Bindevev og bløtvev i trunkus, uspesifisert

Rygg INA
C49.8

Overlappende svulst i bindevev og bløtvev

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i bindevev og bløtvev med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen
av kategoriene C47-C49.6
C49.9

Bindevev og bløtvev, uspesifisert

Ondartet svulst i bryst (mamma)(C50)
C50

Ondartet svulst i bryst (neoplasma malignum mammae)
Inkl: bindevev i bryst (mamma)
Ekskl: hud på bryst (C43.5, C44.5)

C50.0

Brystvorte (papilla mammae) og areola mammae

C50.1

Sentral del av bryst

C50.2

Øvre indre kvadrant av bryst

C50.3

Nedre indre kvadrant av bryst

C50.4

Øvre ytre kvadrant av bryst

C50.5

Nedre ytre kvadrant av bryst

C50.6

Aksillær del av bryst

C50.8

Overlappende svulst i bryst

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C50.9

Bryst (mamma), uspesifisert

Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer (C51-C58)
Inkl: hud på kvinnelige kjønnsorganer

ICD-10
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Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer (neoplasma
malignum vulvae)
Stor kjønnsleppe (labium majus)

Bartholins kjertel (glandula vestibularis major)
C51.1

Liten kjønnsleppe (labium minus)

C51.2

Klitoris (clitoris)

C51.8

Overlappende svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C51.9

Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva), uspesifisert

Pudendum femininum

C52

Ondartet svulst i skjede (neoplasma malignum vaginae)

C53

Ondartet svulst i livmorhals (neoplasma malignum cervicis uteri)

C53.0

Endocervix

C53.1

Ectocervix(portio)

C53.8

Overlappende svulst i livmorhals

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C53.9

C54
C54.0

Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert

Ondartet svulst i livmorlegeme (neoplasma malignum corporis uteri)
Isthmus uteri

Nedre uterinsegment
C54.1

Livmorslimhinne (endometrium)

C54.2

Muskulatur i livmorvegg (myometrium)

C54.3

Fundus uteri

C54.8

Overlappende svulst i livmorlegeme

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C54.9

Livmorlegeme (corpus uteri), uspesifisert

C55

Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (neoplasma malignum uteri
partinum non specificatarum)

C56

Ondartet svulst i eggstokk (neoplasma malignum ovarii)

C57

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
(neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et
non specificatorum)

C57.0

Eggleder (neoplasma malignum salpingis)

Tuba uterina
C57.1

Ligamentum latum uteri

C57.2

Ligamentum rotundum uteri

C57.3

Parametrium

Uterinligament INA
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C57.4

Adnexa uteri, uspesifisert

C57.7

Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

Wolffs legeme eller gang (ductus mesonephricus)
C57.8

Overlappende svulst i kvinnelige kjønnsorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under
noen av kategoriene C51-C57.7, C58
Tuboovarial lokalisasjon
Uteroovarial lokalisasjon
C57.9

Kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert

Kvinnelig urogenitalsystem INA

C58

Ondartet svulst i morkake (neoplasma malignum placentae)
Koriokarsinom INA
Ekskl: blæremola:
invasiv (D39.2)
INA(O01.9)

chorioadenoma destruens(D39.2)

Ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer (C60-C63)
Inkl: hud på mannlige kjønnsorganer

C60

Ondartet svulst i penis(neoplasma malignum penis)

C60.0

Forhud (preputium)

C60.1

Penishode (glans penis)

C60.2

Penisskaft (corpus penis)

Svamplegeme (corpus cavernosum)
C60.8

Overlappende svulst i penis

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C60.9

Penis, uspesifisert

Hud på penisINA

C61

Ondartet svulst i blærehalskjertel (neoplasma malignum prostatae)

C62

Ondartet svulst i testikkel (neoplasma malignum testis)

C62.0

Ikke-descendert testikkel

Ektopisk testikkel [utgangspunkt for svulst]
Retinert testikkel [utgangspunkt for svulst]
C62.1

Descendert testikkel

Testikkel i pung
C62.9

C63

Testikkel (testis), uspesifisert

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
(neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum
et non specificatorum)

C63.0

Bitestikkel (epididymis)

C63.1

Sædleder (ductus deferens)

ICD-10
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Pung (scrotum)

Hud på pung
C63.7

Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Sædblære (vesicula seminalis)
Tunica vaginalis
C63.8

Overlappende svulst i mannlige kjønnsorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under
noen av kategoriene C60-C63.7
C63.9

Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

Mannlig urogenitalsystem INA

Ondartede svulster i urinveier (C64-C68)
C64

Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (neoplasma malignum
renis, pelvi renali excepta)
Ekskl: nyrebekken (C65)

nyrekalker (C65)

C65

Ondartet svulst i nyrebekken (neoplasma malignum pelvis renalis)
Nyrekalker (calyces renales)
Overgang mellom nyrebekken og urinleder

C66

Ondartet svulst i urinleder (neoplasma malignum ureteris)
Ekskl: urinlederåpning i urinblære (C67.6)

C67

Ondartet svulst i urinblære (neoplasma malignum vesicae urinariae)

C67.0

Blæretrekant (trigonum vesicae urinariae)

C67.1

Blæretak

C67.2

Sidevegg i urinblære

C67.3

Fremre vegg i urinblære

C67.4

Bakre vegg i urinblære

C67.5

Blærehals

Indre urinrørsåpning (ostium urethrae internum)
C67.6

Urinlederåpning

C67.7

Urachus

C67.8

Overlappende svulst i urinblære

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C67.9

C68

Urinblære (vesica urinaria), uspesifisert

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (neoplasma
malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum)
Ekskl: urogenitalsystem INA:
kvinnelig (C57.9)
mannlig (C63.9)

C68.0

Urinrør (urethra)
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Ekskl: indre urinrørsåpning (C67.5)

C68.1

Parauretral kjertel

C68.8

Overlappende svulst i urinveisorganer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i urinveisorganer med utgangspunkt som ikke kan kodes under noen av
kategoriene C64-C68.1
C68.9

Urinveisorgan, uspesifisert

Urinveier INA

Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av
sentralnervesystemet (C69-C72)
C69

Ondartet svulst i øyet og øyets adneksstrukturer (neoplasma
malignum oculi et organorum adnexorum)
Ekskl: bindevev i øyelokk (C49.0)

hud på øyelokk (C43.1, C44.1)
nervus opticus(C72.3)
C69.0

Conjunctiva

C69.1

Hornhinne (cornea)

C69.2

Netthinne (retina)

C69.3

Årehinne (choroidea)

C69.4

Strålelegeme (corpus ciliare)

C69.5

Tårekjertel (glandula lacrimalis) og tårekanal (ductus nasolacrimalis)

Canaliculus lacrimalis
Tåresekk (saccus lacrimalis)
C69.6

Øyehule (orbita)

Bindevev i øyehule
Perifere nerver i øyehule
Retrobulbært vev
Retrookulært vev
Ytre øyemuskler
Ekskl: orbitas benete vegg (C41.0)
C69.8

Overlappende svulst i øyet og øyets adneksstrukturer

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C69.9

Øye (oculus), uspesifisert

Øyeeple (bulbus oculi)

C70

Ondartet svulst i sentralnervesystemets hinner (neoplasma
malignum meningium)

C70.0

Hjernehinner

C70.1

Ryggmargshinner

C70.9

Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

C71

Ondartet svulst i hjerne (neoplasma malignum cerebri)
Ekskl: hjernenerver (C72.2-C72.5)

ICD-10
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retrobulbært vev (C69.6)
C71.0

Storhjerne (cerebrum), unntatt lapper og ventrikler

Supratentoriell lokalisasjon INA
C71.1

Pannelapp (lobus frontalis)

C71.2

Tinninglapp (lobus temporalis)

C71.3

Isselapp (lobus parietalis)

C71.4

Bakhodelapp (lobus occipitalis)

C71.5

Hjerneventrikkel
Ekskl: fjerde ventrikkel (C71.7)

C71.6

Lillehjerne (cerebellum)

C71.7

Hjernestamme

Fjerde ventrikkel
Infratentoriell lokalisasjon INA
C71.8

Overlappende svulst i hjerne

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
C71.9

C72

Hjerne, uspesifisert

Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av
sentralnervesystemet (neoplasma malignum medullae spinalis,
nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis)
Ekskl: perifere nerver og det autonome nervesystem (C47.-)

sentralnervesystemets hinner (C70.-)
C72.0

Ryggmarg (medulla spinalis)

C72.1

Cauda equina

C72.2

Nervus olfactorius[1. hjernenerve]

Bulbus olfactorius
C72.3

Nervus opticus[2. hjernenerve]

C72.4

Nervus vestibulocochlearis[8. hjernenerve]

C72.5

Andre og uspesifiserte hjernenerver

C72.8

Overlappende svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]
Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet med utgangspunkt som
ikke kan kodes under noen av kategoriene C70-C72.5
C72.9

Sentralnervesystemet, uspesifisert

Nervesystemet INA

Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine
kjertler (C73-C75)
C73

Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (neoplasma malignum glandulae
thyreoideae)

C74

Ondartet svulst i binyre (neoplasma malignum glandulae
suprarenalis)
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C74.0

Binyrebark (cortex glandulae suprarenalis)

C74.1

Binyremarg (medulla glandulae suprarenalis)

C74.9

Binyre (glandula suprarenalis), uspesifisert

C75

Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
(neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum
cognatarum)
Ekskl: binyre (C74.-)

eggstokk (C56)
endokrin bukspyttkjertel (C25.4)
skjoldbruskkjertel (C73)
testikkel (C62.-)
thymus(C37)
C75.0

Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)

C75.1

Hypofyse (hypophysis)

C75.2

Ductus craniopharyngealis

C75.3

Corpus pineale

C75.4

Glomus caroticum

C75.5

Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier

C75.8

Affeksjon av multiple endokrine kjertler, uspesifisert
Merk: Hvis utgangspunktene for multiple svulster er kjente, skal de kodes hver for seg.

C75.9

Endokrin kjertel, uspesifisert

Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller
uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (C76-C80)
C76

Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt
Ekskl: ondartet svulst:
i kvinnelig urogenitalsystem INA(C57.9)
i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C81-C96)
i mannlig urogenitalsystem INA(C63.9)
med uspesifisert utgangspunkt (C80.-)

C76.0

Hode (caput), ansikt (facies) og hals (collum)

Kinn INA
Nese INA
C76.1

Toraks

Aksille (axilla)
Intratorakal lokalisasjon INA
Torakal lokalisasjon INA
C76.2

Buken (abdomen)

C76.3

Bekken (pelvis)

Lokalisasjoner som overlapper flere organsystemer i bekken, som:
rektovaginal lokalisasjon
rektovesikal lokalisasjon
septum rectovaginale
septum rectovesicale
ICD-10
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Lyske INA
C76.4

Overekstremitet

C76.5

Underekstremitet

C76.7

Andre ufullstendig angitte utgangspunkter

C76.8

Overlappende svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt

[Se merknad 5 i begynnelsen av kapitlet]

C77

Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter
Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i
samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.
Ekskl: ondartet svulst i lymfeknuter spesifisert som primær (C81-C86, C96.-)

C77.0

Lymfeknuter i hode, ansikt og på hals

Supraklavikulære lymfeknuter
Norsk 5.tegnskode
C77.00 Mikrometastase i lymfeknuter i hode, ansikt og på hals
C77.1

Intratorakale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode
C77.10 Mikrometastase i intratorakale lymfeknuter
C77.2

Intraabdominale lymfeknuter

Norsk 5.tegnskode
C77.20 Mikrometastase i intraabdominale lymfeknuter
C77.3

Lymfeknuter i aksille og overekstremitet

Pektorale lymfeknuter
Norsk 5.tegnskode
C77.30 Mikrometastase i lymfeknuter i aksille og overekstremitet
C77.4

Lymfeknuter i lyske og underekstremitet

Norsk 5.tegnskode
C77.40 Mikrometastase i lymfeknuter i lyske og underekstremitet
C77.5

Lymfeknuter i bekken

Norsk 5.tegnskode
C77.50 Mikrometastase i lymfeknuter i bekken
C77.8

Lymfeknuter i flere kroppsregioner

Norsk 5.tegnskode
C77.80 Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner
C77.9

Lymfeknute, uspesifisert

Norsk 5.tegnskode
C77.90 Mikrometastase i lymfeknute, uspesifisert

C78

Metastase i åndedrettsorganer og fordøyelsesorganer
Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i
samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

C78.0

Metastase i lunge

Norsk 5.tegnskode
C78.00 Mikrometastase i lunge
C78.1

Metastase i mediastinum

Norsk 5.tegnskode
C78.10 Mikrometastase i mediastinum
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Metastase i brysthinne

Ondartet pleuraeffusjon INA
Norsk 5.tegnskode
C78.20 Mikrometastase i brysthimme
C78.3

Metastase i andre og uspesifiserte åndedrettsorganer

C78.4

Metastase i tynntarm

Norsk 5.tegnskode
C78.40 Mikrometastase i tynntarm
C78.5

Metastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

Norsk 5.tegnskode
C78.50 Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning
C78.6

Metastase i retroperitoneum og bukhinne

Ondartet ascitesINA
Norsk 5.tegnskode
C78.60 Mikrometastase i retroperitoneum og bukhinne
C78.7

Metastase i lever og intrahepatiske galleganger

Norsk 5.tegnskode
C78.70 Mikrometastase i lever og intrahepatiske galleganger
C78.8

Metastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

Norsk 5.tegnskode
C78.80 Mikrometastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer

C79

Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon
Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i
samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase.

C79.0

Metastase i nyre og nyrebekken

Norsk 5.tegnskode
C79.00 Mikrometastase i nyre og nyrebekken
C79.1

Metastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier

Norsk 5.tegnskode
C79.10 Mikrometastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier
C79.2

Metastase i hud

Norske 5.tegnskoder:
C79.20 Mikrometastase i hud
C79.21 Metastase i stikkanal og portkanal i hud «Seeding»
C79.3

Metastase i hjerne og hjernehinner

Norsk 5.tegnskode
C79.30 Mikrometastase i hjerne og hjernehinner
C79.4

Metastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet

Norsk 5.tegnskode
C79.40 Mikrometastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
C79.5

Metastase i knokler og benmarg

Norsk 5.tegnskode
C79.50 Mikrometastase i knokler og benmarg
C79.6

Metastase i eggstokk

Norsk 5.tegnskode
C79.60 Mikrometastase i eggstokk
ICD-10
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Metastase i binyre

Norsk 5.tegnskode
C79.70 Mikrometastase i binyre
C79.8

Metastase med annen spesifisert lokalisasjon

Norske 5.tegnskoder:
C79.80 Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon
C79.81 Metastase i stikkanal og portkanal i muskel og bindevev «Seeding»
C79.9

Metastase med uspesifisert lokalisasjon

Disseminert (sekundær):
cancer INA
malignitet INA

Generalisert (sekundær):
cancer INA
malignitet INA

Multiple metastaser INA
Sarkomatose (sekundær) INA
Norsk 5.tegnskode
C79.90 Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon

C80

Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon
Merk: Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk ved bruk av denne kategorien.

C80.0

Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent

Primær lokalisasjon ukjent
C80.9

Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt

Cancer INA
Karsinom INA
Malignitet INA
Multiple ondartede svulster INA
Ekskl: multiple metastaser INA (C79.9)
metastase med uspesifisert lokalisasjon (C79.9)

Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet
vev (C81-C96)
Ekskl: metastase (sekundær svulst) og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter (C77.-)

C81

Hodgkin lymfom

C81.0

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom

C81.1

(Klassisk) Hodgkin lymfom, nodulær sklerose

C81.2

(Klassisk) Hodgkin lymfom, blandingstype

C81.3

Lymfocyttfattig (klassisk) Hodgkin lymfom

C81.4

(Klassisk) Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt
Ekskl: nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (C81.0)

C81.7

Andre typer av (klassisk) Hodgkin lymfom

Klassisk Hodgkin lymfom av uspesifisert type
C81.9

C82

Uspesifisert Hodgkin lymfom

Follikulært lymfom
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Inkl: follikulært lymfom med eller uten diffuse områder
Ekskl: modent T/NK-cellelymfom (C84.-)

C82.0

Follikulært lymfom grad 1

C82.1

Follikulært lymfom grad 2

C82.2

Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert

C82.3

Follikulært lymfom grad 3a

C82.4

Follikulært lymfom grad 3b

C82.5

Diffust follikkelsenterlymfom

C82.6

Kutant follikkelsenterlymfom

C82.7

Andre typer av follikulært lymfom

Malignt non-Hodgkins lymfom:
lymfocyttært høyt differensiert nodulær type (M 9693/3)
med intermediær differensiering, nodulær type (mantelsonelymfom) (M 9694/3)

C82.9

Uspesifisert follikulært lymfom

Nodulært lymfom INA

C83
C83.0

Ikke-follikulært lymfom
Småcellet B-cellelymfom

Lymfoplasmacytisk lymfom
Nodalt marginalsone B-cellelymfom
Ikke-leukemisk variant av B-celle kronisk lymfatisk leukemi
Splenisk marginalsone B-cellelymfom
Ekskl: kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
C83.1

Mantelcellelymfom

Centrocyttisk lymfom
Malign lymfoid polypose
C83.3

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Anaplastisk
CD30-positivt
Centroblastisk
Immunoblastisk
Plasmablastisk
Uspesifisert subtype
T-cellerikt
Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
C83.5

Lymfoblastisk (diffust) lymfom

Pre-B-cellelymfom
Lymfoblastisk B-cellelymfom
Lymfoblastisk lymfom INA
Lymfoblastisk T-cellelymfom
Pre-T-cellelymfom
C83.7

Burkitt lymfom

Atypisk Burkitt lymfom
ICD-10
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Burkitt liknende lymfom
Ekskl: Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) (C91.8)
C83.8

Andre typer ikke-follikulært lymfom

Intravaskulært storcellet B-cellelymfom
Lymfomatoid granulomatose
Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
T-cellerikt B-cellelymfom (C83.3)
C83.9

C84

Ikke-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert

Modne T/NK-cellelymfomer

C84.0

Mycosis fungoides

C84.1

Sézary syndrom

C84.4

Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted

Lennerts lymfom
Lymfoepiteloid lymfom
C84.5

Andre modne T/NK-cellelymfomer
Merk: Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal

sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.
Ekskl: angioimmunoblastisk T-cellelymfom (C86.5)

blastisk NK-cellelymfom (C86.4)
enteropati-type T-celle lymfom (C86.2)
ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom (C86.0)
hepatosplenisk T-celle lymfom (C86.1)
primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6)
subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom (C86.3)
T-celleleukemi (C91.-)
C84.6

Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom

Anaplastisk storcellet CD30-positivt lymfom
C84.7

Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom
Ekskl: primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6)

C84.8

Uspesifisert kutant T-cellelymfom

C84.9

Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom

NK/T-cellelymfom INA
Ekskl: modent T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted (C84.4)

C85
C85.1

Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkin lymfom
B-cellelymfom, uspesifisert

Malignt non-Hodgkins lymfom, B-celle-type IN
Merk: Dersom B-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal
sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen.
C85.2

Mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom

C85.7

Andre spesifiserte typer non-Hodgkin lymfomer

C85.9

Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert

Lymfom INA
Malignt lymfom INA
Direktoratet for e-helse
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Non-Hodgkin lymfom INA

C86

Andre spesifiserte typer T/NK-cellelymfomer
Ekskl: anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom (C84.7)

anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom (C84.6)
C86.0

Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom

C86.1

Hepatosplenisk T-celle lymfom

Type alfa/beta og gamma/delta
C86.2

Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom

Enteropatiassosiert T-cellelymfom
C86.3

Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom

C86.4

Blastisk NK-cellelymfom

C86.5

Angioimmunoblastisk T-cellelymfom

C86.6

Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner

Lymfomatoid papulose
Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
Primært kutant CD30-positivt storcellet T-cellelymfom

C88
C88.0

Ondartede immunoproliferative sykdommer
Waldenströms makroglobulinemi

Lymfoplasmacyttisk lymfom med IgM-produksjon
Makroglobulinemi (primær)(idiopatisk)
Ekskl: Småcellet B-cellelymfom (C83.0)
C88.2

Annen sykdom med tunge kjeder

Franklins sykdom
Gammakjedesykdom
μ-kjedesykdom (my-kjedesykdom)
C88.3

Immunoproliferativ tynntarmssykdom

Alfakjedesykdom
Middelhavslymfom
C88.4

Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev (MALTlymfom)
Merk: bruk om ønskelig tilleggskode (C83.3) for å angi overgang til høymalignt (diffust

storcellet) lymfom
Lymfom i hudassosiert lymfoid vev («SALT-lymphoma»)
Lymfom i bronkoalassosiert lymfoid vev («BALT-lymphoma »)
C88.7

Andre ondartede immunoproliferative sykdommer

C88.9

Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert

Immunoproliferativ sykdom INA

C90
C90.0

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
Myelomatose

Kahlers sykdom
Multiple myelomer
Plasmacellemyelom
Medullært plasmocytom
ICD-10
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Ekskl: solitært plasmocytom (C90.3)

C90.1

Plasmacelleleukemi

C90.2

Ekstramedullært plasmocytom

C90.3

Solitært plasmocytom

Lokalisert ondartet plasmacelletumor INA
Plasmocytom INA
Solitært myelom

C91

Lymfatisk leukemi

C91.0

Akutt lymfatisk leukemi(ALL)
Merk: denne koden skal bare brukes for T-celleleukemi og pre-B-leukemi

C91.1

Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype

Lymfoplasmocyttleukemi
Richters syndrom
Ekskl: lymfoplasmacytisk lymfom (C83.0)
C91.3

Prolymfocyttleukemi av B-celletype

C91.4

Hårcelleleukemi

Leukemisk retikuloendoteliose
C91.5

Adult T-celleleukemi/lymfom [HTLV-1-assosiert]

Akutt
Kronisk
Lymfatisk
Ulmende
C91.6

Prolymfocyttleukemi av T-celletype

C91.7

Andre lymfatiske leukemier

Storcellet granulær T-lymfocyttleukemi (assosiert med revmatoid artritt)
C91.8

Burkitt leukemi (moden B-celle ALL)
Ekskl: Burkitt lymfom med lite eller ingen benmargsinfiltrasjon (C83.7)

C91.9

Lymfatisk leukemi, uspesifisert

C92

Myelogen leukemi
Inkl: granulocyttleukemi

C92.0

Akutt myelogen leukemi [AML]

Akutt myelogen leukemi, minimalt differensiert
Akutt myelogen leukemi (med modningstegn)
AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML med t(8;21)
AML (uten FAB-klassifisering) INA
Refraktær anemi med økt antall blaster i transformasjon
Ekskl: akutt forverring av kronisk myelogen leukemi (C92.1)
C92.1

Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv

Kronisk myelogen leukemi, Philadelphiakromosom (Ph1) positiv
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Kronisk myelogen leukemi, t(9;22)(q34;q11)
Kronisk myelogen leukemi med blastkrise
Ekskl: atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)
kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)
uklassifisert myeloproliferativ sykdom (D47.1)
C92.2

Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ

C92.3

Myeloid sarkom
Merk: tumor av umodne myelogene celler

Klorom
Granulocyttsarkom
C92.4

Akutt promyelocyttleukemi [PML]

AML M3
AML Me med t(15;17) og varianter
C92.5

Akutt myelomonocyttleukemi

AML M4
AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)
C92.6

Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon

Akutt myelogen leukemi med variasjon i MLL-genet
C92.7

Andre myelogene leukemier
Ekskl: kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)

C92.8

Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi
Merk: Akutt myelogen leukemi med dysplasi av gjenværende hematopoese og/eller

tidligere myelodysplastisk sykdom
C92.9

C93

Myelogen leukemi, uspesifisert

Monocyttleukemi
Inkl: monocytoid leukemi

C93.0

Akutt monoblast/monocyttleukemi

AML M5a
AML M5b
AML M5
C93.1

Kronisk myelomonocyttleukemi

Kronisk monocyttleukemi
KMML-1
KMML-2
KMML med eosinofili
C93.3

Juvenil myelomonocyttleukemi

C93.7

Andre monocyttleukemier

C93.9

Monocyttleukemi, uspesifisert

C94

Andre leukemier med spesifisert celletype
Ekskl: leukemisk retikuloendoteliose (C91.4)

plasmacelleleukemi (C90.1)
C94.0

Akutt erytroid leukemi

Akutt myelogen leukemi M6 (a)(b)
ICD-10
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Erytroleukemi
C94.2

Akutt megakaryoblastleukemi

Akutt myelogen leukemi M7
Akutt megakaryocyttleukemi
C94.3

Mastcelleleukemi

C94.4

Akutt panmyelose med myelofibrose

Akutt myelofibrose
C94.6

Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted

C94.7

Andre spesifiserte leukemier

Aggressiv NK-celleleukemi
Akutt basofil leukemi

C95
C95.0

Leukemier med uspesifisert celletype
Akutt leukemi med uspesifisert celletype

Akutt leukemi med to cellelinjer
Akutt leukemi med blandet cellelinje
Bifenotypisk akutt leukemi
Stamcelleleukemi med usikker celletype
Ekskl: akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi (C95.1)
C95.1

Kronisk leukemi med uspesifisert celletype

Akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi
C95.7

Annen leukemi med uspesifisert celletype

C95.9

Leukemi, uspesifisert

C96
C96.0

Andre og uspesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid,
hematopoetisk eller beslektet vev
Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [LettererSiwes sykdom]

Histiocytosis X, multisystemisk
C96.2

Malign mastcelletumor

Aggressiv systemisk mastocytose
Mastcellesarkom
Ekskl: indolent mastocytose (D47.0)
mastcelleleukemi (C94.3)
mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)
C96.4

Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler)

Interdigiterende dendrittisk cellesarkom
Langerhanscellesarkom
Sarkom med follikulære dendrittiske celler
C96.5

Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose

Hand-Schüller-Christians sykdom
Histiocytosis X, multifokal
C96.6

Unifokal Langerhanscellehistiocytose

Eosinofilt granulom
Histiocytosis X, unifokal
Histiocytosis X INA
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Langerhanscellehistiocytose INA
C96.7

Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller
beslektet vev

C96.8

Histiocytært sarkom

Malign histiocytose
C96.9

Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert

Multiple primære ondartede svulster med forskjellige
utgangspunkter (C97)
C97

Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter
Merk: Konsulter årets Kodingsregelverk ved bruk av kategorien C97.

In situ (preinvasive) svulster (D00-D09)
Merk: Mange in situ-svulster blir ansett for å befinne seg innen et morfologisk kontinuum mellom

dysplasi og invasiv kreft. Hva angår for eksempel cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) ,
har man definert tre grader. Den tredje av disse (CIN III) omfatter både grov dysplasi og
carcinoma in situ. Dette inndelingssystemet er utvidet til å gjelde andre organer, som ytre
kvinnelige kjønnsorganer og skjede. Beskrivelser av CIN III med eller uten opplysning om
grov dysplasi, kodes under denne delen. CIN I og CIN II er klassifisert som epitelial
dysplasi i det aktuelle organet og skal kodes under det relevante organsystemkapitlet.
Inkl: Bowens sykdom

erytroplasi
morfologikoder med malignitetskode /2
Queyrats erytroplasi

D00

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i munnhule, spiserør og
magesekk
Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D00.0

Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)

Lepperødt
Plica aryepiglottica:
fri rand
hypofarygeal side
INA
Ekskl: hud på leppe (D03.0, D04.0)

plica aryepiglottica, laryngeal del (D02.0)
strupelokk:
suprahyoidal del (D02.0)
INA(D02.0)

D00.1

Spiserør (oesophagus)

D00.2

Magesekk (ventriculus)

D01

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte
fordøyelsesorganer
Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D01.0

ICD-10

Tykktarm (colon)
Ekskl: overgang mellom sigmoideum og endetarm (D01.1)
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D01.1

Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)

D01.2

Endetarm (rectum)

D01.3

Endetarmsåpning (anus) og analkanal (canalis analis)
Ekskl: analhud (D03.5, D04.5)

analrand (D03.5, D04.5)
perianalhud (D03.5, D04.5)
D01.4

Andre og uspesifiserte deler av tarm
Ekskl: Vaters ampulle (D01.5)

D01.5

Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og galleganger

Vaters ampulle (ampulla Vateri)
D01.7

Andre spesifiserte fordøyelsesorganer

Bukspyttkjertel (pancreas)
D01.9

D02

Fordøyelsesorgan, uspesifisert

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i mellomøre og
åndedrettsorganer
Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D02.0

Strupe (larynx)

Plica aryepiglottica, laryngeal side
Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Ekskl: plica aryepiglottica:
fri rand (D00.0)
hypofaryngeal side (D00.0)
INA(D00.0)

D02.1

Luftrør (trachea)

D02.2

Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)

D02.3

Andre spesifiserte åndedrettsorganer

Bihuler (sinus paranasales)
Mellomøre (auris media)
Nesehule (cavum nasi)
Ekskl: hud på øre (D04.2)
nese:
hud (D04.3)
INA(D09.7)

D02.4

D03

Åndedrettsorgan, uspesifisert

Melanoma in situ (preinvasivt melanom)
Inkl: morfologikode M872-M879 med malignitetskode /2

D03.0

Leppe (labium)

D03.1

Øyelokk (palpebra), inklusive øyevinkel

D03.2

Øre (auris) og ytre øregang (meatus acusticus externus)

D03.3

Andre og uspesifiserte deler av ansikt

D03.4

Hodebunn og hals (collum)
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Trunkus (truncus)

Analhud
Analrand
Hud på bryst
Perianalhud
D03.6

Overekstremitet, inklusive skulder

D03.7

Underekstremitet, inklusive hofte

D03.8

Andre lokalisasjoner

D03.9

Melanoma in situ, uspesifisert

D04

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i hud
Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

Queyrats erytroplasi (penis)INA(D07.4)
D04.0

Hud på leppe
Ekskl: lepperødt (D00.0)

D04.1

Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

D04.2

Hud på øre og i ytre øregang

D04.3

Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D04.4

Hud i hodebunn og på hals

D04.5

Hud på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Ekskl: endetarmsåpning INA(D01.3)
hud på kjønnsorganer (D07.-)
D04.6

Hud på overekstremitet, inklusive skulder

D04.7

Hud på underekstremitet, inklusive hofte

D04.8

Hud med andre lokalisasjoner

D04.9

Hud (cutis), uspesifisert

D05

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (mamma)
Ekskl: carcinoma in situ i hud på bryst (D04.5)

melanoma in situ i hud på bryst (D03.5)
D05.0

Lobulært carcinoma in situ

D05.1

Intraduktalt carcinoma in situ

D05.7

Annet spesifisert carcinoma in situ i bryst

D05.9

Carcinoma in situ i bryst, uspesifisert

D06

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals
Inkl: cervikal intraepitelial neoplasi grad III (CIN III) med eller uten opplysning om

grov dysplasi
Ekskl: grov dysplasi i livmorhals INA(N87.2)

ICD-10
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melanoma in situ i livmorhals (D03.5)
D06.0

Endocervix

D06.1

Ectocervix(portio)

D06.7

Andre spesifiserte deler av livmorhals

D06.9

Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert

D07

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte
kjønnsorganer
Ekskl: melanoma in situ(D03.5)

D07.0

Livmorslimhinne (endometrium)

D07.1

Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer grad III (VIN III) med eller uten
opplysning om grov dysplasi
Ekskl: grov dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA(N90.2)
D07.2

Skjede (vagina)

Vaginal intraepitelial neoplasi grad III (VAIN III) med eller uten opplysning om grov
dysplasi
Ekskl: grov dysplasi i skjede INA(N89.2)
D07.3

Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

D07.4

Penis

Queyrats erytroplasi INA
D07.5

Blærehalskjertel (prostata)
Ekskl: lavgradig prostatadysplasi (N42.3)

D07.6

Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer

D09

Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) med andre og uspesifiserte
lokalisasjoner
Ekskl: melanoma in situ(D03.-)

D09.0

Urinblære (vesica urinaria)

D09.1

Andre og uspesifiserte urinveisorganer

D09.2

Øye (oculus)
Ekskl: hud på øyelokk (D04.1)

D09.3

Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) og andre endokrine kjertler
Ekskl: eggstokk (D07.3)

endokrin bukspyttkjertel (D01.7)
testikkel (D07.6)
D09.7

Andre spesifiserte lokalisasjoner

D09.9

Carcinoma in situ, uspesifisert

Godartede svulster (D10-D36)
Inkl: svulster med malignitetskode /0

D10

Godartet svulst i munn og svelg
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Leppe (labium)

Innside av leppe (facies internus labii oris)
Leppe INA
Leppebånd
Lepperødt
Leppeslimhinne
Ekskl: hud på leppe (D22.0, D23.0)
D10.1

Tunge (lingua)

Tungemandel (tonsilla linguae)
D10.2

Munngulv (basis cavi oris)

D10.3

Andre og uspesifiserte deler av munn

Liten spyttkjertel INA
Ekskl: godartet odontogen svulst (D16.4-D16.5)
leppeslimhinne (D10.0)
nasofaryngeal overflate av bløt gane (D10.6)
D10.4

Mandel (tonsilla)

Ganemandel (tonsilla palatina)
Ekskl: fossa tonsillaris(D10.5)
ganebuer (D10.5)
svelgmandel tonsilla pharyngea)(D10.6)
tungemandel (tonsilla linguae)(D10.1)
D10.5

Andre deler av oropharynx

Ganebuer (arcus palatoglossus et arcus palatopharyngeus)
Strupelokk (epiglottis), fremre overflate
Tonsilleseng (fossa tonsillaris)
Vallecula epiglottica
Ekskl: strupelokk:
suprahyoidal del (D14.1)
INA(D14.1)

D10.6

Nasopharynx

Bakre rand av neseskillevegg (septum nasi) og bakre neseåpning (choana)
Svelgmandel (tonsilla pharyngea)
D10.7

Hypopharynx

D10.9

Svelg (pharynx), uspesifisert

D11

Godartet svulst i store spyttkjertler
Ekskl: godartede svulster i små spyttkjertler med spesifisert lokalisasjon, som skal

klassifiseres etter aktuell anatomisk lokalisasjon
godartede svulster i små spyttkjertler INA(D10.3)
D11.0

Ørespyttkjertel (glandula parotis)

D11.7

Andre store spyttkjertler

Sublingvalspyttkjertel (glandula sublingualis)
Submandibulærspyttkjertel (glandula submandibularis)
D11.9

D12

ICD-10

Stor spyttkjertel, uspesifisert

Godartet svulst i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning
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Blindtarm (coecum)

Ileocøkalklaff
D12.1

Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)

D12.2

Tykktarm, oppadstigende del (colon ascendens)

D12.3

Tverrcolon (colon transversum)

Leverfleksur (flexura hepatica)
Miltfleksur (flexura lienalis)
D12.4

Tykktarm, nedadstigende del (colon descendens)

D12.5

Sigmoideum (colon sigmoideum)

D12.6

Tykktarm (colon), uspesifisert

Adenomatose i tykktarm
Polypose (arvelig) i tykktarm
Tykktarm INA
D12.7

Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)

D12.8

Endetarm (rectum)

D12.9

Endetarmsåpning (anus) og analkanal (canalis analis)
Ekskl: analhud (D22.5, D23.5)

analrand (D22.5, D23.5)
perianalhud (D22.5, D23.5)

D13

Godartet svulst i andre og ufullstendig angitte deler av
fordøyelsessystemet

D13.0

Spiserør (oesophagus)

D13.1

Magesekk (ventriculus)

D13.2

Tolvfingertarm (duodenum)

D13.3

Andre og uspesifiserte deler av tynntarm (intestinum tenue)

D13.4

Lever (hepar)

Intrahepatiske galleganger
D13.5

Ekstrahepatiske galleganger

D13.6

Bukspyttkjertel (pancreas)
Ekskl: endokrin bukspyttkjertel (D13.7)

D13.7

Endokrin bukspyttkjertel

Langerhans' øyer
Øycelletumor
D13.9

Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet INA
Milt
Tarm INA

D14
D14.0

Godartet svulst i mellomøre og åndedrettsorganer
Mellomøre (auris media), nesehule (cavum nasi) og bihuler (sinus paranasales)

Nesebrusk
Ekskl: bakre rand av neseskillevegg og bakre neseåpning (D10.6)
bulbus olfactorius(D33.3)
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hud på nese (D22.3, D23.3)
hud på ytre øre (D22.2, D23.2)
nese INA(D36.7)
neseben (D16.4)
polypp i:
bihule (J33.8)
mellomøre (H74.4)
nese(hule) (J33.-)

ytre øregang (D22.2, D23.2)
ørebrusk (D21.0)
øreknokler (D16.4)
D14.1

Strupe (larynx)

Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Ekskl: polypp på stemmebånd og i strupe (J38.1)
strupelokk, fremre overflate (D10.5)
D14.2

Luftrør (trachea)

D14.3

Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)

D14.4

Åndedrettsorgan, uspesifisert

D15

Godartet svulst i andre og uspesifiserte intratorakale organer
Ekskl: mesotel (D19.-)

D15.0

Thymus

D15.1

Hjerte (cor)
Ekskl: store blodkar (D21.3)

D15.2

Mediastinum

D15.7

Andre spesifiserte intratorakale organer

D15.9

Intratorakalt organ, uspesifisert

D16

Godartet svulst i knokler og leddbrusk
Ekskl: bindevev i:
nese (D14.0)
strupe (D14.1)
øre (D21.0)
øyelokk (D21.0)

synovialhinne (D21.-)
D16.0

Skulderblad (scapula) og lange knokler i overekstremitet

D16.1

Korte knokler i overekstremitet

D16.2

Lange knokler i underekstremitet

D16.3

Korte knokler i underekstremitet

D16.4

Knokler i skalle og ansikt

Orbitas benete vegg
Overkjeve (maxilla)
Ekskl: underkjeve (D16.5)
D16.5
ICD-10

Underkjeve (mandibula)
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D16.6

Ryggsøyle (columna vertebralis)
Ekskl: korsben og haleben (D16.8)

D16.7

Ribben (costa), brystben (sternum) og krageben (clavicula)

D16.8

Bekkenben, korsben (os sacrum) og haleben (os coccygis)

D16.9

Knokler og leddbrusk, uspesifisert

D17

Lipom
Inkl: morfologikode M885-M888 med malignitetskode /0

D17.0

Lipom i hud og subkutant vev i hode, ansikt og på hals

D17.1

Lipom i hud og subkutant vev på trunkus

D17.2

Lipom i hud og subkutant vev på ekstremiteter

D17.3

Lipom i hud og subkutant vev med annen og uspesifisert lokalisasjon

D17.4

Lipom i intratorakale organer

D17.5

Lipom i intraabdominale organer
Ekskl: retroperitoneum og bukhinne (D17.7)

D17.6

Lipom i sædleder (ductus deferens)

D17.7

Lipom med annen spesifisert lokalisasjon

Bukhinne
Retroperitoneum
D17.9

D18

Lipom, uspesifisert

Hemangiom og lymfangiom, alle lokalisasjoner
Inkl: morfologikode M912-M917 med malignitetskode /0
Ekskl: blå og pigmentert nevus (D22.-)

D18.0

Hemangiom, alle lokalisasjoner

Angiom INA
D18.1

D19

Lymfangiom, alle lokalisasjoner

Godartet svulst i mesotel
Inkl: morfologikode M905 med malignitetskode /0

D19.0

Mesotel i brysthinne (pleura)

D19.1

Mesotel i bukhinne (peritoneum)

D19.7

Mesotel med andre spesifiserte lokalisasjoner

D19.9

Mesotel, uspesifisert

Godartet mesoteliom INA

D20

Godartet svulst i bløtvev i retroperitoneum og bukhinne
Ekskl: lipom i retroperitoneum og bukhinne (D17.7)

mesotel (D19.-)
D20.0

Retroperitoneum

D20.1

Bukhinne (peritoneum)

D21

Andre godartede svulster i bindevev og annet bløtvev
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Inkl: blodkar

brusk
fascie
fettvev
ligament, unntatt uterinligament
lymfekar
muskel
sene
seneskjede
slimpose (bursa)
synovialhinne (synovia)
Ekskl: angiomer (D18.-)

bindevev i bryst (mamma)(D24)
brusk i:
ledd (D16.-)
nese (D14.0)
strupe (D14.1)

bukhinne (D20.1)
hemangiom (D18.0)
lipom (D17.-)
lymfangiom (D18.1)
perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)
retroperitoneum(D20.0)
uterinligamenter, alle (D28.2)
uterusleiomyom (D25.-)
D21.0

Bindevev og annet bløtvev i hode, ansikt og på hals

Bindevev i:
øre
øyelokk
Ekskl: bindevev i øyehule (D31.6)

D21.1

Bindevev og annet bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder

D21.2

Bindevev og annet bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte

D21.3

Bindevev og annet bløtvev i toraks

Aksille (axilla)
Mellomgulv (diaphragma)
Store blodkar
Ekskl: hjerte (D15.1)
mediastinum(D15.2)
thymus(D15.0)
D21.4

Bindevev og annet bløtvev i buken

D21.5

Bindevev og annet bløtvev i bekken (pelvis)
Ekskl: uterinligamenter, alle (D28.2)

uterusleiomyom (D25.-)
D21.6

Bindevev og annet bløtvev i trunkus, uspesifisert

Rygg INA
D21.9

D22
ICD-10

Bindevev og annet bløtvev, uspesifisert

Melanocyttnevus
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Inkl: blå nevus

håret nevus
morfologikode M872-M879 med malignitetskode /0
pigmentert nevus
INA
D22.0

Melanocyttnevus på leppe

D22.1

Melanocyttnevus på øyelokk, inklusive øyevinkel

D22.2

Melanocyttnevus på øre og i ytre øregang

D22.3

Melanocyttnevus i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D22.4

Melanocyttnevus i hodebunn og på hals

D22.5

Melanocyttnevus på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
D22.6

Melanocyttnevus på overekstremitet, inklusive skulder

D22.7

Melanocyttnevus på underekstremitet, inklusive hofte

D22.9

Melanocyttnevus, uspesifisert

D23

Andre godartede svulster i hud
Inkl: trichilemmom

godartet svulst i:
hårsekk
svettekjertel
talgkjertel
Ekskl: lipom (D17.0-D17.3)

melanocyttnevus (D22.-)
retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk (L72.1)
trichilemmalcyste (L72.1)
D23.0

Hud på leppe
Ekskl: lepperødt og leppeslimhinne (D10.0)

D23.1

Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

D23.2

Hud på øre og i ytre øregang

D23.3

Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

D23.4

Hud i hodebunn og på hals

D23.5

Hud på trunkus

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Ekskl: endetarmsåpning INA(D12.9)
hud på kjønnsorganer (D28-D29)
D23.6

Hud på overekstremitet, inklusive skulder

D23.7

Hud på underekstremitet, inklusive hofte
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Hud (cutis), uspesifisert

Godartet svulst i bryst (mamma)
Bindevev i bryst
Bløtvev i bryst
Ekskl: godartet mammadysplasi (N60.-)
hud på bryst (D22.5, D23.5)

D25

Leiomyom i livmor
Inkl: fibromyom i livmor

godartede svulster i livmor med morfologikode M889 og malignitetskode /0
D25.0

Submukøst leiomyom i livmor

D25.1

Intramuralt leiomyom i livmor

D25.2

Subserøst leiomyom i livmor

D25.9

Leiomyom i livmor, uspesifisert

D26

Andre godartede svulster i livmor

D26.0

Livmorhals (cervix uteri)

D26.1

Livmorlegeme (corpus uteri)

D26.7

Andre spesifiserte deler av livmor

D26.9

Livmor (uterus), uspesifisert

D27

Godartet svulst i eggstokk (ovarium)

D28

Godartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
Inkl: adenomatøs polypp

hud på kvinnelige kjønnsorganer
D28.0

Ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

D28.1

Skjede (vagina)

D28.2

Eggleder og uterinligament

Ligamentum latum uteri
Ligamentum rotundum uteri
Tuba uterina
D28.7

Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

D28.9

Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert

D29

Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer
Inkl: hud på mannlige kjønnsorganer

D29.0

Penis

D29.1

Blærehalskjertel (prostata)
Ekskl: adenomatøs hyperplasi i blærehalskjertel (N40)

prostataforstørrelse (N40)
prostatahypertrofi (N40)
D29.2

ICD-10

Testikkel (testis)
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D29.3

Bitestikkel (epididymis)

D29.4

Pung (scrotum)

Hud på pung
D29.7

Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Sædblære (vesicula seminalis)
Sædleder (ductus deferens)
Tunica vaginalis
D29.9

D30
D30.0

Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

Godartet svulst i urinveisorganer
Nyre (ren)
Ekskl: nyrebekken (D30.1)

nyrekalker (D30.1)
D30.1

Nyrebekken (pelvis renalis)

D30.2

Urinleder (ureter)
Ekskl: urinlederåpning i blære (D30.3)

D30.3

Urinblære (vesica urinaria)

Urinlederåpning i blære
Urinrørsåpning i blære
D30.4

Urinrør (urethra)
Ekskl: urinrørsåpning i blære (D30.3)

D30.7

Andre spesifiserte urinveisorganer

Parauretrale kjertler
D30.9

Urinveisorgan, uspesifisert

Urinveier INA

D31

Godartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer
Ekskl: bindevev i øyelokk (D21.0)

hud på øyelokk (D22.1, D23.1)
nervus opticus(D33.3)
D31.0

Conjunctiva

D31.1

Hornhinne (cornea)

D31.2

Netthinne (retina)

D31.3

Årehinne (choroidea)

D31.4

Strålelegeme (corpus ciliare)

D31.5

Tårekjertel (glandula lacrimalis)

Ductus nasolacrimalis
Tåresekk (saccus lacrimalis)
D31.6

Øyehule (orbita)

Bindevev i øyehule
Perifere nerver i øyehule
Retrobulbært vev
Retrookulært vev
Ytre øyemuskler
Direktoratet for e-helse
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Ekskl: orbitas benete vegg (D16.4)

D31.9

Øye (oculus), uspesifisert

Øyeeple (bulbus oculi)

D32

Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

D32.0

Hjernehinner

D32.1

Ryggmargshinner

D32.9

Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

Meningeom INA

D33

Godartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
Ekskl: angiom (D18.0)

hjerne- og ryggmargshinner (D32.-)
perifere nerver og det autonome nervesystem (D36.1)
retrookulært vev (D31.6)
D33.0

Hjerne, supratentoriell lokalisasjon

Bakhodelapp (lobus occipitalis)
Hjerneventrikkel
Isselapp (lobus parietalis)
Pannelapp (lobus frontalis)
Storhjerne (cerebrum)
Tinninglapp (lobus temporalis)
Ekskl: fjerde ventrikkel (D33.1)
D33.1

Hjerne, infratentoriell lokalisasjon

Fjerde ventrikkel
Hjernestamme
Lillehjerne (cerebellum)
D33.2

Hjerne, uspesifisert

D33.3

Hjernenerver
Merk: Ved svulst som skyldes nevrofibromatose kodes også nevrofibromatose med kode

fra Q85.0
Bulbus olfactorius
D33.4

Ryggmarg (medulla spinalis)

D33.7

Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet

D33.9

Sentralnervesystemet, uspesifisert

Nervesystemet INA

D34

Godartet svulst i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)

D35

Godartet svulst i andre og uspesifiserte endokrine kjertler
Ekskl: eggstokk (D27)

endokrin bukspyttkjertel (D13.7)
testikkel (D29.2)
thymus(D15.0)
D35.0

Binyre (glandula suprarenalis)

D35.1

Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)

ICD-10
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D35.2

Hypofyse (hypophysis)

D35.3

Ductus craniopharyngealis

D35.4

Corpus pineale

D35.5

Glomus caroticum

D35.6

Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier

D35.7

Andre spesifiserte endokrine kjertler

D35.8

Affeksjon av multiple endokrine kjertler

D35.9

Endokrin kjertel, uspesifisert

D36

Godartet svulst med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

D36.0

Lymfeknuter

D36.1

Perifere nerver og det autonome nervesystem
Ekskl: perifere nerver i øyehule (D31.6)

D36.7

Andre spesifiserte lokalisasjoner

Nese INA
D36.9

Godartet svulst med uspesifisert lokalisasjon

Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37D48)
Merk: Kategoriene D37-D48 klassifiserer etter lokalisasjon svulster med usikkert eller ukjent

malignitetspotensial, dvs der det ved patologisk anatomisk diagnose er uvisst om svulsten
er ondartet eller godartet. Slike svulster gis malignitetskode /1 i svulstens morfologikode.

D37
D37.0

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i munnhule og
fordøyelsesorganer
Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)

Lepperødt
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)

D37.1

Magesekk (ventriculus)

D37.2

Tynntarm (intestinum tenue)

D37.3

Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)

D37.4

Tykktarm (colon)

D37.5

Endetarm (rectum)

Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
D37.6

Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og galleganger
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Vaters ampulle (ampulla Vateri)
D37.7

Andre spesifiserte fordøyelsesorganer

Analkanal (canalis analis)
Analsfinkter (sphincter ani)
Bukspyttkjertel (pancreas)
Endetarmsåpning (anus)INA
Spiserør (oesophagus)
Tarm INA
Ekskl: analhud (D48.5)
analrand (D48.5)
perianalhud (D48.5)
D37.9

D38

Fordøyelsesorgan, uspesifisert

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mellomøre,
åndedrettsorganer og intratorakale organer
Ekskl: hjerte (D48.7)

D38.0

Strupe (larynx)

Plica aryepiglottica, laryngeal side
Strupelokk, suprahyoidal del
Strupelokk (epiglottis)
Ekskl: plica aryepiglottica:
fri rand (D37.0)
hypofaryngeal side (D37.0)
INA(D37.0)

D38.1

Luftrør (trachea), bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)

D38.2

Brysthinne (pleura)

D38.3

Mediastinum

D38.4

Thymus

D38.5

Andre spesifiserte åndedrettsorganer

Bihuler (sinus paranasales)
Mellomøre (auris media)
Nesebrusk
Nesehule (cavum nasi)
Ekskl: hud på nese (D48.5)
hud på ytre øre (D48.5)
nese INA(D48.7)
D38.6

D39

Åndedrettsorgan, uspesifisert

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i kvinnelige
kjønnsorganer

D39.0

Livmor (uterus)

D39.1

Eggstokk (ovarium)

D39.2

Morkake (placenta)

Blæremola (mola hydatidosa):
invasiv

Chorioadenoma destruens
ICD-10
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Ekskl: blæremola INA(O01.9)

D39.7

Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

Hud på kvinnelige kjønnsorganer
D39.9

D40

Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mannlige
kjønnsorganer

D40.0

Blærehalskjertel (prostata)

D40.1

Testikkel (testis)

D40.7

Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Hud på mannlige kjønnsorganer
D40.9

D41

Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i
urinveisorganer

D41.0

Nyre (ren)
Ekskl: nyrebekken (D41.1)

D41.1

Nyrebekken (pelvis renalis)

D41.2

Urinleder (ureter)

D41.3

Urinrør (urethra)

D41.4

Urinblære (vesica urinaria)

D41.7

Andre spesifiserte urinveisorganer

D41.9

Urinveisorgan, uspesifisert

D42

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i
sentralnervesystemets hinner

D42.0

Hjernehinner

D42.1

Ryggmargshinner

D42.9

Hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert

D43

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i hjernen og
sentralnervesystemet
Ekskl: perifere nerver og det autonome nervesystem (D48.2)

D43.0

Hjerne, supratentoriell lokalisasjon

Bakhodelapp (lobus occipitalis)
Hjerneventrikkel
Isselapp (lobus parietalis)
Pannelapp (lobus frontalis)
Storhjerne (cerebrum)
Tinninglapp (lobus temporalis)
Ekskl: fjerde ventrikkel (D43.1)
D43.1

Hjerne, infratentoriell lokalisasjon

Fjerde ventrikkel
Direktoratet for e-helse
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Hjernestamme
Lillehjerne (cerebellum)
D43.2

Hjerne, uspesifisert

D43.3

Hjernenerver

D43.4

Ryggmarg (medulla spinalis)

D43.7

Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet

D43.9

Sentralnervesystemet, uspesifisert

Nervesystemet INA

D44

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i endokrine
kjertler
Ekskl: eggstokk (D39.1)

endokrin bukspyttkjertel (D37.7)
testikkel (D40.1)
thymus(D38.4)
D44.0

Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)

D44.1

Binyre (glandula suprarenalis)

D44.2

Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)

D44.3

Hypofyse (hypophysis)

D44.4

Ductus craniopharyngealis

D44.5

Corpus pineale

D44.6

Glomus caroticum

D44.7

Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier

D44.8

Affeksjon av multiple endokrine kjertler

Multippel endokrin adenomatose
D44.9

D45

Endokrin kjertel, uspesifisert

Polycythaemia vera
Merk: polycythaemia vera er blitt reklassifisert i tredje utgave av ICD-O med en

malignitetskode. Koden D45 vil fortsatt bli brukt, selv om den står i kapitlet
med Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial. Inntil ICD-11 tas i
bruk vil koden beholde sin nåværende plass.

D46

Myelodysplastisk syndrom
Inkl: Myelodysplastisk syndrom relatert til alkylerende stoffer

Podofyllotoksinrelatert myelodysplastisk syndrom
Behandlingsrelatert myelodysplastisk syndrom INA
Ekskl: medikamentindusert aplastisk anemi (D61.1)

D46.0

Refraktær anemi angitt som uten ringsideroblaster
Merk: uten sideroblaster, uten økning av blaster

D46.1

Refraktær anemi med ringsideroblaster

D46.2

Refraktær anemi med økning av blaster [RAEB]

RAEB I
ICD-10
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RAEB II
D46.4

Refraktær anemi, uspesifisert

D46.5

Refraktær anemi med dysplasi i flere linjer

D46.6

Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt

5q-syndrom
D46.7

Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom
Ekskl: kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)

D46.9

Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert

Preleukemi INA
Myelodysplasi INA

D47
D47.0

Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i
lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Histiocyttære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent
malignitetspotensial

Indolent systemisk mastocytose
Mastcellesvulst INA
Mastocytom INA
Systemisk mastocytose med assosiert klonal hematopoetisk ikke-mastcellesykdom (SMAHNMD)
Ekskl: mastocytose (medfødt) (kutan) (Q82.2)
D47.1

Kronisk myeloproliferativ sykdom

Kronisk nøytrofil leukemi
Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert
Ekskl: Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/APL-negativ (C92.2)
Kronisk myelogen leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)
D47.2

Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS)

D47.3

Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

Idiopatisk hemoragisk trombocytemi
D47.4

Osteomyelofibrose

Kronisk idiopatisk myelofibrose
Myelofibrose (idiopatisk) (med myeloid metaplasi)
Myelosklerose (megakaryocyttisk) med myeloid metaplasi
Sekundær myelofibrose ved myeloproliferativ sykdom
Ekskl: akutt myelofibrose(C94.4)
D47.5

Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]

D47.7

Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i
lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev

Histiocyttære svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial
D47.9

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk
eller beslektet vev, uspesifisert

Lymfoproliferativ sykdom INA

D48

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med annen og
uspesifisert lokalisasjon
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Ekskl: nevrofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)

D48.0

Knokler og leddbrusk
Ekskl: bindevev i øyelokk (D48.1)

brusk i:
nese (D38.5)
strupe (D38.0)
øre (D48.1)

synovialhinne (D48.1)
D48.1

Bindevev og annet bløtvev

Bindevev i:
øre
øyelokk
Ekskl: bindevev i bryst (mamma)(D48.6)

brusk i:
ledd (D48.0)
nese (D38.5)
strupe (D38.0)

D48.2

Perifere nerver og det autonome nervesystem
Ekskl: perifere nerver i øyehule (D48.7)

D48.3

Retroperitoneum

D48.4

Bukhinne (peritoneum)

D48.5

Hud

Analhud
Analrand
Hud på bryst (mamma)
Perianalhud
Ekskl: endetarmsåpning INA(D37.7)
hud på kjønnsorganer (D39.7, D40.7)
lepperødt (D37.0)
D48.6

Bryst (mamma)

Bindevev i bryst
Cystosarcoma phyllodes
Ekskl: hud på bryst (D48.5)
D48.7

Andre spesifiserte lokalisasjoner

Hjerte (cor)
Perifere nerver i øyehule (orbita)
Øye (oculus)
Ekskl: bindevev (D48.1)
hud på øyelokk (D48.5)
D48.9

Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, uspesifisert

Neoplasme INA
Nydannelse INA
Svulst INA
Tumor INA

ICD-10
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Kapittel III
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse
tilstander som angår immunsystemet (D50-D89)
Merk: Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk for dette kapitlet.
Ekskl: autoimmun sykdom (systemisk) INA(M35.9)

endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
D50-D53 Mangelanemier
D55-D59 Hemolytiske anemier
D60-D64 Aplastiske og andre anemier
D65-D69 Koagulasjonsdefekter, purpura og andre blødningstilstander
D70-D77 Andre tilstander i blod og bloddannende organer
D80-D89 Visse tilstander som angår immunsystemet
Stjernekategorier
D63* Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted
D77* Andre tilstander i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted

Mangelanemier (D50-D53)
D50

Jernmangelanemi
Inkl: hypokrom anemi

D50.0

Jernmangelanemi ved kronisk blodtap

Posthemoragisk anemi (kronisk)
Ekskl: akutt posthemoragisk anemi (D62)
medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)
D50.1

Sideropen dysfagi

Kelly-Patersons syndrom
Plummer-Vinsons syndrom
D50.8

Andre spesifiserte jernmangelanemier

D50.9

Uspesifisert jernmangelanemi

D51

Anemi ved B12-vitaminmangel
Ekskl: B12-vitaminmangel uten anemi (E53.8)

D51.0

Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes mangel på «intrinsic factor»

Anemi (som skyldes):
medfødt mangel på «intrinsic factor»
partiell eller total gastrektomi
Direktoratet for e-helse
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Medfødt pernisiøs anemi
Pernisiøs anemi
D51.1

Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes selektiv B12-malabsorpsjon med
proteinuri

Arvelig megaloblastanemi
Imerslund(-Gräsbeck)s syndrom
D51.2

Transkobalamin II-mangel

D51.3

Annen diettbetinget anemi med B12-vitaminmangel

Vegetar-anemi
D51.8

Andre spesifiserte anemier ved B12-vitaminmangel

D51.9

Uspesifisert anemi ved B12-vitaminmangel

D52
D52.0

Folinsyremangelanemi
Diettbetinget folinsyremangelanemi

Ernæringsbetinget megaloblastanemi
D52.1

Legemiddelutløst folinsyremangelanemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D52.8

Andre spesifiserte folinsyremangelanemier

D52.9

Uspesifisert folinsyremangelanemi

D53

Andre mangelanemier
Inkl: megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller

folinsyre
D53.0

Proteinmangelanemi

Aminosyremangelanemi
Orotacidurisk anemi
Ekskl: Lesch-Nyhans syndrom (E79.1)
D53.1

Andre megaloblastanemier, ikke klassifisert annet sted

Megaloblastanemi INA
Ekskl: Di Guglielmos sykdom (C94.0)
D53.2

Anemi ved skjørbuk
Ekskl: skjørbuk (E54)

D53.8

Andre spesifiserte mangelanemier

Anemi i tilknytning til mangel på:
kobber
molybden
sink
Ekskl: mangelsykdommer uten opplysning om anemi, som f eks:
kobbermangel (E61.0)
molybdenmangel (E61.5)
sinkmangel (E60)

D53.9

Uspesifisert mangelanemi

Enkel kronisk anemi
Ekskl: anemi INA(D64.9)

Hemolytiske anemier (D55-D59)
ICD-10
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Anemi som skyldes enzymforstyrrelser
Ekskl: legemiddelutløst enzymmangelanemi (D59.2)

D55.0

Anemi som skyldes glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD]

Favisme
G6PD-mangelanemi
D55.1

Anemi som skyldes andre forstyrrelser i glutationmetabolismen

Anemi (som skyldes):
enzymmangel, unntatt glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel [G6PD] knyttet til alternativ
reaksjonsvei for heksosemonofosfat [HMP]
hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type I

D55.2

Anemi som skyldes forstyrrelser i glykolytiske enzymer

Anemi (som skyldes):
heksokinasemangel
hemolytisk ikke-sfærocyttisk (arvelig), type II
pyruvatkinasemangel [PK]
triosefosfatisomerasemangel

D55.3

Anemi som skyldes forstyrrelser i nukleotidmetabolismen

D55.8

Andre spesifiserte anemier som skyldes enzymforstyrrelser

D55.9

Uspesifisert anemi som skyldes enzymforstyrrelse

D56

Talassemi

D56.0

Alfa-talassemi
Ekskl: føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)

D56.1

Beta-talassemi

Alvorlig beta-talassemi
Cooleys anemi
Middels alvorlig (intermediær) talassemi
Talassemia major
D56.2

Delta-beta-talassemi

D56.3

Talassemianlegg

Talassemia minor (beta)
D56.4

Arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH]

D56.8

Andre spesifiserte talassemier

D56.9

Uspesifisert talassemi

Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)
Talassemi (blandet/med annen hemoglobinopati)

D57

Sigdcellesykdommer
Ekskl: andre hemoglobinopatier (D58.-)

D57.0

Sigdcelleanemi med krise

Hb-SS-sykdom med krise
D57.1

Sigdcelleanemi uten krise

Sigdcelle-:
)
• anemi
• forstyrrelse ) INA
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)

Dobbel heterozygot sigdcellesykdom

Hb-SC-sykdom
Hb-SD-sykdom
Hb-SE-sykdom
Sigdcelle-talassemi
D57.3

Sigdcelleanlegg

Hemoglobin S-anlegg
Heterozygot hemoglobin S [HbAS]
D57.8

D58
D58.0

Andre spesifiserte sigdcellesykdommer

Andre arvelige hemolytiske anemier
Arvelig sfærocytose

Akolurisk (familiær) gulsott
Medfødt (sfærocyttisk) hemolytisk ikterus
Minkowski-Chauffards syndrom
D58.1

Arvelig elliptocytose

Elliptocytose (medfødt)
Ovalocytose (medfødt/arvelig)
D58.2

Andre hemoglobinopatier

Hb-C-sykdom
Hb-D-sykdom
Hb-E-sykdom
Hemoglobinopati INA
Hemolytisk sykdom med ustabilt hemoglobin
Medfødt Heinz-legeme-anemi
Unormalt hemoglobin INA
Ekskl: arvelig persistens av føtalt hemoglobin [HPFH](D56.4)
familiær polycytemi (D75.0)
Hb-M-sykdom (D74.0)
methemoglobinemi (D74.-)
polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)
D58.8

Andre spesifiserte arvelige hemolytiske anemier

Stomatocytose
D58.9

D59
D59.0

Uspesifisert arvelig hemolytisk anemi

Ervervet hemolytisk anemi
Legemiddelutløst autoimmun hemolytisk anemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D59.1

Andre autoimmune hemolytiske anemier

Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype/varmetype)
Hemolytisk anemi:
kuldetype (sekundær/symptomatisk)
varmetype (sekundær/symptomatisk)

Kronisk kuldehemagglutininsykdom
Kuldeagglutinin-:
hemoglobinuri
sykdom
ICD-10
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Ekskl: Evans syndrom (D69.3)

hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt (P55.-)
paroksysmal kuldehemoglobinuri (D59.6)
D59.2

Legemiddelutløst ikke-autoimmun hemolytisk anemi

Legemiddelutløst enzymmangelanemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D59.3

Hemolytisk-uremisk syndrom

D59.4

Andre ikke-autoimmune hemolytiske anemier

Hemolytisk anemi:
mekanisk
mikroangiopatisk
toksisk

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D59.5

Paroksysmal nokturnal hemoglobinuri [Marchiafava-Michelis sykdom]
Ekskl: hemoglobinuri INA(R82.3)

D59.6

Hemoglobinuri som skyldes hemolyse forårsaket av andre ytre årsaker

Hemoglobinuri etter anstrengelse
Marsjhemoglobinuri
Paroksysmal kuldehemoglobinuri
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: hemoglobinuri INA(R82.3)
D59.8

Andre spesifiserte ervervede hemolytiske anemier

D59.9

Uspesifisert ervervet hemolytisk anemi

Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

Aplastiske og andre anemier (D60-D64)
D60

Ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler [erytroblastopeni]
Inkl: isolert aplasi av erytropoetiske celler (ervervet/hos voksne/ved thymom)

D60.0

Kronisk ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D60.1

Forbigående ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D60.8

Andre spesifiserte ervervede isolerte aplasier av erytropoetiske celler

D60.9

Uspesifisert ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D61

Andre aplastiske anemier
Ekskl: agranulocytose og nøytropeni (D70)

D61.0

Genetisk betinget aplastisk anemi

Blackfan-Diamonds syndrom
Familiær hypoplastisk anemi
Fanconis anemi
Genetisk betinget isolert aplasi av erytropoetiske celler (alene/hos):
medfødt
primær
spedbarn

Pancytopeni med misdannelser
D61.1

Legemiddelutløst aplastisk anemi
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Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D61.2

Aplastisk anemi som skyldes annen ytre faktor

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D61.3

Idiopatisk aplastisk anemi

D61.8

Andre spesifiserte aplastiske anemier

D61.9

Uspesifisert aplastisk anemi

Benmargshypoplasi
Hypoplastisk anemi INA
Panmyelophthisis

D62

Akutt posthemoragisk anemi
Ekskl: medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

D63 * Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted
D63.0 * Anemi ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)
D63.8 * Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted

Anemi ved kronisk nyresykdom stadium ≥ 3 (N18.3-N18.9†)

D64

Andre anemier
Ekskl: refraktær anemi:
med sideroblaster (D46.1)
med økning av blastceller (D46.2)
uten sideroblaster (D46.0)
INA(D46.4)
med transformasjon (C92.0)

D64.0

Arvelig sideroblastanemi

Kjønnsbundet hypokrom sideroblastanemi
D64.1

Sekundær sideroblastanemi som skyldes sykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi sykdom.
D64.2

Sekundær sideroblastanemi som skyldes legemidler og toksiner

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D64.3

Andre sideroblastanemier

Sideroblastanemi:
pyridoxinresponderende IKAS
INA

D64.4

Medfødt dyserytropoetisk anemi

Dyshematopoetisk anemi (medfødt)
Ekskl: Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)
Di Guglielmos sykdom (C94.0)
D64.8

Andre spesifiserte anemier

Infantil pseudoleukemi
Leukoerytroblastisk anemi
D64.9

Uspesifisert anemi

Koagulasjonsdefekter, purpura og andre blødningstilstander
(D65-D69)
ICD-10
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Disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringssyndrom]
Disseminert intravaskulær koagulasjon [DIC]
Ervervet afibrinogenemi
Ervervet fibrinolytisk blødning
Fibrinolytisk purpura
Forbrukskoagulopati
Purpura fulminans
Ekskl: hos nyfødt (P60)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66

Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII
Hemofili:
A
klassisk
INA

Mangel på faktor VIII (med eller uten funksjonell defekt)
Ekskl: mangel på faktor VIII ved kardefekt (D68.0)

D67

Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX
Christmas-sykdom
Hemofili B
Mangel på:
Christmas-faktor [PTC]
faktor IX med funksjonell defekt

D68

Andre koagulasjonsforstyrrelser
Ekskl: som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.1)
svangerskap, fødsel og barseltid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0

Von Willebrands sykdom

Angiohemofili
Mangel på faktor VIII ved kardefekt
Vaskulær hemofili
Ekskl: kapillærskjørhet (arvelig) (D69.8)
mangel på faktor VIII:
med funksjonell defekt (D66)
INA(D66)

D68.1

Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI

Hemofili C
Mangel på antihemofilifaktor C [PTA]
D68.2

Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer

Dysfibrinogenemi (medfødt)
Hypoprokonvertinemi
Mangel på faktor:
I [fibrinogen]
II [protrombin]
V [labil]
VII [stabil]
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X [Stuart-Prower]
XII [Hageman]
XIII [fibrinstabilisator]

Mangel på:
akseleratorglobulin [AcG]
proaccelerin

Medfødt afibrinogenemi
Owrens sykdom
D68.3

Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter

Blødning under langvarig bruk av antikoagulanter
Hyperheparinemi
Økning av:
anti-IXa
anti-VIIIa
anti-XIa
anti-Xa
antitrombin

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi tilført antikoagulant.
Ekskl: langvarig bruk av antikoagulanter uten blødning (Z92.1)
D68.4

Ervervet mangel på koagulasjonsfaktor

Mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes:
hyperprotrombinemi
K-vitaminmangel
leversykdom
Ekskl: K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)

D68.5

Primær trombofili

Aktivert protein C resistens [faktor V Leidenmutasjon]
Antitrombinmangel
Protein C-mangel
Protein S-mangel
Protrombingenmutasjon
D68.6

Annen trombofili

Antikardiolipinsyndrom
Antifosfolipidsyndrom
Tilstedeværelse av lupus antikoagulant
Ekskl: disseminert intravaskulær koagulasjon (D65)
hyperhomocysteinemi (E72.1)
D68.8

Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser

D68.9

Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse

D69

Purpura og andre blødningstilstander
Ekskl: essensiell (hemoragisk) trombocytemi (D47.3)

godartet hypergammaglobulinemisk purpura(D89.0)
kryoglobulinemisk purpura(D89.1)
purpura fulminans(D65)
trombotisk trombocytopenisk purpura(M31.1)
D69.0

Allergisk purpura

Allergisk vaskulitt
Purpura:
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

118

Svulster (C00-D48)

anafylaktoid
Henoch(-Schönlein)s
ikke-trombocytopenisk:
hemoragisk
idiopatisk
vaskulær

D69.1

Kvalitative blodplatedefekter

Bernard-Souliers syndrom [store blodplater]
Glanzmanns sykdom
Grått blodplate-syndrom
Tromboasteni (hemoragisk/arvelig)
Trombocytopati
Ekskl: von Willebrands sykdom (D68.0)
D69.2

Annen ikke-trombocytopenisk purpura

Purpura:
senil
simplex
INA

D69.3

Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Evans syndrom
D69.4

Annen primær trombocytopeni
Ekskl: forbigående trombocytopeni hos nyfødt (P61.0)

trombocytopeni med manglende os radius(Q87.2)
Wiskott-Aldrichs syndrom (D82.0)
D69.5

Sekundær trombocytopeni

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D69.6

Uspesifisert trombocytopeni

D69.8

Andre spesifiserte blødningstilstander

Kapillærskjørhet (arvelig)
Vaskulær pseudohemofili
D69.9

Uspesifisert blødningstilstand

Andre tilstander i blod og bloddannende organer (D70-D77)
D70

Agranulocytose og nøytropeni
Agranulocyttisk angina
Infantil genetisk agranulocytose
Kostmanns sykdom
Nøytropen splenomegali
Werner-Schultz sykdom
Nøytropeni:
legemiddelutløst
medfødt
periodisk
splenogen (primær)
syklisk
toksisk
INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: forbigående nøytropeni hos nyfødt (P61.5)
Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Svulster (C00-D48)

D71

119

Funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofile blodceller
Cellemembran-reseptorkompleksdefekt [CR3-defekt]
Kronisk granulomatøs sykdom (i barndom)
Medfødt dysfagocytose
Progressiv septisk granulomatose

D72

Andre tilstander i hvite blodceller
Ekskl: basofili (D75.8)

immunitetsforstyrrelser (D80-89)
myelodysplastiske syndromer (D46.-)
nøytropeni (D70)
unormalt antall hvite blodlegemer (R72)
D72.0

Genetisk anomali i leukocytter

Anomali (granulasjon/granulocytt) eller syndrom:
Alders
May-Hegglins
Pelger-Huëts

Arvelig:
leukocyttisk:
hypersegmentering
hyposegmentering
leukomelanopati
Ekskl: Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom (E70.3)

D72.1

Eosinofili

Eosinofili:
allergisk
arvelig

D72.8

Andre spesifiserte tilstander i hvite blodceller

Leukemoid reaksjon:
lymfocyttisk
monocyttisk
myelocyttisk

Leukocytose
Lymfocytose (symptomatisk)
Lymfopeni
Monocytose (symptomatisk)
Plasmacytose
D72.9

D73
D73.0

Uspesifisert tilstand i hvite blodceller

Sykdommer i milt (lien)
Hyposplenisme

Miltatrofi
Postoperativ aspleni
Ekskl: aspleni (medfødt) (Q89.0)
D73.1

Hypersplenisme
Ekskl: splenomegali:
medfødt (Q89.0)
INA(R16.1)

D73.2

Kronisk kongestiv splenomegali

ICD-10
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D73.3

Abscess i milt

D73.4

Cyste i milt

D73.5

Infarkt i milt

Spontan ruptur av milt
Torsjon av milt
Ekskl: traumatisk ruptur av milt (S36.0)
D73.8

Andre spesifiserte sykdommer i milt

Fibrose i milt INA
Perisplenitt
Splenitt INA
D73.9

D74
D74.0

Uspesifisert sykdom i milt

Methemoglobinemi
Medfødt methemoglobinemi

Arvelig methemoglobinemi
Hemoglobin-M-sykdom [Hb-M-sykdom]
Medfødt mangel på NADH -methemoglobin-reduktase
D74.8

Andre spesifiserte methemoglobinemier

Ervervet methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)
Toksisk methemoglobinemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D74.9

D75

Uspesifisert methemoglobinemi

Andre sykdommer i blod og bloddannende organer
Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)

hypergammaglobulinemi INA(D89.2)
lymfadenitt:
akutt (L04.-)
kronisk (I88.1)
mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)
INA(I88.9)

D75.0

Familiær erytrocytose

Polycytemi:
familiær
godartet
Ekskl: arvelig ovalocytose (D58.1)

D75.1

Sekundær polycytemi

Erytrocytose INA
Polycytemi:
emosjonell
ervervet
hypoksemisk
nefrogen
relativ
INA
som skyldes:
erytropoietin
fall i plasmavolumet
opphold i stor høyde over havet
Direktoratet for e-helse
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stress
Ekskl: neonatal polycytemi (P61.1)

polycythaemia vera(D45)
D75.8

Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer

Basofili
Pseudotrombocytopeni
D75.9

D76

Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer

Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og
retikulohistiocyttisk vev inngår
Ekskl: (Abt) Letterer-Siwes sykdom (C96.0)

eosinofilt granulom (C96.6)
Hand-Schüller-Christians sykdom (C96.5)
histiocytært sarkom (C96.8)
histiocytosis X, multifokal (C96.5)
histiocytosis X, unifokal (C96.6)
Langerhanscellehistiocytose, multifokal (C96.5)
Langerhanscellehistiocytose, unifokal (C96.6)
malign histiocytose (C96.8)
retikuloendoteliose:
leukemisk (C91.4)
ikke-lipid (C96.0)

retikulose:
histiocytær medullær (C96.8)
lipomelanotisk (I89.8)
ondartet INA(C86.0)

D76.1

Hemofagocyttær lymfohistiocytose

Familiær hemofagocyttisk retikulose
Histiocytoser med mononukleære fagocytter
D76.2

Hemofagocyttært syndrom i tilknytning til infeksjon

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi mikroorganisme eller sykdom.
D76.3

Andre histiocytosesyndromer

Retikulohistiocytom (kjempecelle)
Sinushistiocytose med massiv lymfadenopati
Xantogranulom

D77 * Andre forstyrrelser i blod og bloddannende organer ved sykdommer
klassifisert annet sted
Fibrose i milt ved schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)

Visse tilstander som angår immunsystemet (D80-D89)
Inkl: defekter i komplementsystemet

immunsviktsykdommer, unntatt humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
sarkoidose
Ekskl: autoimmun sykdom (systemisk) INA(M35.9)

funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofiler (D71)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B20-B24)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid (O98.7)
ICD-10
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Immunsvikt med overveiende antistoffmangel
Arvelig hypogammaglobulinemi

Autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type)
X-bundet agammaglobulinemi [Bruton] (med veksthormonmangel)
D80.1

Ikke-familiær hypogammaglobulinemi

Agammaglobulinemi med immunglobulinbærende B-lymfocytter
Hypogammaglobulinemi INA
Vanlig variabel agammaglobulinemi [CVAgamma]
D80.2

Selektiv mangel på immunglobulin A [IgA]

D80.3

Selektiv mangel på subklasser av immunglobulin G [IgG]

D80.4

Selektiv mangel på immunglobulin M [IgM]

D80.5

Immunsvikt med økt immunglobulin M [IgM]

D80.6

Antistoffmangel med nesten-normale immunglobuliner eller med
hyperimmunglobulinemi

D80.7

Forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder

D80.8

Annen spesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel

Mangel på lett kappakjede
D80.9

D81

Uspesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel

Kombinert immunsvikt
Ekskl: autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type) (D80.0)

D81.0

Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med retikulær dysgenesi

D81.1

Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt T- og B-celleantall

D81.2

Alvorlig kombinert immunsvikt [SCID] med lavt eller normalt B-celleantall

D81.3

Adenosindeaminase-mangel [ADA-mangel]

D81.4

Nezelofs syndrom

D81.5

Purinnukleosidfosforylase-mangel [PNP-mangel]

D81.6

Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse I

D81.7

Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse II

D81.8

Annen spesifisert kombinert immunsvikt

D81.9

Uspesifisert kombinert immunsvikt

Alvorlig kombinert immunsviktsykdom [SCID]INA

D82

Immunsvikt forbundet med andre større defekter
Ekskl: ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0

Wiskott-Aldrichs syndrom

Immunsvikt med trombocytopeni og eksem
D82.1

Di Georges syndrom

Faryngeallommesyndrom
Thymus-:
alymfoplasi
aplasi eller hypoplasi med immunsvikt
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D82.2

Kortlemmethet med dvergvekst

D82.3

Immunsvikt som følge av arvelig defekt respons på Epstein-Barr-virus

X-bundet lymfoproliferativ sykdom
D82.4

Hyperimmunglobulin E-syndrom [IgE-syndrom]

D82.8

Immunsvikt i tilknytning til andre spesifiserte større defekter

D82.9

Immunsvikt i tilknytning til uspesifisert større defekt

D83

Vanlig variabel immunsvikt

D83.0

Vanlig variabel immunsvikt med overveiende abnormiteter i B-celleantall og funksjon

D83.1

Vanlig variabel immunsvikt med overveiende forstyrrelser i immunregulerende Tceller

D83.2

Vanlig variabel immunsvikt med autoantistoffer til B- eller T-celler

D83.8

Annen spesifisert vanlig variabel immunsvikt

D83.9

Uspesifisert vanlig variabel immunsvikt

D84

Annen immunsvikt

D84.0

Defekt i lymfocytt funksjonsassosiert antigen 1 [LFA-1]

D84.1

Defekter i komplementsystemet

Mangel på C1-esterasehemmer [C1-INH]
D84.8

Annen spesifisert immunsvikt

D84.9

Uspesifisert immunsvikt

D86

Sarkoidose

D86.0

Sarkoidose i lunge

D86.1

Sarkoidose i lymfeknuter

D86.2

Sarkoidose i lunge med sarkoidose i lymfeknuter

D86.3

Sarkoidose i hud

D86.8

Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner

Flere hjernenervepareser ved sarkoidose† (G53.2*)
Iridosyklitt ved sarkoidose† (H22.1*)
Sarkoid(-):
leddlidelse† (M14.8*)
myokarditt† (I41.8*)
myositt† (M63.3*)

Uveoparotid feber [Heerfordts sykdom]
D86.9

D89

Uspesifisert sarkoidose

Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet
sted
Ekskl: hyperglobulinemi INA(R77.1)

Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) (D47.2)
transplantatsvikt eller -avstøting (T86.-)
D89.0
ICD-10

Polyklonal hypergammaglobulinemi
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Godartet hypergammaglobulinemisk purpura
Polyklonal gammopati INA
D89.1

Kryoglobulinemi

Kryoglobulinemi:
blandet
essensiell
idiopatisk
primær
sekundær

Kryoglobulinemisk:
purpura
vaskulitt

D89.2

Uspesifisert hypergammaglobulinemi

D89.3

Immunrekonstitusjonssyndrom

Inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom (IRIS)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel
D89.8

Andre spesifiserte tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet
sted

D89.9

Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet

Immunsykdom INA
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Kapittel IV
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og
metabolske forstyrrelser (E00-E90)
Merk: Alle svulster, enten de er funksjonelt aktive eller ikke, er klassifisert i kapittel II.

Hensiktsmessige koder i dette kapitlet (f eks E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan brukes
som tilleggskoder for å angi enten funksjonell aktivitet i svulster og ektopisk endokrint vev
eller hyperfunksjon og hypofunksjon i endokrine kjertler i tilknytning til svulster og andre
tilstander klassifisert annet sted. Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk for dette
kapitlet.
Ekskl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og

nyfødt (P70-P74)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
Kategoriblokker
E00-E07
Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon
E10-E14
Diabetes mellitus
E15-E16
Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens hormonsekresjon
E20-E35
Forstyrrelser i andre endokrine kjertler
E40-E46
Underernæring og feilernæring
E50-E64
Andre mangelsykdommer
E65-E68
Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon
E70-E90
Metabolske forstyrrelser
Stjernekategorier
E35* Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted
E90* Ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon (E00-E07)
E00

Medfødt jodmangelsyndrom
Inkl: endemiske tilstander som har sammenheng med jodmangel i visse områder enten

direkte eller som en konsekvens av jodmangel hos mor. Noen av tilstandene
ledsages ikke av hypotyreose, men er en konsekvens av utilstrekkelig sekresjon
av tyreoideahormoner på fosterstadiet. Miljøutløste strumafaktorer kan være
medvirkende.
Bruk hvis mulig tilleggskode (F70-F79) for å angi eventuell ledsagende mental
retardasjon.
Ekskl: subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)
E00.0

Medfødt jodmangelsyndrom, nevrologisk type

Endemisk kretinisme, nevrologisk type
E00.1

Medfødt jodmangelsyndrom, myksødematøs type

Endemisk kretinisme:
hypotyreot
myksødematøs type

E00.2

Medfødt jodmangelsyndrom, blandet type

Endemisk kretinisme, blandet type
ICD-10
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Uspesifisert medfødt jodmangelsyndrom

Endemisk kretinisme INA
Medfødt jodmangelhypotyreose INA

E01

Jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel (glandula
thyreoidea) og beslektede tilstander
Ekskl: medfødt jodmangelsyndrom (E00.-)

subklinisk jodmangelhypotyreose (E02)
E01.0

Jodmangelrelatert diffust (endemisk) struma

E01.1

Jodmangelrelatert flerknutet (endemisk) struma

Jodmangelrelatert knutestruma
E01.2

Uspesifisert jodmangelrelatert (endemisk) struma

Endemisk struma INA
E01.8

Andre spesifiserte jodmangelrelaterte sykdommer i skjoldbruskkjertel og
beslektede tilstander

Ervervet jodmangelhypotyreose INA

E02

Subklinisk jodmangelhypotyreose

E03

Annen hypotyreose
Ekskl: hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.0)

jodmangelrelatert hypotyreose (E00-E02)
E03.0

Medfødt hypotyreose med diffust struma

Medfødt (ikke-toksisk) struma:
parenkymatøst
INA
Ekskl: forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)

E03.1

Medfødt hypotyreose uten struma

Aplasi av skjoldbruskkjertel (med myksødem)
Medfødt:
atrofi av skjoldbruskkjertel
hypotyreose INA

E03.2

Hypotyreose som skyldes legemidler og andre eksogene stoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
E03.3

Hypotyreose etter infeksjon

E03.4

Atrofi av skjoldbruskkjertel (ervervet)
Ekskl: medfødt atrofi av skjoldbruskkjertel (E03.1)

E03.5

Myksødemkoma

E03.8

Annen spesifisert hypotyreose

E03.9

Uspesifisert hypotyreose

MyksødemINA

E04

Annen ikke-toksisk struma
Ekskl: jodmangelrelatert struma (E00-E02)

medfødt struma:
• diffust
Direktoratet for e-helse
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• parenkymatøst ) (E03.0)
)
• INA

E04.0

Ikke-toksisk diffust struma

Struma, ikke-toksisk:
diffust (kolloid)
enkelt

E04.1

Ikke-toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel

Cystisk knute i skjoldbruskkjertel INA
Ikke-toksisk enkeltknutet struma
Kolloid knute (cystisk/i skjoldbruskkjertel)
E04.2

Ikke-toksisk flerknutet struma

Cystisk struma INA
Flerknutet (cystisk) struma INA
E04.8

Annen spesifisert ikke-toksisk struma

E04.9

Uspesifisert ikke-toksisk struma

Knutestruma (ikke-toksisk) INA
Struma INA

E05

Tyreotoksikose [hypertyreose]
Ekskl: kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose (E06.2)

tyreotoksikose hos nyfødt (P72.1)
E05.0

Tyreotoksikose med diffust struma

Eksoftalmus eller toksisk struma INA
Graves sykdom
Toksisk diffust struma
E05.1

Tyreotoksikose med toksisk enkel knute i skjoldbruskkjertel

Tyreotoksikose med toksisk enkeltknutet struma
E05.2

Tyreotoksikose med toksisk flerknutet struma

Toksisk knutestruma INA
E05.3

Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertelvev

E05.4

Iatrogen tyreotoksikose

E05.5

Tyreotoksisk krise

E05.8

Annen spesifisert tyreotoksikose

Overproduksjon av tyreoideastimulerende hormon (TSH)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
E05.9

Uspesifisert tyreotoksikose

Hypertyreose INA
Tyreotoksisk hjertesykdom† (I43.8*)

E06

Tyreoiditt
Ekskl: tyreoiditt etter fødsel (O90.5)

E06.0

Akutt tyreoiditt

Abscess i skjoldbruskkjertel
Tyreoiditt:
purulent
pyogen
ICD-10
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Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
E06.1

Subakutt tyreoiditt

Kjempecelletyreoiditt
Tyreoiditt:
de Quervains
granulomatøs
ikke-purulent
Ekskl: autoimmun tyreoiditt (E06.3)

E06.2

Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose
Ekskl: autoimmun tyreoiditt (E06.3)

E06.3

Autoimmun tyreoiditt

Hashimotos tyreoiditt
Hashitoksikose (forbigående)
Lymfadenomatøst struma
Lymfocytt-tyreoiditt
Struma lymphomatosa
E06.4

Legemiddelutløst tyreoiditt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E06.5

Annen kronisk tyreoiditt

Riedels struma
Tyreoiditt:
kronisk:
fibrøs
INA
lignøs

E06.9

E07
E07.0

Uspesifisert tyreoiditt

Andre forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon
Hypersekresjon av kalsitonin

C-cellehyperplasi i skjoldbruskkjertel
Hypersekresjon av tyreokalsitonin
E07.1

Dyshormonelt struma

Familiær dyshormonelt struma
Pendreds syndrom
Ekskl: forbigående medfødt struma med normal funksjon (P72.0)
E07.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjon

Blødning i skjoldbruskkjertel
Infarkt i skjoldbruskkjertel
Lavt T3-syndrom
Unormalt tyroksinbindende globulin
E07.9

Uspesifisert forstyrrelse i skjoldbruskkjertelfunksjon

Diabetes mellitus(E10-E14)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. Konsulter
ellers merknad i årets Kodingsregelverk ved bruk av kategoriene E10-E14.
Følgende underinndelinger på fjerdetegnsnivå brukes med kategoriene E10-E14:
.0Ved koma

Diabetisk:
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hyperosmolært koma
hypoglykemisk koma
koma med eller uten ketoacidose

Hyperglykemisk koma INA
.1Med ketoacidose

Diabetisk:
acidose, uten opplysning om koma
ketoacidose, uten opplysning om koma
.2†Med nyrekomplikasjoner
Diabetisk nefropati (N08.3*)
Intrakapillær glomerulonefrose (N08.3*)
Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)
.3†Med øyekomplikasjoner

Diabetisk:
grå stær (H28.0*)
retinopati (H36.0*)
.4†Med nevrologiske komplikasjoner

Diabetisk:
amyotrofi (G73.0*)
autonom nevropati (G99.0*)
mononevropati (G59.0*)
polynevropati (G63.2*)
autonom (G99.0*)
.5Med perifere sirkulasjonsforstyrrelser

Diabetisk:
gangren
perifer angiopati† (I79.2*)
sår
.6Med andre spesifiserte komplikasjoner
Diabetisk artropati† (M14.2*)
Diabetisk nevrogen artropati† (M14.6*)
.7Med flere komplikasjoner
.8Med uspesifiserte komplikasjoner
.9Uten komplikasjoner

E10

Diabetes mellitus type 1
[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]
Ekskl: diabetes mellitus:
hos nyfødt (P70.2)
under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:
renal (E74.8)
INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E11

Diabetes mellitus type 2
[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]
Ekskl: diabetes mellitus:
hos nyfødt (P70.2)
under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:
renal (E74.8)
ICD-10
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INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E12

Underernæringsrelatert diabetes mellitus
[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]
Inkl: underernæringsrelatert diabetes mellitus:
type 1
type 2
Ekskl: diabetes mellitus hos nyfødt (P70.2)

diabetes mellitus under svangerskap, fødsel og barseltid (O24.-)
glykosuri:
renal (E74.8)
INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E13

Andre spesifiserte typer diabetes mellitus
[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]
Ekskl: diabetes mellitus:
hos nyfødt (P70.2)
type 1 (E10.-)
type 2 (E11.-)
under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:
renal (E74.8)
INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

E14

Uspesifisert diabetes mellitus
[Se begynnelsen av kategoriblokk E10-E14 for underkategorier]
Inkl: diabetes mellitusINA
Ekskl: diabetes mellitus:
hos nyfødt (P70.2)
type 1 (E10.-)
type 2 (E11.-)
under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)
underernæringsrelatert (E12.-)

glykosuri:
renal (E74.8)
INA(R81)

nedsatt glukosetoleranse (R73.0)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)

Andre forstyrrelser i glukoseregulering og bukspyttkjertelens
(pancreas) hormonsekresjon (E15-E16)
E15

Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma
Hyperinsulinisme med hypoglykemisk koma
Hypoglykemisk koma INA
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Legemiddelutløst insulinkoma hos ikke-diabetikere
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.

E16
E16.0

Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon
Legemiddelutløst hypoglykemi uten koma
Inkl: hypoglykemi hos diabetiker behandlet med antidiabetika
Ekskl: Hypoglykemisk koma hos diabetiker (E10-E14 med fjerde tegn .0)

Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma (E15)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
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
E16.2

Uspesifisert hypoglykemi

E16.3

Økt glukagonsekresjon

Hyperplasi av bukspyttkjertelens endokrine celler med overproduksjon av glukagon
E16.4

Unormal gastrinsekresjon

Hypergastrinemi
Zollinger-Ellisons syndrom
E16.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i bukspyttkjertelens hormonsekresjon

Økt endokrinsekresjon fra bukspyttkjertel av:
pankreatisk polypeptid
somatostatin
vasoaktivt intestinalt peptid
veksthormon-frigjørende hormon

E16.9

Uspesifisert forstyrrelse i bukspyttkjertelens hormonsekresjon

Pankreatisk endokrin cellehyperplasi INA
Øycellehyperplasi INA

Forstyrrelser i andre endokrine kjertler (E20-E35)
Ekskl: galaktoré (N64.3)

gynekomasti (N62)

E20

Hypoparatyreoidisme
Ekskl: Di Georges syndrom (D82.1)

forbigående neonatal hypoparatyreoidisme (P71.4)
hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer(E89.2)
tetani INA(R29.0)
E20.0

Idiopatisk hypoparatyreoidisme

E20.1

Pseudohypoparatyreoidisme

E20.8

Annen spesifisert hypoparatyreoidisme

E20.9

Uspesifisert hypoparatyreoidisme

Paratyreoid tetani
ICD-10
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Hyperparatyreoidisme og andre forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel
(glandulae parathyreoideae)
Ekskl: osteomalasi:
hos små barn og ungdom (E55.0)
hos voksne (M83.-)

E21.0

Primær hyperparatyreoidisme

Hyperplasi av biskjoldbruskkjertel
Osteitis fibrosa cystica generalisata[von Recklinghausens bensykdom]
E21.1

Sekundær hyperparatyreoidisme, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: sekundær hyperparatyreoidisme på grunn av nyresykdom (N25.8)

E21.2

Annen hyperparatyreoidisme
Ekskl: familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (E83.5)

Tertiær hyperparatyreoidisme
E21.3

Uspesifisert hyperparatyreoidisme

E21.4

Andre spesifiserte forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel

E21.5

Uspesifisert forstyrrelse i biskjoldbruskkjertel

E22

Hyperfunksjon av hypofyse
Ekskl: Cushings syndrom (E24.-)

Nelsons syndrom (E24.1)
overproduksjon av:
ACTH ikke knyttet til Cushings sykdom (E27.0)
hypofysært ACTH (E24.0)
tyreoideastimulerende hormon [TSH](E05.8)

E22.0

Akromegali og hypofysær kjempevekst

Leddaffeksjon i tilknytning til akromegali† (M14.5*)
Overproduksjon av veksthormon
Ekskl: konstitusjonell:
høyvoksthet (E34.4)
kjempevekst (E34.4)

økt endokrin sekresjon fra bukspyttkjertel av veksthormonstimulerende hormon
(E16.8)
E22.1

Hyperprolaktinemi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E22.2

Syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon

«Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone» [SIADH]
E22.8

Annen spesifisert hyperfunksjon av hypofyse

Hypofysebetinget for tidlig pubertet
Pubertas praecox
E22.9

E23

Uspesifisert hyperfunksjon av hypofyse

Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse
Inkl: de nevnte tilstander enten forstyrrelsen sitter i hypofyse eller hypothalamus
Ekskl: hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.3)

E23.0

Hypopituitarisme
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Delvis mangel på hypofyse-forlappshormoner (mer enn ett)
Fertilt evnukksyndrom
Hypofysenekrose (etter fødsel)
Hypofysær:
dvergvekst
insuffisiens INA
kakeksi

Hypogonadotrop hypogonadisme
Idiopatisk veksthormonmangel
Isolert mangel på:
gonadotropiner
hypofysehormoner
veksthormon

Kallmanns syndrom
Lorain-Levi-dvergvekst
Panhypopituitarisme
Sheehans syndrom
Simmonds sykdom
E23.1

Legemiddelutløst hypopituitarisme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E23.2

Diabetes insipidus
Ekskl: nefrogen diabetes insipidus(N25.1)

E23.3

Hypothalamisk dysfunksjon, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: Prader-Willis syndrom (Q87.1)

Russel-Silvers syndrom (Q87.1)
E23.6

Andre forstyrrelser i hypofyse

Abscess i hypofyse
Adiposogenital dystrofi (dystrophia adiposogenitalis)
E23.7

E24
E24.0

Uspesifisert forstyrrelse i hypofyse

Cushings syndrom
Hypofysebetinget Cushings sykdom

Hypofysebetinget binyrebarkhypertensjon
Overproduksjon av hypofysært ACTH
E24.1

Nelsons syndrom

E24.2

Legemiddelutløst Cushings syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E24.3

Ektopisk ACTH-syndrom

E24.4

Alkoholutløst pseudo-Cushings syndrom

E24.8

Andre spesifiserte Cushings syndromer

E24.9

Uspesifisert Cushings syndrom

E25

Adrenogenitale forstyrrelser
Inkl: adrenogenitale syndromer, viriliserende eller feminiserende, enten ervervet eller

som skyldes binyrebarkhyperplasi på grunn av medfødte enzymdefekter i
hormonsyntese
kvinnelig:
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Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

134

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

binyrebetinget pseudohermafrodittisme
tidlig heteroseksuell pseudopubertet
virilisering

mannlig:
macrogenitosomia praecox
tidlig isoseksuell pseudopubertet
tidlig seksuell modenhet med binyrebarkhyperplasi

E25.0

Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel

21-hydroksylasemangel
Medfødt binyrebarkhyperplasi
Medfødt binyrebarkhyperplasi med salttap
E25.8

Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser

Idiopatisk adrenogenital forstyrrelse
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E25.9

Uspesifisert adrenogenital forstyrrelse

Adrenogenitalt syndrom INA

E26
E26.0

Hyperaldosteronisme
Primær hyperaldosteronisme

Conns syndrom
Primær aldosteronisme som skyldes binyrebarkhyperplasi (bilateral)
E26.1

Sekundær hyperaldosteronisme

E26.8

Annen spesifisert hyperaldosteronisme

Bartters syndrom
E26.9

E27
E27.0

Uspesifisert hyperaldosteronisme

Andre forstyrrelser i binyre (glandula suprarenalis)
Annen overaktivitet i binyrebark

Overproduksjon av ACTH, ikke knyttet til Cushings sykdom
Prematur adrenarche
Ekskl: Cushings syndrom (E24.-)
E27.1

Primær binyrebarkinsuffisiens

Addisons sykdom
Autoimmun adrenalitis
Ekskl: amyloidose (E85.-)
tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)
E27.2

Addisonkrise

Binyrebarkkrise
Binyrekrise
E27.3

Legemiddelutløst binyrebarkinsuffisiens

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E27.4

Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens

Binyre-:
blødning
infarkt

Binyrebarkinsuffisiens INA
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Hypoaldosteronisme
Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)
E27.5

Binyremarghyperfunksjon

Binyremarghyperplasi
Hypersekresjon av katekolamin
E27.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i binyre

Unormalt kortisolbindende globulin
E27.9

E28

Uspesifisert forstyrrelse i binyre

Ovarial dysfunksjon
Ekskl: eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (E89.4)

isolert gonadotropinmangel (E23.0)
E28.0

Østrogenoverskudd

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis
legemiddelutløst.
E28.1

Androgenoverskudd

Hypersekresjon av androgener i eggstokker
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E28.2

Polycystisk ovarialt syndrom

Sklerocystisk ovarialt syndrom
Stein-Leventhals syndrom
E28.3

Primær ovarialsvikt

Nedsatt østrogenproduksjon
Prematur menopause INA
Resistent ovarialsyndrom
Ekskl: ren gonadedysgenesi (Q99.1)
tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)
Turners syndrom (Q96.-)
E28.8

Annen spesifisert ovarial dysfunksjon

Ovarial hyperfunksjon INA
E28.9

E29

Uspesifisert ovarial dysfunksjon

Testikulær dysfunksjon
Ekskl: androgent resistens-syndrom (E34.5)

azoospermia eller oligospermiaINA(N46)
isolert gonadotropinmangel (E23.0)
Klinefelters syndrom (Q98.0 -Q98.2, Q98.4)
testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)
testikulær hypofunksjon etter behandling (E89.5)
E29.0

Testikulær hyperfunksjon

Hypersekresjon av testikulære hormoner
E29.1

Testikulær hypofunksjon

5-α-reduktasemangel (med mannlig pseudohermafrodittisme)
Sviktende biosyntese av testikulært androgen INA
Testikulær hypogonadisme INA
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
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E29.8

Annen spesifisert testikulær dysfunksjon

E29.9

Uspesifisert testikulær dysfunksjon

E30
E30.0

Pubertetsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
Forsinket pubertet

Forsinket kjønnsutvikling
Genetisk betinget forsinket pubertet
E30.1

Tidlig pubertet

Tidlig menarche
Ekskl: Albright(-McCune/-Sternberg)s syndrom (Q78.1)
hypofysebetinget for tidlig pubertet (E22.8)
medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)
tidlig kvinnelig heteroseksuell pseudopubertet (E25.-)
tidlig mannlig isoseksuell pseudopubertet (E25.-)
E30.8

Andre spesifiserte pubertetsforstyrrelser

Prematur thelarche
E30.9

E31

Uspesifisert pubertetsforstyrrelse

Polyglandulær dysfunksjon
Ekskl: ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar](G11.3)

dystrophia myotonica[Steinert](G71.1)
pseudohypoparatyreoidisme (E20.1)
E31.0

Autoimmun polyglandulær svikt

Schmidts syndrom
E31.1

Polyglandulær hyperfunksjon
Ekskl: multippel endokrin adenomatose (D44.8)

E31.8

Annen spesifisert polyglandulær dysfunksjon

E31.9

Uspesifisert polyglandulær dysfunksjon

E32

Sykdommer i thymus
Ekskl: aplasi eller hypoplasi med immunsvikt (D82.1)

myasthenia gravis(G70.0)
E32.0

Vedvarende thymushyperplasi

Thymushypertrofi
E32.1

Abscess i thymus

E32.8

Andre spesifiserte sykdommer i thymus

E32.9

Uspesifisert sykdom i thymus

E34

Andre endokrine forstyrrelser
Ekskl: pseudohypoparatyreoidisme (E20.1)

E34.0

Karsinoid syndrom
Merk: Kan om ønskelig brukes som tilleggskode for å angi funksjonell aktivitet i

tilknytning til en karsinoid tumor. Se kapittel II og merknad i årets
Kodingsregelverk vedrørende kategorien E34.0.
E34.1

Annen hypersekresjon av intestinale hormoner
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Ektopisk hormonsekresjon, ikke klassifisert annet sted

E34.3

Dvergvekst, ikke klassifisert annet sted
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Dvergvekst:
av Laron-type
konstitusjonell
psykososial
INA
Ekskl: dvergvekst:
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)
E34.4

Genetisk betinget høyvoksthet

Konstitusjonell kjempevekst
E34.5

Androgent resistens-syndrom

Mannlig pseudohermafrodittisme med androgen resistens
Perifer hormonell reseptorforstyrrelse
Reifensteins syndrom
Testikulær feminisering (syndrom)
E34.8

Andre spesifiserte endokrine forstyrrelser

Dysfunksjon i corpus pineale
Progeri
E34.9

Uspesifisert endokrin forstyrrelse

Forstyrrelse:
endokrin INA
hormonell INA

E35 * Forstyrrelser i endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet
sted
E35.0 * Forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) ved sykdommer
klassifisert annet sted

Tuberkulose i skjoldbruskkjertel (A18.8†)
E35.1 * Forstyrrelser i binyrer ved sykdommer klassifisert annet sted

Tuberkuløs Addisons sykdom (A18.7†)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (med meningokokker) (A39.1†)
E35.8 * Forstyrrelser i andre endokrine kjertler ved sykdommer klassifisert annet sted

Underernæring og feilernæring (E40-E46)
Merk: Graden av underernæring blir vanligvis målt som vekt, uttrykt i standardavvik fra

gjennomsnittet hos den relevante referansegruppen slik den er angitt i nasjonale
persentilskjemaer. Når en eller flere tidligere målinger er tilgjengelige, vil manglende
vektøkning hos barn, eller påvist vekttap hos barn og voksne, vanligvis være en indikasjon
på underernæring. Når bare én måling er tilgjengelig, er diagnosen basert på sannsynlighet,
og den vil ikke være definitiv uten andre kliniske undersøkelser eller laboratorieprøver. I
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de unntakstilfeller der ingen vektmåling er tilgjengelig, må man legge vekt på kliniske
undersøkelser.
Ekskl: følgetilstander etter protein-/energiunderernæring (E64.0)

intestinal malabsorpsjon (K90.-)
mangelanemier (D50-D53)
«slim disease» (B22.2)
sult (T73.0)

E40

Kwashiorkor
Alvorlig feilernæring med hungerødem og pigmenteringsdefekter i hud og hår
Ekskl: marasmisk kwashiorkor (E42)

E41

Ernæringsbetinget marasme
Alvorlig feilernæring med avmagring
Ekskl: marasmisk kwashiorkor (E42)

E42

Marasmisk kwashiorkor
Alvorlig protein-/energiunderernæring [som i E43]:
blandingsform
med tegn på både kwashiorkor og marasme

E43

Uspesifisert alvorlig protein-/energiunderernæring
Alvorlig vekttap [avmagring] hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn
når den målte vekten er minst 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 alvorlig avmagring når den målte
vekten er 3 eller flere standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.
Hungerødem
Frivillig 5-tegnskode:
E43.00 Alvorlig underernæring
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned
KMI < 16,0 kg/m2 (> 70 år: KMI < 18.5)
< 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder

E44
E44.0

Protein-/energiunderernæring av moderat og mild grad
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 (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke

E44.1

Mild protein-/energiunderernæring
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Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten
er 1 til 2 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 mild protein-/energiunderernæring når den målte vekten er
mellom 1 og 2 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

E45

Forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring
Ernæringsbetinget:
dvergvekst
veksthemming

Forsinket fysisk utvikling som skyldes feilernæring

E46

Uspesifisert protein-/energiunderernæring
Feilernæring INA
Protein-/energiubalanse INA
Frivillig 5-tegnskode:
E46.00 Ernæringsmessig risiko
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
NRS 2002: Skår 3 eller mer
MUST: skår > 2
MNA: skår < 11
SGA: grad B
Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2

Andre ernæringsrelaterte mangelsykdommer (E50-E64)
Ekskl: mangelanemier (D50-D53)

E50

A-vitaminmangel
Ekskl: følgetilstander etter A-vitaminmangel (E64.1)

E50.0

A-vitaminmangel med konjunktival tørrhet

E50.1

A-vitaminmangel med Bitots flekker og konjunktival tørrhet

Bitots flekker hos småbarn
E50.2

A-vitaminmangel med korneal tørrhet

E50.3

A-vitaminmangel med ulcerasjon og hornhinnetørrhet

E50.4

A-vitaminmangel med keratomalasi

E50.5

A-vitaminmangel med nattblindhet

E50.6

A-vitaminmangel med xeroftalmiske hornhinnearr

E50.7

Andre øyesymptomer ved A-vitaminmangel

Xeroftalmi INA
E50.8

Andre spesifiserte manifestasjoner ved A-vitaminmangel
Follikulær keratose ) som skyldes A-vitaminmangel†
Xerodermi

E50.9

) (L86*)

Uspesifisert A-vitaminmangel

Hypovitaminose A INA

E51

Tiaminmangel
Ekskl: følgetilstander etter tiaminmangel (E64.8)

E51.1
ICD-10

Beriberi
Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

140

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

Beriberi:
tørr
våt† (I98.8*)

E51.2

Wernickes encefalopati

E51.8

Andre spesifiserte manifestasjoner ved tiaminmangel

E51.9

Uspesifisert tiaminmangel

E52

Niacinmangel
Mangel på:
niacin(-tryptofan)
nikotinamid

Pellagra (alkoholisk)
Ekskl: følgetilstander etter niacinmangel (E64.8)

E53

Mangel på andre B-vitaminer
Ekskl: anemi ved B12-vitaminmangel (D51.-)

følgetilstander etter B-vitaminmangel (E64.8)
E53.0

Riboflavinmangel

Ariboflavinose
E53.1

Pyridoxinmangel

B6-vitaminmangel
Ekskl: pyridoxinresponderende sideroblastanemi (D64.3)
E53.8

Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer

Mangel på:
B12-vitamin
biotin
cyanokobalamin
folat
folinsyre
pantotensyre

E53.9

E54

Uspesifisert B-vitaminmangel

Askorbinsyremangel
C-vitaminmangel
Skjørbuk
Ekskl: følgetilstander etter C-vitaminmangel (E64.2)
skjørbukanemi (D53.2)

E55

D-vitaminmangel
Ekskl: følgetilstander etter rakitt (E64.3)

osteomalasi hos voksne (M83.-)
osteoporose (M80-M81)
E55.0

Aktiv rakitt

Osteomalasi:
hos småbarn
hos ungdom
Ekskl: rakitt (ved):
Crohns (K50.-)
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cøliaki (K90.0)
D-vitaminresistent (E83.3)
inaktiv (E64.3)
renal (N25.0)

E55.9

Uspesifisert D-vitaminmangel

Avitaminose D

E56

Annen vitaminmangel
Ekskl: følgetilstander etter annen vitaminmangel (E64.8)

E56.0

E-vitaminmangel

E56.1

K-vitaminmangel
Ekskl: K-vitaminmangel hos nyfødt (P53)

mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes K-vitaminmangel (D68.4)
E56.8

Mangel på andre spesifiserte vitaminer

E56.9

Uspesifisert vitaminmangel

E58

Manglende kalsiuminntak
Ekskl: forstyrrelser i kalsiummetabolismen (E83.5)

følgetilstander etter kalsiummangel (E64.8)

E59

Manglende seleninntak
Keshans sykdom
Ekskl: følgetilstander etter selenmangel (E64.8)

E60

Manglende sinkinntak

E61

Mangel på andre næringselementer
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)
jodmangelrelaterte forstyrrelser i skjoldbruskkjertel (E00-E02)

E61.0

Kobbermangel

E61.1

Jernmangel
Ekskl: jernmangelanemi (D50.-)

E61.2

Magnesiummangel

E61.3

Manganmangel

E61.4

Krommangel

E61.5

Molybdenmangel

E61.6

Vanadiummangel

E61.7

Mangel på flere næringselementer

E61.8

Mangel på andre spesifiserte næringselementer

E61.9

Mangel på uspesifisert næringselement

E63

Andre mangelsykdommer
Ekskl: dehydrering (E86)

ICD-10
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«failure to thrive» (hos):
voksne (R64)
barn (R62.8)
INA (R62.8)

ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)
følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer (E64.-)
E63.0

Mangel på essensielle fettsyrer [EFA]

E63.1

Ubalanse i kostholdets bestanddeler

E63.8

Andre spesifiserte mangelsykdommer

E63.9

Uspesifisert mangelsykdom

Nutrisjonskardiomyopati INA† (I43.2*)

E64

Følgetilstander etter feilernæring og andre mangelsykdommer
Merk: Skal ikke brukes for kronisk underernæring og feilerenæring eller

mangelsykdommer. Disse kodes som pågående underernæring og feilernæring
eller mangelsykdom.
E64.0

Følgetilstander etter protein-/energiunderernæring
Ekskl: forsinket utvikling som følge av protein-/energiunderernæring (E45)

E64.1

Følgetilstander etter A-vitaminmangel

E64.2

Følgetilstander etter C-vitaminmangel

E64.3

Følgetilstander etter rakitt

Bruk om ønskelig tilleggskode (M40.1,M41.5)for å identifisere ryggdeformitet
E64.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte mangelsykdommer

E64.9

Følgetilstander etter uspesifisert mangelsykdom

Fedme og annen overernæring eller hyperalimentasjon
(E65-E68)
E65

Lokalisert fedme
Fettpute
Panniculus adiposus
Fettforkle
»Abdominal apron«

E66

Fedme
Obesitas
Ekskl: adiposogenital dystrofi (E23.6)
lipomatose INA(E88.2)
lipomatosis dolorosa[Dercums sykdom](E88.2)
Prader-Willis syndrom (Q87.1)

E66.0

Fedme som skyldes høyt kaloriinntak

E66.1

Legemiddelutløst fedme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
E66.2

Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS)
Pickwick-syndrom
Direktoratet for e-helse
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Annen spesifisert fedme

Sykelig fedme
E66.9

Uspesifisert fedme

Ukomplisert fedme INA

E67

Annen hyperalimentasjon
Tilstander som skyldes høyt inntak av enkelte næringsstoffer
Ekskl: følgetilstander etter hyperalimentasjon (E68)
hyperalimentasjon INA(R63.2)

E67.0

A-hypervitaminose

E67.1

Hyperkarotenemi

E67.2

B6-megavitaminsyndrom

E67.3

D-hypervitaminose

E67.8

Annen spesifisert hyperalimentasjon

E68

Følgetilstander etter hyperalimentasjon
Merk: Skal ikke brukes for kronisk hyperalimentasjon. Dette kodes som pågående

hyperalimentasjon.

Metabolske forstyrrelser (E70-E90)
Ekskl: 5-α-reduktasemangel (E29.1)

androgent resistens-syndrom (E34.5)
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
hemolytiske anemier som skyldes enzymforstyrrelser (D55.-)
Marfans syndrom (Q87.4)
medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

E70
E70.0

Forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer
Klassisk fenylketonuri

Føllings sykdom
E70.1

Andre hyperfenylalaninemier

E70.2

Forstyrrelse i tyrosinmetabolismen

Alkaptonuri
Hypertyrosinemi
Okronose
Tyrosinemi
Tyrosinose
E70.3

Albinisme

Albinisme:
okulokutan
okulær

Syndrom:
Chediak(-Steinbrinck)-Higashis
Cross'
Hermansky-Pudlaks

E70.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av aromatiske aminosyrer

Forstyrrelser i:
histidinmetabolismen
ICD-10
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tryptofanmetabolismen

E70.9

E71
E71.0

Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av aromatisk aminosyre

Forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer og fettsyrer
«Maple syrup urine disease»

Sykdom med forstyrrelse i leucin, isoleucin, valin og alloisoleucin-metabolismen
E71.1

Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer

Hyperleucin-isoleucinemi
Hypervalinemi
Isovalerinacidemi
Metylmalonacidemi
Propionacidemi
E71.2

Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av grenede aminosyrer

E71.3

Forstyrrelse i metabolismen av fettsyrer

Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]
Mangel på carnitinpalmityltransferase i muskel
Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt)
Ekskl: Schilders sykdom (G37.0)

E72

Andre forstyrrelser i aminosyremetabolismen
Ekskl: forstyrrelse i metabolismen av:
aromatiske aminosyrer (E70.-)
fettsyrer (E71.3)
grenede aminosyrer (E71.0-E71.2)
purin og pyrimidin (E79.-)

unormale funn uten diagnose (R70-R89)
urinsyregikt (M10.-)
E72.0

Forstyrrelser i aminosyretransport

Cystinose
Cystinuri
Fanconis syndrom
Hartnups sykdom
Lowes syndrom
Cystinlagringssykdom †(N29.8*)
Ekskl: forstyrrelser i tryptofanmetabolismen (E70.8)
E72.1

Forstyrrelse i metabolismen av svovelholdige aminosyrer

Cystationinuri
Homocystinuri
Metioninemi
Sulfittoksidasemangel
Ekskl: transcobalamin II-mangel (D51.2)
E72.2

Forstyrrelser i ureasyklus

Argininemi
Arginino-suksininsyreuri
Citrullinemi
Hyperammonemi
Ekskl: forstyrrelser i ornitinmetabolismen (E72.4)
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Forstyrrelser i metabolismen av lysin og hydroksylysin

Glutarsyreuri
Hydroksylysinemi
Hyperlysinemi
Ekskl: Refsums sykdom(G60.1)
Zellwegers syndrom(Q87.8)
E72.4

Forstyrrelser i ornitinmetabolismen

Ornitinemi (type I, II)
E72.5

Forstyrrelser i glycinmetabolismen

Hyperhydroksyprolinemi
Hyperprolinemi (type I, II)
Ikke-ketotisk hyperglycinemi
Sarkosinemi
E72.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i aminosyremetabolismen

Forstyrrelser i:
ß-aminosyremetabolismen
γ-glutamylsyklus

E72.9

E73

Uspesifisert forstyrrelse i aminosyremetabolismen

Laktoseintoleranse

E73.0

Medfødt laktasemangel

E73.1

Sekundær laktasemangel

E73.8

Annen spesifisert laktoseintoleranse

E73.9

Uspesifisert laktoseintoleranse

E74

Andre forstyrrelser i karbohydratmetabolismen
Ekskl: diabetes mellitus(E10-E14)

hypoglykemi INA(E16.2)
mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)
økt glukagonsekresjon (E16.3)
E74.0

Glykogenlagringssykdom

Hjerteglykogenose
Mangel på leverfosforylase
Sykdom:
Andersens
Coris
Forbes'
Hers'
McArdles
Pompes
Tarius
Tauris
von Gierkes

E74.1

Forstyrrelser i fruktosemetabolismen

Arvelig fruktoseintoleranse
Fruktose-1,6-difosfatasemangel
Primær fruktosuri
E74.2
ICD-10
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Galaktokinasemangel
Galaktosemi
E74.3

Andre forstyrrelser i intestinal absorpsjon av karbohydrater

Glukose-galaktose-malabsorpsjon
Invertasemangel
Ekskl: laktoseintoleranse (E73.-)
E74.4

Forstyrrelser i pyruvatmetabolismen og glukoneogenese

Mangel på:
fosfoenolpyruvat-karboksykinase
pyruvat-:
dehydrogenase
karboksylase
Ekskl: med anemi (D55.-)

E74.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i karbohydratmetabolismen

Essensiell pentosuri
Oksalose
Oksaluri
Renal glykosuri
E74.9

E75

Uspesifisert forstyrrelse i karbohydratmetabolismen

Forstyrrelser i sfingolipidmetabolismen og andre
lipidlagringsforstyrrelser
Ekskl: mukolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)

Refsums sykdom (G60.1)
E75.0

GM2-gangliosidose

GM2-gangliosidose:
hos ungdom
hos voksne
INA

Sykdom:
Sandhoffs
Tay-Sachs'

E75.1

Annen gangliosidose

Gangliosidose:
GM1
GM3
INA

Mukolipidose IV
E75.2

Annen sfingolipidose

Farbers syndrom
Metakromatisk leukodystrofi
Sulfatasemangel
Sykdom:
Fabry(-Anderson)s
Gauchers
Krabbes
Niemann-Picks
Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder](E71.3)

E75.3

Uspesifisert sfingolipidose
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Nevronal ceroid lipofuscinose

Sykdom:
Battens
Bielschowsky(-Jansky)s
Kufs'
Spielmeyer-Vogts

E75.5

Andre spesifiserte lipidlagringsforstyrrelser

Cerebrotendinøs xantomatose[van Bogaert-Scherer-Epstein]
Wolmans sykdom
E75.6

E76
E76.0

Uspesifisert lipidlagringsforstyrrelse

Forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen
Mukopolysakkaridose , type I

Syndrom:
Hurler-Scheies
Hurlers
Scheies

E76.1

Mukopolysakkaridose, type II

Hunters syndrom
E76.2

Andre mukopolysakkaridoser

ß-glucuronidasemangel
Mukopolysakkaridose, type III, IV, VI, VII
Syndrom:
Maroteaux-Lamys (lett/alvorlig)
Morquio(-lignende) (klassisk)
Sanfilippos (type B/type C/type D)

E76.3

Uspesifisert mukopolysakkaridose

E76.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i glukosaminoglykanmetabolismen

E76.9

Uspesifisert forstyrrelse i glukosaminoglykanmetabolismen

E77
E77.0

Forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen
Defekter i posttranslasjonell modifikasjon av lysosomale enzymer

Mukolipidose II [I-cellesykdom]
Mukolipidose III [pseudo-Hurler-polydystrofi]
E77.1

Defekter i nedbrytingen av glykoprotein

Aspartylglukosaminuri
Fucosidose
Mannosidose
Sialidosis[mukolipidose I]
E77.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i glykoproteinmetabolismen

E77.9

Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen

E78

Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier
Ekskl: sfingolipidose (E75.0-E75.3)

E78.0

Ren hyperkolesterolemi

Familiær hyperkolesterolemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIa
Hyperbetalipoproteinemi
ICD-10
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Hyperlipidemi, gruppe A
Hyperlipoproteinemi, LDL-type [«low-density»-lipoprotein-type]
E78.1

Ren hyperglyseridemi

Endogen hyperglyseridemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IV
Hyperlipidemi, gruppe B
Hyperlipoproteinemi, VLDL-type [«very-low-density»-lipoprotein-type]
Hyperprebetalipoproteinemi
E78.2

Blandet hyperlipidemi

Fredricksons hyperlipoproteinemi, type IIb eller III
Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyseridemi
Hyperlipidemi, gruppe C
Hyperlipoproteinemi type III
Tubero-eruptivt-xantom
Xanthoma tuberosum
Ekskl: cerebrotendinøs xantomatose [van Bogaert-Scherer-Epstein](E75.5)
E78.3

Hyperkylomikronemi

Blandet hyperglyseridemi
Fredricksons hyperlipoproteinemi, type I eller V
Hyperlipidemi, gruppe D
E78.4

Annen hyperlipidemi

Familiær kombinert hyperlipidemi
E78.5

Uspesifisert hyperlipidemi

E78.6

Lipoproteinmangel

A-betalipoproteinemi
«HDL»-mangel [«high-density»-lipoproteinmangel]
Hypoalfalipoproteinemi
Hypobetalipoproteinemi (familiær)
Lecitinkolesterolacyltransferase-mangel
Tangiers sykdom
E78.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen

E78.9

Uspesifisert forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen

E79

Forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin
Ekskl: kombinerte immunsviktforstyrrelser (D81.-)

nyresten (N20.0)
orotacidurisk anemi (D53.0)
urinsyregikt (M10.-)
xeroderma pigmentosum(Q82.1)
E79.0

Hyperurikemi uten symptomer på inflammatorisk artritt og avleiringssykdom

Asymptomatisk hyperurikemi
E79.1

Lesch-Nyhans syndrom

E79.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i metabolismen av purin og pyrimidin

Arvelig xantinuri
E79.9

Uspesifisert forstyrrelse i metabolismen av purin og pyrimidin
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Forstyrrelser i metabolismen av porfyrin og bilirubin
Inkl: defekter i katalase og peroksidase

E80.0

Arvelig erytropoetisk porfyri

Erytropoetisk protoporfyri
Medfødt erytropoetisk porfyri
E80.1

Porphyria cutanea tarda

E80.2

Annen porfyri

Arvelig koproporfyri
Porfyri:
akutt intermitterende (hepatisk)
INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
E80.3

Defekter i katalase og peroksidase

Acatalasia[Takahara]
E80.4

Gilberts syndrom

E80.5

Crigler-Najjars syndrom

E80.6

Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen

Dubin-Johnsons syndrom
Rotors syndrom
E80.7

E83

Uspesifisert forstyrrelse i bilirubinmetabolismen

Forstyrrelser i mineralmetabolismen
Ekskl: D-vitaminmangel (E55.-)

forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (E20-E21)
manglende mineralinntak (E58-E61)
E83.0

Forstyrrelser i kobbermetabolismen

Hepatolentikulær degenerasjon
Menkes sykdom
Wilsons sykdom
E83.1

Forstyrrelser i jernmetabolismen

Hemokromatose
Ekskl: jernmangelanemi (D50.-)
sideroblastanemi (D64.0-D64.3)
E83.2

Forstyrrelser i sinkmetabolismen

Enteropatisk akrodermatitt
E83.3

Forstyrrelser i fosformetabolismen og fosfataser

D-vitaminresistent:
osteomalasi
rakitt

Familiær hypofosfatemi
Hypofosfatasi
Mangel på sur fosfatase
Ekskl: osteomalasi hos voksne (M83.-)
osteoporose (M80-M81)
E83.4

Forstyrrelser i magnesiummetabolismen

Hypermagnesemi
ICD-10
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Hypomagnesemi
E83.5

Forstyrrelser i kalsiummetabolismen

Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
Idiopatisk hyperkalsiuri
Ekskl: hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3)
kondrokalsinose (M11.1-M11.2)
E83.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i mineralmetabolismen

E83.9

Uspesifisert forstyrrelse i mineralmetabolismen

E84

Cystisk fibrose

E84.0

Cystisk fibrose med lungesymptomer

E84.1

Cystisk fibrose med tarmsymptomer

Mekoniumileus ved cystisk fibrose† (P75*)
Distalt tarmobstruksjonsyndrom
Ekskl: mekoniumobstruksjon (ileus) når cystisk fibrose er blitt utelukket (P76.0)
E84.8

Cystisk fibrose med andre spesifiserte symptomer

E84.9

Uspesifisert cystisk fibrose

E85

Amyloidose
Ekskl: Alzheimers sykdom (G30.-)

E85.0

Familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose

Arvelig amyloid nefropati
Familiær middelhavsfeber
E85.1

Familiær arvelig nevrogen amyloidose

Amyloid polynevropati (portugisisk)
E85.2

Uspesifisert familiær arvelig amyloidose

E85.3

Sekundær systemisk amyloidose

Hemodialyseassosiert amyloidose
E85.4

Organbegrenset amyloidose

Lokalisert amyloidose
E85.8

Annen spesifisert amyloidose

E85.9

Uspesifisert amyloidose

E86

Dehydrering
Hypovolemi
Redusert plasmavolum eller ekstracellulært væskevolum
Ekskl: dehydrering hos nyfødt (P74.1)
hypovolemisk sjokk:
postoperativt (T81.1)
traumatisk (T79.4)
INA(R57.1)

E87
E87.0

Andre forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base- balanse
Hyperosmolalitet og hypernatremi

Na-overbelastning
Na-overskudd
Direktoratet for e-helse
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Hypoosmolalitet og hyponatremi

Na-mangel
Ekskl: syndrom som skyldes for høy sekresjon av antidiuretisk hormon (E22.2)
E87.2

Acidose

Acidose:
melkesyre
metabolsk
respiratorisk
INA
Ekskl: diabetisk acidose (E10-E14 med felles fjerdetegn .1)

E87.3

Alkalose

Alkalose:
metabolsk
respiratorisk
INA

E87.4

Blandet forstyrrelse i syre-base-balanse

E87.5

Hyperkalemi

Kaliumoverbelastning
Kaliumoverskudd
E87.6

Hypokalemi

Kaliummangel
E87.7

Væskeoverbelastning
Ekskl: ødem (R60.-)

E87.8

Andre forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalanse, ikke klassifisert annet sted

Elektrolyttubalanse INA
Hyperkloremi
Hypokloremi

E88

Andre metabolske forstyrrelser
Ekskl: histiocytose X (kronisk) (C96.6)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
E88.0

Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted

α-1-antitrypsinmangel
Bisalbuminemi
Ekskl: forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen (E78.-)
M-komponent av usikker betydning (MGUS) (D47.2)
polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
E88.1

Lipodystrofi, ikke klassifisert annet sted

Lipodystrofi INA
Ekskl: Whipples sykdom (K90.8)
E88.2

Lipomatose, ikke klassifisert annet sted

Lipomatose INA
Lipomatosis dolorosa[Dercums sykdom]
E88.3

Tumorlysesyndrom

Tumorlyse (etter antineoplastisk behandling)(spontan)
ICD-10
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Andre spesifiserte metabolske forstyrrelser

Launois-Bensaudes adenolipomatose
Trimetylaminuri
E88.9

E89
E89.0

Uspesifisert metabolsk forstyrrelse

Endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hypotyreose etter bestråling
Postoperativ hypotyreose
E89.1

Hypoinsulinemi etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hyperglykemi etter pankreatektomi
Postoperativ hypoinsulinemi
E89.2

Hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Paratyreopriv tetani
E89.3

Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hypopituitarisme etter bestråling
E89.4

Eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E89.5

Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

E89.6

Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Binyrebark eller -marg
E89.8

Andre spesifiserte endokrine og metabolske forstyrrelser etter kirurgiske og
medisinske prosedyrer

E89.9

Uspesifisert endokrin og metabolsk forstyrrelse etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer

E90 * Ernæringsforstyrrelser og metabolske forstyrrelser ved sykdommer
klassifisert annet sted
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Kapittel V
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)
Inkl: Forstyrrelser i psykisk utvikling
Ekskl: symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

(R00-R99)
Merk: Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk for dette kapitlet.

Kategoriblokker
F00-F09
Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
F10-F19
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
F20-F29
Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
F30-F39
Affektive lidelser
F40-F48
Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
F50-F59
Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-F69
Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
F70-F79
Psykisk utviklingshemming
F80-F89
Utviklingsforstyrrelser
F90-F98
Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og
ungdomsalder
F99
Uspesifisert psykisk lidelse
Stjernekategorier
F00* Demens ved Alzheimers sykdom
F02* Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser (F00F09)
Dette avsnittet omfatter en rekke psykiske lidelser som alle har en påviselig etiologi i
hjernesykdom, hjerneskade eller annen skade som fører til dysfunksjon i hjernen. Dysfunksjonen
kan være primær, som ved sykdommer og skader som direkte og selektivt påvirker hjernen, eller
den kan være sekundær, som ved systemiske sykdommer og forstyrrelser som angriper hjernen bare
som ett av flere involverte organer eller organsystemer.
Demens (F00-F03) er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt,
der flere høyere kortikale funksjoner blir forstyrret, herunder hukommelse, tenkeevne,
orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft.
Bevissthetsnivået er ikke redusert. Svekkelsen i kognitive funksjoner blir vanligvis ledsaget av, men
kan også komme etter, svekkelser i følelsesmessig kontroll, sosial atferd eller motivasjon. Demens
forekommer ved Alzheimers sykdom, karsykdom i hjernen og andre tilstander som primært eller
sekundært påvirker hjernen.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.

F00 * Demens ved Alzheimers sykdom (G30.-†)
Alzheimers sykdom er en primær degenerativ hjernesykdom av ukjent etiologi med
karakteristiske nevropatologiske og nevrokjemiske kjennetegn. Lidelsen begynner
vanligvis snikende og utvikler seg sakte, men jevnt over flere år.
F00.0 * Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut (G30.0†)

Demens ved Alzheimers sykdom med debut før fylte 65 år, med relativt rask forverring
og markerte multiple forstyrrelser i høyere kortikale funksjoner.
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Inkl: Alzheimers sykdom, type 2

presenil demens, Alzheimers type
primær degenerativ demens av Alzheimers type, presenil debut
F00.1 * Demens ved Alzheimers sykdom med sen debut (G30.1†)

Demens ved Alzheimers sykdom med debut etter fylte 65 år, vanligvis sent i 70-årene
eller senere, med langsom progresjon og med hukommelsessvikt som viktigste
kjennetegn.
Inkl: Alzheimers sykdom, type 1
primær degenerativ demens av Alzheimers type, debut etter fylte 65 år
senil demens, Alzheimers type
F00.2 * Demens ved Alzheimers sykdom, atypisk eller blandet type (G30.8†)

Atypisk demens, Alzheimers type
F00.9 * Uspesifisert demens ved Alzheimers sykdom (G30.9†)

F01

Vaskulær demens
Vaskulær demens er en følge av hjerneinfarkt som skyldes karsykdom, herunder
hypertensiv karsykdom i hjernen. Infarktene er vanligvis små, men har kumulativ
virkning. Tilstanden debuterer vanligvis sent i livet.
Inkl: arteriosklerotisk demens

F01.0

Vaskulær demens med akutt debut

Utvikler seg raskt etter en rekke slag som skyldes trombose, emboli eller blødning i
hjernen. I sjeldne tilfeller kan ett enkeltstående større infarkt være årsaken.
F01.1

Multiinfarktdemens

Begynner gradvis etter en rekke forbigående iskemiske episoder som fører til en
opphopning av infarkter i hjerneparenkymet.
Inkl: hovedsakelig kortikal demens
F01.2

Subkortikal vaskulær demens

Omfatter tilfeller med hypertensjon i sykehistorien og områder med iskemisk ødeleggelse
i den dype hvite substansen i hjernens hemisfærer. Hjernebarken er vanligvis intakt, og
dette står i motsetning til det kliniske bildet, som kan ligne svært mye på demens ved
Alzheimers sykdom.
F01.3

Blandet kortikal og subkortikal vaskulær demens

F01.8

Annen spesifisert vaskulær demens

F01.9

Uspesifisert vaskulær demens

F02 * Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Tilfeller av demens som skyldes, eller som antas å skyldes, andre årsaker enn Alzheimers
sykdom eller karsykdom i hjernen. Demensen kan debutere når som helst i livet, men
sjelden i høy alder.
F02.0 * Demens ved Picks sykdom (G31.0†)

Progressiv demens med debut midt i livet, kjennetegnet ved tidlige, langsomt
progredierende personlighetsforandringer og sosial dysfunksjon, fulgt av svekkelse av
intellekt, hukommelse og språkfunksjoner, med apati, eufori og noen ganger
ekstrapyramidale fenomener.
F02.1 * Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom (A81.0†)

Progressiv demens med omfattende nevrologiske tegn, som skyldes spesifikke
nevropatologiske forandringer som antas å skyldes overførbart agens. Debuterer
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vanligvis midtveis eller sent i livet, men kan inntreffe når som helst i voksen alder.
Forløpet er subakutt, og fører til døden innen 1-2 år.
F02.2 * Demens ved Huntingtons sykdom (G10 †)

Demens som opptrer som del av en omfattende degenerasjon av hjernen. Lidelsen blir
overført ved ett enkeltstående autosomalt dominant gen. Symptomene viser seg typisk
først i 30- eller 40 års alder. Progresjonen er langsom, og fører vanligvis til døden innen
10-15 år.
Inkl: demens ved Chorea Huntington
F02.3 * Demens ved Parkinsons sykdom (G20 †)

Demens som utvikler seg under forløpet av konstatert Parkinsons sykdom. Ingen
spesielle kliniske særtrekk er hittil påvist.
Inkl: demens ved:
Paralysis agitans
Parkinsonisme

F02.4 * Demens ved aids (hiv-infeksjon) [hiv-sykdom](B22.0†)

Demens som utvikler seg under forløpet av aids, og som ikke lar seg forklare ved noen
annen sykdom eller tilstand som forekommer samtidig.
F02.8 * Demens ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted

Demens ved:
cerebral lipidose (E75.-†)
epilepsi (G40.-†)
hepatolentikulær degenerasjon (E83.0†)
hyperkalsemi (E83.5†)
hypotyreose, ervervet (E01.-†, E03.-†)
intoksikasjoner (T4n-T65†)
systemisk lupus erythematosus(M32.-†)
multippel sklerose (G35†)
nevrosyfilis (A52.1†)
niacinmangel [pellagra](E52†)
polyarteritis nodosa(M30.0†)
trypanosomiasis(B56.-†, B57.-†)
vitamin B12-mangel (E53.8†)
Wilsons sykdom (E83.0†)
uremi (N18.5†)
Demens med Lewy-legeme(r) (G31.8)

F03

Annen og uspesifisert demens
Presenil demens INA
Presenil psykotisk lidelse INA
Senil demens INA
Senil deprimert eller paranoid type
Senil psykotisk lidelse INA

Primær degenerativ demens INA
Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi delir eller akutt forvirringstilstand i tillegg til
demens
Ekskl: senilitet INA(R54)

F04

Organisk amnestisk syndrom, (spesifikk hukommelseslidelse) ikke
utløst av alkohol eller psykoaktive stoffer
Syndrom med markant svikt i korttids- og langtidshukommelse, mens umiddelbar
erindring er bevart. Svekket evne til å lære nytt stoff og desorientering med hensyn til tid.
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Konfabulering kan være et uttalt fenomen, men persepsjon og andre kognitive
funksjoner, inkludert intellekt, er vanligvis intakte. Prognosen avhenger av forløpet av
den underliggende lidelsen.
Inkl: Korsakoffs psykose eller syndrom, ikke-alkoholisk
Ekskl: amnesi:
anterograd (R41.1)
dissosiativ (F44.0)
retrograd (R41.2)
INA(R41.3)

Korsakoffs syndrom:
alkoholutløst eller uspesifisert (F10.-)
utløst av andre psykoaktive stoffer (F11-F19 som alle har amnestisk syndrom med felles
fjerdetegn .6)

F05

Delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer
Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak, som kjennetegnes av samtidig
forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne, hukommelse,
psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn-våkenhets-rytme. Varigheten er skiftende, og
alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig.
Inkl: akutt eller subakutt:
forvirringstilstand (ikke-alkoholisk)
hjernesyndrom
infeksiøs psykotisk lidelse
organisk reaksjon
psykoorganisk syndrom
Ekskl: delirium tremens, alkoholutløst eller uspesifisert (F10)

F05.0

Delirium som ikke forekommer i forbindelse med demens

F05.1

Delirium i forbindelse med demens

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi type demens
F05.8

Annet spesifisert delirium

Delirium av annen og blandet opprinnelse
Postoperativt delirium
F05.9

F06

Uspesifisert delirium

Andre psykiske lidelser som skyldes skade eller dysfunksjon i
hjernen eller fysisk sykdom
Omfatter forskjellige psykiske lidelser som årsaksmessig er knyttet til
hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes primær hjernesykdom, systemisk sykdom som
påvirker hjernen sekundært, eksogene giftige (toxiske) substanser eller hormoner,
endokrine forstyrrelser eller andre somatiske lidelser.
Ekskl: psykiske lidelser forbundet med:
delirium(F05.-)
demens som klassifisert i (F00-F03)

psykiske lidelser som skyldes alkohol og andre psykoaktive stoffer (F10-F19)
F06.0

Organisk hallusinose

Forstyrrelse med vedvarende eller tilbakevendende hallusinasjoner, vanligvis visuelle
eller auditive, som opptrer ved klar bevissthet, med eller uten sykdomserkjennelse.
Hallusinasjonene kan videreutvikles til vrangforestillinger, men disse vil ikke dominere
det kliniske bildet, og innsikten kan være bevart.
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Inkl: organisk hallusinatorisk tilstand (ikke-alkoholisk)
Ekskl: alkoholisk hallusinose (F10.-)

schizofreni (F20.-)
F06.1

Organisk kataton lidelse

Tilstand kjennetegnet av nedsatt (stupor) eller økt (eksitasjon) psykomotorisk aktivitet i
tilknytning til katatone symptomer. De psykomotoriske forstyrrelsene kan veksle mellom
stupor og eksitasjon.
Ekskl: kataton schizofreni (F20.2)
stupor:
dissosiativ (F44.2)
INA(R40.1)

F06.2

Organisk paranoid lidelse [schizofrenilignende lidelse]

Lidelse der vedvarende eller tilbakevendende vrangforestillinger dominerer det kliniske
bildet. Vrangforestillingene kan være ledsaget av hallusinasjoner. Symptomer som
minner om schizofreni, som bisarre hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser, kan være til
stede.
Inkl: organisk vrangforestillingslidelse
schizofrenilignende psykotisk lidelse ved epilepsi
Ekskl: psykotisk lidelse:
akutt og forbigående (F23.-)
utløst av psykoaktive stoffer (F11-F19 med felles fjerdetegn .5)
vedvarende med vrangforestillinger (F22.-)

schizofreni (F20.-)
F06.3

Organiske affektive lidelser [stemningslidelser]

Lidelser kjennetegnet ved endring i stemningsleie eller affekt, vanligvis ledsaget av
endring i det generelle aktivitetsnivået i depressiv, hypoman, manisk eller bipolar retning
(se F30-F38), men som oppstår som følge av organisk lidelse.
Ekskl: affektive lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F30-F39)
F06.4

Organisk angstlidelse

Lidelse kjennetegnet ved de viktigste symptomene på generalisert angstlidelse (F41.1),
panikklidelse (F41.0), eller en kombinasjon av begge, men som oppstår som følge av
organisk lidelse.
Ekskl: angstlidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F41.-)
F06.5

Organisk dissosiativ lidelse

Lidelse kjennetegnet ved delvis eller fullstendig tap av normal integrasjon mellom
erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og kontroll av
kroppsbevegelser (se F44.-), men som oppstår som følge av organisk lidelse.
Ekskl: dissosiative lidelser [konversjonslidelser], ikke-organiske eller uspesifiserte
(F44.-)
F06.6

Organisk emosjonell labilitet [asteni]

Lidelse kjennetegnet ved følelsesmessig inkontinens eller labilitet, trettbarhet og tretthet,
og en rekke ubehagelige fysiske fornemmelser (f eks svimmelhet) og smerter, men som
oppstår som følge av organisk lidelse.
Ekskl: somatoforme lidelser, ikke-organiske eller uspesifiserte (F45.-)
F06.7

Lett organisk kognitiv lidelse

Lidelse kjennetegnet ved hukommelsessvikt, lærevansker og svekket evne til å
konsentrere seg om en oppgave lenger enn i korte perioder. Det foreligger ofte en uttalt
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følelse av psykisk tretthet ved intellektuelle oppgaver, og innlæring oppleves subjektivt
som vanskelig, selv når den er objektivt vellykket. Ingen av disse symptomene er så
alvorlige at diagnosen demens (F00-F03) eller delirium (F05.-) kan stilles. Diagnosen
skal bare stilles i tilknytning til en spesifisert legemlig sykdom, og ikke hvis noen av de
psykiske lidelsene eller atferdsforstyrrelsene som er klassifisert i F10-F99 er til stede.
Lidelsen kan inntreffe før, samtidig med eller etter en lang rekke infeksjoner og
legemlige sykdommer, både i hjernen og systemisk, men det foreligger ikke
nødvendigvis direkte holdepunkter for påvirkning av hjernen. Lidelsen kan skilles fra
postencefalittisk syndrom (F07.1) eller postkommosjonelt syndrom (F07.2) ved annen
etiologi, færre og som regel mildere symptomer, og vanligvis kortere varighet.
F06.8

Andre spesifiserte organiske psykiske lidelser

Epileptisk psykotisk lidelse INA
Ekskl: kompleks partiell status epileptikus(G41.2)
F06.9

Uspesifisert organisk psykisk lidelse

Organisk:
hjernesyndrom INA
psykisk lidelse INA

F07

Personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes
sykdom, skade og dysfunksjon i hjernen
Personlighets- eller atferdsforandring som skyldes følgetilstand etter aktuell sykdom,
skade eller dysfunksjon i hjernen.

F07.0

Organisk personlighetsforstyrrelse

Forstyrrelse kjennetegnet ved betydelig forandring av premorbid atferdsmønster, spesielt
uttrykt i følelser, behov og impulser. Svikt i kognitive funksjoner og tenkeevne, samt
endret seksualatferd kan også være del av det kliniske bildet.
Inkl: frontallappssyndrom
limbisk epileptisk personlighetssyndrom
lobotomisyndrom
organisk pseudopsykopatisk personlighet
organisk pseudoretardert personlighet
postleukotomisyndrom
Ekskl: postencefalittisk syndrom (F07.1)

postkommosjonelt syndrom (F07.2)
spesifikk personlighetsforstyrrelse (F60.-)
varig personlighetsforandring etter:
katastrofeopplevelse (F62.0)
psykisk lidelse (F62.1)

F07.1

Postencefalittisk syndrom

Uspesifikke og skiftende atferdsendringer etter gjennomgått virusencefalitt eller
bakteriell encefalitt. Tilstanden er reversibel, til forskjell fra organisk
personlighetsforstyrrelse.
Ekskl: organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)
F07.2

Posttraumatisk hjernesyndrom

Syndrom etter hodeskade (vanligvis med bevissthetstap), og som omfatter en rekke
forskjellige symptomer, som hodepine, svimmelhet, tretthet, irritabilitet, vansker med
konsentrasjon og utførelse av intellektuelle oppgaver, hukommelsessvikt, søvnløshet og
redusert toleranse for stress, følelsesmessig belastning eller alkohol.
Inkl: postkommosjonelt syndrom
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postkontusjonelt syndrom (encefalopati)
Ekskl: akutt hjernerystelse (S06.0)

F07.8

Andre spesifiserte organiske personlighets- og atferdsforstyrrelser

Organisk affektiv lidelse knyttet til høyre hjernehalvdel
F07.9

Uspesifisert organisk personlighets- og atferdsforstyrrelse

Organisk psykosyndrom

F09

Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse
Inkl: psykose organisk INA

psykose symptomatisk INA
Ekskl: psykotisk lidelse INA(F29)

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av
psykoaktive stoffer (F10-F19)
Denne delen inneholder ulike lidelser med forskjellig alvorlighetsgrad og klinisk utforming, men
som alle har det fellestrekket at de kan henføres til bruk av en eller flere psykoaktive stoffer som
kan være medisinsk forskrevet eller ikke. Det tredje tegnet i sykdomskoden identifiserer aktuelt
stoff, og fjerdetegnet spesifiserer klinisk tilstand. Kodene brukes som angitt for hvert spesifisert
stoff, men det må bemerkes at ikke alle koder på fjerdetegnsnivå kan benyttes for alle stoffer.
Identifikasjonen av det psykoaktive stoffet bør bygge på så mange informasjonskilder som mulig.
Dette omfatter selvrapportering, analyse av prøver fra blod og andre kroppsvæsker, karakteristiske
fysiske og psykiske symptomer, kliniske tegn og atferd, samt andre holdepunkter, for at pasienten er
i besittelse av et visst stoff eller komparentopplysninger. Mange bruker mer enn én type psykoaktivt
stoff. Når det er mulig, skal hoveddiagnosen kodes etter det stoffet eller klassen av stoffer som har
forårsaket eller bidratt mest til det aktuelle kliniske syndromet. Andre diagnoser skal kodes når
andre psykoaktive stoffer har blitt inntatt i intoksikasjonsdoser (felles fjerdetegn .0) eller i en grad
som medfører skade (felles fjerdetegn .1), avhengighet (felles fjerdetegn .2) eller andre lidelser
(felles fjerdetegn .3-.9).
Bare i tilfeller der mønsteret for stoffinntaket er kaotisk og tilfeldig, eller der man ikke kan skille
effekten av forskjellige psykoaktive stoffer fra hverandre, skal diagnosen lidelser som skyldes bruk
av flere stoffer (F19.-) brukes.
Ekskl: misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)
Følgende underklassifikasjon på fjerdetegnsnivå kan brukes for kategoriene F10-F19:
.0Akutt intoksikasjon

Tilstand som skyldes inntak av et psykoaktivt stoff som resulterer i forstyrrelser av
bevissthetsnivå, kognisjon, persepsjon, følelser eller atferd, eller andre psykofysiologiske
funksjoner og reaksjoner. Forstyrrelsen er direkte relatert til de akutte farmakologiske
effektene av stoffet, og går fullstendig tilbake med unntak av når vevsskade eller andre
komplikasjoner har oppstått. Komplikasjonene kan omfatte traumer, aspirasjon av oppkast,
delirium, koma, kramper eller andre medisinske komplikasjoner. Komplikasjonene avhenger
av stoffets farmakologiske egenskaper og administrasjonsmåten.
Inkl: akutt beruselse (ved alkoholisme)
«bad trips» (narkotiske stoffer)
beruselse INA
patologisk intoksikasjon, rus
transe og besettelse ved intoksikasjon med psykoaktive stoffer
Ekskl: forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4n-T50)
.1Skadelig bruk
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Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk
(som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive
stoffer), eller psykisk (f eks episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum).
Inkl: misbruk av psykoaktivt stoff
.2Avhengighetssyndrom

En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt
stoffbruk. Vanligvis har brukeret sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere
bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere
prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk
abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f
eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere
spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.
Inkl: dipsomani
kronisk alkoholisme
stoffavhengighet
.3Abstinenstilstand

En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt
eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet.
Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff
og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinenstilstanden kan ledsages
av kramper.
.4Abstinenstilstand med delirium

En tilstand der abstinens som definert ved det felles fjerdetegnet .3 er komplisert med
delirium som definert i F05.-. Kramper kan også forekomme. Dersom organiske faktorer
også synes å spille en etiologisk rolle, skal tilstanden klassifiseres som F05.8.
Inkl: delirium tremens (alkoholindusert)
.5Psykotisk lidelse

En gruppe psykotiske symptomer som opptrer under eller etter bruk av et psykoaktivt stoff,
men som ikke kan forklares ved akutt intoksikasjon alene og som ikke er del av en
abstinenstilstand. Lidelsen kjennetegnes av hallusinasjoner (typisk hørsel, men ofte mer enn
én sansemodalitet), perseptuelle forstyrrelser, vrangforestillinger (ofte av paranoid natur),
psykomotorisk forstyrrelse (eksitasjon eller stupor), og unormale følelser som kan variere
fra intens frykt til ekstase. Sensoriet er vanligvis klart, men det kan være noe
bevissthetssvekkelse uten alvorlig forvirring.
Inkl: alkoholisk hallusinose
alkoholisk paranoia
alkoholisk psykotisk lidelse INA
alkoholisk sjalusi
Ekskl: residual- eller sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av alkohol eller annet

psykoaktivt stoff (F10-F19 med .7 som felles fjerdetegn)
.6Amnestisk syndrom

Syndrom preget av kronisk og fremtredende svekkelse av korttids- og langtidshukommelse.
Umiddelbar erindring er vanligvis bevart, og korttidshukommelsen er mer forstyrret enn
langtidshukommelsen. Det foreligger vanligvis forstyrrelser av tidssans og oppfattelse av
tidligere hendelsesrekkefølge, og likedeles ved innlæring av nytt materiale. Tydelig
konfabulering kan også forekomme. Andre kognitive funksjoner er vanligvis ganske godt
bevart, og amnestiske defekter er vanligvis langt mer uttalt enn andre forstyrrelser.
Inkl: amnestisk lidelse, alkohol- eller stoffremkalt
Korsakoffs psykose eller syndrom fremkalt av alkohol eller andre psykoaktive stoffer
eller uspesifisert

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

161

Bruk om ønskelig tilleggskode (E51.2† G32.8*) når tilstanden er forbundet med
Wernickes encefalopati eller syndrom.
Ekskl: ikke-alkoholisk Korsakoffs psykose eller syndrom (F04)
.7Residual tilstand eller sent innsettende psykotisk lidelse

Lidelse der forandringer av kognisjon, følelser, personlighet eller atferd fremkalt av alkohol
eller psykoaktive stoffer vedvarer så lenge at det ikke utelukkende er en direkte effekt av
stoffet. Lidelsens utbrudd må være direkte forbundet med bruk av det psykoaktive stoffet.
Tilfeller der det første utbruddet av lidelsen skjer senere enn episodene med slik stoffbruk,
skal bare kodes her hvis det foreligger klare og sterke holdepunkter for å knytte lidelsen til
restvirkninger av det psykoaktive stoffet. «Flashbacks» kan skilles delvis fra psykotiske
tilstander gjennom sin episodiske natur, svært korte varighet og ved sin gjentagelse av
tidligere erfaringer knyttet til alkohol eller psykoaktive stoffer.
Inkl: alkoholisk demens INA
demens og andre mildere former av vedvarende svekkelse av kognitive funksjoner
«flashbacks»
kronisk alkoholbasert hjernesyndrom
posthallusinogen persepsjonsforstyrrelse
residual affektiv lidelse (stemningslidelse)
residualforstyrrelse av personlighet og atferd
sent innsettende psykotisk lidelse fremkalt av psykoaktive stoffer
Ekskl: alkohol- eller psykoaktivt stoff-indusert:
Korsakoffs syndrom (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)
psykotiske lidelser (F10-F19 med felles fjerdetegn .5)
.8Andre spesifiserte psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser
.9Uspesifisert psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse

F10

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F11

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F12

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av
cannabinoider
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F13

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av
sedativa og hypnotika
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F14

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F15

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre
stimulanter, inklusive kaffein
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F16

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av
hallusinogener
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F17
ICD-10
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(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F18

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige
løsemidler
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)

F19

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere
stoffer
(se innledende tekst i kategoriblokk F10-F19 for underinndeling)
Kategorien skal brukes når to eller flere kjente stoffer brukes, men det er umulig å si
hvilket stoff som bidrar mest til lidelsen. Kategorien skal også brukes når den eksakte
identiteten til noen av, eller alle, de psykoaktive stoffene er usikker eller ukjent, siden
mange som bruker flere stoffer heller ikke selv vet i detalj hva de tar.
Inkl: stoffmisbruk INA

Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (F20F29)
Dette avsnittet omfatter schizofreni som det viktigste medlemmet av gruppen, schizotyp lidelse,
vedvarende paranoide lidelser og en stor gruppe av akutte og forbigående psykotiske lidelser.
Schizoaffektive lidelser er beholdt her til tross for at syndromet er kontroversielt.

F20

Schizofreni
Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av fundamentale og karakteristiske
endringer av tenkning og persepsjon, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet
og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss kognitiv forstyrrelse
kan utvikles over tid. De viktigste psykopatologiske fenomenene omfatter tankeekko,
tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger når det gjelder
persepsjon og kontroll, influens eller passivitetsbevissthet, hallusinatoriske stemmer som
kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative
symptomer.
Schizofrene lidelsers forløp kan være kontinuerlig eller episodisk med progredierende
eller stabil defekt, eller det kan være en eller flere episoder med fullstendig eller delvis
remisjon. Diagnosen schizofreni skal ikke stilles hvis det foreligger uttalte depressive
eller maniske symptomer, unntatt der schizofrenisymptomene var tilstede før den
affektive lidelsen. Diagnosen schizofreni skal heller ikke stilles ved åpenbar
hjerneorganisk sykdom eller under intoksikasjon eller abstinens. Lignende lidelser som
utvikler seg ved epilepsi eller annen hjerneorganisk sykdom skal klassifiseres under
F06.2, og de som er fremkalt av psykoaktive stoffer under F10-F19 med felles
fjerdetegn .5.
Ekskl: schizofren reaksjon (F23.2)
schizofreni:
akutt - cyklisk (F25.2)
akutt (udifferensiert) (F23.2)

schizotyp lidelse (F21)
F20.0

Paranoid schizofreni

Paranoid schizofreni domineres av relativt stabile, vrangforestillinger (ofte paranoide),
som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig for hørsel, og perseptuelle
forstyrrelser. Forstyrrelser av affekt (evt i følelseslivet), vilje og tale, og katatone
symptomer er enten fraværende eller lite fremtredende.
Inkl: parafreni
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Ekskl: paranoia(F22.0)

paranoid involusjonslidelse (F22.8)
F20.1

Hebefren schizofreni

Schizofreni med fremtredende affektive forandringer, flytende og fragmenterte
vrangforestillinger og hallusinasjoner, uansvarlig og uforutsigbar atferd og ofte aparte
manerer. Stemningen er overflatisk og inadekvat, tankegangene uorganisert og talen
usammenhengende. Det foreligger tilbøyelighet til sosial tilbaketrekking. Prognosen er
vanligvis dårlig, som følge av rask utvikling av «negative» symptomer, som særlig
følelsesavflatning og tap av viljestyrken. Vanligvis skal hebefreni bare diagnostiseres hos
ungdom og unge voksne.
Inkl: disorganisert schizofreni
hebefreni
F20.2

Kataton schizofreni

Kataton schizofreni preges av fremtredende motoriske forstyrrelser som kan veksle
mellom ytterpunkter som hyperkinesi og stupor, eller automatisk lydighet og
negativisme. Tvungne kroppsstillinger eller holdninger kan opprettholdes i lang tid.
Episoder med voldsom uro kan være et fremtredende kjennetegn. De katatone
fenomenene kan være ledsaget av en drømmelignende (oneiroid) tilstand med livlige
sceniske hallusinasjoner.
Inkl: kataton stupor
schizofren:
katalepsi
katatoni
flexibilitas cerea

F20.3

Udifferensiert schizofreni

Psykotiske lidelser som oppfyller de generelle diagnostiske kriteriene for schizofreni,
men som ikke passer med noen av beskrivelsene under F20.0-F20.2, eller som frembyr
symptomer på mer enn én av dem uten at et spesielt sett diagnostiske kriterier dominerer.
Atypisk schizofreni
Ekskl: akutt schizofreni-lignende psykotisk lidelse (F23.2)
kronisk udifferensiert schizofreni (F20.5)
post-schizofren depresjon (F20.4)
F20.4

Post-schizofren depresjon

Depresjonsperiode som kan være langvarig, som oppstår etter en schizofren lidelse. Noen
symptomer på schizofreni, enten «positive» eller «negative» må fortsatt være til stede,
men dominerer ikke lenger det kliniske bildet. Disse depressive tilstandene ledsages av
økt selvmordsrisiko. Hvis pasienten ikke lenger har symptomer på schizofreni, skal
diagnosen være depressiv episode (F32.-). Hvis symptomene på schizofreni fortsatt er
blomstrende og fremtredende, skal diagnosen være den undergruppen av schizofreni som
passer (F20.0-F20.3).
Inkl: post-schizofren depresjon
F20.5

Residual schizofreni

Kronisk stadium i schizofreniutviklingen der det har vært en klar progresjon fra et tidlig
stadium til et senere stadium, preget av langvarige, men ikke nødvendigvis irreversible,
«negative» symptomer i form av psykomotorisk retardasjon, liten aktivitet,
følelsesavflatning, passivitet og manglende initiativ, ordfattig eller innholdsfattig tale,
dårlig non-verbal kommunikasjon gjennom ansiktsuttrykk, øyekontakt,
stemmemodulering og kroppsholdning, dårlige sosiale ferdigheter og dårlig evne til å ta
vare på seg selv.
ICD-10
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Inkl: kronisk udifferensert schizofreni

«restzustand» (schizofren)
schizofren residualtilstand
F20.6

Enkel schizofreni

Lidelse med en snikende og progressiv utvikling av rar atferd, manglende evne til å møte
samfunnets krav og svekkelse av alle ferdigheter. De karakteristiske negative
symptomene ved residual schizofreni, som følelsesavflatning og tap av viljestyrke,
utvikler seg uten forutgående tydelige psykotiske symptomer.
F20.8

Andre spesifiserte typer schizofreni
Inkl: cenestopatisk schizofreni

schizofreniform:
lidelse INA
psykotisk lidelse INA
Ekskl: kortvarige schizofreniforme lidelser (F23.2)

F20.9

F21

Uspesifisert schizofreni

Schizotyp lidelse
Lidelse kjennetegnet av eksentrisk atferd og forstyrrelser i tanke- og følelsesliv, som
ligner de man ser ved schizofreni, men uten klare eller typiske schizofrenisymptomer på
noe tidspunkt. Symptomene kan omfatte følelseskulde eller upassende følelser, rar eller
eksentrisk atferd, tilbøyelighet til sosial tilbaketrekning, paranoide eller bisarre idéer som
ikke utvikler seg til klare vrangforestillinger, tvangspreget grubling, tankeforstyrrelser og
sansemessige forstyrrelser, periodevis forbigående nærpsykotiske episoder med intense
illusjoner, hørsels- eller andre hallusinasjoner og idéer på grensen av vrangforestillinger,
som vanligvis inntreffer uten ytre provokasjon. Det er ingen klar debut, og utvikling og
forløp er vanligvis som ved personlighetsforstyrrelser.
Inkl: «borderline» schizofreni
latent schizofren reaksjon
latent schizofreni
prepsykotisk schizofreni
prodromal schizofreni
pseudonevrotisk schizofreni
pseudopsykopatisk schizofreni
schizotyp personlighetsforstyrrelser
Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)

schizoid personlighetsforstyrrelse (F60.1)

F22

Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser)
Omfatter ulike lidelser der vedvarende vrangforestillinger utgjør det eneste, eller det mest
fremtredende kliniske trekk, og som ikke kan klassifiseres under organisk lidelse,
schizofreni eller affektiv lidelse. Vrangforestillingslidelser som har vart mindre enn 2-3
måneder bør foreløpig klassifiseres under F23.-.

F22.0

Paranoid psykose (vrangforestillingslidelse)
Merk: Lidelse kjennetegnet av utvikling av enten en enkeltstående vrangforestilling eller

et sett beslektede vrangforestillinger som vanligvis er vedvarende og noen
ganger også livsvarige. Vrangforestillingenes innhold varierer sterkt, men typisk
innhold kan være: forfølgelse, grandiositet, erotomani, sjalusi, kverulans,
forgiftning, smitte eller sykdom (ikke-bisarre vrangforestillinger). Både klar og
vedvarende hørselshallusinose (stemmer), symptomer på schizofreni, som
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vrangforestillinger om kontroll eller markert følelsesavflatning, eller klare
holdepunkter for hjernesykdom er uforenlig med denne diagnosen. Periodiske
eller forbigående hørselshallusinasjoner, særlig hos eldre pasienter, utelukker
ikke diagnosen hvis de ikke er typisk schizofrenilignende og bare utgjør en liten
del av det totale kliniske bildet.
Inkl: parafreni (sen)

paranoia
paranoid tilstand
«sensitiver Beziehungswahn»
Ekskl: paranoid:
personlighetsforstyrrelse (F60.0)
psykogen reaksjon (F23.3)
psykotisk lidelse psykogen (F23.3)
reaksjon (F23.3)
schizofreni (F20.0)

F22.8

Andre spesifiserte paranoide psykoser

Lidelser der én eller flere vrangforestillinger ledsages av vedvarende hallusinatoriske
stemmer eller av schizofrenisymptomer som ikke gir grunnlag for den diagnosen (F20.-).
Inkl: dysmorfofobi, psykotisk
kverulantparanoia
paranoid involusjonslidelse
F22.9

F23

Uspesifisert paranoid psykose

Akutte og forbigående psykoser
Heterogen gruppe lidelser kjennetegnet av akutt innsettende psykotiske symptomer som
vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med uttalte avvik fra vanlig
atferd. Akutt innsettelse defineres her som en raskt økende utvikling av et klart
patologisk klinisk bilde i løpet av to uker eller mindre. Det foreligger ingen holdepunkter
for organiske årsaksfaktorer ved disse lidelsene. Rådvillhet og forvirring er ofte tilstede,
men desorientering med hensyn til tid, sted og egen person er ikke tilstrekkelig
vedvarende eller alvorlig til å rettferdiggjøre diagnosen organisk delirium (F05.-). Full
helbredelse oppnås gjerne innen få måneder, og ofte i løpet av få uker eller dager. Hvis
lidelsen vedvarer ut over 2-3 måneder, må diagnosen endres. Lidelsen kan i noen tilfeller
være forbundet med akutte påkjenninger, vanligvis definert som belastende livshendelse,
som har inntruffet en til to uker før lidelsens debut.

F23.0

Akutt polymorf psykose (non-schizofreniform)

Akutt psykose med åpenbare hallusinasjoner, vrangforestillinger og sansebedrag som
varierer betydelig fra dag til dag og ofte fra time til time. Følelsesmessig turbulens med
intens forbigående følelse av lykke eller ekstase, angst og irritasjon, forekommer også
ofte. Mangfoldet og skiftningene er typiske for det samlede kliniske bildet, og de
psykotiske symptomene gir ikke grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-). Disse
psykosene har ofte akutt debut, utvikler seg raskt over få dager, og symptomene
forsvinner raskt og endelig. Hvis symptomene vedvarer, skal diagnosen endres til
paranoid psykose (F22.-).
Inkl: cykloid psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert
reaktiv psykose uten symptomer på schizofreni eller uspesifisert
F23.1

Akutt polymorf schizofreniform psykose

Psykotisk lidelse med det mangfoldige og skiftende kliniske bildet som beskrevet under
F23.0. Til tross for mangfoldet er også noen typiske schizofrenisymptomer til stede det
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

166

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

meste av tiden. Hvis symptomene på schizofreni vedvarer, skal diagnosen endres til
schizofreni (F20.-).
Inkl: cykloid psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni
reaktiv psykotisk lidelse med symptomer på schizofreni
F23.2

Akutt schizofrenilignende psykose

Akutt psykotisk lidelse med relativt stabile psykotiske symptomer som gir grunnlag for
diagnosen schizofreni, men som har vart mindre enn en måned. De mangfoldige
symptomene nevnt under F23.0 er ikke til stede. Hvis symptomene på schizofreni
vedvarer, skal diagnosen endres til schizofreni (F20.-).
Inkl: akutt (udifferensiert) schizofreni
kortvarig schizofreniform:
lidelse
psykose

oneirofreni
schizofren reaksjon
Ekskl: organisk vrangforestillingslidelse (F06.2)

schizofreniform lidelse INA(F20.8)
F23.3

Akutt paranoid psykose

Akutte psykotiske lidelser der relativt stabile vrangforestillinger eller hallusinasjoner
dominerer det kliniske bildet, men ikke gir grunnlag for diagnosen schizofreni (F20.-).
Hvis vrangforestillingene vedvarer, skal diagnosen endres til paranoid psykose (F22.-).
Inkl: paranoid reaksjon
psykogen paranoid psykose
F23.8

Akutt forbigående psykose, annen type

Alle andre spesifikke akutte psykotiske lidelser uten holdepunkter for organiske
årsaksforhold og som ikke gir grunnlag for klassifikasjon under F23.0-F23.3.
F23.9

Akutt forbigående psykose, uspesifisert

Kortvarig reaktiv psykotisk lidelse INA
Reaktiv psykotisk lidelse

F24

Indusert psykose (vrangforestillingslidelse)
Vrangforestillingslidelse som deles av to eller flere personer som er nært knyttet til
hverandre følelsesmessig. Bare en av personene har en ekte psykotisk lidelse, men
vrangforestillingene er indusert i de(n) andre og forsvinner vanligvis når personene
atskilles.
Inkl: «folie à deux» (dobbeltgalskap)
indusert:
paranoid lidelse

F25

Schizoaffektive lidelser (schizoaffektive psykoser)
Episodiske lidelser der symptomer på både affektive lidelser og schizofreni er
fremtredende, men som ikke gir grunnlag for slike diagnoser. Andre tilstander der
affektive symptomer kommer i tillegg til en eksisterende schizofreni, eller sameksisterer
eller veksler med paraniode psykoser av andre typer, klassifiseres under F20-F22.
Stemningsinkongruente vrangforestillinger ved en stemningslidelse gir ikke grunnlag for
diagnosen schizoaffektiv lidelse.

F25.0

Schizoaffektiv lidelse, manisk type

Lidelse der symptomer både på schizofreni og mani er fremtredende, men ikke slik at
sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller manisk episode.
Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

167

Diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de fleste
episodene er av schizoaffektiv, manisk type.
Inkl: schizoaffektiv psykose, manisk type
schizofreniform psykose, manisk type
F25.1

Schizoaffektiv lidelse, depressiv type

Lidelse der symptomer både på schizofreni og depresjon er fremtredende, men ikke slik
at sykdomsepisoden gir grunnlag for diagnosen schizofreni eller depressiv episode.
Denne diagnosen skal brukes for både enkeltstående og tilbakevendende lidelser der de
fleste episodene er av schizoaffektiv, depressiv type.
Inkl: schizoaffektiv psykose, depressiv type
schizofreniform psykose, depressiv type
F25.2

Schizoaffektiv lidelse, blandet manisk-depressiv type

Blandet schizofren og stemningspreget psykotisk lidelse
Cyklisk schizofreni
F25.8

Andre spesifiserte schizoaffektive lidelser

F25.9

Uspesifisert schizoaffektiv lidelse

Schizoaffektiv psykose INA

F28

Andre ikke-organiske psykoser
Lidelser med vrangforestillinger eller hallusinasjoner som ikke gir grunnlag for
diagnosen schizofreni (F20.-), paranoid psykose (F22.-), akutte og forbigående psykoser
(F23.-), psykotiske former av manisk episode (F30.2) eller alvorlig depressiv episode
(F32.3).
Inkl: kronisk hallusinatorisk psykose

F29

Uspesifisert ikke-organisk psykose
Psykose INA
Ekskl: organisk eller symptomatisk psykose INA(F09)
psykisk lidelse INA(F99)

Affektive lidelser stemningslidelser(F30-F39)
Dette avsnittet omfatter lidelser der den fundamentale forstyrrelsen er en endring i affekt eller
stemningsleie til depresjon (med eller uten ledsagende angst) eller heving av stemningsleiet.
Stemningsforandringen ledsages vanligvis av en forandring i det generelle aktivitetsnivået. De fleste
andre symptomene er enten sekundære eller kan lett forstås i sammenheng med endringen i
stemningsleie og aktivitet. De fleste av disse lidelsene har tibakevendende tendens, og
enkeltepisodene blir ofte utløst av belastende livshendelser eller situasjoner.

F30

Manisk episode
Alle underkategoriene i denne kategorien skal bare brukes ved enkeltstående episoder.
Hypomane eller maniske episoder hos personer som har hatt en eller flere tidligere
affektive episoder (depressive, hypomane, maniske eller blandede), skal kodes som
bipolare lidelser (F31.-).
Inkl: bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode

F30.0

Hypomani

Lidelse kjennetegnet ved vedvarende lett heving av stemningsleiet, økt energi og
aktivitet, som regel en sterk opplevelse av velvære og fysisk og psykisk effektivitet. Økt
omgjengelighet, pratsomhet, overdreven fortrolighet, økt seksuell energi og redusert
søvnbehov er ofte til stede, men ikke i en slik grad at det fører til alvorlige vansker i
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

168

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

arbeidet eller til sosial avvisning. Irritabilitet, innbilskhet og brautende atferd/opptreden
kan erstatte den mer vanlige euforiske utadvendthet. Forstyrrelsene i stemningsleie og
atferd ledsages ikke av hallusinasjoner eller vrangforestillinger.
F30.1

Mani uten psykotiske symptomer

Stemningsleiet er hevet slik at det ikke harmonerer med pasientens situasjon, og kan
variere fra bekymringsløs jovialitet til nesten ukontrollerbar oppstemthet. Oppstemtheten
ledsages av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og nedsatt søvnbehov.
Oppmerksomheten kan ikke holdes fast, og personen lar seg lett distrahere. Selvfølelsen
er ofte økt, med grandiositet og overdreven selvtillit. Tap av normale sosiale hemninger
kan føre til atferd som er lettsindig, dumdristig eller upassende og utypisk for personen.
F30.2

Mani med psykotiske symptomer

I tillegg til det kliniske bildet beskrevet i F30.1, er vrangforestillinger (vanligvis
grandiose) eller hallusinasjoner (vanligvis om stemmer som snakker direkte til pasienten)
til stede, eller hevingen av stemningsleiet, den overdrevne motoriske aktiviteten og
tankeflukten så ekstrem at personen er uforståelig eller utilgjengelig for vanlig
kommunikasjon.
Inkl: mani med:
stemningsinkongruente psykotiske symptomer
stemningskongruente psykotiske symptomer

manisk stupor
F30.8

Andre spesifiserte maniske episoder

F30.9

Uspesifisert manisk episode

F31

Bipolar affektiv lidelse
Lidelsen kjennetegnes av to eller flere episoder der pasientens stemningsleie og
aktivitetsnivå er betydelig forstyrret. Forstyrrelsen består noen ganger i hevet
stemningsleie (oppstemthet) og økt energi og aktivitet (hypomani og mani) og andre
ganger i senket stemningsleie (nedstemthet) nedsatt energi og aktivitet (depresjon).
Gjentatte episoder av bare hypomani eller mani skal klassifiseres som bipolar lidelse.
Inkl: manisk-depressiv:
psykotisk lidelse
reaksjon
sykdom
Ekskl: bipolar lidelse, enkeltstående manisk episode (F30.-)

cyklotymi (F34.0)
F31.0

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode hypoman

Pasienten er for tiden hypoman, og har tidligere hatt minst en annen affektiv episode
(hypoman, manisk, depressiv eller blandet).
F31.1

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk uten psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden manisk, uten psykotiske symptomer (som i F30.1) og har hatt minst
en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.
F31.2

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk med psykotiske symptomer

Pasienten er for tiden manisk, med psykotiske symptomer (som i F30.2) og har hatt minst
en annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) tidligere.
F31.3

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode mild eller moderat depresjon

Pasienten er for tiden deprimert, som i en depressiv episode av enten mild eller moderat
alvorlighetsgrad (F32.0 eller F32.1), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk
eller blandet affektiv episode tidligere.
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Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon uten psykotiske
symptomer

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode uten psykotiske
symptomer (F32.2), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv
episode tidligere.
F31.5

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode alvorlig depresjon med psykotiske
symptomer

Pasienten er for tiden deprimert, som ved alvorlig depressiv episode med psykotiske
symptomer (F32.3), og har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv
episode tidligere.
F31.6

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode
tidligere, og viser for tiden enten en blanding eller en rask veksling av maniske og
depressive symptomer.
Ekskl: enkeltstående blandet affektiv episode (F38.0)
F31.7

Bipolar affektiv lidelse, i remisjon

Pasienten har hatt minst én bekreftet hypoman, manisk eller blandet affektiv episode
tidligere og minst én annen affektiv episode (hypoman, manisk, depressiv eller blandet) i
tillegg, men lider for tiden ikke av noen vesentlig affektiv lidelse, og har heller ikke gjort
det på flere måneder. Perioder med bedring under forebyggende behandling skal kodes
her.
F31.8

Andre spesifiserte bipolare affektive lidelser

Bipolar II-lidelse
Tilbakevendende maniske episoder INA
F31.9

F32

Uspesifisert bipolar affektiv lidelse

Depressiv episode
Ved typisk milde, moderate eller alvorlige depressive episoder lider pasienten av senket
stemningsleie (nedstemthet), redusert energi og aktivitetsnivå. Evnen til å glede seg, føle
interesse og konsentrasjon er nedsatt, og en uttalt trettbarhet og tretthet er vanlig selv
etter den minste anstrengelse. Vanligvis blir søvnen forstyrret og appetitten redusert.
Selvfølelsen og selvtilliten er nesten alltid svekket, og selv i den milde formen er
forestillinger om skyld og verdiløshet ofte til stede. Det senkede stemningsleiet forandrer
seg lite fra dag til dag, varierer ikke med omstendighetene og kan ledsages av såkalte
«somatiske» (melankoliforme) symptomer, som tap av interesse og lystfølelser,
oppvåkning om morgenen flere timer tidligere enn vanlig, depresjon som er tyngst om
morgenen, uttalt psykomotorisk retardasjon, uro, appetittløshet, vekttap og tap av
seksualdrift. Avhengig av symptomenes antall og alvorlighetsgrad, kan en depressiv
episode spesifiseres som mild, moderat eller alvorlig.
Inkl: enkeltstående episoder av:
depressiv reaksjon
psykogen depresjon
reaktiv depresjon
Ekskl: episoder i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.0)

tilbakevendende depressiv lidelse (F33.-)
tilpasningsforstyrrelse (F43.2)
F32.0
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To eller tre av symptomene nevnt under F32.- er vanligvis til stede. Pasienten er
vanligvis bekymret over disse, men vil sannsynligvis være i stand til å fortsette med de
fleste aktiviteter.
F32.1

Moderat depressiv episode

Fire eller flere av symptomene nevnt ovenfor er vanligvis til stede, og det er sannsynlig
at pasienten har store problemer med å fortsette med ordinære aktiviteter.
F32.2

Alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer

Episode med depresjon der mange av symptomene nevnt ovenfor er markerte og
plagsomme, vanligvis tap av selvaktelse og forestillinger om verdiløshet eller skyld.
Selvmordstanker og -handlinger er utbredte, og somatiske symptomer er vanligvis til
stede.
Inkl: agitert depresjon )enkeltstående episode
større depresjon )uten psykotiske symptomer
vital depresjon

F32.3

)

Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer

Episode med depresjon som beskrevet i F32.2, men med hallusinasjoner,
vrangforestillinger, psykomotorisk retardasjon eller så alvorlig stupor at ordinære sosiale
aktiviteter ikke kan utføres. Det kan oppstå livsfare som følge av risiko for selvmord,
dehydrering eller manglende inntak av føde. Hallusinasjonene og vrangforestillingene
kan være, eller ikke være, i samsvar med stemningsleiet.
Inkl: enkeltstående episoder av:
dyp depresjon med psykotiske symptomer
psykogen depressiv psykose
psykotisk depresjon
reaktiv depressiv psykose

F32.8

Andre spesifiserte depressive episoder
Inkl: atypisk depresjon

enkeltstående episoder av «maskert» depresjon INA
F32.9

Uspesifisert depressiv episode

Depresjon INA
Depressiv lidelse INA

F33

Tilbakevendende depressiv lidelse
Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder med depresjon som beskrevet for depressiv
episode (F32.-), uten frittstående episoder med hevet stemningsleie og økt energi (mani) i
sykehistorien. Kortvarige episoder med lett heving av stemningsleie og overaktivitet
(hypomani) like etter en depressiv episode, noen ganger utløst av antidepressiv
behandling, kan forekomme. De mer alvorlige formene for tilbakevendende depressiv
lidelse (F33.2 og F33.3) har mye til felles med tidligere begreper som manisk-depressiv
depresjon, melankoli, vital depresjon og endogen depresjon. Den første episoden kan
opptre i alle aldre fra barndom til alderdom, debuten kan være akutt eller snikende og
varigheten kan variere fra noen få uker til mange måneder. Risikoen for at en pasient
med tilbakevendende depressiv lidelse skal få en episode med mani, forsvinner aldri helt,
uansett hvor mange depressive episoder som er gjennomlevd. Hvis en slik episode skulle
inntreffe, skal diagnosen forandres til bipolar affektiv lidelse (F31.-).
Inkl: sesongbetinget depressiv lidelse («seasonal depressive (affective) disorder»)
tilbakevendende episoder av:
depressiv reaksjon
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psykogen depresjon
reaktiv depresjon
Ekskl: tilbakevendende kortvarige depressive episoder (F38.1)

F33.0

Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode mild

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er
mild, som i F32.0, ingen mani i sykehistorien.
F33.1

Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode moderat

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er
moderat, som i F32.1, og uten mani i sykehistorien.
F33.2

Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig, uten psykotiske
symptomer

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er
alvorlig uten psykotiske symptomer, som i F32.2, og uten mani i sykehistorien.
Inkl: alvorlig depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer
endogen depresjon uten psykotiske symptomer
manisk-depressiv psykose, depressiv uten psykotiske symptomer
vital depresjon, tilbakevendende uten psykotiske symptomer
F33.3

Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig med psykotiske
symptomer

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte episoder av depresjon der den aktuelle episoden er
alvorlig med psykotiske symptomer, som i F32.3, og ingen mani i sykehistorien.
Inkl: endogen depresjon med psykotiske symptomer
manisk-depressiv psykose, depressiv type med psykotiske symptomer
tilbakevendende alvorlige episoder av:
alvorlig depresjon med psykotiske symptomer
psykogen depressiv psykose
psykotisk depresjon
reaktiv depressiv psykose

F33.4

Tilbakevendende depressiv lidelse, i remisjon

Pasienten har tidligere hatt to eller flere episoder som beskrevet i F33.0-F33.3, men har
vært uten depressive symptomer i flere måneder.
F33.8

Andre spesifiserte tilbakevendende depressive lidelser

F33.9

Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse
Inkl: monopolar depresjon INA

F34

Vedvarende affektive lidelser
Vedvarende og vanligvis svingende stemningsforandringer der de fleste enkeltepisodene
ikke er alvorlige nok til at det er rimelig å beskrive dem som hypomane eller milde
depressive episoder. Siden de varer i mange år, av og til store deler av det voksne liv,
medfører de betydelig lidelse og dysfunksjon. I noen tilfeller kan tilbakevendende eller
enkeltstående maniske eller depressive episoder komme i tillegg til en vedvarende
affektiv lidelse.

F34.0

Cyklotymi

Vedvarende ustabilitet i stemningsleiet som medfører en rekke episoder av depresjon og
lett heving av stemningsleiet, men der ingen av dem er tilstrekkelig alvorlige eller
langvarige til at diagnosen bipolar affektiv lidelse (F31.-) eller tilbakevendende depressiv
lidelse (F33.-) kan forsvares. Denne lidelsen finnes ofte hos slektninger til pasienter med
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bipolar affektiv lidelse. Noen pasienter med cyklotymi kan med tiden utvikle bipolar
affektiv lidelse.
Inkl: affektiv personlighetsforstyrrelse
cykloid personlighet
cyklotym personlighet
F34.1

Dystymi

Kronisk senket stemningsleie av flere års varighet, der enkeltepisodene ikke er
tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen alvorlig, moderat eller mild
tilbakevendende depressiv lidelse kan forsvares (F33.-).
Inkl: depressiv:
nevrose
personlighetsforstyrrelse

nevrotisk depresjon
vedvarende angstdepresjon
Ekskl: blandet angstlidelse og depressiv lidelse (mild eller ikke vedvarende) (F41.2)

F34.8

Andre spesifiserte vedvarende affektive lidelser

F34.9

Uspesifisert vedvarende affektiv lidelse

F38

Andre affektive lidelser
Alle stemningslidelser som ikke kan klassifiseres i F30-F34, fordi de ikke er tilstrekkelig
alvorlige eller langvarige.

F38.0

Andre enkeltstående affektive lidelser

Blandet affektiv episode
F38.1

Andre tilbakevendende affektive lidelser

Tilbakevendende kortvarig depressiv episode
F38.8

F39

Andre spesifiserte affektive lidelser

Uspesifisert affektiv lidelse
Affektiv psykose INA

Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
(F40-F48)
Ekskl: når i tilknytning til atferdsforstyrrelser i F91.- (F92.8)

F40

Fobiske angstlidelser
En gruppe lidelser der angst bare, eller hovedsakelig, oppstår i visse veldefinerte
situasjoner som ikke innebærer reell fare. Som følge av dette blir disse situasjonene
typisk nok unngått eller gjennomlevd med frykt. Pasientens bekymring kan være fokusert
på enkeltsymptomer som hjertebank eller følelse av å skulle besvime, og er ofte
forbundet med sekundær redsel for å dø, miste kontroll eller bli gal. Tanken på å gå inn i
en fobisk situasjon fremkaller vanligvis forventningsangst. Fobisk angst og depresjon
eksisterer ofte side om side. Hvorvidt det er nødvendig med to diagnoser; fobisk
angstlidelse og depressiv episode, eller bare én diagnose, bestemmes av tidsforløpet for
de to lidelsene og av terapeutiske overveielser ved tidspunktet for konsultasjonen.

F40.0

Agorafobi

Fobier som omfatter frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og
offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly. Panikkanfall er et hyppig
fenomen ved både nåværende og tidligere episoder. Depressive symptomer og
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tvangssymptomer, samt sosiale fobier, er også vanligvis til stede som subsidiære trekk.
Unnvikelse av den fobiske situasjonen er ofte fremtredende, og enkelte pasienter med
agorafobi opplever sjelden angst fordi de er i stand til å unngå de fobiske situasjonene.
Inkl: agorafobi uten panikklidelse i sykehistorie
panikklidelse med agorafobi
F40.1

Sosiale fobier

Frykt for å bli kritisk gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse av sosiale
situasjoner. Mer gjennomgripende sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav
selvfølelse og frykt for kritikk. De kan komme til uttrykk som rødming, skjelving på
hendene, kvalme eller vannlatingstrang, og pasienten er av og til overbevist om at en av
disse sekundære angstmanifestasjonene er det primære problemet. Symptomene kan gå
videre til panikkanfall.
Inkl: antropofobi
sosial nevrose
F40.2

Spesifikke (isolerte) fobier

Fobier som er begrenset til spesifikk angst, f eks for spesielle dyr, høyder, torden, mørke,
flyturer, lukkede rom, besøk på offentlige toaletter, fortæring av visse typer mat,
tannlegebesøk eller synet av blod eller legemsskade. Selv om den utløsende situasjonen
er avgrenset, kan kontakt med den fremkalle panikk som ved agorafobi eller sosial fobi.
Inkl: dyrefobi
enkel fobi
høydeskrekk
klaustrofobi
Ekskl: dysmorfofobi (uten vrangforestillinger) (F45.2)

nosofobi (F45.2)
F40.8

Andre spesifiserte fobiske angstlidelser

F40.9

Uspesifisert fobisk angstlidelse

Fobi INA
Fobisk tilstand INA

F41

Andre angstlidelser
Lidelser der manifestasjonen av angst er hovedsymptomet, og som ikke er begrenset til
særskilte miljøbestemte situasjoner. Depressive symptomer, tvangssymptomer, og
tendens til fobisk angst kan være til stede, forutsatt at de er klart sekundære eller lite
alvorlige.

F41.0

Panikklidelse [episodisk paroksysmal angst]

Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk), som ikke er begrenset
til spesielle situasjoner eller omstendigheter, og som derfor er uforutsigbar. Som ved
andre angstlidelser omfatter de sentrale symptomene plutselig innsettende hjertebank,
brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet og opplevelse av uvirkelighet
(depersonalisasjon eller derealisasjon). Det oppstår også ofte en sekundær frykt for å dø,
miste kontrollen eller bli gal. Panikklidelse skal ikke settes som hoveddiagnose hvis
pasienten har en depressiv lidelse på det tidspunktet anfallet starter, fordi panikkanfallene
da sannsynligvis er sekundære til depresjonen.
Inkl: panikkanfall
panikkangst
panikktilstand
Ekskl: panikklidelse med agorafobi (F40.0)
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Generalisert angstlidelse

Angst som er generalisert og vedvarende, men ikke begrenset til noen bestemte
situasjoner eller omstendigheter, dvs at den er frittflytende. De sentrale symptomene
veksler, men omfatter klager over vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger,
svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet. Det uttrykkes ofte frykt
for at pasienten selv eller en slektning av vedkommende snart vil bli syk eller utsatt for
en ulykke.
Angst-:
nevrose
reaksjon
tilstand
Ekskl: nevrasteni (F48.0)

F41.2

Blandet angstlidelse og depressiv lidelse

Denne kategorien skal brukes når symptomer på både angst og depresjon er til stede, men
ingen dominerer klart og ingen av symptomtypene er til stede i en slik grad at det gir
grunnlag for å diagnostisere angstlidelse eller depressiv lidelse separat. Når det foreligger
både angstsymptomer og depressive symptomer som er alvorlige nok til å berettige
individuelle diagnoser, skal begge diagnosene registreres og denne kategorien ikke
brukes.
Inkl: angstdepresjonstilstand (mild eller ikke vedvarende)
F41.3

Andre blandede angstlidelser

Symptomer på angst blandet med fenomener fra andre lidelser i F42-F48. Ingen av
symptomtypene er alvorlige nok til å berettige en diagnose hvis de vurderes separat.
F41.8

Andre spesifiserte angstlidelser

Angsthysteri
F41.9

Uspesifisert angstlidelse

Angst INA

F42

Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)
Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er
idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens
bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten
prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne
tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende. Tvangshandlinger eller tvangsritualer
er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller
nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som
medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers
frykter vil komme til å skje. Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som
meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den.
Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir
angsten verre.
Inkl: anankastisk nevrose
tvangsnevrose
Ekskl: obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse (F60.5)

F42.0

Hovedsakelig tvangstanker eller tvangsgrubling

Disse kan ta form av idéer, forestillingsbilder eller impulser til å handle, og er nesten
alltid foruroligende for personen. Noen ganger er idéene en endeløs overveielse av
alternativer som ikke gir noe klart resultat og som er knyttet til manglende evne til å ta
trivielle, men nødvendige, beslutninger i dagliglivet. Forbindelsen mellom
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tvangsgrubling og depresjon er spesielt nær, og diagnosen obsessiv-kompulsiv lidelse
skal bare brukes hvis grublingen oppstår eller vedvarer uten en depressiv periode.
Inkl: obsessiv lidelse
F42.1

Hovedsakelig tvangshandlinger [tvangsritualer]

De fleste tvangshandlingene gjelder rengjøring (spesielt vask av hendene), gjentatt
kontroll for å være sikker på at en potensielt farlig situasjon ikke har fått utvikle seg, eller
overdreven orden og ryddighet. Under den synlige atferden ligger en frykt, vanligvis for
fare, rettet mot eller fremkalt av pasienten selv. Ritualet er et virkningsløst eller symbolsk
forsøk på å avverge denne faren.
Inkl: kompulsiv lidelse
F42.2

Blandede tvangstanker og tvangshandlinger [tvangsritualer]

F42.8

Andre spesifiserte obsessiv-kompulsive lidelser

F42.9

Uspesifisert obsessiv-kompulsiv lidelse

F43

Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning
Kategorien skiller seg fra andre ved at den omfatter lidelser som kan identifiseres ikke
bare på grunnlag av symptomer og forløp, men også ved tilstedeværelsen av den ene eller
andre av to ytre årsaksfaktorer: en usedvanlig belastende livshendelse som fremkaller en
akutt belastningsreaksjon, eller en vesentlig forandring i tilværelsen som fører med seg
vedvarende ubehagelige forhold som resulterer i en tilpasningsforstyrrelse. Selv om
mindre alvorlige psykososiale belastninger («livshendelser») kan utløse eller bidra til
utviklingen av en rekke lidelser klassifisert annet sted i dette kapitlet, er den
årsaksmessige betydningen av belastningen ikke alltid klar. Betydningen vil i hvert
tilfelle være avhengig av individuell, idiosynkratisk sårbarhet. Livshendelsene er verken
nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten av lidelsen og den formen den
har. Lidelsene som er samlet her, tror man derimot alltid oppstår som direkte følge av
akutt alvorlig belastning eller vedvarende traumer. De belastende livshendelsene eller
vedvarende, ubehagelige forholdene er den primære og dominerende årsaksfaktoren.
Lidelsen ville ikke ha oppstått uten denne faktoren. Lidelsene i denne delen kan derfor
betraktes som mistilpassede (maladaptive) reaksjoner på alvorlig eller vedvarende
belastning. Lidelsene hemmer vellykkede mestringsmekanismer, og medfører derfor
problemer med å fungere sosialt.

F43.0

Akutt belastningslidelse

Forbigående lidelse som utvikler seg hos et individ uten andre påviselige psykiske
lidelser. Lidelsen er reaksjon på uvanlig fysisk og psykisk belastning, og avtar vanligvis i
løpet av timer eller få dager. Individuell sårbarhet og mestringsevne har betydning for
forekomst og alvorlighetsgrad av akutt belastningslidelse. Symptomene viser et typisk
blandet og foranderlig bilde, og omfatter en startfase med forvirring og noe innsnevring
av bevisstheten og oppmerksomheten, manglende evne til å oppfatte stimuli og
desorientering. Denne reaksjonen kan etterfølges av videre tilbaketrekking fra den
omgivende situasjonen (så langt som til dissosiativ stupor - F44.2), eller av uro og
hyperaktivitet (fluktreaksjon eller «fugue»). Autonome tegn på panikkangst (tachykardi,
svetting, rødming) er vanligvis til stede. Symptomene inntrer vanligvis i løpet av
minutter etter det belastende stimulus eller livshendelsen, og forsvinner innen to til tre
dager (ofte innen timer). Delvis eller total amnesi (F44.0) for episoden kan være til stede.
Hvis symptomene vedvarer, skal det overveies å forandre diagnose.
Inkl: akutt:
krisereaksjon
reaksjon på stress
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kamptretthet
krisetilstand
psykisk sjokk
F43.1

Posttraumatisk stresslidelse [PTSD]

Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller
situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som
mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Predisponerende faktorer (f
eks kompulsive eller asteniske personlighetstrekk) eller nevrose i sykehistorien, kan
senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverring av forløpet, men er verken
nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten. Typiske trekk omfatter episoder
der traumet blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner («flashbacks»),
drømmer eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av «nummenhet» og
følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons på
omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om
traumet. Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet autonom alarmberedskap og
vaktsomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Angst og depresjon er vanligvis
forbundet med ovennevnte symptomer og tegn. Ikke sjelden oppstår selvmordstanker.
Debuten kommer etter traumet med en latensperiode på fra få uker til måneder. Forløpet
er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene. Hos noen få pasienter kan
tilstanden få et kronisk forløp over mange år, med eventuell overgang til en varig
personlighetsforandring (F62.0).
Inkl: posttraumatisk stressforstyrrelse
traumatisk nevrose
F43.2

Tilpasningsforstyrrelser

Tilstander med subjektivt ubehag og følelsesmessig forstyrrelse som vanligvis hemmer
sosial funksjon eller ytelse, og som oppstår i en periode med tilpasning til en vesentlig
forandring i tilværelsen eller en belastende livshendelse. Påkjenningen kan ha påvirket
integriteten til individets sosiale nettverk (tap ved dødsfall, separasjonshendelser) eller
det større systemet av sosial støtte og verdier (migrasjon, flyktningstatus) eller kan ha
representert en større utviklingsmessig overgang eller krise (begynne på utdannelse, bli
foreldre, mislykkes med å nå viktige personlige mål, bli pensjonist). Individuell
predisposisjon eller sårbarhet spiller en viktig rolle for risikoen for forekomst og
utviklingen av symptomene ved tilpasningsforstyrrelser, men det antas likevel at
tilstanden ikke ville ha oppstått uten belastningen. Symptomene varierer og omfatter
depresjon, angst eller bekymring (eller en blanding av disse), følelse av å mangle
mestringsevne og evne til å planlegge fremover eller til å fortsette i nåværende situasjon,
så vel som en større eller mindre grad av vansker med å utføre daglige rutiner.
Atferdsforstyrrelser kan være et ledsagende fenomen, særlig hos ungdommer. Det
dominerende symptomet kan være kortvarig eller langvarig depressiv reaksjon, eller
forstyrrelse av andre følelser og atferd.
Inkl: hospitaliseringssyndrom hos barn
kultursjokk
sorgreaksjon
Ekskl: separasjonsangst i barndom (F93.0)

F43.8

Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning

F43.9

Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning

F44

Dissosiative lidelser [konversjonslidelser]
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Felles for dissosiative lidelser eller konversjonslidelser, er delvis eller fullstendig tap av
normal integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare
sanseinntrykk og kontroll over kroppsbevegelser. Alle typer dissosiative lidelser har en
tendens til å bedres etter noen uker eller måneder, særlig hvis debuten er knyttet til en
traumatisk livshendelse. Mer kroniske lidelser, særlig lammelser og følelsesløshet, kan
utvikles hvis begynnelsen er knyttet til uløselige problemer eller vanskeligheter i forhold
til andre mennesker. Tilstandene ble tidligere klassifisert som forskjellige typer
«konversjonshysteri». De antas å ha psykogen opprinnelse, siden de er nært forbundet i
tid med belastende livshendelser, uløselige og uutholdelige problemer eller forstyrrede
relasjoner til andre mennesker. Symptomene tilsvarer ofte pasientens forestilling om
hvordan en somatisk lidelse ville manifestere seg. Medisinske undersøkelser og
utredninger viser ikke at det er noen kjent somatisk eller nevrologisk lidelse til stede. I
tillegg foreligger tegn på at funksjonstapet er et uttrykk for følelsesmessige konflikter
eller behov. Symptomene kan utvikle seg i nær forbindelse med psykisk belastning, og
kommer ofte plutselig. Bare forstyrrelser i fysiske funksjoner som normalt kontrolleres
av viljen, og tap av sanseinntrykk er inkludert her. Lidelser som medfører smerte og
andre komplekse somatiske sanseinntrykk formidlet av det autonome nervesystemet er
klassifisert under somatiseringslidelse (F45.0). Muligheten for senere tilsynekomst av
alvorlige somatiske eller psykiske lidelser skal alltid vurderes.
Inkl: hysteri
hysterisk psykose
konversjonshysteri
konversjonsreaksjon
Ekskl: simulering, bevisst (Z76.5)

F44.0

Dissosiativ amnesi

Det viktigste fenomenet er tap av hukommelse, vanligvis for viktige hendelser av nyere
dato. Amnesien skyldes ikke organisk psykisk lidelse, og er for omfattende til å kunne
forklares med vanlig glemsomhet eller tretthet. Amnesien er vanligvis konsentrert rundt
traumatiske livshendelser, som ulykker eller uventede tap ved dødsfall, og er vanligvis
partiell eller selektiv. Total eller generalisert amnesi er sjelden, og er vanligvis del av en
«fugue» (F44.1). Diagnosen dissosiativ amnesi skal ikke brukes hvis organisk
hjernelidelse, intoksikasjon eller utmattelse er til stede.
Ekskl: amnesi:
anterograd (R41.1)
retrograd (R41.2)
INA(R41.3)

amnestisk lidelse utløst av alkohol eller annet psykoaktivt stoff (F10-F19 med
felles fjerdetegn .6)
ikke-alkoholisk organisk amnestisk syndrom (F04)
postiktal amnesi ved epilepsi (G40.-)
F44.1

Dissosiativ «fugue»

Dissosiativ «fugue» har alle trekkene til dissosiativ amnesi, men i tillegg målrettet
reiseaktivitet utenfor det området pasienten ferdes i til daglig. Selv om det foreligger
amnesi i perioden med «fugue», kan pasientens atferd i denne tiden synes fullstendig
normal for utenforstående.
Inkl: tåketilstand
Ekskl: postiktal «fugue» ved epilepsi (G40.-)

F44.2
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Dissosiativ stupor diagnostiseres på grunnlag av sterk reduksjon, eller fravær av,
viljebestemte bevegelser og normale reaksjoner på ytre stimuli som lys, støy og berøring.
Undersøkelser og utredninger gir ikke holdepunkter for en somatisk årsak. I tillegg er det
sikre holdepunkter for en psykogen årsaksfaktor i form av belastende livshendelser eller
problemer av nyere dato.
Ekskl: organisk kataton lidelse (F06.1)
stupor:
depressiv (F31-F33)
kataton (F20.2)
manisk (F30.2)
INA(R40.1)

F44.3

Transe og besettelsestilstander

Tilstander med midlertidig tap av egen personlig identitetsfølelse og full bevissthet om
omgivelsene. Her skal bare tas med transetilstander som er ufrivillige og uønskede, og
som oppstår utenfor religiøse eller kulturelt aksepterte situasjoner.
Ekskl: tilstander i tilknytning til:
akutte og forbigående psykotiske lidelser (F23.-)
intoksikasjon med psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .0)
organisk personlighetsforstyrrelse (F07.0)
postkommosjonelt syndrom (F07.2)
schizofreni (F20.-)

F44.4

Dissosiative motoriske forstyrrelser

Ved de vanligste typene har individet mistet evnen til å bevege hele eller en del av en
eller flere ekstremiteter. Det kan være stor likhet med nesten alle typer ataksi, apraksi,
afoni, dysartri, dyskinesi, anfall eller lammelse.
Inkl: psykogen:
afoni
dysfoni

F44.5

Dissosiative krampetilstander

Dissosiative kramper kan til forveksling ligne epileptiske anfall med hensyn til
bevegelsene. Tungebitt, skader ved fall, og urininkontinens forekommer sjelden.
Bevisstheten er opprettholdt eller erstattet av en tilstand av stupor eller transe.
F44.6

Dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall

Følelsesløse områder i huden er ofte avgrenset på en måte som gjør det klart at de er mer
forbundet med pasientens forestillinger om kroppsfunksjoner enn med medisinsk
kunnskap. Det kan være utfall av forskjellige sensoriske modaliteter, som ikke kan
skyldes nevrologisk skade. Sansetapet kan være ledsaget av klager om parestesi. Det
foreligger sjelden fullstendig tap av syn eller hørsel ved dissosiative lidelser
[konversjonslidelser] .
Inkl: psykogen døvhet
F44.7

Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]

Kombinasjon av tilstander spesifisert i F44.0-F44.6
F44.8

Andre spesifiserte dissosiative lidelser [konversjonslidelser]
Inkl: Gansers syndrom

multippel personlighet
psykogen «twilight state» (tåketilstand)
psykogen konfusjon (forvirringstilstand)
F44.9

Uspesifisert dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]
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Somatoforme lidelser
Hovedkjennetegnet er gjentatt presentasjon av somatiske symptomer i kombinasjon med
stadige anmodninger om medisinsk utredning, til tross for gjentatte negative funn og
forsikringer fra legene om at symptomene ikke har somatisk grunnlag. Hvis somatiske
lidelser skulle være til stede, forklarer de verken symptomenes art og omfang, eller
pasientens engstelse og opptatthet av symptomene.
Ekskl: dissosiative lidelser (F44.-)
fingersuging (F98.8)
hårnapping (F98.4)
lalling (F80.0)
lesping (F80.8)
neglebiting (F98.8)
psykiske eller atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser eller sykdommer
klassifisert annet sted (F54)
seksuell dysfunksjon, ikke forårsaket av somatiske lidelser (F52.-)
«tics» (i barndom og ungdom) (F95.-)
Tourettes syndrom (F95.2)
trikotillomani (F63.3)

F45.0

Somatiseringslidelse

Lidelsen kjennetegnes av flere tilbakevendende somatiske symptomer som hyppig
forandrer seg, gjennom minst to år. De fleste pasientene har en lang og komplisert
sykehistorie som omfatter kontakt med både primærhelsetjeneste og spesialister, med
mange resultatløse utredninger og/eller forgjeves eksplorative operasjoner. Symptomene
kan være relatert til alle deler av kroppen, eller hvilket som helst organsystem. Lidelsens
forløp er kronisk og svingende, og ofte forbundet med forstyrrelser i sosial,
mellommenneskelig og familiemessig atferd. Kortvarige (mindre enn to år) og mindre
iøynefallende symptommønstre skal klassifiseres under udifferensiert somatoform lidelse
(F45.1).
Inkl: Briquets sykdom
multippel psykosomatisk lidelse
Ekskl: simulering, bevisst (Z76.5)

F45.1

Udifferensiert somatoform lidelse

Når de somatoforme plagene er mangfoldige, vekslende og vedvarende, men det
fullstendige og typiske kliniske bildet av somatiseringslidelse ikke er oppfylt, skal
diagnosen udifferensiert somatoform lidelse overveies.
Inkl: udifferensiert psykosomatisk lidelse
F45.2

Hypokondrisk lidelse

Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere
alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser. Pasienten gir uttrykk for vedvarende
somatiske plager. Normale eller trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som
unormale eller foruroligende av pasientene, og oppmerksomheten konsentreres vanligvis
rundt bare ett eller to organer eller kroppssystemer. Uttalt depresjon og angst er ofte til
stede, og kan gjøre slike tilleggsdiagnoser berettiget.
Inkl: dysmorfofobi (uten vrangforestillinger)
hypokonderlidelse
hypokondrisk nevrose
kroppsdysmorfisk lidelse
nosofobi
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Ekskl: fikserte vrangforestillinger om kroppsfunksjoner eller kroppsform (hypokondrisk

paranoia) (F22.-)
psykotisk dysmorfofobi (F22.8)
F45.3

Somatoform autonom dysfunksjon

Symptomene presenteres av pasienten som om de skyldes en somatisk lidelse i et system
eller organ som helt eller delvis er autonomt innervert og kontrollert, dvs
sirkulasjonssystemet, fordøyelsessystemet, åndedrettssystemet og det urogenitale
systemet. Symptomene er vanligvis av to typer, og ingen av dem tyder på noen fysisk
forstyrrelse av det aktuelle organet eller systemet. En type plager gjenspeiler objektive
tegn på autonom stimulering, som hjertebank, svetting, rødming, skjelving og redsel og
engstelse for å ha en somatisk lidelse. Den andre typen symptomer er subjektive plager
som pasienten tilskriver et spesifikt organ eller system. Slike symptomer kan f eks være
forskjellige slags smerter, brennende sensasjoner, tvangsfornemmelser, sammensnørende
ubehag, følelse av å være oppblåst eller oppsvulmet.
Inkl: Da Costas syndrom
hjertenevrose
magenevrose
nevrosirkulatorisk asteni
psykogen aerofagi
psykogen diaré
psykogen dyspepsi
psykogen dysuri
psykogen flatulens
psykogen hikke
psykogen hoste
psykogen hyperventilasjon
psykogen irritabel tarm (psykogen colon irritabile)
psykogen pylorospasme
psykogen økt vannlatingstrang
Ekskl: psykiske og atferdsmessige faktorer knyttet til lidelser klassifisert annet sted

(F54)
F45.4

Vedvarende somatoform smertelidelse

Den dominerende plagen er vedvarende, alvorlig og plagsom smerte, som ikke kan
forklares fullstendig med en fysiologisk prosess eller en somatisk lidelse, og som
inntreffer i forbindelse med følelsesmessige konflikter eller psykososiale problemer som
er så omfattende at de må oppfattes som hovedårsak. Resultatet er vanligvis en markert
økning i støtte og oppmerksomhet, enten personlig eller medisinsk. Smerte som antas å
ha psykogen opprinnelse, og som inntreffer under forløpet av depressive lidelser eller
schizofreni, skal ikke kodes her.
Inkl: psykalgi
psykogen hodepine
psykogen ryggsmerte
somatoform smertelidelse
Ekskl: dorsalgi INA(M54.9)

smerte:
akutt (R52.0)
intraktabel (R52.1)
kronisk (R52.2)
INA(R52.9)

tensjonshodepine (G44.2)
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Andre spesifiserte somatoforme lidelser

Alle andre sanse-, funksjons- og atferdsforstyrrelser, som ikke er forårsaket av somatiske
lidelser, som ikke er formidlet gjennom det autonome nervesystemet, men som er
begrenset til spesifikke systemer eller deler av kroppen, og som er knyttet nært i tid til
belastende livshendelser eller problemer.
Inkl: psykogen:
dysfagi, inkludert globus hystericus
dysmenoré
kløe
torticollis

tanngnissing
F45.9

Uspesifisert somatoform lidelse

Psykosomatisk lidelse INA

F48
F48.0

Andre nevrotiske lidelser
Nevrasteni

Betydelige kulturelle variasjoner forekommer i presentasjonen av denne lidelsen, og det
finnes to hovedtyper med betydelig overlapping. Ved den ene typen er
hovedkjennetegnet klager over økt trettbarhet etter psykiske anstrengelser, ofte forbundet
med svekket arbeidsytelse eller mestringsevne i daglige gjøremål. Den psykiske
tretthetstilstanden blir vanligvis beskrevet som en ubehagelig inntrengning av
distraherende assosiasjoner eller minner, konsentrasjonsvansker og generelt ineffektiv
tenkeevne. Ved den andre hovedtypen ligger vekten på opplevelse av kroppslig eller
fysisk svekkelse og utmatting etter den minste anstrengelse, ledsaget av opplevelse av
verk eller smerter i musklene og manglende evne til å slappe av. Ved begge typer er også
andre ubehagelige fysiske følelser vanlige; f eks svimmelhet, tensjonshodepine og
usikkerhetsfølelse [asteni] . Bekymring over redusert psykisk og fysisk velvære,
irritabilitet, anhedoni og vekslende, mindre grader av både depresjon og angst er vanlig.
Søvnen er ofte forstyrret i innsovningsfasen og i midtfasen, men hypersomni kan også
være fremtredende.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tidligere somatisk lidelse.
Inkl: tretthetssyndrom
Ekskl: asteni INA(R53)

postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)
psykasteni (F48.8)
utbrenthet (Z73.0)
uvelfølelse og tretthet (R53)
F48.1

Depersonalisasjons- og derealisasjonssyndrom

Sjelden lidelse der pasienten spontant klager over sin psykiske aktivitet, at kropp og
omgivelser har forandret seg i kvalitet eller oppleves som uvirkelige, fjerne eller
automatiserte. Blant syndromets ulike fenomener klager pasientene hyppigst over
følelsesløshet, uvirkelighetsfornemmelse og distansering fra tanker, kropp eller den
virkelige verden. Til tross for opplevelsens dramatiske natur er pasienten klar over at
forandringen ikke er virkelig. Sensoriet er normalt og evnen til følelsesmessig uttrykk er
intakt. Depersonalisasjons- og derealisasjonssymptomer kan være delsymptomer ved
schizofrene, depressive, fobiske eller obsessiv-kompulsive lidelser. I slike tilfeller skal
hovedlidelsen kodes.
F48.8

Andre spesifiserte nevrotiske lidelser

Dhats syndrom
Psykasteni
ICD-10
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Psykastenisk nevrose
Psykogen synkope
Yrkesnevrose, inkludert skrivekrampe
F48.9

Uspesifisert nevrotisk lidelse

Nevrose INA

Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser
og fysiske faktorer (F50-F59)
F50

Spiseforstyrrelser
Ekskl: anorexi INA(R63.0)

polyfagi (R63.2)
spiseforstyrrelse i barndommen (F98.2)
vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat(R63.3)
F50.0

Anorexia nervosa

Lidelse kjennetegnet av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten.
Lidelsen forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, men tenåringsgutter
og unge menn kan også rammes, likeledes prepubertetsbarn og kvinner frem til
menopausen. Lidelsen er forbundet med en spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme
og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert. Pasientene fastsetter en lav
idealvekt på seg selv. Det foreligger vanligvis underernæring av varierende
alvorlighetsgrad, med sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrrelser
av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven
trening, selvfremkalte brekninger og defekasjoner og bruk av appetittdempende midler
og diuretika.
Inkl: nervøs spisevegring
Ekskl: appetittløshet (R63.0)

psykogen appetittløshet (F50.8)
F50.1

Atypisk anorexia nervosa

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved anorexia nervosa, men der det
samlede kliniske bildet ikke gir grunnlag for den diagnosen. Samtidig som det foreligger
markert vekttap eller vektreduserende atferd kan ett av kardinalsymptomene, som
amenoré eller sterk frykt for å bli fet, mangle. Denne diagnosen skal ikke stilles ved en
påvist somatisk lidelse forbundet med vekttap.
F50.2

Bulimia nervosa

Syndrom kjennetegnet av gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av
kontroll over kroppsvekten. Dette leder til et mønster med overspising som etterfølges av
oppkast eller bruk av avføringsmidler. Lidelsen har mange felles symptomer med
anorexia nervosa, bl a overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir
lett elektrolyttforstyrrelser og fysiske komplikasjoner. I sykehistorien er det en episode
med anorexia nervosa måneder eller år tidligere.
Inkl: bulimi INA
hyperorexia nervosa
F50.3

Atypisk bulimia nervosa

Lidelser som oppfyller noen av kjennetegnene ved bulimia nervosa, men der det samlede
kliniske bilde ikke gir grunnlag for den diagnosen. Eksempelvis kan det foreligge
gjentatte anfall med overspising og overforbruk av avføringsmidler uten markert
vektforandring, eller den typiske overopptattheten av figur og vekt kan mangle.
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Overspising forbundet med andre psykiske lidelser

Overspising som følge av belastende livshendelser, som tap, ulykker, fødsel osv.
Inkl: psykogen overspising
Ekskl: fedme (E66)

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. Ved oppkast i svangerskapet bruk først kode fra O21.
Inkl: psykogen oppkast
Ekskl: kvalme (R11)

oppkast INA(R11)
F50.8

Andre spesifiserte spiseforstyrrelser

Pica hos voksne
Psykogen appetittløshet
Ekskl: pica i spedbarns- og barnealder (F98.3)
F50.9

F51

Uspesifisert spiseforstyrrelse

Ikke-organiske søvnforstyrrelser
I mange tilfeller er søvnforstyrrelser et symptom ved en annen psykisk eller somatisk
lidelse. Hvorvidt en søvnforstyrrelse hos en pasient er en uavhengig lidelse eller bare en
manifestasjon av en annen lidelse som klassifiseres annet sted i dette eller andre kapitler,
må bestemmes på grunnlag av klinisk bilde og forløp, såvel som behandlingsmessige
betraktninger og prioriteringer på tidspunktet for konsultasjonen. Hvis søvnforstyrrelsen
er en av hovedplagene og oppfattes som en lidelse i seg selv, skal de følgende kodene
generelt brukes sammen med andre diagnoser som beskriver den psykopatologi og
patofysiologi som foreligger i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter bare de
søvnforstyrrelsene der følelsesmessige årsaksfaktorer anses å ha primær betydning, og
som ikke skyldes identifiserbare somatiske lidelser som klassifiseres annet sted.
Ekskl: søvnforstyrrelser (organiske) (G47.-)

F51.0

Ikke-organisk insomni

Tilstand med utilfredstillende kvantitet eller kvalitet på søvnen. Tilstanden må vare ved
over tid og omfatte innsovningsvansker, vansker med å forbli sovende eller for tidlig
oppvåkning. Insomni er et vanlig symptom ved mange psykiske og somatiske lidelser, og
skal bare klassifiseres her i tillegg til den grunnleggende diagnosen dersom insomni
dominerer det kliniske bildet.
Ekskl: innsovnings- og søvnforstyrrelser (organiske) (G47.0)
F51.1

Ikke-organisk hypersomni

Hypersomni er definert som en tilstand preget av overdreven søvnighet på dagtid,
søvnanfall (som ikke kan forklares med for lite søvn) eller langvarig overgang til fullt
våken tilstand etter oppvåkning. Hvis somatiske årsaksfaktorer er fraværende, blir
tilstanden vanligvis forbundet med psykiske lidelser.
Ekskl: eksessiv somnolens (organisk) (G47.1)
narkolepsi (G47.4)
F51.2

Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen

Manglende synkronisering mellom personens egen søvn-våkenhetsrytme og
omgivelsenes rytme, og som resulterer i klager over insomni eller hypersomni.
Inkl: psykogen omsnuing av:
ICD-10
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natt-dag-rytme
søvnrytme
Ekskl: forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen (organisk) (G47.2)

F51.3

Søvngjengeri [somnambulisme]

Tilstand av endret bevissthet der fenomener knyttet til søvn og våken tilstand foreligger
samtidig. Under en søvngjengerepisode står individet opp av sengen, gjerne i den første
tredelen av nattesøvnen, går rundt, men viser lavt nivå av oppmerksomhet, reaksjonsevne
og motoriske ferdigheter. Hendelsen huskes vanligvis ikke etter oppvåkning.
F51.4

Natteskrekk [søvnterror]

Nattlige episoder av ekstrem skrekk og panikk forbundet med intense skrik, motorisk uro
og autonome reaksjoner. Individet setter seg opp eller står opp, gjerne i den første
tredelen av søvnen, med et redselskrik. Ofte styrter han eller hun mot døren som i forsøk
på å unnslippe, skjønt rommet forlates sjelden. Hendelsen huskes dårlig eller ikke
(vanligvis bare som ett eller to fragmentariske mentale bilder).
F51.5

Mareritt

Drømmeopplevelser fulle av angst eller frykt. Drømmeinnholdet blir husket i detalj.
Drømmeopplevelsen er svært levende og omfatter vanligvis trusler mot liv, trygghet eller
selvfølelse. Samme eller lignende tema kommer ofte igjen i marerittene. Under et typisk
anfall foreligger autonome reaksjoner, men ingen merkbare skrik eller motorisk uro. Ved
vekking blir personen raskt klar og orientert.
Inkl: drømmeangst
F51.8

Andre spesifiserte ikke-organiske søvnforstyrrelser

F51.9

Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse

Emosjonell søvnforstyrrelse INA

F52

Seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatiske lidelser
Seksuelle dysfunsjoner omfatter det som hindrer et individ i å delta i seksuell aktivitet på
den måten han eller hun selv ønsker. Seksuell respons er en psykosomatisk prosess, og
både psykiske og somatiske prosesser inngår vanligvis i årsakskjeden som fremkaller
seksuell dysfunksjon.
Ekskl: Dhats syndrom (F48.8)

F52.0

Mangel på eller tap av seksuell lyst

Tap av seksuell lyst er det primære problemet, og det er ikke sekundært til andre
seksuelle vansker som ereksjonssvikt eller dyspareuni.
Inkl: frigiditet
hemmet seksuell lystfølelse
F52.1

Seksuell aversjon og mangel på seksuell glede

Muligheten for seksuelt samvær fremkaller tilstrekkelig frykt eller angst til at seksuell
aktivitet unngås (seksuell aversjon), eller normal seksuell respons og orgasme opptrer
uten tilhørende glede (manglende seksuell glede).
Inkl: anhedoni, seksuell
F52.2

Sviktende genital respons

Hovedproblemet hos menn er ereksjonssvikt (vansker med å få og opprettholde
nødvendig ereksjon for å gjennomføre et samleie). Hovedproblemet hos kvinner er
tørrhet i skjeden.
Inkl: erektil forstyrrelse hos menn
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hemmet seksuell opphisselse hos kvinner
psykogen impotens
Ekskl: impotens av organiske årsaker (N48.4)

F52.3

Orgastisk dysfunksjon

Orgasme skjer ikke eller er markert forsinket
Inkl: hemmet orgasme (mannlig)(kvinnelig)
psykogen anorgasmi
F52.4

Prematur ejakulasjon

Manglende evne til å kontrollere ejakulasjonen tilstrekkelig til at begge parter har glede
av den seksuelle kontakten.
F52.5

Ikke-organisk vaginisme

Kramper i bekkenbunnsmuskulaturen som omgir skjeden (vagina) slik at åpningen
lukkes og innføring av penis blir enten umulig eller smertefullt.
Inkl: psykogen vaginisme
Ekskl: vaginisme av organiske årsaker (N94.2)

F52.6

Ikke-organisk dyspareuni

Dyspareuni (smerter under samleie) forekommer både hos kvinner og menn. Tilstanden
kan ofte skyldes lokal patologi og skal da klassifiseres som slik. Denne koden skal bare
brukes hvis det ikke foreligger primær ikke-organisk seksuell dysfunksjon (f eks
vaginisme eller tørrhet i skjeden).
Inkl: psykogen dyspareuni
Ekskl: dyspareuni (organisk) (N94.1)

F52.7

Forsterket seksualdrift
Inkl: nymfomani

satyriasis
F52.8

Andre spesifiserte seksuelle dysfunksjoner som ikke skyldes organisk lidelse

F52.9

Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatisk lidelse

F53

Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden , ikke
klassifisert annet sted
Denne gruppen omfatter bare psykiske forstyrrelser som debuterer innen seks uker etter
fødsel, og som ikke oppfyller kriteriene for andre lidelser i kapittel V, enten fordi det
ikke foreligger nok informasjon, eller fordi det anses å foreligge spesielle kliniske
tilleggsforhold som gjør klassifikasjon annet sted urimelig.

F53.0

Lette psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden ikke klassifisert annet
sted
Inkl: postnatal depresjon INA

postpartum depresjon INA
F53.1

Alvorlige psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert
annet sted
Inkl: puerperal psykose INA (fødselspsykose)

F53.8

Andre psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden, ikke klassifisert
annet sted

F53.9

Uspesifisert psykisk forstyrrelse i barseltiden

ICD-10
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Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser
eller lidelser klassifisert annet sted
Denne kategorien skal brukes for å kode psykologiske eller atferdsmessige faktorer som
kan ha spillt en viktig rolle i utviklingen av somatiske lidelser klassifisert i andre kapitler.
Psykiske forstyrrelser som følge av somatiske lidelser er gjerne lette, men ofte langvarige
(f eks bekymring, følelsesmessige konflikter eller engstelse), og gir ikke i seg selv
grunnlag for noen av diagnosene i dette kapitlet.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilknyttet somatisk lidelse.
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)

F55

Misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer
Et vidt spekter av legemidler inngår her. De viktigste gruppene er: a) psykotrope ikkeavhengighetsskapende legemidler (f eks antidepressiva), b) avføringsmidler og c)
smertestillende håndkjøpspreparater (f eks acetylsalicylsyre og paracetamol).
Vedvarende bruk av disse stoffene fører ofte til unødvendig kontakt med helsevesenet og
kan ha skadelige fysiske effekter. Forsøk på å fraråde eller forby bruk av et stoff blir ofte
møtt med motstand, for avføringsmidler og smertestillende midlers vedkommende, til
tross for advarsler om somatiske skader som nedsatt nyrefunksjon eller
elektrolyttforstyrrelser. Selv om pasienten er sterkt motivert for å ta stoffet, utvikler det
seg ikke avhengighets- eller abstinenssymptomer som beskrevet i F10-F19 for
psykoaktive stoffer.
Inkl: misbruk av avføringsmidler (laxativer)
misbruk av:
antacida
steroider eller hormoner
urter eller folkemedisiner
vitaminer
Ekskl: misbruk av psykoaktive stoffer (F10-F19)

F59

Uspesifiserte atferdssyndromer forbundet med fysiologiske
forstyrrelser og fysiske faktorer
Psykogen fysiologisk dysfunksjon INA

Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne (F60-F69)
Denne kategorien inkluderer en rekke tilstander og atferdsmønstre som er vedvarende og synes å
uttrykke individets typiske livsstil og måte å forholde seg til seg selv og andre på. Noen av disse
tilstandene og atferdsmønstrene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både
konstitusjonelle faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet. Spesifikke
personlighetsforstyrrelser (F60.-), blandede og andre personlighetsforstyrrelser (F61.-), og varige
personlighetsendringer (F62.-) er dypt innarbeidede og vedvarende atferdsmønstre som viser seg
gjennom rigide reaksjoner i personlige og sosiale situasjoner. De representerer ekstreme eller
betydningsfulle avvik fra hvordan et gjennomsnittsindivid i en gitt kultur sanser, tenker, føler og, i
særlig grad, forholder seg til andre. Slike atferdsmønstre er i regelen stabile og omfatter mange
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atferdsmessige og psykologiske funksjoner. De er ofte, men ikke alltid, forbundet med varierende
grader av subjektivt ubehag og svikt i sosiale ferdigheter.

F60

Spesifikke personlighetsforstyrrelser
Alvorlige forstyrrelser i individets personlighet og atferdsmønster som ikke er en direkte
følge av sykdom, skade eller annen affeksjon av hjernen eller av annen psykisk lidelse.
Forstyrrelsene er nesten alltid forbundet med betydelige personlige problemer og sosiale
vanskeligheter. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter
gjennom voksen alder.

F60.0

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overdreven følsomhet for krenkelser,
manglende tilgivelse ved fornærmelser, mistenksomhet og tilbøyelighet til å forvrenge
erfaring ved å oppfatte andres nøytrale eller vennlige handlinger som fiendtlige eller
hånlige. Tilbakevendende ubegrunnede mistanker angående ektefellens eller partnerens
seksuelle troskap, og en kamppreget og innbitt holdning til personlige rettigheter er
vanlig. Overdreven følelse av egen betydningsfullhet, og overdreven selvhenføring
forekommer ofte.
Inkl: ekspansiv paranoid personlighetsforstyrrelse
fanatisk personlighetsforstyrrelse
kverulantisk personlighetsforstyrrelse
sensitiv paranoid personlighetsforstyrrelse
Ekskl: paranoia(F22.0)
kverulans(F22.8)

paranoid:
psykose (F22.0)
schizofreni (F20.0)
tilstand (F22.0)

F60.1

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved tilbaketrekning fra følelsesmessig, sosial og
annen kontakt med andre mennesker, med preferanse for indre fantasiliv, individuelle
aktiviteter og introspeksjon. Individet har begrenset evne til å uttrykke følelser og til å
oppleve glede.
Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)
paranoid psykose (F22.0)
schizofreni (F20.-)
schizoid forstyrrelse i barndommen (F84.5)
schizotyp lidelse (F21)
F60.2

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelser og uttalt
mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og
gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirkelig av negative erfaringer,
herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for
aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller
til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med
samfunnet.
Inkl: amoralsk personlighetsforstyrrelse
antisosial personlighetsforstyrrelse
asosial personlighetsforstyrrelse
psykopatisk personlighetsforstyrrelse
sosiopatisk personlighetsforstyrrelse
ICD-10
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Ekskl: atferdsforstyrrelser (F91.-)

emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (F60.3)
F60.3

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved en klar tendens til å handle impulsivt, uten å
tenke på konsekvensene. Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende. Pasienten har en
tendens til sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosiv atferd.
Det foreligger også en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd, særlig
hvis impulsive handlinger blir hindret eller kritisert. To typer kan skilles ut: den
impulsive typen, som hovedsakelig kjennetegnes ved manglende følelsesmessig stabilitet
og impulskontroll, og den ustabile typen, som i tillegg kjennetegnes ved forstyrrelser i
selvbilde, mål og indre verdier, kronisk tomhetsfølelse, intense og ustabile
interpersonelle forhold, og ved en tendens til selvdestruktiv atferd, herunder
selvmordshandlinger og -forsøk.
Inkl: aggressiv personlighetsforstyrrelse
borderline personlighetsforstyrrelse
eksplosiv personlighetsforstyrrelse
impulsiv personlighetsforstyrrelse
Ekskl: dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

F60.4

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overfladiske og labile følelser,
selvdramatisering, teatralske fakter, overdrevne følelsesuttrykk, suggestibilitet,
egosentrisitet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser, og
vedholdende søking etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet.
Inkl: histrionisk personlighetsforstyrrelse
hysterisk personlighetsforstyrrelse
psykoinfantil personlighetsforstyrrelse
F60.5

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved usikkerhet, perfeksjonisme, overdreven
samvittighetsfullhet, kontroll og opptatthet av detaljer, stahet, forsiktighet og rigiditet.
Det kan inntreffe påtrengende og uønskede tanker eller impulser mindre alvorlige enn de
som sees ved obsessiv-kompulsive lidelser.
Inkl: anankastisk personlighetsforstyrrelse
kompulsiv personlighetsforstyrrelse
obsessiv personlighetsforstyrrelse
obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse
Ekskl: obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)

F60.6

Engstelig [unnvikende] personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved følelse av anspenthet, engstelse, usikkerhet og
mindreverd. Pasienten har en kontinuerlig lengsel etter å bli likt og akseptert, er
overfølsom for avvisning og kritikk og har reduserte personlige tilknytninger. Det er
tendens til å unngå visse aktiviteter ved tilbøyelighet til å overdrive potensielle farer og
risikomomenter i dagligdagse situasjoner.
Inkl: sensitiv personlighetsforstyrrelse
F60.7

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved vedvarende passiv tillit til at andre personer
tar de store og små avgjørelsene i livet for en, sterkt frykt for å bli sviktet, følelse av
hjelpeløshet og inkompetanse, passiv ettergivenhet for andres og eldres ønsker, og liten
evne til å møte dagliglivets krav. Mangelen på livskraft kan vise seg på både
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intellektuelle og emosjonelle områder, og tendens til å overlate ansvaret til andre
foreligger ofte.
Inkl: astenisk personlighetsforstyrrelse
inadekvat personlighetsforstyrrelse
passiv personlighetsforstyrrelse
selvutslettende personlighetsforstyrrelse
F60.8

Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser
Inkl: eksentrisk personlighetsforstyrrelse

holdningsløs personlighetsforstyrrelse
narsissistisk personlighetsforstyrrelse
passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse
psykonevrotisk personlighetsforstyrrelse
umoden personlighetsforstyrrelse
F60.9

Uspesifisert personlighetsforstyrrelse
Inkl: karakternevrose INA

patologisk personlighet INA

F61

Blandede og andre personlighetsforstyrrelser
Denne kategorien omfatter personlighetsforstyrrelser som for pasienten ofte er
plagsomme, men som ikke viser de spesifikke mønstre beskrevet under forstyrrelsene i
F60.-. Som følge av dette, er ofte forstyrrelsene i denne kategorien vanskeligere å
diagnostisere enn forstyrrelser i F60.-.
Eksempler inkluderer:
blandet personlighetsforstyrrelse med trekk fra flere av forstyrrelsene i F60.-, men uten et
dominerende sett av symptomer som ville gi grunnlag for en mer spesifikk diagnose
plagsomme personlighetsforandringer som ikke kan klassifiseres under F60.- eller F62.-, og som må
anses som sekundære til en samtidig eksisterende affektiv lidelse eller angstlidelse
Ekskl: aksentuerte personlighetstrekk (Z73.1)

F62

Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller
sykdom i hjernen
Forstyrrelser i voksen personlighet hos individer uten tidligere personlighetsforstyrrelser,
etter eksponering for katastrofale eller voldsomme, langvarige påkjenninger, eller etter
alvorlige psykiske lidelser. Denne kategorien skal bare brukes når det foreligger
holdepunkter for at det har inntruffet en klar og vedvarende forandring av individets
mønster for oppfatning, omgang med og tenkning om omgivelsene og seg selv.
Personlighetsforandringen må være betydelig og forbundet med maladaptiv og lite
fleksibel atferd som ikke var til stede før den patogene hendelsen. Forandringen skal ikke
være en direkte manifestasjon av en annen psykisk lidelse eller en residualtilstand etter
en tidligere lidelse.
Ekskl: personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade eller
dysfunksjon i hjernen (F07.-)

F62.0

Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser

Vedvarende personlighetsforandring, som har vært til stede i minst to år, og som er
resultat av en katastrofal livshendelse. Hendelsen må være så ekstrem at det ikke er
nødvendig å vurdere personlig sårbarhet for å forklare den dyptgående virkningen på
personligheten. Lidelsen kjennetegnes ved en fiendtlig eller mistroisk holdning til
verden, sosial tilbaketrekning, følelse av tomhet eller håpløshet, fremmedfølelse og
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kronisk følelse av å være «på tuppa» ved konstant å føle seg truet. Posttraumatisk
stressforstyrrelse (F43.1) kan gå forut for denne typen personlighetsforandring.
Inkl: personlighetsforandring etter katastrofer
personlighetsforandring etter langvarig:
eksponering for livstruende situasjoner, som offer for terrorisme
fangenskap med stadig mulighet for å bli drept
tortur

personlighetsforandring etter opphold i konsentrasjonsleir
Ekskl: posttraumatisk stresslidelse (F43.1)

F62.1

Vedvarende personlighetsforandring etter psykisk lidelse

Personlighetsforandring som har vedvart i minst to år, og som kan knyttes til
påkjenningen ved å ha en alvorlig psykisk lidelse. Forandringen kan ikke forklares ved
en tidligere personlighetsforstyrrelse, og må skilles fra residualschizofreni og andre
tilstander med manglende helbredelse fra en forutgående psykisk lidelse. Lidelsen
kjennetegnes ved en overdreven avhengighet av, og krevende holdning til, andre
mennesker. Overbevisning om å ha blitt forandret eller stigmatisert ved lidelsen fører til
manglende evne til å etablere og opprettholde nære og tillitsfulle forhold til andre
mennesker. Andre kjennetegn er sosial isolering, passivitet, reduserte interesser, redusert
engasjement i fritidsaktiviteter, vedvarende klager over å være syk (ofte forbundet med
hypokondre påstander og sykdomsatferd), dysforisk og labilt stemningsleie (som ikke
skyldes en nåværende eller forutgående psykisk lidelse med gjenværende
stemningssymptomer), og langvarige vansker med sosial og yrkesmessig fungering.
F62.8

Andre spesifiserte vedvarende personlighetsforandringer
Inkl: kronisk smerteutløst personlighetssyndrom

F62.9

Uspesifisert vedvarende personlighetsforandring

F63

Vane- og impulsforstyrrelser
Visse atferdsforstyrrelser som ikke kan klassifiseres i andre kategorier. Disse
atferdsforstyrrelsene kjennetegnes ved gjentatte handlinger som mangler rasjonell
motivering, som ikke kan kontrolleres og som generelt skader både pasientens og andres
interesser. Pasienten forteller at atferden er forbundet med handlingsimpulser. Årsaken til
disse lidelsene er ukjent. De blir klassifisert sammen på grunnlag av deskriptive
fellestrekk, og ikke fordi de har andre viktige forhold felles.
Ekskl: impulsforstyrrelser og vanemessige forstyrrelser som omfatter seksuell atferd
(F65.-)
vanemessig overdreven bruk av alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19)

F63.0

Patologisk spillelidenskap

Lidelsen består i hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv
slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades.
Inkl: kompulsiv spillelidenskap
Ekskl: spillelidenskap hos maniske pasienter (F30.-)

spillelidenskap og veddemål INA(Z72.6)
spillelidenskap ved dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)
F63.1

Pyromani

Lidelse kjennetegnet ved gjentatte ildspåsettelser, eller forsøk på dette, av eiendom eller
andre ting uten noe klart motiv, og ved en vedvarende opptatthet av emner knyttet til ild
og brann. Denne atferden er ofte forbundet med følelser av økende spenning før
handlingen og intens opphisselse umiddelbart etterpå.
Direktoratet for e-helse
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Ekskl: ildspåsettelse utført av voksen med dyssosial personlighetsforstyrrelse (F60.2)

ildspåsettelse ved atferdsforstyrrelse (F91.-)
ildspåsettelse som grunn for observasjon for mistenkt, men avkreftet psykisk
lidelse (Z03.2)
ildspåsettelse ved intoksikasjon med alkohol eller psykoaktive stoffer (F10-F19,
med felles fjerdetegn .0)
ildspåsettelse ved organisk psykisk lidelse (F00-F09)
ildspåsettelse ved schizofreni (F20.-)
F63.2

Kleptomani

Lidelse kjennetegnet ved gjentatt sviktende kontroll over impulser til å stjele ting uten
tanke på eget bruk eller økonomisk vinning. Tingene blir i stedet kastet, gitt bort eller
samlet opp. Denne atferden er ofte forbundet med økt følelse av spenning før, og følelse
av tilfredsstillelse under, og like etter, handlingen.
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)
F63.3

Trikotillomani

Lidelse kjennetegnet ved merkbart hårtap som følge av gjentatt manglende kontroll av
impulsen til å nappe ut hår. Nappingen er vanligvis forbundet med økt spenning før, og
lettelse eller tilfredsstillelse etter handlingen. Denne diagnosen skal ikke brukes hvis det
på forhånd foreligger en hudlidelse, eller hvis hårnappingen er en følge av
vrangforestillinger eller hallusinasjoner.
Ekskl: stereotyp bevegelsesforstyrrelse med plukking i håret (F98.4)
F63.8

Andre spesifiserte vane- og impulsforstyrrelser

Andre typer av vedvarende gjentatt mistilpasset atferd som ikke er sekundær i forhold til
en kjent psykisk lidelse, og der det synes som om pasienten gjentatte ganger ikke greier å
moststå impulsene til denne atferden. Det foreligger en prodromalfase med
spenningsøkning, og følelse av lettelse når handlingen utføres.
Inkl: intermitterende eksplosiv lidelse
F63.9

F64
F64.0

Uspesifisert vane- og impulsforstyrrelse

Kjønnsidentitetsforstyrrelser
Transseksualisme

Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky
for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske
om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med
det foretrukne kjønn, er vanlig.
F64.1

Transvestittisme (brukes ikke i Norge)

Behov for, og glede ved, tidvis å kle seg i det motsatte kjønns klær, men uten noe ønske
om mer permanent kjønnsskifte eller kirurgisk kjønnskonvertering, og uten at seksuell
opphisselse er det primære i forbindelse med å kle seg slik.
Inkl: kjønnsidentitetsforstyrrelse i barne- og ungdomsalder, ikke-transseksuell type
Ekskl: fetisjistisk transvestittisme (F65.1)

F64.2

Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen

Lidelse som debuterer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet
ved et vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller
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insistering på) å tilhøre det annet kjønn. Det foreligger vedvarende opptatthet av klærne
og aktivitetene til det annet kjønn, samt avsky for individets eget kjønn. Diagnosen
krever en dyptgående forstyrrelse av den normale kjønnsidentiteten. Denne koden skal
ikke brukes ved bare «gutteaktig» atferd hos jenter og «jenteaktig» atferd hos gutter.
Kjønnsidentitetsforstyrrelser hos individer som har nådd, eller som går inn i, puberteten,
skal ikke klassifiseres her, men under F66.-.
Ekskl: egodyston seksuell orientering (F66.1)
seksuell utviklingsforstyrrelse (F66.0)
F64.8

Andre spesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

F64.9

Uspesifisert kjønnsidentitetsforstyrrelse

Kjønnsrolleforstyrrelse INA

F65

Forstyrrelser i seksuelle objektvalg
Inkl: parafilier

F65.0

Fetisjisme (brukes ikke i Norge)

Et ikke-levende objekt blir brukt som stimulus for å oppnå seksuell opphisselse og
tilfredsstillelse. Mange fetisjer har relasjon til menneskekroppen (f eks klær eller fottøy).
Andre vanlige eksempler på fetisjer er materialer som gir en særlig virkning ved syn eller
berøring (f eks gummi, plastikk eller lær). Fetisjene varierer i sin betydning for individet.
I noen tilfeller tjener de bare til å øke den seksuelle opphisselsen som oppnås på vanlige
måter (f eks ved å få partneren til å bruke en spesiell påkledning).
F65.1

Fetisjistisk transvestittisme (brukes ikke i Norge)

Individet kler seg som det annet kjønn for å oppnå seksuell opphisselse og for å skape
inntrykk av å være en person av motsatt kjønn. Fetisjistisk transvestittisme skilles fra
transseksuell transvestittisme ved sin klare forbindelse med seksuell opphisselse og et
sterkt ønske om å fjerne klærne når orgasme er oppnådd og den seksuelle opphisselsen
avtar. Forstyrrelsen kan forekomme i en tidlig fase i utviklingen av transseksualisme.
F65.2

Blotting

Gjentatt eller vedvarende tendens til å blotte kjønnsorganene for fremmede (vanligvis av
motsatt kjønn) eller for personer på offentlig sted uten å invitere til, eller ha noe ønske
om, nærmere kontakt. Personen føler vanligvis, men ikke alltid, seksuell opphisselse på
tidspunktet for blottingen, som vanligvis etterfølges av onani.
F65.3

Kikking

Gjentatt eller vedvarende tendens til å kikke på personer som utøver seksuell eller intim
aktivitet, som avkledning. Kikkingen foregår uten at personene som blir kikket på er klar
over det. Handlingen fører vanligvis til seksuell opphisselse og onani.
F65.4

Pedofili

Foretrukket seksualobjekt er barn i førpubertetsalder eller tidlig pubertetsalder: gutter,
jenter eller begge kjønn.
F65.5

Sadomasochisme (brukes ikke i Norge)

Preferanse for seksuell aktivitet som innebærer å påføre andre mennesker smerte,
ydmyke dem eller undertrykke dem. Hvis individet foretrekker å bli utsatt for slik
handling, kalles det masochisme, og hvis individet foretrekker å utøve handlingen, kalles
det sadisme. Ofte blir et individ seksuelt opphisset av både sadistiske og masochistiske
aktiviteter.
Inkl: masochisme
sadisme
F65.6

Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg (brukes ikke i Norge)
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I noen tilfeller foreligger det hos samme person mer enn én forstyrrelse av seksuelle
objektvalg, uten at noen av dem får forrang. Den vanligste kombinasjonen er fetisjisme,
transvestittisme og sadomasochisme.
F65.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i seksuelle objektvalg

En rekke andre mønstre for seksuelle objektvalg og aktiviteter, inkluderer obskøne
telefonoppringninger, seksuell opphisselse ved å gni seg mot mennesker i trengsel på
offentlig sted, seksuelle aktiviteter med dyr, og bruk av strangulering eller anoksi for å
forsterke den seksuelle opphisselsen.
Inkl: frotteurisme
nekrofili
zoofili
F65.9

Uspesifisert forstyrrelse av seksuelt objektvalg

Seksuelt avvik INA

F66

Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med seksuell
utvikling og legning
Merk: Seksuell legning er ikke i seg selv en forstyrrelse, og skal bare angis hvis seksuell

utvikling og legning er problematisk for det enkelte individet.
F66.0

Seksuell utviklingsforstyrrelse

Pasienten lider under usikkerhet omkring sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning, noe
som fører til angst eller depresjon. Dette forekommer oftest hos ungdommer som er
usikre på om de har homoseksuell, heteroseksuell eller biseksuell legning, eller hos
individer som etter en periode med tilsynelatende stabil seksuell orientering (ofte i et
langvarig parforhold), opplever at deres seksuelle legning forandrer seg.
F66.1

Jeg-fremmed seksuell legning

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell, biseksuell
eller prepubertal) er ikke usikker, men individet ønsker at den var annerledes fordi den
har ført til psykiske eller atferdsmessige forstyrrelser. I noen tilfeller vil individet søke
behandling for å endre legning.
F66.2

Forstyrrelse av seksuelle forhold

Kjønnsidentiteten eller den seksuelle legningen (heteroseksuell, homoseksuell eller
biseksuell) skaper vanskeligheter med å etablere og opprettholde et forhold til en
seksualpartner.
F66.8

Andre spesifiserte psykoseksuelle utviklingsforstyrrelser

F66.9

Uspesifisert psykoseksuell utviklingsforstyrrelse

F68
F68.0

Andre forstyrrelser av voksen personlighet og atferd
Forsterking av somatiske symptomer av psykiske årsaker

Somatiske symptomer forenlige med, og opprinnelig forårsaket av bekreftet somatisk
forstyrrelse eller lidelse, blir overdrevet eller forlenget som følge av pasientens psykiske
tilstand. Pasienten er vanligvis plaget av smerte eller dysfunksjon, og er opptatt av sine
bekymringer (ofte velbegrunnede), for muligheten av langvarige eller progredierende
smerter eller dysfunksjon.
Inkl: rentenevrose
F68.1
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Pasienten simulerer gjentatte ganger symptomer uten åpenbar grunn og kan gå så langt
som til å skade seg selv for å produsere symptomer og tegn. Motiveringen er uklar og
muligens indrestyrt i den hensikt å komme i sykerollen. Lidelsen er ofte forbundet med
markerte forstyrrelser i personlighet og forhold til andre mennesker.
Inkl: «doctor shopper»
«hospitalhopper-syndrom»
Münchhausens syndrom
omstreifende pasient
Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.8)

person som simulerer sykdom (uten klar motivering) (Z76.5)
selvpåført dermatitt (L98.1)
F68.8

Andre spesifiserte forstyrrelser av voksen personlighet og atferd

Forstyrrelse av forhold til andre INA
Karakterforstyrrelse INA

F69

Uspesifisert forstyrrelse av voksen personlighet og atferd

Psykisk utviklingshemming (F70-F79)
Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er
kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter
som bidrar til det generelle intelligensnivået, f eks kognitive, språklige, motoriske og sosiale.
Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser.
Graden av psykisk utviklingshemming blir vanligvis vurdert ut fra standardiserte intelligensprøver.
Disse kan suppleres med skalaer som måler sosial tilpasning i et gitt miljø. Målene gir en tilnærmet
indikasjon på graden av psykisk utviklingshemming. Diagnosen avhenger også av en samlet
vurdering av de intellektuelle ferdighetene, bedømt av en erfaren kliniker.
Intellektuelle ferdigheter og sosial tilpasning kan endres over tid. Selv om de er dårlige, kan de
bedres ved trening og rehabilitering. Diagnosen skal baseres på det nåværende funksjonsnivået.
Følgende underklassifikasjon på fjerdetegnsnivå skal brukes sammen med diagnosene F70-F79 for å identifisere
graden av atferdsproblemer:
.0Ingen eller minimale atferdsproblemer
.1Betydelige atferdsproblemer som krever oppmerksomhet eller behandling
.8Andre spesifiserte atferdsproblemer
.9Uten beskrivelse av atferdsproblemer

Tilstander som opptrer sammen med psykisk utviklingshemming, som autisme, andre
utviklingsforstyrrelser eller alvorlige fysiske handikap, skal i tillegg kodes for seg.

F70

Lett psykisk utviklingshemming
IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne, mental alder fra 9 til under 12 år), fører
vanligvis til lærevansker i skolen. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale
forhold og gjøre en samfunnsnyttig innsats.
Inkl: «feeble-mindedness» (evneveikhet)
mild psykisk utviklingshemming

F71

Moderat psykisk utviklingshemming
IQ anslagsvis mellom 35 og 49 (hos voksne, mental alder fra 6 til under 9 år), fører
vanligvis til markert utviklingshemming i barndommen, men de fleste kan læres opp til å
utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat
kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Voksne vil trenge varierende grad av støtte for
å kunne leve og arbeide ute i samfunnet.
Inkl: moderat mental retardasjon
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Alvorlig psykisk utviklingshemming
IQ anslagsvis mellom 20 og 34 (hos voksne, mental alder fra 3 til under 6 år), fører
vanligvis til kontinuerlig omsorgsbehov.
Inkl: alvorlig mental retardasjon

F73

Dyp psykisk utviklingshemming
IQ under 20 (hos voksne, mental alder under 3 år), fører til alvorlige begrensninger av
egenomsorg, kontinens, kommunikasjon og bevegelighet.
Inkl: dyp mental retardasjon

F78

Annen psykisk utviklingshemming
Inkl: vanskelig registrerbar psykisk utviklingshemming
Ekskl: IQ-området 70-85 (R41.8)

F79

Uspesifisert psykisk utviklingshemming
Inkl: psykisk mental retardasjon INA

psykisk oligofreni INA
psykisk utviklingshemming INA

Utviklingsforstyrrelser (F80-F89)
Forstyrrelsene inkludert i F80-F89 har følgende fellestrekk: a) alltid debut i barndommen, b)
mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modning av
sentralnervesystemet, og c) jevnt forløp som ikke innebærer remisjoner eller tilbakefall. I de fleste
tilfeller er språkfunksjon, visuo-spatiale ferdigheter og motorisk koordinasjon påvirket. Vanligvis
har den forsinkede eller mangelfulle utviklingen vært tilstede fra det tidspunkt den kunne påvises
med sikkerhet, og vil avta etter hvert som barna blir eldre, selv om mindre defekter ofte kan vedvare
i voksen alder.

F80

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk
Forstyrrelser der det normale mønsteret for språktilegnelse er forstyrret fra de tidligste
utviklingsstadier. Forstyrrelsene kan ikke direkte tilskrives nevrologiske tilstander,
forstyrrelser i taleapparatet, sansedefekter, psykisk utviklingshemming eller
miljøfaktorer. Tale- og språkforstyrrelsene i denne kategorien ledsages ofte av problemer
som lese- og stavevansker, kontakt- og atferdsforstyrrelser og følelsesmessige
forstyrrelser.

F80.0

Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets bruk av språklyder er under det nivået som
kan forventes ut fra dets mentale alder, mens språkferdighetene ellers er normalt utviklet.
Inkl: dyslali
fonologisk utviklingsforstyrrelse
funksjonell artikulasjonsforstyrrelse
lalling
utviklingsforstyrrelse av artikulasjon
Ekskl: artikulasjonsforstyrrelse som skyldes afasi INA(R47.0)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes apraksi (R48.2)
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes artikulasjonsdefekt forbundet med
utviklingsforstyrrelse av:
ekspressiv dysfasi (F80.1) eller
impressivt språk (F80.2)

artikulasjonsforstyrrelse som skyldes hørselstap (H90-H91)
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artikulasjonsforstyrrelse som skyldes psykisk utviklingshemming (F70-F79)
F80.1

Ekspressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets evne til å uttrykke seg verbalt ligger betydelig
under det nivå som kan forventes ut fra dets mentale alder, men der språkforståelsen er
innenfor normale grenser. Samtidige artikulasjonsavvik kan forekomme.
Inkl: utviklingsmessig dysfasi eller afasi, ekspressiv type
Ekskl: INA(R47.0)

elektiv mutisme (F94.0)
ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
psykisk utviklingshemming (F70-F79)
utviklingsmessig, impressiv type (F80.2)
F80.2

Impressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets språkforståelse er under det nivå som
forventes ut fra dets mentale alder. Ekspressiv dysfasi og forstyrrelse av ord- og
lyddannelsen foreligger nesten alltid samtidig.
Inkl: medfødt språkdøvhet
orddøvhet
utviklingsmessig Wernickes afasi
utviklingsmessig impressiv dysfasi eller afasi
Ekskl: autisme (F84.0-F84.1)

dysfasi og afasi: utviklingsmessig ekspressiv type (F80.1)
dysfasi og afasi: INA(R47.0)
elektiv mutisme (F94.0)
ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
psykisk utviklingshemming (F70-F79)
språkforsinkelse som skyldes døvhet (H90-H91)
F80.3

Ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom]

Lidelse der barnet etter å ha hatt normal språkutvikling, mister både sin ekspressive og
impressive språkevne, til tross for at generell intelligens er bevart. Tilstandens debut
ledsages av paroksysmale EEG-forstyrrelser, og oftest også av epileptiske anfall.
Vanligvis debuterer lidelsen mellom tre og sju års alder, med tap av språkferdighetene i
løpet av dager eller uker. Tidsforbindelsen mellom debuten av epileptiske anfall og
språktap varierer, slik at den ene komponenten kan inntreffe før den andre, med fra få
måneders og opp til to års intervall. Muligens er en inflammatorisk encefalittisk prosess
årsak til tilstanden. Omkring to tredeler av pasientene ender opp med mer eller mindre
uttalte impressive språkdefekter.
Ekskl: afasi (som skyldes) INA(R47.0)
afasi ved autisme (F84.0-F84.1)
afasi ved disintegrative forstyrrelser i barndommen (F84.2-F84.3)
F80.8

Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser av tale og språk
Inkl: lesping

F80.9

Uspesifisert utviklingsforstyrrelse av tale og språk
Inkl: språkforstyrrelse INA

F81

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker
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Tilstander der det normale mønsteret for tilegnelse av skoleferdigheter er forstyrret fra de
tidligste utviklingstrinn. Tilstanden skyldes ikke bare utilstrekkelig undervisning, psykisk
utviklingshemming eller ervervet skade eller sykdom i hjernen.
F81.0

Spesifikk leseforstyrrelse

Spesifikk og betydelig forstyrrelse i utviklingen av leseferdigheter som ikke kan forklares
utelukkende ved mental alder, synsproblemer eller utilstrekkelig undervisning. Både
leseforståelse, ordgjenkjenning, høytlesningsevne og utføring av oppgaver som krever
leseevne, kan være påvirket. Stavevansker forekommer ofte samtidig med spesifikk
leseforstyrrelse og kan ofte vedvare inn i ungdomsalderen, selv etter at leseevnen er
bedret. Den spesifikke leseforstyrrelsen har ofte en forhistorie med forstyrret tale- og
språkutvikling. Ofte vil atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser komme i
tillegg i løpet av skolealderen.
Inkl: speilvendt lesning
spesifikk leseretardasjon
utviklingsmessig dysleksi
Ekskl: aleksi INA(R48.0)

dysleksi INA(R48.0)
lesevansker som skyldes følelsesmessige forstyrrelser (F93.-)
F81.1

Spesifikk staveforstyrrelse

Spesifikk og betydelig svikt i utviklingen av staveferdigheten uten at selve
leseferdigheten er forstyrret. Tilstanden kan ikke bare forklares ved intellektuell
retardasjon, synsforstyrrelse eller utilstrekkelig undervisning. Både evnen til å stave høyt
og til å skrive ord korrekt, er påvirket.
Inkl: spesifikk staveretardasjon (uten leseforstyrrelse)
Ekskl: agrafi INA(R48.8)

stavevansker i sammenheng med leseforstyrrelse (F81.0)
stavevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)
F81.2

Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet

Spesifikk forstyrrelse i regneferdigheten som ikke bare kan forklares ved generell
psykisk utviklingshemming eller utilstrekkelig undervisning. Regnevanskene omfatter
manglende evne til å beherske basale regnearter som addisjon, subtraksjon,
multiplikasjon og divisjon, snarere enn mer abstrakte matematiske ferdigheter som trengs
i algebra, trigonometri, geometri eller komplekse beregninger.
Inkl: utviklingsmessig:
akalkuli
Gerstmanns syndrom
regneforstyrrelse
Ekskl: akalkuli INA(R48.8)

regnevansker i sammenheng med lese-og staveforstyrrelse (F81.3)
regnevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)
F81.3

Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

Dårlig definert restkategori for forstyrrelser der både regne-, lese- og staveferdigheter er
tydelig påvirket, men der forstyrrelsen ikke bare kan forklares ved generell psykisk
utviklingshemming eller utilstrekkelig udervisning. Kategorien skal brukes ved
forstyrrelser som oppfyller kriteriene for både F81.2 og enten F81.0 eller F81.1.
Ekskl: spesifikk forstyrrelse i regneferdighet (F81.2)
spesifikk leseforstyrrelse (F81.0)
spesifikk staveforstyrrelse (F81.1)
ICD-10
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F81.8

Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser i skoleferdigheter
Inkl: utviklingsmessig ekspressiv skriveforstyrrelse

F81.9

Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter
Inkl: forstyrrelse i kunnskapstilegnelse INA

innlæringsforstyrrelse INA
mangelfull innlæringsevne INA

F82

Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter
Forstyrrelse kjennetegnet ved alvorlig svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon, og
som ikke kan forklares ved generell psykisk utviklingshemming eller av spesifikk
medfødt eller ervervet nevrologisk lidelse alene. Grundig klinisk undersøkelse vil i de
fleste tilfeller avdekke tegn som choreiforme bevegelser av ikke-understøttede
ekstremiteter, synkinesier og andre motoriske forstyrrelser, eller tegn på sviktende
koordinering av fin- eller grovmotorikk, som uttrykk for et umodent sentralnervesystem.
Inkl: «clumsy child»-syndrom
utviklingsmessig dyspraksi
utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse
Ekskl: koordinasjonsforstyrrelse ved psykisk utviklingshemming (F70-F79)

unormal gange og bevegelighet (R26.-)
annen koordiasjonssvikt (R27)

F83

Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter
Denne kategorien omfatter forstyrrelser der det foreligger blanding av spesifikke
forstyrrelser i tale og språk, innlæring og motorisk utvikling, men der ingen av disse
dominerer tilstrekkelig til å utgjøre hoveddiagnosen. Denne blandingsgruppen skal bare
brukes der det foreligger en betydelig overlapping mellom hver av de spesifikke
utviklingsforstyrrelsene. Ved disse tilstandene er det vanligvis en viss grad av generell
svikt i kognitive funksjoner. Kategorien skal derfor brukes ved forstyrrelser som
oppfyller kriteriene for to eller flere av kategoriene beskrevet under F80.-, F81.- og F82.

F84

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative avvik i sosialt samspill og
kommunikasjonsmønster, og ved et begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av
interesser og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene er gjennomgripende trekk i individets
fungering ved alle typer situasjoner.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuell sameksisterende medisinsk tilstand
eller psykisk utviklingshemming.

F84.0

Barneautisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som defineres ved: a) avvikende eller forstyrret
utvikling som er manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal fungering som
ytrer seg ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp,
repetitiv atferd. I tillegg til disse spesifikke diagnostiske trekkene er det vanlig med en
rekke andre ikke-spesifikke problemer, som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser,
raserianfall og selvdestruktiv atferd.
Inkl: autistisk forstyrrelse i barndommen
infantil autisme
infantil psykose
Kanners syndrom
Ekskl: autistisk psykopati (F84.5)
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Atypisk autisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som atskiller seg fra barneautisme ved senere
debut eller ved at den ikke oppfyller alle de tre settene av diagnostiske kriterier på
infantil autisme. Denne koden skal brukes når avvikende eller forstyrret utvikling er til
stede først etter tre års alder, og der det mangler tilstrekkelige avvik på ett eller to av de
tre områdene som er karakteristisk for barneautisme (forstyrrelse i sosialt samspill,
kommunikasjon og begrenset, stereotyp og repetitiv atferd), til tross for karakteristiske
forstyrrelser på de resterende av disse områdene. Atypisk autisme forekommer oftest hos
dypt psykisk utviklingshemmede eller hos personer med alvorlig impressiv
språkforstyrrelse.
Inkl: atypisk barnepsykose
atypisk infantil autisme
psykisk utviklingshemming med autistiske trekk
Bruk tilleggskode (F70-F79) for å angi psykisk utviklingshemming.
F84.2

Retts syndrom

Tilstand, hittil bare funnet hos jenter, der en tilsynelatende normal utvikling etterfølges
av delvis eller fullstendig tap av tale- og gangferdighetene samt evnen til å bruke
hendene, samtidig med nedsatt kranievekst. Vanligvis debuterer tilstanden mellom 7 og
24 måneders alder. Tap av målrettede håndbevegelser, håndvridende stereotypier og
hyperventilasjon er karakteristisk. Lekeutvikling og sosial utvikling stopper opp, mens
sosial interesse synes bevart. Trunkal ataksi og apraksi kommer til fra fire års alder.
Choreoathetotiske bevegelser følger ofte senere. Tilstanden ender nesten alltid med
alvorlig psykisk utviklingshemming.
F84.3

Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse definert ved en periode med helt normal
utvikling før sykdomsdebut, som ytrer seg ved markert tap av tidligere ervervede
ferdigheter på flere utviklingsområder i løpet av få måneder. I typiske tilfeller ledsages
disse tegnene av generelt tap av interesse for omgivelsene, stereotype, repetitive
bevegelsesmønstre og autismelignende forstyrrelser i samspill og kommunikasjon. I noen
tilfeller kan tilstanden forklares ved at encefalopati er til stede, men diagnosen skal stilles
på grunnlag av de atferdsmessige trekkene.
Inkl: dementia infantilis
disintegrativ psykose
Hellers syndrom
symbiotisk psykose
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuelle nevrologiske tilstander.
Ekskl: Retts syndrom (F84.2)
F84.4

Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemming og
bevegelsesstereotypier

Dårlig definert tilstand med usikker nosologisk validitet. Kategorien inkluderer tilstander
kjennetegnet ved alvorlig psykisk utviklingshemming (IQ under 34), alvorlig
hyperaktivitet, oppmerksomhetsforstyrrelse og atferdsstereotypier. Sentralstimulerende
midler er uten virkning (i motsetning til hos barn med IQ innenfor det normale området),
og kan fremkalle alvorlige dysforiske reaksjoner (noen ganger med psykomotorisk
retardasjon). I ungdomsalderen erstattes ofte overaktiviteten av underaktivitet (et mønster
som ikke er vanlig hos hyperkinetiske barn med normal intelligens). Syndromet er også
ofte forbundet med ulike utviklingsforstyrrelser, enten spesifikke eller mer omfattende. I
hvilken grad atferdsmønsteret skyldes lav IQ eller en organisk hjerneskade, er ukjent.
F84.5
ICD-10

Aspergers syndrom
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Tilstand med usikker nosologisk validitet, kjennetegnet ved kvalitative forstyrrelser av
gjensidig sosialt samspill som ved barneautisme, sammen med et begrenset, stereotypt,
repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Syndromet atskiller seg fra autisme ved at
det ikke foreligger generell forsinkelse, hemming av språket eller kognitiv utvikling.
Tilstanden er ofte forbundet med uttalt klossethet. Det er tydelig tendens til at tilstanden
vedvarer gjennom ungdomsalderen og inn i voksenalderen. Psykotiske episoder kan
opptre tidlig i voksen alder.
Inkl: autistisk psykopati
schizoid forstyrrelse i barndommen
F84.8

Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

F84.9

Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

F88

Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling
Inkl: utviklingsmessig agnosi

F89

Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling
Inkl: utviklingsforstyrrelse INA

Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som
vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder (F90-F98)
F90

Hyperkinetiske forstyrrelser
Gruppe lidelser kjennetegnet ved tidlig debut (vanligvis i løpet av de fem første
leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og
tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig, i kombinasjon med
uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet. Flere andre avvik kan forekomme.
Hyperkinetiske barn er ofte uforsiktige og impulsive, utsatt for ulykker og får oftere
disiplinærvansker på grunn av tankeløse brudd på normer og regler, mer enn på grunn av
bevisst utfordrende atferd. I forhold til voksne viser de ofte sosialt uhemmet atferd med
mangel på normal forsiktighet og tilbakeholdenhet. De er upopulære blant andre barn, og
kan derfor bli isolert. Kognitive forstyrrelser er vanlige, og spesifikke motoriske og
språklige utviklingsforstyrrelser uforholdsmessig hyppige. Sekundære komplikasjoner
omfatter dyssosial atferd og lav selvfølelse.
Ekskl: affektive lidelser (maniske eller depressive) (F30-F39)
angstlidelser (F41.-)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)

F90.0

Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet
Inkl: oppmerksomhetsforstyrrelse: forstyrrelse med hyperaktivitet

oppmerksomhetsforstyrrelse: syndrom med hyperaktivitet
Ekskl: hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (F90.1)

F90.1

Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
Inkl: hyperkinetisk forstyrrelse forbundet med atferdsforstyrrelse

F90.8

Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser

F90.9

Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse
Inkl: hyperkinetisk reaksjon i barndom eller ungdom INA

hyperkinetisk syndrom INA
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Atferdsforstyrrelser
Forstyrrelse kjennetegnet ved gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv eller
utfordrende atferd med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til
alderen. Atferdsforstyrrelsen er mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller opprørstrang i
ungdomsårene. Atferdsmønsteret varer ved over tid (seks måneder eller mer).
Symptomer på atferdsforstyrrelser kan også være symptomatiske for andre psykiatriske
tilstander, som i så fall får diagnostisk forrang.
Eksempler på atferd som diagnosen baseres på, omfatter uttalt slåssing eller
tyrannisering, grusomhet overfor andre mennesker eller dyr, alvorlig ødeleggelsestrang,
ildspåsettelse, stjeling, gjentatt lyving, skoleskulking eller rømning, uvanlig hyppige eller
alvorlige raserianfall og ulydighet. Hvis disse atferdstrekkene er markerte, er hvert av
dem tilstrekkelige for å stille diagnosen, mens enkeltstående dyssosiale handlinger ikke
er nok.
Ekskl: affektive lidelser (F30-F39)
atferdsforstyrrelse forbundet med følelsesmessige forstyrrelser (F92.-)
atferdsforstyrrelse forbundet med hyperkinetiske forstyrrelser (F90.1)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)

F91.0

Atferdsforstyrrelser begrenset til familien

Atferdsforstyrrelse med dyssosial eller aggressiv atferd (og ikke bare opposisjonell,
trassig, nedbrytende atferd), der den avvikende atferden er helt eller nesten helt,
begrenset til hjemmet og samspillet med kjernefamilien eller husstanden. Forstyrrelsen
må oppfylle kriteriene for F91.-, da alvorlige forstyrrelser i foreldre-barn-forholdet alene
ikke er tilstrekkelig for å stille denne diagnosen.
F91.1

Usosialisert atferdsforstyrrelse

Forstyrrelse kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd
(oppfyller kriteriene for F91.-, og består ikke bare av opposisjonell, trassig eller
nedbrytende atferd) med betydelig og gjennomgripende forstyrrelse av forholdet til andre
barn.
Inkl: atferdsforstyrrelser av aggressiv type hos barn uten gruppetilhørighet
usosialisert aggressiv forstyrrelse
F91.2

Sosialisert atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse med vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene
for F91.- og omfatter ikke bare opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) hos barn
som i alminnelighet er godt integrert med sine jevnaldrende.
Inkl: atferdsforstyrrelse, gruppetype
gruppekriminalitet
kriminalitet i gjengsammenheng
skoleskulking
tyveri sammen med andre
F91.3

Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse, vanligvis hos yngre barn, primært kjennetegnet ved markert trass,
ulydighet, nedbrytende atferd som ikke omfatter kriminelle handlinger eller mer ekstreme
former for aggressiv eller dyssosial atferd. De overordnede kriteriene for F91.- må være
oppfylte. Alvorlige barnestreker eller ulydighet er ikke alene tilstrekkelig for å stille
denne diagnosen. Kategorien skal brukes med forsiktighet, særlig for større barn, fordi
kliniske atferdsforstyrrelser vanligvis innebærer dyssosial eller aggressiv atferd som er
mer enn ulydighet, trass eller fiendtlighet.
F91.8
ICD-10

Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser
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Uspesifisert atferdsforstyrrelse
Inkl: atferdsforstyrrelse i barndommen INA

Blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser
En gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende aggressiv,
dyssosial eller trassig atferd med åpenbare og uttalte symptomer på depresjon, angst eller
andre følelsesmessige forstyrrelser. I tillegg til kriteriene for atferdsforstyrrelser i
barndommen (F91.-) må enten følelsesmessige forstyrrelser i barndommen (F93.-), en
diagnose for en voksen form for nevrotisk, belastningrelatert eller somatoform lidelse
(F40-F48) eller affektiv lidelse (F30-F39) være oppfylt.

F92.0

Depressiv atferdsforstyrrelse

Kategorien krever en kombinasjon av atferdsforstyrrelse (F91.-) med vedvarende og
markert senket stemningsleie (F32.-), som viser seg ved symptomer som uttalt fortvilelse,
tap av interesse og glede over vanlige aktiviteter, selvbebreidelser og håpløshet.
Forstyrrelse av søvn eller appetitt kan også være til stede.
Inkl: atferdsforstyrrelse i F91.- forbundet med depressiv lidelse i F32.F92.8

Andre spesifiserte blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

Kategorien forutsetter en kombinasjon av atferdsforstyrrelser (F91.-) med vedvarende og
markerte følelsesmessige symptomer som angst, tvangstanker eller tvangshandlinger,
depersonalisasjon eller derealisasjon, fobier eller hypokondrisk lidelse.
Inkl: atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med følelsesmessige forstyrrelser F93.atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med nevrotiske, belastningsrelaterte og
somatoforme lidelser F40-F48
F92.9

F93

Uspesifisert blandet atferdsforstyrrelse og følelsesmessig forstyrrelse

Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen
Kategorien omfatter forstyrrelser hovedsaklig kjennetegnet ved uvanlig forsterking av
normale utviklingstrekk heller enn fenomener som kvalitativt er unormale i seg selv.
Debut som ledd i normalutviklingen er et avgjørende trekk i differensialdiagnosen
mellom følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen (F93.-) og nevrotiske,
belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48).
Ekskl: følelsesmessige forstyrrelser forbundet med atferdsforstyrrelser (F92.-)

F93.0

Separasjonsangst i barndommen

Diagnosen brukes når frykt for atskillelse utgjør kjernen i angsten, og når angsten først
opptrådte i de tidlige barneårene. Denne angsten skal skilles fra normal separasjonsangst
når graden er uvanlig (omfatter også en varighet utover den vanlige aldersperioden) og
når den er forbundet med betydelige vansker i sosial fungering.
Ekskl: affektive lidelser (F30-F39)
fobisk angstlidelse i barndommen (F93.1)
nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)
sosial angstlidelse i barndommen (F93.2)
F93.1

Fobisk angstlidelse i barndommen

Diagnosen omfatter angsttilstander i barndommen typiske for forskjellige utviklingsfaser,
og som i noen grad oppstår hos de fleste barn, men som er av usedvanlig
alvorlighetsgrad. Andre angsttilstander som oppstår i barndommen, men som ikke er en
vanlig del av psykososial utvikling (som agorafobi), skal kodes i F40-F48.
Ekskl: generalisert angstlidelse (F41.1)
F93.2

Sosial angstlidelse i barndommen
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Denne tilstanden karakteriseres ved fryktsomhet overfor fremmede og sosial usikkerhet
eller angst i uvante, fremmede eller sosialt truende situasjoner. Kategorien skal bare
brukes når slik frykt oppstår i løpet av de tidlige leveår, og både er av uvanlig
alvorlighetsgrad og etterfulgt av problemer med sosial fungering.
Inkl: unngåelsesatferd i barne- og ungdomsalder
F93.3

Overdreven søskenrivalisering, patologisk

En viss grad av følelsesmessig forstyrrelse sees hos de fleste barn etter at de har fått
yngre søsken. Søskensjalusi skal bare kodes her hvis forstyrrelsen er usedvanlig kraftig
eller vedvarende, og forbundet med avvik i sosial fungering.
Inkl: søskensjalusi
F93.8

Andre spesifiserte følelsesmessige forstyrrelser i barndommen
Inkl: identitetsforstyrrelse

overdreven engstelse
Ekskl: kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)

F93.9

F94

Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen

Forstyrrelse i sosial fungering med debut i barne- og ungdomsalder
Heterogen gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved avvik i sosial fungering. Forstyrrelsene
viser seg i løpet av barne- og ungdomsalder, men er, til forskjell fra gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser, ikke primært kjennetegnet ved tilsynelatende konstitusjonell
manglende eller sviktende sosial funksjonsevne som griper inn på alle funksjonsområder.
I mange tilfeller synes alvorlige miljøbelastninger eller -mangler å være en avgjørende
årsaksfaktor.

F94.0

Elektiv mutisme

Markert, følelsesmessig betinget talebegrensning som ytrer seg ved at barnet viser evne
til å snakke i noen situasjoner, men ikke i andre. Forstyrrelsen ledsages vanligvis av
markerte personlighetstrekk som omfatter sosial angst, tilbaketrekning, overfølsomhet
eller motstand. De fleste av disse barna har en historie med språkforsinkelse eller
artikulasjonsproblemer.
Inkl: selektiv mutisme
Ekskl: forbigående mutisme som del av separasjonsangst hos små barn (F93.0)

gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)
spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (F80.-)
F94.1

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Forstyrrelsen begynner i de første fem leveårene, og kjennetegnes ved vedvarende avvik i
barnets sosiale relasjonsmønster. Tilstanden er forbundet med følelsesmessig forstyrrelse,
og er påvirkelig av forandringer i miljøet. Da sees f eks fryktsomhet og økt vaktsomhet,
dårlig sosialt samspill med jevnaldrende, aggresjon rettet mot seg selv og mot andre,
tristhet og, i noen tilfeller, veksthemming. Syndromet inntreffer trolig som et direkte
resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra foreldrenes side.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi fysisk vantrivsel eller veksthemming.
Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)
mishandlingssyndromer (T74.-)
normal variasjon i mønster for selektiv tilknytning
seksuell eller fysisk mishandling i barndommen som fører til psykososiale
problemer (Z61.4-Z61.6)
udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.2)
ICD-10
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Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Spesielt mønster med avvikende sosial fungering som oppstår i løpet av de første fem
leveårene, og med tendens til å vedvare selv om omgivelsene forandres vesentlig. Da
sees for eksempel diffus udiskriminerende kontaktform, oppmerksomhetssøkende og
ukritisk vennlig atferd, og unyansert forhold til jevnaldrende. Avhengig av
omstendighetene kan også atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser foreligge.
Inkl: institusjonssyndrom
karakteravvik (med følelseskulde) hos barn
Ekskl: Aspergers syndrom (F84.5)

hospitaliseringssyndrom hos barn (F43.2)
hyperkinetisk forstyrrelse (F90.-)
reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.1)
F94.8

Andre spesifiserte forstyrrelser av sosial fungering i barndommen

F94.9

Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen

F95

«Tics»
Kategorien omfatter syndromer der det dominerende trekket er «tics». «Tics» er
ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser (omfatter vanligvis bestemte
muskelgrupper) eller plutselige, utilsiktede vokale lyder. «Tics» oppleves som
uimotståelige, men kan vanligvis undertrykkes for kortere eller lengre tid, blir forverret
av stress og forsvinner under søvn. Alminnelige, enkle motoriske «tics» omfatter
blunking, kasting med hodet, skuldertrekking og grimasering. Alminnelige vokale «tics»
omfatter kremting, hosting, snøfting og hvesing. Vanlige komplekse «tics» omfatter å slå
på seg selv, hoppe eller sprette. Vanlige komplekse vokale «tics» omfatter repetisjon av
visse ord, og noen ganger bruk av sosialt uakseptable (ofte obskøne) ord (koprolali) og
repetisjon av ens egne lyder eller ord (palilali).

F95.0

Forbigående «tics»

Oppfyller vanlige kriterier for «tics», men er forbigående og varer ikke lenger enn 12
måneder. De viser seg vanligvis i form av blunking, grimasering eller kasting med hodet.
F95.1

Kroniske motoriske eller vokale «tics»

Oppfyller de generelle kriteriene for «tics» med enten motoriske eller vokale «tics» (men
ikke begge). De kan være enkle eller multiple og varer lenger enn ett år.
F95.2

Kombinerte vokale og multiple motoriske «tics» Tourettes syndrom

Tilstand der det er eller har vært multiple motoriske «tics» og ett eller flere vokale «tics»,
selv om disse ikke behøver å ha opptrådt samtidig. Lidelsen forverres vanligvis i
ungdomsårene og varer ofte til voksen alder. Vokale «tics» er ofte multiple, med
eksplosiv, repetitiv vokalisering, kremting og grynting. Obskøne ord eller setninger kan
forekomme. Noen ganger er det også ekkopraksi i form av motoriske fakter som også kan
være av obskøn art (kopropraksi).
F95.8

Andre spesifiserte syndromer med «tics»

F95.9

Uspesifiserte «tics»

«Tics» INA

F98

Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som
vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
Heterogen gruppe forstyrrelser som debuterer i barndommen, men som ellers er svært
forskjellige. Noen av forstyrrelsene representerer veldefinerte syndromer, mens andre er
symptomkomplekser som må tas med fordi de forekommer ofte og er forbundet med
psykososiale problemer, og fordi de ikke hører naturlig inn under andre syndromer.
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Ekskl: affektkramper («breath-holding spells») (R06.8)

emosjonelt betingede søvnforstyrrelser (F51.1)
hypersomnolens og megafagi (Kleine-Levin-syndrom) (G47.8)
kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)
obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)
F98.0

Ikke-organisk enuresis

Tilstand kjennetegnet ved ufrivillig vannlating om dagen eller natten, og som ikke er i
samsvar med individets mentale alder. Tilstanden er ikke forårsaket av manglende
blærekontroll som følge av en nevrologisk lidelse, epileptiske anfall eller anatomiske
avvik i urinveiene. Enuresis kan være til stede fra fødselen, eller kan oppstå etter en
periode med blærekontroll. Enuresis kan eventuelt være forbundet med en mer
omfattende følelsesmessig forstyrrelse eller atferdsforstyrrelse.
Inkl: funksjonell enuresis
ikke-organisk urininkontinens
primær eller sekundær ikke-organisk enuresis
psykogen enuresis
Ekskl: enuresisINA(R32)

F98.1

Ikke-organisk enkoprese

Gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal eller nær normal
konsistens, på steder som ikke er passende i forhold til individets sosiokultur. Tilstanden
kan være en unormal fortsettelse av vanlig infantil inkontinens, eller kan utvikle seg etter
en periode med full tarmkontroll. Enkoprese kan også vise seg ved bevisst avføring på
upassende steder til tross for normal tarmkontroll. Tilstanden kan opptre
monosymptomatisk, eller som del av en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse
(F93.-) eller atferdsforstyrrelse (F91.-).
Inkl: funksjonell enkoprese
ikke-organisk inkontinens for avføring
psykogen enkoprese
Bruk hvis mulig tilleggskode hvis årsaken er samtidig obstipasjon.
Ekskl: uspesifisert enkoprese INA(R15)
F98.2

Spiseforstyrrelse i barndommen

Spiseforstyrrelse som opptrer i spedbarnsalder og tidlig barnealder og viser seg på ulike
måter. Den omfatter vanligvis spisevegring eller ekstrem kresenhet. Den skyldes ikke
mangel på føde, sviktende omsorg eller organisk sykdom. Spiseforstyrrelsen kan
eventuelt ledsages av ruminasjon (gjentatt oppgulping og svelging av mat uten kvalme
eller mage-tarm-sykdom).
Inkl: ruminasjonstilstand i spedbarnsalder
Ekskl: anorexia nervosa og andre spiseforstyrrelser (F50.-)
spisevansker hos nyfødte (P92.)
vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat(R63.3)

pica i spedbarns- og barnealder (F98.3)
F98.3

Pica i spedbarns- og barnealder

Vedvarende inntak av substanser som ikke er egnet som næringsmiddel, som jord,
maling osv. Slikt inntak kan opptre som ett av flere symptomer ved mer omfattende
psykiske lidelser (som autisme) eller som et relativt isolert psykopatologisk atferdstrekk.
Bare det siste skal kodes her. Fenomenet er mest utbredt hos psykisk utviklingshemmede
barn og skal da kodes med F70-F79 som hoveddiagnose.
F98.4
ICD-10

Stereotype bevegelsesforstyrrelser
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Viljebestemte, repetitive, stereotype, formålsløse (og ofte rytmiske) bevegelser som ikke
er del av noe psykiatrisk eller nevrologisk sykdomsbilde. Når slike bevegelser
forekommer som symptomer ved andre lidelser, skal bare den overordnede lidelsen
kodes. Bevegelser som ikke er av selvmutilerende karakter omfatter rugging, kasting med
hodet, plukking eller tvinning av hår, trekking i fingrene og vinking («hand-flapping»).
Selvmutilerende stereotyp atferd omfatter gjentatt dunking med hodet, påføring av slag i
eget ansikt, stikking av fingre i øyet, biting i lepper, hender eller andre kroppsdeler. Alle
stereotype bevegelsesforstyrrelser forekommer hyppigst i forbindelse med psykisk
utviklingshemming, og i slike tilfeller skal begge forstyrrelsene kodes. Hvis et barn med
synssvekkelse stereotypt stikker fingre i øyet, skal tilstanden kodes som F98.4, sammen
med somatisk kode for synssvekkelsen.
Inkl: stereotypi eller uvane
Ekskl: fingersuging (F98.8)

neglebiting (F98.8)
neseplukking (F98.8)
organiske bevegelsesforstyrrelser (G20-G25)
stereotypier ved mer omfattende psykiske lidelser (F00-F95)
«tics» (F95.-)
trikotillomani (F63.3)
unormale, ufrivillige bevegelser (R25.-)
F98.5

Stamming

Talen kjennetegnes av hyppig gjentagelse eller forlengelse av lyder, stavelser eller ord,
eller ved hyppig nøling eller pauser som avbryter den rytmiske talestrømmen. Diagnosen
skal bare brukes hvis forstyrrelsen er så alvorlig at den tydelig forstyrrer taleflyten.
Ekskl: løpsk tale (F98.6)
«tics» (F95.-)
F98.6

Løpsk tale

Hurtig, avbrutt talestrøm, uten gjentagelser eller pauser, i en slik grad at det påvirker
forståeligheten. Talen er støtvis og urytmisk med korte, hakkende løp som vanligvis
forstyrrer fraseringen.
Ekskl: stamming (F98.5)
«tics» (F95.-)
F98.8

Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som
vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
Inkl: eksessiv masturbasjon

fingersuging
neglebiting
neseplukking
oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet
F98.9

Uspesifiserte atferdforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis
oppstår i barne- og ungdomsalder

Uspesifisert psykisk lidelse (F99)
F99

Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse INA
Psykisk lidelse INA
Ekskl: organisk psykisk lidelse INA(F06.9)
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Kapittel VI
Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)
Merk: Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk for dette kapitlet.
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet
G10-G14 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet
G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet
Stjernekategorier
G01* Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
G02* Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted
G05* Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted
G07* Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted
G13* Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet, ved sykdommer klassifisert annet
sted
G22* Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted
G26* Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G32* Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
G46* Syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†)
G53* Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G55* Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted
G59* Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G63* Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G73* Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted
G94* Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G99* Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
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Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet (G00-G09)
G00

Bakteriell meningitt , ikke klassifisert annet sted
Inkl: araknoiditt

)

leptomeningitt )
meningitt

)bakteriell

pakymeningitt )
Ekskl: bakteriell:
meningoencefalitt (G04.2)
meningomyelitt (G04.2)

G00.0

Hemofilusmeningitt

Meningitt som skyldes Haemophilus influenzae
G00.1

Pneumokokkmeningitt

G00.2

Streptokokkmeningitt

G00.3

Stafylokokkmeningitt

G00.8

Annen spesifisert bakteriell meningitt

Meningitt som skyldes:
Escherichia coli
Klebsiella
Klebsiella pneumoniae

G00.9

Uspesifisert bakteriell meningitt

Meningitt:
purulent INA
pyogen INA

G01 * Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
Meningitt (ved):
borreliose (A69.2†)
gonokokkinfeksjon (A54.8†)
leptospirose (A27.-†)
listeriainfeksjon (A32.1†)
meningokokkinfeksjon (A39.0†)
miltbrann (A22.8†)
nevrosyfilis (A52.1†)
salmonellainfeksjon (A02.2†)
syfilis:
medfødt (A50.4†)
sekundær (A51.4†)
tuberkulose (A17.0†)
tyfoidfeber (A01.0†)
Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet

sted (G05.0*)

G02 * Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert
annet sted
Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved andre infeksjons- og

parasittsykdommer klassifisert annet sted (G05.1-G05.2*)
G02.0 * Meningitt ved virussykdommer klassifisert annet sted
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Meningitt som skyldes:
adenovirus (A87.1†)
enterovirus (A87.0†)
herpes zoster(B02.1†)
herpesvirus [herpes simplex](B00.3†)
kusma (B26.1†)
meslinger (B05.1†)
mononukleose (B27.-†)
rubella(B06.0†)
varicella(B01.0†)

G02.1 * Meningitt ved soppsykdommer

Meningitt ved:
candidainfeksjon (B37.5†)
koksidioidomykose (B38.4†)
kryptokokkose (B45.1†)

G02.8 * Meningitt ved andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert
annet sted

Meningitt som skyldes:
Afrikansk trypanosomiasis(B56.-†)
Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)

G03

Meningitt som har andre og uspesifiserte årsaker
Inkl: araknoiditt

)

leptomeningitt )som har andre
meningitt

)og uspesifiserte årsaker

pakymeningitt )
Ekskl: meningoencefalitt (G04.-)

meningomyelitt (G04.-)
G03.0

Ikke-pyogen meningitt

Ikke-bakteriell meningitt
G03.1

Kronisk meningitt

G03.2

Godartet tilbakevendende meningitt [Mollaret]

G03.8

Meningitt som har andre spesifiserte årsaker

G03.9

Uspesifisert meningitt

Araknoiditt (spinal) INA

G04

Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt
Inkl: akutt oppadstigende myelitt

meningoencefalitt
meningomyelitt
Ekskl: akutt tverrsnittsmyelitt (G37.3)

encefalopati:
alkoholisk (G31.2)
toksisk (G92)
INA(G93.4)

myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
multippel sklerose (MS)(G35)
subakutt nekrotiserende myelitt (G37.4)
ICD-10
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G04.0

Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)

Akutt disseminert encefalitt
Encefalitt

) etter vaksinasjon

Encefalomyelitt )

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi vaksine.
G04.1

Myelopati assosiert med humant T-cellelymfotropt virus

Tropisk spastisk paraplegi
G04.2

Bakteriell meningoencefalitt og meningomyelitt, ikke klassifisert annet sted

G04.8

Annen spesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt

Encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosierte epileptiske anfall (G40.-)
G04.9

Uspesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt

Ventrikulitt (cerebral) INA

G05 * Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert
annet sted
Inkl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted

G05.0 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet
sted

Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt med/ved:
Listeria(A32.1†)
medfødt syfilis (A50.4†)
Meningococcus(A39.8†)
sensyfilis (A52.1†)

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†)
kusma (B26.2†)
meslinger (B05.0†)
rubella(B06.0†)
varicella(B01.1†)
influensa som skyldes:
identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
ikke identifisert virus (J11.8†)
identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

G05.2 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt ved:
Afrikansk trypanosomiasis(B56.-†)
Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)
naegleriainfeksjon (B60.2†)
toksoplasmose (B58.2†)

Eosinofil meningoencefalitt (B83.2†)
G05.8 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Encefalitt ved systemisk lupus erythematosus [SLE](M32.1†)

G06

Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom
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Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
G06.0

Intrakraniell abscess og granulom

Abscess (embolisk):
cerebellar
cerebral
i hjernen [alle deler]
otogen

Intrakraniell abscess eller granulom:
ekstradural
epidural
subdural

G06.1

Intraspinal abscess og granulom

Abscess (embolisk) i ryggmarg [alle deler]
Intraspinal abscess eller granulom:
ekstradural
epidural
subdural

G06.2

Uspesifisert ekstradural og subdural abscess

G07 * Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer
klassifisert annet sted
Hjerneabscess som skyldes:
amøber (A06.6†)
gonokokkinfeksjon (A54.8†)
tuberkulose (A17.8†)

Schistosomagranulom i hjernen (B65.-†)
Tuberkulom i:
hjernehinner (A17.1†)
hjernen (A17.8†)

G08

Intrakraniell og intraspinal flebitt og tromboflebitt
Septisk:
•
•
•
•
•

)
emboli
endoflebitt )
) i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
flebitt
tromboflebitt )
)
trombose

Ekskl: ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt (G95.1)

intrakraniell flebitt og tromboflebitt:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
med ikke-pyogen opprinnelse (I67.6)
som komplikasjon ved:
svangerskap, fødsel og barseltid (O22.5, O87.3)

G09

Følgetilstander (sequelae) etter betennelsessykdommer i
sentralnervesystemet
Merk: Kategori G09 skal brukes for å angi følgetilstander etter sykdommer som primært

er klassifisert i G00-G08 (med unntak av dem som er merket med (*)).En
«følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også
inkludere senvirkninger eller tilstander som er til stede ett år eller mer etter
debut av grunntilstanden, hvis det er påvist at grunntilstanden ikke lenger er til
ICD-10
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stede.Symptomene på følgetilstandene bør angis med tilleggskode fra denne
kategoriblokken eller fra symptomkapitlet (kapittel XVIII). Konsulter årets
Kodingsregelverk. Kategorien skal ikke brukes for kronisk inflammatorisk
sykdom i sentralnervesystemet. Dette kodes som pågående inflammatorisk
sykdom i sentralnervesystemet.

Systemiske atrofier som primært rammer
sentralnervesystemet (G10-G14)
G10

Huntingtons sykdom
Huntingtons chorea
Setesdalsrykkja

G11

Arvelig ataksi (ataxia hereditaria)
Ekskl: arvelig og idiopatisk nevropati (G60.-)

cerebral parese (G80.-)
metabolske forstyrrelser (E70-E90)
G11.0

Medfødt ikke-progressiv ataksi

G11.1

Cerebellar ataksi med tidlig debut
Merk: Tidlig debut defineres her som debut før fylte 20 år.

Cerebellar ataksi med:
bevarte senereflekser
essensiell tremor
myoklonus [Hunts ataksi]

Friedreichs ataksi (autosomal recessiv)
X-bundet recessiv spinocerebellar ataksi
G11.2

Cerebellar ataksi med sen debut
Merk: Sen debut defineres her som debut etter fylte 20 år.

G11.3

Cerebellar ataksi med mangelfull DNA-reparasjon

Ataksi med teleangiektasi [Louis-Bars syndrom]
Ekskl: Cockaynes syndrom (Q87.1)
xeroderma pigmentosum(Q82.1)
G11.4

Arvelig spastisk paraplegi

G11.8

Annen spesifisert arvelig ataksi

G11.9

Uspesifisert arvelig ataksi

Arvelig cerebellar(t):
ataksi INA
degenerasjon
sykdom
syndrom

G12

Spinal muskelatrofi (atrophia musculorum progressiva) og
beslektede syndromer

G12.0

Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom]

G12.1

Annen arvelig spinal muskelatrofi

Progressiv bulbærparese hos barn [Fazio-Londes syndrom]
Spinal muskelatrofi:
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distal
hos barn, type II
hos voksne
juvenil, type III [Kugelberg-Welanders syndrom]
skapuloperoneal form

G12.2

Sykdom i motoriske nevroner

Familiær sykdom i motoriske nerveceller
Lateralsklerose:
amyotrofisk (ALS)
primær

Progressiv:
bulbærparese
spinal muskelatrofi

G12.8

Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer

G12.9

Uspesifisert spinal muskelatrofi

G13 * Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet
ved sykdommer klassifisert annet sted
G13.0 * Paraneoplastisk nevromyopati og nevropati

Karsinomatøs nevromyopati (C00-C97†)
Sensorisk paraneoplastisk nevropati [Denny-Brown](C00-D48†)
G13.1 * Annen sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved neoplastisk sykdom

Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00-D48†)
G13.2 * Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved myksødem (E00.1†, E03.-†)
G13.8 * Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet
sted

G14

Postpoliosyndrom
Ekskl: følgetilstander etter poliomyelitt (B91)

Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
(G20-G26)
G20

Parkinsons sykdom
Hemiparkinsonisme
Paralysis agitans
Parkinsonisme eller Parkinsons sykdom:
idiopatisk
primær
INA

G21

Sekundær parkinsonisme

G21.0

Malignt nevroleptika-syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G21.1

Annen legemiddelutløst sekundær parkinsonisme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G21.2

Sekundær parkinsonisme som har andre ytre årsaker

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
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G21.3

Parkinsonisme etter encefalitt

G21.4

Vaskulær parkinsonisme

G21.8

Annen spesifisert sekundær parkinsonisme

G21.9

Uspesifisert sekundær parkinsonisme

G22 * Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted
Syfilitisk parkinsonisme (A52.1†)

G23
G23.0

Andre degenerative sykdommer i basalganglier
Hallervorden-Spatz' sykdom

Pigmentdegenerasjon i pallidum
G23.1

Progressiv supranukleær oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewskis syndrom]

Progressiv supranukleær parese
G23.2

Multippel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p]

G23.3

Multippel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c]

G23.8

Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier

Forkalkning i basalganglier
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]
Ekskl: ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)
G23.9

G24

Uspesifisert degenerativ sykdom i basalganglier

Dystoni
Inkl: dyskinesi
Ekskl: atetoid cerebral parese (G80.3)

G24.0

Legemiddelutløst dystoni

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G24.1

Idiopatisk familiær dystoni

Idiopatisk dystoni INA
G24.2

Idiopatisk ikke-familiær dystoni

G24.3

Torticollis som skyldes spasmer
Ekskl: torticollisINA(M43.6)

G24.4

Idiopatisk orofacial dystoni

Orofacial dyskinesi
G24.5

Blefarospasme

G24.8

Annen spesifisert dystoni

G24.9

Uspesifisert dystoni

Dyskinesi INA

G25
G25.0

Andre ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
Essensiell tremor

Familiær tremor
Ekskl: tremor INA(R25.1)
G25.1

Legemiddelutløst tremor
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Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G25.2

Andre spesifiserte former for tremor

Intensjonstremor
G25.3

Myoklonus

Legemiddelutløst myoklonus
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: facial myokymi (G51.4)
myoklonusepilepsi (G40.-)
G25.4

Legemiddelutløst chorea

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G25.5

Annen chorea

Chorea INA
Ekskl: chorea minor med hjertesykdom (I02.0)
giktfeber med chorea (I02.-)
Huntingtons chorea (G10)
Sydenhams chorea (I02.-)
G25.6

Legemiddelutløste «tics» og andre «tics» med organisk opprinnelse

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)
«tics» INA(F95.9)
G25.8

Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Akathisi (legemiddelutløst)
Ekboms syndrom
«Stiff person[man]»-syndrom
G25.9

Uspesifisert ekstrapyramidal tilstand og bevegelsesforstyrrelse

G26 * Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved
sykdommer klassifisert annet sted

Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet
(G30-G32)
G30

Alzheimers sykdom
Inkl: senil og presenil type
Ekskl: senil:
demens INA(F03)
hjernedegenerasjon IKAS(G31.1)

senilitet INA(R54)
G30.0

Alzheimers sykdom med tidlig debut
Merk: Tidlig debut defineres her som debut før fylte 65 år.

G30.1

Alzheimers sykdom med sen debut
Merk: Sen debut defineres her som debut etter fylte 65 år.

G30.8

Annen spesifisert Alzheimers sykdom

G30.9

Uspesifisert Alzheimers sykdom
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Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, ikke
klassifisert annet sted
Ekskl: Reyes syndrom (G93.7)

G31.0

Lokalisert hjerneatrofi

Frontotemporal demens (FTD)
Picks sykdom
Progressiv isolert afasi
G31.1

Senil hjernedegenerasjon, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: Alzheimers sykdom (G30.-)

senilitet INA(R54)
G31.2

Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol

Alkoholisk:
cerebellar:
ataksi
degenerasjon
cerebral degenerasjon
encefalopati

Dysfunksjon i det autonome nervesystemet som skyldes alkohol
G31.8

Andre spesifiserte degenerative sykdommer i sentralnervesystemet

Degenerasjon av grå hjernesubstans [Alpers sykdom]
(Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)(F02.8*)
Subakutt nekrotiserende encefalopati [Leighs sykdom]
G31.9

Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet

G32 * Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer
klassifisert annet sted
G32.0 * Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved sykdommer klassifisert annet
sted

Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved mangel på vitamin B12(E53.8†)
G32.8 * Andre spesifiserte degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer
klassifisert annet sted

Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet (G35G37)
G35

Multippel sklerose (MS)
Multippel sklerose (i):
disseminert
generalisert
hjernestamme
ryggmarg
INA

G36

Annen akutt disseminert demyelinisering
Ekskl: encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA(G04.8)

G36.0

Neuromyelitis optica[Devics syndrom]

Demyelinisering ved optikusnevritt
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Ekskl: optikusnevritt INA(H46)

G36.1

Akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt [Hursts sykdom]

G36.8

Annen spesifisert akutt disseminert demyelinisering

G36.9

Uspesifisert akutt disseminert demyelinisering

G37
G37.0

Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
Diffus sklerose

Periaksial encefalitt
Schilders sykdom
Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilders sykdom](E71.3)
G37.1

Sentral demyelinisering av corpus callosum

G37.2

Sentral pontin myelinolyse

G37.3

Akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

Akutt tverrsnittsmyelitt INA
Ekskl: multippel sklerose (G35)
neuromyelitis optica[Devics syndrom](G36.0)
G37.4

Subakutt nekrotiserende myelitt

G37.5

Konsentrisk sklerose [Balós sykdom]

G37.8

Andre spesifiserte demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

G37.9

Uspesifisert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet

Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser (G40-G47)
G40

Epilepsi
Ekskl: anfall (med kramper) INA(R56.8)

ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
status epileptikus (G41.-)
Todds paralyse (G83.8)
G40.0

Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer
med anfall med fokal start

Barneepilepsi med oksipitale paroksysmer i EEG
Godartet barneepilepsi med sentrotemporale spikes i EEG
G40.1

Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske
syndromer med enkle partielle anfall (EPA)

Anfall uten bevissthetsendringer
Enkle partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall
G40.2

Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske
syndromer med komplekse partielle anfall (KPA)

Anfall med bevissthetsendringer, ofte med automatismer
Komplekse partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall
G40.3

Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer

Absensepilepsi i barneårene
Epilepsi med tonisk-kloniske anfall ved oppvåkning
Epileptiske anfall:
atoniske
kloniske
ICD-10
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myokloniske
toniske
tonisk-kloniske

Godartede myoklonusepilepsi i spedbarnsalder
Godartede neonatale kramper (familiære)
Juvenil:
absensepilepsi
myoklonusepilepsi

G40.4

Annen generalisert epilepsi og epileptiske syndromer

Epilepsi med:
absenser med myoklonier
atypiske absenser
myoklon-astatiske anfall

Infantile spasmer
Lennox-Gastauts syndrom
Salaam-anfall
Tidlig (neonatal) encefalopati med myoklonus
Wests syndrom
G40.5

Spesielle epileptiske syndromer

Epilepsia partialis continua[Kozhevnikovs epilepsi]
Epileptiske anfall relatert til:
alkohol
hormonelle forandringer
legemidler
mangel på søvn
stress

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
G40.6

Uspesifisert epilepsi med tonisk-kloniske anfall (med eller uten absenser)

G40.7

Uspesifisert epilepsi med absenser , uten tonisk-kloniske anfall

G40.8

Annen spesifisert epilepsi

Epilepsi og epileptiske syndromer uten opplysning om anfallene er partielle eller
generaliserte
G40.9

Uspesifisert epilepsi

Epileptiske:
anfall INA
konvulsjoner INA
krampeanfall INA

G41
G41.0

Status epileptikus
Tonisk-klonisk status epileptikus

GTK-status
Konvulsiv status epileptikus
Ekskl: epilepsia partialis continua(G40.5)
G41.1

Absens-status

Non-konvulsiv status epileptikus med absenser
G41.2

Kompleks partiell status epileptikus

Non-konvulsiv status epileptikus med komplekse partielle anfall
G41.8

Annen spesifisert status epileptikus

G41.9

Uspesifisert status epileptikus
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Migrene
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: hodepine INA(R51)

G43.0

Migrene uten aura [vanlig migrene]

G43.1

Migrene med aura [klassisk migrene]

Basilarismigrene
Familiær hemiplegisk migrene
Migrene med:
akutt begynnende aura
aura uten hodepine
forlenget aura
typisk aura

Migrene-ekvivalenter
G43.2

Status migrainosus

G43.3

Komplisert migrene

«Migraine accompagnée»
Migrene med langvarige nevrologiske utfall
G43.8

Annen spesifisert migrene

Oftalmoplegisk migrene
Retinal migrene
G43.9

G44

Uspesifisert migrene

Andre hodepinesyndromer
Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)

hodepine INA(R51)
trigeminusnevralgi (G50.0)
G44.0

Cluster-hodepinesyndrom

Cluster-hodepine:
episodisk
kronisk

Kronisk paroksysmal hemikrani
G44.1

Vaskulær hodepine, ikke klassifisert annet sted

Vaskulær hodepine INA
G44.2

Tensjonshodepine

Episodisk tensjonshodepine
Kronisk tensjonshodepine
Tensjonshodepine INA
Spenningshodepine
G44.3

Kronisk posttraumatisk hodepine

G44.4

Legemiddelutløst hodepine, ikke klassifisert annet sted

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G44.8

G45

Andre spesifiserte hodepinesyndromer

Forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer
Ekskl: cerebral iskemi hos nyfødt (P91.0)

G45.0
ICD-10

Arteria vertebralis-basilaris-syndrom
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G45.1

Carotissyndrom (hemisfærisk)

G45.2

Flere og dobbeltsidige precerebral arterie-syndromer

G45.3

Amaurosis fugax

G45.4

Forbigående global amnesi
Ekskl: amnesi INA(R41.3)

G45.8

Andre spesifiserte forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede
syndromer

G45.9

Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall

Forbigående cerebral iskemi INA
Spasme i hjernearterie

G46 * Syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†)
G46.0 * Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)
G46.1 * Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)
G46.2 * Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)
G46.3 * Syndrom som skyldes hjernestammeslag (I60-I67†)

Syndrom:
Benedikts
Claudes
Fovilles
Millard-Gublers
Wallenbergs
Webers

G46.4 * Syndrom som skyldes cerebellart slag (I60-I67†)
G46.5 * Rent motorisk lakunært syndrom (I60-I67†)
G46.6 * Rent sensorisk lakunært syndrom (I60-I67†)
G46.7 * Annet lakunært syndrom (I60-I67†)
G46.8 * Andre spesifiserte syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†)

G47

Søvnforstyrrelser
Ekskl: ikke-organiske søvnforstyrrelser (F51.-)

mareritt (F51.5)
natteskrekk (F51.4)
søvngjengeri (F51.3)
G47.0

Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]

G47.1

Eksessiv somnolens [hypersomni]

G47.2

Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen

Forsinket søvnrytmesyndrom
Irregulært søvn-våken-mønster
G47.3

Søvnapné

Søvnapné:
obstruktiv
sentral
Ekskl: Pickwick-syndrom (E66.2)

søvnapné hos nyfødt (P28.3)
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G47.4

Narkolepsi og katapleksi

G47.8

Andre spesifiserte søvnforstyrrelser

Kleine-Levins syndrom
G47.9

Uspesifisert søvnforstyrrelse

Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus (G50G59)
Ekskl: fersk skade i nerve, nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion, f

eks S00-T14 og T80-T88)
nevralgi INA(M79.2)
nevritt INA(M79.2)
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
radikulitt INA(M54.1)

G50
G50.0

Sykdommer i nervus trigeminus[5. hjernenerve]
Trigeminusnevralgi

Syndrom med paroksysmale ansiktssmerter
«Tic douloureux»
G50.1

Atypisk ansiktssmerte

G50.8

Andre spesifiserte sykdommer i nervus trigeminus[5. hjernenerve]

G50.9

Uspesifisert sykdom i nervus trigeminus[5. hjernenerve]

G51
G51.0

Sykdommer i nervus facialis[7. hjernenerve]
Bells parese

Facialisparese
G51.1

Geniculumganglionitt
Ekskl: postherpetisk geniculumganglionitt (B02.2)

G51.2

Melkerssons syndrom

Melkersson-Rosenthals syndrom
G51.3

Klonisk hemifacial spasme

G51.4

Facial myokymi

G51.8

Andre spesifiserte sykdommer i nervus facialis[7.hjernenerve]

G51.9

Uspesifisert sykdom i nervus facialis[7. hjernenerve]

G52

Sykdommer i andre hjernenerver
Ekskl: paralytisk strabisme (H49.0-H49.2)

sykdommer i:
nervus opticus[2. hjernenerve](H46, H47.0)
nervus vestibulocochlearis[8. hjernenerve](H93.3)

G52.0

Sykdommer i nervus olfactorius[1. hjernenerve]

Sykdommer i luktenerve
G52.1

Sykdommer i nervus glossopharyngeus[9. hjernenerve]

Glossofaryngeal nevralgi
Sykdommer i tunge- og svelgnerve
G52.2
ICD-10

Sykdommer i nervus vagus[10. hjernenerve]
Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

222

G52.3

Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)

Sykdommer i nervus hypoglossus[12. hjernenerve]

Sykdommer i tungenerve
G52.7

Sykdommer i flere hjernenerver

Polynevritis cranialis
G52.8

Sykdommer i andre spesifiserte hjernenerver

G52.9

Sykdom i hjernenerve, uspesifisert

G53 * Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G53.0 * Nevralgi etter herpes zoster(B02.2†)

Postherpetisk:
geniculoganglionitt
trigeminusnevralgi

G53.1 * Flere hjernenervepareser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted (A00-B99†)
G53.2 * Flere hjernenervepareser ved sarkoidose (D86.8†)
G53.3 * Flere hjernenervepareser ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)
G53.8 * Andre hjernenervelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

G54

Sykdommer i nerverøtter og nervepleksus
Ekskl: fersk skade i nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter

kroppsregion (kapittel XIX)
lidelse i mellomvirvelskive (M50-M51)
nevralgi eller nevritt INA(M79.2)
nevritt eller radikulitt:
•
•
•
•

)
brakial INA
)
lumbal INA
lumbosakral INA ) (M54.1)
)
torakal INA

radikulitt INA

)

radikulopati INA)

spondylose (M47.-)
G54.0

Sykdommer i plexus brachialis

Toraksapertursyndrom
G54.1

Sykdommer i plexus lumbosacralis

G54.2

Sykdommer i cervikale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.3

Sykdommer i torakale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.4

Sykdommer i lumbosakrale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted

G54.5

Nevralgisk amyotrofi

Parsonage-Aldren-Turners syndrom
Skulderbuenevritt
G54.6

Fantomlemsyndrom med smerte

G54.7

Fantomlemsyndrom uten smerte

Fantomlemsyndrom INA
G54.8

Andre spesifiserte sykdommer i nerverøtter og nervepleksus
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Uspesifisert sykdom i nerverøtter og nervepleksus

G55 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer
klassifisert annet sted
G55.0 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)
G55.1 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved lidelse i mellomvirvelskive (M50 M51†)
G55.2 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved spondylose (M47.-†)
G55.3 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre rygglidelser (M45 -M46†,
M48.-†, M53-M54†)
G55.8 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre sykdommer klassifisert
annet sted

G56

Mononevropati i overekstremitet
Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

G56.0

«Carpal tunnel syndrome»

G56.1

Andre skader i nervus medianus

G56.2

Skade i nervus ulnaris

Tardiv ulnarisparese
G56.3

Skade i nervus radialis

G56.4

Kausalgi

G56.8

Andre spesifiserte mononevropatier i overekstremitet

Interdigitalt nevrom i overekstremitet
G56.9

G57

Uspesifisert mononevropati i overekstremitet

Mononevropati i underekstremitet
Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)

G57.0

Skade i nervus ischiadicus
Ekskl: isjias:
som tilskrives lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
INA(M54.3)

G57.1

Meralgia parestetica

Nervus cutaneus femoris lateralis-syndrom
G57.2

Skade i nervus femoralis

G57.3

Skade i nervus peroneus communis

Peroneuslammelse
G57.4

Skade i nervus tibialis

G57.5

«Tarsal tunnel syndrome»

G57.6

Skade i nerve i fotens underside

Mortons metatarsalgi
G57.8

Andre spesifiserte mononevropatier i underekstremitet

Interdigitalt nevrom i underekstremitet
G57.9
ICD-10

Uspesifisert mononevropati i underekstremitet
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Andre mononevropatier

G58.0

Interkostal nevropati

G58.7

Mononeuritis multiplex

G58.8

Andre spesifiserte mononevropatier

G58.9

Uspesifisert mononevropati

G59 * Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G59.0 * Diabetisk mononevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)
G59.8 * Andre mononevropatier ved sykdommer klassifisert annet sted

Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere
nervesystemet (G60-G64)
Ekskl: nevralgi INA(M79.2)

nevritt INA(M79.2)
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
radikulitt INA(M54.1)

G60
G60.0

Arvelig og idiopatisk nevropati
Arvelig motorisk og sensorisk nevropati

Arvelig motorisk og sensorisk nevropati, type I-IV
Charcot-Marie-Tooths sykdom
Dejerine-Sottas sykdom
Hypertrofisk nevropati hos spedbarn
Peroneal muskelatrofi (aksonal type) (hypertrofisk type)
Roussy-Lévys syndrom
G60.1

Refsums sykdom

G60.2

Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi

G60.3

Idiopatisk progressiv nevropati

G60.8

Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati

Morvans sykdom
Nelatons syndrom
Sensorisk nevropati:
dominant arvelig
recessivt arvelig

G60.9

G61
G61.0

Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati

Inflammatorisk polynevropati
Guillain-Barrés syndrom

Akutt (post)infeksiøs polynevritt
Miller Fishers syndrom
G61.1

Serumnevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
G61.8

Andre spesifiserte inflammatoriske polynevropatier

G61.9

Uspesifisert inflammatorisk polynevropati

G62

Andre polynevropatier
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Legemiddelutløst polynevropati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G62.1

Alkoholisk polynevropati

G62.2

Polynevropati som skyldes andre giftstoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.
G62.8

Andre spesifiserte polynevropatier

Strålingsutløst polynevropati
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
G62.9

Uspesifisert polynevropati

Nevropati INA

G63 * Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G63.0 * Polynevropati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted

Polynevropati ved:
borreliose (A69.2†)
difteri (A36.8†)
kusma (B26.8†)
lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
mononukleose (B27.-†)
sensyfilis (A52.1†)
medfødt (A50.4†)
tuberkulose (A17.8†)

Postherpetisk polynevropati (B02.2†)
G63.1 * Polynevropati ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)
G63.2 * Diabetisk polynevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)
G63.3 * Polynevropati ved andre endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00 E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)
G63.4 * Polynevropati ved mangelsykdom (E40 -E64†)
G63.5 * Polynevropati ved systemisk bindevevssykdom (immunopatier) (M30 -M35†)
G63.6 * Polynevropati ved andre lidelser i muskel-skjelettsystemet (M00 -M25†, M40-M96†)
G63.8 * Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Uremisk nevropati (N18.5†)

G64

Andre tilstander i det perifere nervesystemet
Tilstander i det perifere nervesystemet INA

Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler (G70G73)
G70

Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser
Ekskl: botulisme (A05.1)

forbigående myasthenia gravis hos nyfødt (P94.0)
G70.0

Myasthenia gravis

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
G70.1

Toksiske nevromuskulære forstyrrelser

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

226

Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)

G70.2

Medfødt myasteni og utviklingsmyasteni

G70.8

Andre spesifiserte nevromuskulære forstyrrelser

G70.9

Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse

G71

Primære muskelsykdommer
Ekskl: medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)

metabolske forstyrrelser (E70-E90)
myositt (M60.-)
G71.0

Muskeldystrofi

Muskeldystrofi:
alvorlig [Duchenne]
autosomal recessiv, i barneårene, ligner Duchenne eller Becker
distal
facioskapulohumeral
godartet [Becker]
godartet skapuloperoneal med tidlige kontrakturer [Emery-Dreifuss]
i skulderbuens muskulatur og store hoftemuskler
okulofaryngeal
okulær
skapuloperoneal
Ekskl: medfødt muskeldystrofi:
med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre (G71.2)
INA(G71.2)

G71.1

Myotone lidelser

Dystrophia myotonica[Steinerts sykdom]
Medfødt myotoni:
dominant [Thomsens sykdom]
recessiv [Beckers sykdom]
INA

Medfødt paramyotoni
Myotoni:
kondrodystrofisk
legemiddelutløst
symptomatisk

Nevromyotoni[Isaacs sykdom]
Pseudomyotoni
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
G71.2

Medfødte myopatier

«Central core»-sykdom
Medfødt muskeldystrofi:
med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre
INA

«Minicore»-sykdom
Misforhold mellom fibertyper
«Multicore»-sykdom
Myopati:
myotubulær (sentronukleær)
nemalin

G71.3

Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted

G71.8

Andre spesifiserte primære muskelsykdommer
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Uspesifisert primær muskelsykdom

Arvelig myopati INA

G72

Andre myopatier
Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)

iskemisk infarkt i muskel (M62.2)
medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)
myositt (M60.-)
polymyositt (M33.2)
G72.0

Legemiddelutløst myopati

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
G72.1

Alkoholisk myopati

G72.2

Myopati som skyldes andre giftstoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.
G72.3

Periodisk paralyse

Periodisk paralyse (familiær):
hyperkalemisk
hypokalemisk
myoton
normokalemisk

G72.4

Inflammatorisk myopati, ikke klassifisert annet sted

G72.8

Andre spesifiserte myopatier

G72.9

Uspesifisert myopati

G73 * Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer
klassifisert annet sted
G73.0 * Myastent syndrom ved endokrine sykdommer

Myastent syndrom ved:
diabetisk amyotrofi (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)
tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)

G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †)
G73.2 * Andre myastene syndromer ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)
G73.3 * Myastent syndrom ved andre sykdommer klassifisert annet sted
G73.4 * Myopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
G73.5 * Myopati ved endokrine sykdommer

Myopati ved:
hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3†)
hypoparatyreoidisme (E20.-†)

Tyreotoksisk myopati (E05.-†)
G73.6 * Myopati ved metabolske forstyrrelser

Myopati ved:
glykogenlagringssykdom (E74.0†)
lipidlagringsforstyrrelser (E75.-†)

G73.7 * Myopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Myopati ved:
reumatoid artritt (M05-M06†)
sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
ICD-10
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sklerodermi (M34.8†)
systemisklupus erythematosus [SLE](M32.1†)

Cerebral parese og andre syndromer med lammelse (G80G83)
G80

Cerebral parese
Ekskl: arvelig spastisk paraplegi (G11.4)

G80.0

Spastisk kvadriplegisk cerebral parese

Medfødt spastisk paralyse (cerebral)
Spastisk tetraplegisk cerebral parese
G80.1

Spastisk diplegisk cerebral parese

Spastisk cerebral parese INA
G80.2

Spastisk hemiplegisk cerebral parese

G80.3

Dyskinetisk cerebral parese

Atetoid cerebral parese
Dystonisk cerebral parese
G80.4

Ataktisk cerebral parese

G80.8

Annen spesifisert cerebral parese

Blandede cerebral parese-syndromer
G80.9

Uspesifisert cerebral parese

Cerebral parese INA

G81

Hemiplegi
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når hemiplegi

(fullstendig/ufullstendig) er registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er
konstatert å være gammel eller langvarig, men av uspesifisert årsak. Kategorien
kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse typene hemiplegi
uansett årsak. Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk vedrørende
kategoriene G81-G83.
Ekskl: cerebral parese (G80.-)

G81.0

Slapp hemiplegi

G81.1

Spastisk hemiplegi

G81.9

Uspesifisert hemiplegi

G82

Paraplegi og tetraplegi
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er

registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er konstatert å være gamle eller
langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel
koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.
Ekskl: cerebral parese (G80.-)

G82.0

Slapp paraplegi

G82.1

Spastisk paraplegi

G82.2

Uspesifisert paraplegi

Lammelse i begge underekstremiteter INA
Nedre paraplegi INA
Direktoratet for e-helse
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Kvadriplegi INA

G83

Andre syndromer med lammelse
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er

registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er konstatert å være gamle eller
langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel
koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.
Inkl: paralyse (fullstendig/ufullstendig), unntatt som i G80-G82

G83.0

Diplegi i overekstremiteter

Diplegi (øvre)
Lammelse i begge overekstremiteter
G83.1

Monoplegi i underekstremitet

Lammelse i underekstremitet
G83.2

Monoplegi i overekstremitet

Lammelse i overekstremitet
G83.3

Uspesifisert monoplegi

G83.4

Cauda equina-syndrom

Nevrogen blære som skyldes cauda equina-syndrom
Ekskl: detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)
G83.5

«Locked-in»-syndrom

G83.8

Andre spesifiserte syndromer med lammelse

Todds paralyse (etter epileptisk anfall)
G83.9

Uspesifisert syndrom med lammelse

Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet (G90-G99)
G90

Lidelser i det autonome nervesystemet
Ekskl: dysfunksjon i det autonome nervesystemet på grunn av alkohol (G31.2)

G90.0

Idiopatisk perifer autonom nevropati

Sinus caroticus-synkope
G90.1

Familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom]

G90.2

Horners syndrom

Bernard(-Horner)s syndrom
G90.4

Autonom dysrefleksi

G90.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesystemet

G90.9

Uspesifisert forstyrrelse i det autonome nervesystemet

G91

Hydrocephalus
Inkl: ervervet hydrocephalus
Ekskl: hydrocephalus:
erhvervet, hos nyfødt (P91.7)
medfødt (Q03.-)

ICD-10
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som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

G91.0

Kommuniserende hydrocephalus

G91.1

Obstruktiv hydrocephalus

G91.2

Lavtrykkshydrocephalus

G91.3

Uspesifisert posttraumatisk hydrocephalus

G91.8

Annen spesifisert hydrocephalus

G91.9

Uspesifisert hydrocephalus

G92

Toksisk encefalopati
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.

G93
G93.0

Andre hjernelidelser
Hjernecyster

Araknoidalcyste
Porencefal cyste, ervervet
Ekskl: ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt (P91.1)
medfødte hjernecyster (Q04.6)
G93.1

Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: anoksi hos nyfødt (P21.9)

som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
kirurgisk og medisinsk behandling (T80-T88)
svangerskap, fødsel og forløsning (O29.2, O74.3, O89.2)

G93.2

Godartet intrakraniell hypertensjon
Ekskl: hypertensiv encefalopati (I67.4)

G93.3

Postviralt utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom
Myalgisk encefalomyelopati
G93.4

Uspesifisert encefalopati
Ekskl: encefalopati:
alkoholisk (G31.2)
toksisk (G92)

G93.5

Hjernekompresjon
Herniering ) av hjerne(stamme)
Kompresjon )
Ekskl: traumatisk hjernekompresjon (diffus) (S06.2)

fokal traumatisk hjernekompresjon (S06.3)
G93.6

Hjerneødem
Ekskl: hjerneødem:
som skyldes fødselskade (P11.0)
traumatisk (S06.1)

G93.7

Reyes syndrom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX.
G93.8

Andre spesifiserte hjernelidelser
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Encefalopati etter bestråling
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
G93.9

Uspesifisert hjernelidelse

G94 * Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G94.0 * Hydrocephalus ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert
annet sted (A00 -B99†)
G94.1 * Hydrocephalus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†)
G94.2 * Hydrocephalus ved andre sykdommer klassifisert annet sted
G94.8 * Andre spesifiserte hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

G95

Andre ryggmargssykdommer
Ekskl: myelitt (G04.-)

G95.0

Syringomyeli og syringobulbi

G95.1

Vaskulære myelopatier

Akutt infarkt i ryggmarg (embolisk/ikke-embolisk)
Hematomyeli
Ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt
Ryggmargsødem
Spinalis anterior-syndrom
Subakutt nekrotisk myelopati
Ekskl: intraspinal flebitt og tromboflebitt, unntatt septisk flebitt og tromboflebitt (G08)
G95.2

Uspesifisert ryggmargskompresjon

G95.8

Andre spesifiserte ryggmargssykdommer

Detrusor-hyperrefleksi INA
Myelopati:
legemiddelutløst
strålingsutløst

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: nevrogen blære:
som skyldes cauda equina-syndrom (G83.4)
INA(N31.9)

nevromuskulær dysfunksjon av blære uten opplysning om ryggmargslesjon
(N31.-)
G95.9

Uspesifisert ryggmargssykdom

Myelopati INA

G96

Andre lidelser i sentralnervesystemet

G96.0

Lekkasje av cerebrospinalvæske
Ekskl: etter spinalpunksjon (G97.0)

G96.1

Lidelser i hjernehinner, ikke klassifisert annet sted

Meningeale adheranser (cerebrale/spinale)
Tarlovs cyste
G96.8

Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet

G96.9

Uspesifisert lidelse i sentralnervesystemet

ICD-10
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Lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer,
ikke klassifisert annet sted

G97.0

Lekkasje av cerebrospinalvæske etter spinalpunksjon

G97.1

Andre reaksjoner på spinal- og lumbalpunksjon

G97.2

Intrakraniell hypotensjon etter ventrikkelshunting

G97.8

Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

G97.9

Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

G98

Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted
Lidelse i nervesystemet INA

G99 * Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet
sted
G99.0 * Autonom nevropati ved endokrine og metabolske sykdommer

Amyloid autonom nevropati (E85.-†)
Diabetisk autonom nevropati (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)
G99.1 * Andre lidelser i det autonome nervesystemet ved andre sykdommer klassifisert
annet sted
G99.2 * Myelopati ved sykdommer klassifisert annet sted

Syndromer som skyldes kompresjon av arteria spinalis anterior og arteria
vertebralis(M47.0†)
Myelopati ved:
lidelser i mellomvirvelskive (M50.0†, M51.0†)
neoplastisk sykdom (C00-D48†)
spondylose (M47.-†)

G99.8 * Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Uremisk paralyse (N18.5†)
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Kapittel VII
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
H00-H06 Sykdommer i øyelokk, tåreapparat og øyehule
H10-H13 Sykdommer i conjunctiva
H15-H22 Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og strålelegeme
H25-H28 Sykdommer i linse
H30-H36 Sykdommer i årehinne og netthinne
H40-H42 Glaukom
H43-H45 Sykdommer i glasslegeme og øyeeple
H46-H48 Sykdommer i nervus opticus og synsbaner
H49-H52 Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon, akkomodasjon og brytning
H53-H54 Synsforstyrrelser og blindhet
H55-H59 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser
Stjernekategorier
H03* Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted
H06* Lidelser i tåreapparat og øyehuler ved sykdommer klassifisert annet sted
H13* Lidelser i conjunctiva ved sykdommer klassifisert annet sted
H19* Lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert annet sted
H22* Lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet sted
H28* Grå stær og andre lidelser i linse ved sykdommer klassifisert annet sted
H32* Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
H36* Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted
H42* Glaukom ved sykdommer klassifisert annet sted
H45* Lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted
H48* Lidelser i nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer klassifisert annet sted
H58* Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i øyelokk (palpebra), tåreapparat og øyehule
(orbita)(H00-H06)
H00
H00.0

ICD-10

Hordeolum og chalazion
Hordeolum og annen dyp betennelse i øyelokk
Abscess )
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Furunkel ) på øyelokk

Sti
H00.1

H01

Chalazion

Annen betennelse i øyelokk (palpebra)

H01.0

Blefaritt
Ekskl: blefarokonjunktivitt (H10.5)

H01.1

Ikke-infeksiøse øyelokkdermatoser

Dermatitt:
)
• allergisk
• kontaktallergisk ) på øyelokk
Diskoid lupus erythematosus )

Xeroderma
H01.8

Annen spesifisert betennelse i øyelokk

H01.9

Uspesifisert betennelse i øyelokk

H02

Andre tilstander i øyelokk (palpebra)
Ekskl: medfødte misdannelser av øyelokk (Q10.0-Q10.3)

H02.0

Entropion og trikiasis av øyelokk

H02.1

Ektropion av øyelokk

H02.2

Lagoftalmus

H02.3

Løs hud (cutis laxa) på øyelokk

H02.4

Ptosis av øyelokk

H02.5

Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen

Ankyloblefaron
Blefarofimose
Øyelokkretraksjon
Ekskl: blefarospasme (G24.5)
«tics»:
INA
med organiske opphav (G25.6)
psykogene (F95.-)

H02.6

Xantelasme på øyelokk

H02.7

Andre degenerative tilstander i øyelokk med omgivelser
Kloasme (chloasma) )

H02.8

Madarose

) på øyelokk

Vitiligo

)

Andre spesifiserte tilstander i øyelokk

Hypertrikose på øyelokk
Retinert fremmedlegeme i øyelokk
H02.9

Uspesifisert tilstand i øyelokk

H03 * Affeksjon av øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted
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H03.0 * Parasittinfestasjon i øyelokk ved sykdommer klassifisert annet sted

Parasittinfestasjon i øyelokk ved:
ftiriasis(B85.3†)
leishmaniasis(B55.-†)
loiasis(B74.3†)
onkocerkiasis (B73†)

Øyelokkdermatitt som skyldes demodeksarter (B88.0†)
H03.1 * Affeksjon av øyelokk ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved:
herpes zoster(B02.3†)
herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
molluscum contagiosum(B08.1†)
tuberkulose (A18.4†)
«yaws» [frambøsi](A66.-†)

H03.8 * Affeksjon av øyelokk ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Affeksjon av øyelokk ved brennkopper (L01.0†)

H04

Sykdommer i tåreapparat
Ekskl: medfødte misdannelser i tåreveier (Q10.4-Q10.6)

H04.0

Tårekjertelbetennelse

Kronisk forstørrelse av tårekjertel
H04.1

Andre sykdommer i tårekjertel

Dakryops
Tårekjertel-:
atrofi
cyste

Tørt øye-syndrom
H04.2

Tåreflod

H04.3

Akutt og uspesifisert betennelse i tåreveier
Dakryopericystitt
) akutt, subakutt
Lakrimal kanalikulitt

) eller

Tåresekkbetennelse (flegmonøs) ) uspesifisert
Ekskl: tåresekkbetennelse hos nyfødt (P39.1)

H04.4

Kronisk betennelse i tåreveier
Lakrimal:

)

• kanalikulitt )
• mukocele ) kronisk
Tåresekkbetennelse

H04.5

)

Stenose og insuffisiens i tåreveier

Eversjon av tårepunkt (punctum lacrimale)
Stenose i tåre-:
Canaliculus lacrimalis
kanal (ductus nasolacrimalis)
sekk (saccus lacrimalis)

Tåreveiskonkrement
H04.6
ICD-10

Andre forandringer i tåreveier
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Tåreveisfistel
H04.8

Andre spesifiserte sykdommer i tåreapparat

H04.9

Uspesifisert sykdom i tåreapparat

H05

Tilstander i øyehule (orbita)
Ekskl: medfødte misdannelser av øyehule (Q10.7)

H05.0

Akutt betennelse i øyehule
Abscess

)

Cellulitt

)

Osteomyelitt ) i øyehule
Periostitt

)

Tenonitt
H05.1

Kroniske betennelser i øyehule

Granulom i øyehule
H05.2

Tilstander med eksoftalmus
Blødning ) i øyehule
Ødem

)

Forskyvning (lateral) av øyeeple INA
H05.3

Deformitet i øyehule
Atrofi
) i øyehule
Eksostose )

H05.4

Enoftalmus

H05.5

Retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule

Retrobulbært fremmedlegeme
H05.8

Andre spesifiserte tilstander i øyehule

Cyste i øyehule
H05.9

Uspesifisert tilstand i øyehule

H06 * Lidelser i tåreapparat og øyehule (orbita) ved sykdommer klassifisert
annet sted
H06.0 * Lidelser i tåreapparat ved sykdommer klassifisert annet sted
H06.1 * Parasittinfestasjoner i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted

Ekinokokkinfeksjon i øyehule (B67.-†)
Myiasis i øyehule (B87.2†)
H06.2 * Endokrin eksoftalmus (E05.-†)
H06.3 * Andre lidelser i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i conjunctiva(H10-H13)
H10

Konjunktivitt
Ekskl: keratokonjunktivitt (H16.2)

H10.0

Mukopurulent konjunktivitt

H10.1

Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt
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H10.2

Annen akutt konjunktivitt

H10.3

Uspesifisert akutt konjunktivitt
Ekskl: oftalmi hos nyfødt INA(P39.1)

H10.4

Kronisk konjunktivitt

H10.5

Blefarokonjunktivitt

H10.8

Annen spesifisert konjunktivitt

H10.9

Uspesifisert konjunktivitt

H11

Andre sykdommer i conjunctiva
Ekskl: keratokonjunktivitt (H16.2)

H11.0

Pterygium
Ekskl: pseudopterygium (H11.8)

H11.1

Degenerasjoner og avleiringer i conjunctiva

Konjunktival-:
argyrose
konkrement
pigmentering
tørrhetINA

H11.2

Arr i conjunctiva

Symblefaron
H11.3

Blødning i conjunctiva

Subkonjunktival blødning
H11.4

Andre vaskulære forandringer og cyster i conjunctiva

Konjunktival(t):
aneurisme
hyperemi
ødem

H11.8

Andre spesifiserte sykdommer i conjunctiva

Pseudopterygium
H11.9

Uspesifisert sykdom i conjunctiva

H13 * Lidelser i conjunctiva ved sykdommer klassifisert annet sted
H13.0 * Filariainfeksjon i conjunctiva(B74.-†)
H13.1 * Konjunktivitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted

Konjunktivitt (som skyldes):
Acanthamoeba(B60.1†)
adenoviral follikulær (akutt) (B30.1†)
difteri (A36.8†)
gonokokkinfeksjon (A54.3†)
hemoragisk (akutt/epidemisk) (B30.3†)
herpesvirus [herpes simplex](B00.5†)
klamydiainfeksjon (A74.0†)
meningokokkinfeksjon (A39.8†)

Newcastle-konjunktivitt (B30.8†)
Zosterkonjunktivitt (B02.3†)
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H13.2 * Konjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted
H13.3 * Okulær pemfigoid (L12.-†)
H13.8 * Andre lidelser i conjunctiva ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i senehinne, hornhinne, regnbuehinne og
strålelegeme (H15-H22)
H15

Sykdommer i senehinne

H15.0

Skleritt

H15.1

Episkleritt

H15.8

Andre spesifiserte sykdommer i senehinne

Ekvatorialt stafylom
Sclerektasi
Ekskl: degenerativ nærsynthet (H44.2)
H15.9

H16
H16.0

Uspesifisert sykdom i senehinne

Keratitt
Hornhinnesår (ulcus corneae)

Hornhinnesår:
marginalt
med hypopyon
perforert
ringformet
sentralt
INA

Moorens sår
H16.1

Annen overfladisk keratitt uten konjunktivitt

Fotokeratitt (ophthalmia photoelectrica)
Keratitt:
myntformet
overfladisk punktert
ringformet
stjerneformet
stripeformet
trådformet

Snøblindhet (ophthalmia nivalis)
H16.2

Keratokonjunktivitt

Flyktenule
Keratokonjunktivitt:
lysbetinget
nevroparalytisk (keratitis e lagophthalmo)
INA

Nodulær oftalmi (ophthalmia nodosa)
Overfladisk keratitt med konjunktivitt
H16.3

Interstitiell og dyp keratitt

H16.4

Kar-nydannelse i hornhinne

Karskygger
Pannus
Direktoratet for e-helse
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H16.8

Annen spesifisert keratitt

H16.9

Uspesifisert keratitt

H17

239

Hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

H17.0

Adherent leukom (leukoma adhaerens)

H17.1

Annen sentral hornhinnefordunkling

H17.8

Andre spesifiserte hornhinnearr og hornhinnefordunklinger

H17.9

Uspesifisert hornhinnearr og hornhinnefordunkling

H18
H18.0

Andre tilstander i hornhinne (cornea)
Pigmenteringer og avleiringer i hornhinne

Hematokornea
Kayser-Fleischers ring
Krukenbergs spindel
Staehlis linje
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel dersom
legemiddelutløst.
H18.1

Bulløs keratopati
Ekskl: bulløs keratopati etter operasjon for grå stær (H59.0)

H18.2

Andre hornhinneødem

H18.3

Forandringer i hornhinnemembraner
Fold )
Rift ) i Descemets membran

H18.4

Degenerasjoner i hornhinne

Arcus senilis
Båndformet keratopati
Ekskl: Moorens sår (H16.0)
H18.5

Arvelige hornhinnedystrofier

Fuchs' dystrofi
Hornhinnedystrofi:
epitelial
granulær
makulær
nettformet

H18.6

Keratokonus

H18.7

Andre deformiteter i hornhinne

Descemetocele
Hornhinne-:
ektasi
stafylom
Ekskl: medfødte misdannelser av hornhinne (Q13.3-Q13.4)

H18.8

Andre spesifiserte tilstander i hornhinne
Anestesi

)

Hypestesi

) i hornhinne

Residiverende erosjon )
ICD-10
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Uspesifisert tilstand i hornhinne

H19 * Lidelser i senehinne (sclera) og hornhinne (cornea) ved sykdommer
klassifisert annet sted
H19.0 * Skleritt(scleritis) og episkleritt (episcleritis) ved sykdommer klassifisert annet
sted

Sensyfilitisk episkleritt (A52.7†)
Skleritt ved herpes zoster(B02.3†)
Tuberkuløs episkleritt (A18.5†)
H19.1 * Herpeskeratitt og herpeskeratokonjunktivitt (B00.5†)

Keratitis dendritica og keratitis disciformis
H19.2 * Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted

Epidemisk keratokonjunktivitt (B30.0†)
Keratitt og konjunktivitt (interstitiell/ved):
akantamøbe-infeksjon (B60.1†)
flyktene (phlyctene) (tuberkulose) (A18.5†)
herpes zoster(B02.3†)
meslinger (B05.8†)
parenkymatøs (syfilis) (A50.3†)

H19.3 * Keratitt og keratokonjunktivitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Keratoconjunctivitis sicca(M35.0†)
H19.8 * Andre spesifiserte lidelser i senehinne og hornhinne ved sykdommer klassifisert
annet sted

Keratokonus ved Downs syndrom (Q90.-†)

H20
H20.0

Iridosyklitt
Akutt og subakutt iridosyklitt
Fremre uveitt )
Iritt

) akutt, residiverende eller subakutt

Syklitt

)

H20.1

Kronisk iridosyklitt

H20.2

Fakoanafylaktisk iridosyklitt

H20.8

Annen spesifisert iridosyklitt

H20.9

Uspesifisert iridosyklitt

H21

Andre tilstander i regnbuehinne (iris) og strålelegeme (corpus ciliare)
Ekskl: sympatisk oftalmi (H44.1)

H21.0

Hyphema
Ekskl: traumatisk hyphema(S05.1)

H21.1

Andre karforandringer i regnbuehinne og strålelegeme

Irisrubeose (rubeosis iridis)
Kar-nydannelser i regnbuehinne eller strålelegeme
H21.2

Degenerasjon i regnbuehinne og strålelegeme

Degenerasjon av pupillsøm
Gjennomskinnelighet av regnbuehinne
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Iridoskise (iridoschisis)
Pigmentdystrofi/-atrofi
Pupillecyste, miotisk
Regnbuehinneatrofi (essensiell/progressiv)
H21.3

Cyste i regnbuehinne, strålelegeme og forkammer (camera anterior bulbi)

Cyste i regnbuehinne, strålelegeme eller forkammer:
eksudativ
INA

Implantasjonscyste
Parasittær cyste
Ekskl: miotisk pupillecyste (H21.2)
H21.4

Pupillemembraner

Iris bombé
Pupille-:
okklusjon (occlusio pupillae)
seklusjon (seclusio pupillae)

H21.5

Andre sammenvoksinger og rifter i regnbuehinne og strålelegeme

Goniosynekier
Irisdialyse
Kammervinkelfordypning
Synekier (regnbuehinne):
bakre
fremre
INA
Ekskl: ektopisk pupille (Q13.2)

H21.8

Andre spesifiserte tilstander i regnbuehinne og strålelegeme

H21.9

Uspesifisert tilstand i regnbuehinne og strålelegeme

H22 * Lidelser i regnbuehinne (iris) og strålelegeme (corpus ciliare) ved
sykdommer klassifisert annet sted
H22.0 * Iridosyklitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted

Iridosyklitt ved:
gonokokkinfeksjon (A54.3†)
herpes zoster(B02.3†)
herpesvirusinfeksjon (B00.5†)
syfilis (sekundær) (A51.4†)
tuberkulose (A18.5†)

H22.1 * Iridosyklitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Iridosyklitt ved:
ankyloserende spondylitt (M45†)
sarkoidose (D86.8†)

H22.8 * Andre lidelser i regnbuehinne og strålelegeme ved sykdommer klassifisert annet
sted

Sykdommer i linse (lens crystallina)(H25-H28)
H25

Aldersbetinget grå stær
Ekskl: kapselglaukom med pseudoeksfoliasjon på linse (H40.1)

ICD-10
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Begynnende aldersbetinget grå stær

Aldersstær:
koronar
kortikal
punktformet

Subkapsulær polstær (fremre/bakre)
Vannspalter
H25.1

Kjernestær hos eldre

Brun kjernestær (cataracta brunescens)
Kjernesklerose
H25.2

Aldersbetinget grå stær av Morgagni-type

Senil hypermatur katarakt
H25.8

Annen spesifisert aldersbetinget grå stær

Kombinerte former av aldersstær
H25.9

H26

Uspesifisert aldersbetinget grå stær

Annen grå stær
Ekskl: medfødt grå stær (Q12.0)

H26.0

Infantil, juvenil og presenil katarakt

H26.1

Traumatisk katarakt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
H26.2

Komplisert katarakt (cataracta complicata)

Glaukomatøse flekker (subkapsulære)
Katarakt sekundær til andre øyelidelser
Katarakt ved kronisk iridosyklitt
H26.3

Legemiddelutløst katarakt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
H26.4

Etterstær

Sekundær katarakt
Soemmerrings ring
H26.8

Annen spesifisert grå stær

H26.9

Uspesifisert grå stær

H27

Andre tilstander i linse (lens crystallina)
Ekskl: medfødte linsemisdannelser (Q12.-)

mekaniske komplikasjoner etter intraokulær kunstig linse (T85.2)
pseudofaki (Z96.1)
H27.0

Afaki

H27.1

Linsedislokasjon

H27.8

Andre spesifiserte tilstander i linse

H27.9

Uspesifisert tilstand i linse

H28 * Grå stær og andre tilstander i linse (lens crystallina) ved sykdommer
klassifisert annet sted
H28.0 * Grå stær ved diabetes mellitus (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)
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H28.1 * Grå stær ved andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske
forstyrrelser

Grå stær ved feilernæring (E40-E46†)
Grå stær ved hypoparatyreoidisme (E20.-†)
H28.2 * Grå stær ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Grå stær ved dystrophia myotonica(G71.1†)
H28.8 * Andre tilstander i linse ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i årehinne (choroidea) og netthinne
(retina)(H30-H36)
H30
H30.0

Chorioretinal betennelse
Fokal chorioretinal betennelse

Fokal:
chorioiditt
chorioretinitt
retinitt
retinochorioiditt

H30.1

Disseminert chorioretinal betennelse

Disseminert:
chorioiditt
chorioretinitt
retinitt
retinochorioiditt
Ekskl: eksduativ retinopati (H35.0)

H30.2

Bakre syklitt

Pars planitt
H30.8

Andre spesifiserte chorioretinale betennelser

Haradas sykdom
H30.9

Uspesifisert chorioretinal betennelse
Chorioiditt
)
Chorioretinitt

) INA

Retinitt

)

Retinochorioiditt )

H31
H31.0

Andre sykdommer i årehinne (choroidea)
Chorioretinale arr

Makulaarr (postinflammatoriske/posttraumatiske)
Solar retinopati
H31.1

Chorioidal degenerasjon
Atrofi

)

Sklerose ) av årehinne
Ekskl: angioid «streaks» (H35.3)

H31.2

Arvelig chorioidaldystrofi

Chorioideremia
Gyrat årehinneatrofi (atrophia gyrata chorioideae)
ICD-10
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Årehinnedystrofi (dystrophia chorioideae) (sentral areolær/generalisert/peripapillær)
Ekskl: ornitinemi (E72.4)
H31.3

Chorioidalblødning og -ruptur

Chorioidal blødning:
ekspulsiv
INA

H31.4

Chorioidalløsning

H31.8

Andre spesifiserte sykdommer i årehinne

Nydannelse av kar i årehinne
H31.9

Uspesifisert sykdom i årehinne

H32 * Chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
H32.0 * Chorioretinal betennelse ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Chorioretinitt:
sensyfilitisk (A52.7†)
tuberkuløs (A18.5†)
ved toksoplasmose (B58.0†)

H32.8 * Andre spesifiserte chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet
sted

Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom (N18.5†)

H33

Netthinneløsning og netthinnerift
Ekskl: retinal pigmentepitelløsning (H35.7)

H33.0

Netthinneløsning med netthinnerift

Regmatogen netthinneløsning
H33.1

Retinoskise og cyste i netthinne

Cyste i ora serrata
Retinal parasittcyste INA
Retinal pseudocyste
Ekskl: medfødt retinoskise (Q14.1)
mikrocystoid netthinnedegenerasjon (H35.4)
H33.2

Serøs netthinneløsning

Netthinneløsning:
uten netthinnerift
INA
Ekskl: sentral serøs chorioretinopati (H35.7)

H33.3

Netthinnerift uten løsning
Hesteskorift )
Rundt hull

) i netthinne, uten løsning

Netthinnerift INA
Operkulum
Ekskl: chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning (H59.8)
perifer netthinnedegenerasjon uten rift (H35.4)
H33.4

Netthinneløsning fremkalt av traksjon

Proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning
Direktoratet for e-helse
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Andre former for netthinneløsning

Karokklusjon i netthinne (retina)
Ekskl: amaurosis fugax(G45.3)

H34.0

Forbigående arterieokklusjon i netthinne

H34.1

Sentralarterieokklusjon i netthinne

H34.2

Andre arterieokklusjoner i netthinne

Hollenhorsts plakk
Mikroemboli i netthinne
Retinal arterieokklusjon:
i gren
partiell

H34.8

Andre spesifiserte karokklusjoner i netthinne

Retinal veneokklusjon:
begynnende
i gren
partiell
sentral

H34.9

H35
H35.0

Uspesifisert karokklusjon i netthinne

Andre sykdommer i netthinne (retina)
Bakgrunnsretinopati og karforandringer i netthinne

Bakgrunnsretinopati INA
Forandringer i netthinnekarenes utseende
Retinal(e):
kar-nydannelser
mikro-aneurismer
perivaskulitt
skjededannelse langs kar
vaskulitt
åreknuter

Retinopati:
Coats'
eksudativ
hypertensiv
INA

H35.1

Retinopati hos prematur

Retinopathy of prematurity (ROP)
Retrolental fibroplasi
Frivillige 5-tegnskoder:
H35.11 Retinopati hos prematur grad I
H35.12 Retinopati hos prematur grad II
H35.13 Retinopati hos prematur grad III
H35.14 Retinopati hos prematur grad IV
H35.15 Retinopati hos prematur grad V
H35.2

Annen proliferativ retinopati

Proliferativ vitreoretinopati
Ekskl: proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)
H35.3
ICD-10

Degenerasjon av makula og bakre pol
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Angioide «streaks»

)

Cyste

)

Druser (degenerative) ) i makula
Folder

)

Hull

)

Kuhnt-Junius' degenerasjon
Senil makuladegenerasjon (atrofisk/eksudativ)
Toksisk makulopati
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
H35.4

Perifer netthinnedegenerasjon

Netthinnedegenerasjon:
brostensformet
mikrocystoid
nettformet
palisadeformet
retikulær
INA
Ekskl: med netthinnerift (H33.3)

H35.5

Arvelig netthinnedystrofi

Dystrofi:
retinal
tapetoretinal
vitreoretinal

Retinitis pigmentosa
Stargardts sykdom
H35.6

Netthinneblødning

H35.7

Atskillelse av netthinnens lag

Retinal pigmentepitelløsning
Sentral serøs chorioretinopati
H35.8

Andre spesifiserte sykdommer i netthinne

H35.9

Uspesifisert sykdom i netthinne

H36 * Sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted
H36.0 * Diabetisk retinopati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .3)
H36.8 * Andre sykdommer i netthinne ved sykdommer klassifisert annet sted

Aterosklerotisk retinopati (I70.8†)
Netthinnedystrofi ved forstyrrelser i lipidmetabolismen (E75.-†)
Proliferativ sigdcelleretinopati (D57.-†)

Glaukom (glaucoma)(H40-H42)
H40

Glaukom (glaucoma)
Ekskl: absolutt glaukom (H44.5)

medfødt glaukom (Q15.0)
traumatisk glaukom som skyldes fødselsskade (P15.3)
H40.0

Mistenkt glaukom

Okulær hypertensjon
Direktoratet for e-helse
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Primært glaukom med åpen forkammervinkel
Kapselglaukom med

)

pseudoeksfoliasjon på linse

)

Lavtrykksglaukom

) (residualstadium) (primært)

Pigmentglaukom

)

Vanlig kronisk simpleksglaukom )
(glaucoma chronicum simplex) )

H40.2

Primært glaukom med trang forkammervinkel

Trangvinkelglaukom (primært/residualstadium):
akutt
intermitterende
kronisk

H40.3

Glaukom etter øyeskader

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.
H40.4

Glaukom etter øyebetennelser

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.
H40.5

Glaukom etter andre øyelidelser

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.
H40.6

Glaukom etter legemiddelbruk

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
H40.8

Andre spesifiserte former for glaukom

H40.9

Uspesifisert glaukom

H42 * Glaukom (glaucoma) ved sykdommer klassifisert annet sted
H42.0 * Glaukom ved endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske
forstyrrelser

Glaukom ved:
amyloidose (E85.-†)
Lowes syndrom (E72.0†)

H42.8 * Glaukom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Glaukom ved onkocerkiasis (B73†)

Sykdommer i glasslegeme (corpus vitreum) og øyeeple
(bulbus oculi)(H43-H45)
H43

Sykdommer i glasslegeme (corpus vitreum)

H43.0

Korpusprolaps
Ekskl: korpusforandringer etter operasjon for grå stær (H59.0)

H43.1

Korpusblødning

H43.2

Krystallinavleiringer i glasslegeme

H43.3

Andre glasslegemefordunklinger

Korpusmembraner og -strenger
H43.8

Andre spesifiserte forandringer i glasslegeme

Korpus -:
degenerasjon
ICD-10
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løsning
Ekskl: proliferativ vitreoretinopati med netthinneløsning (H33.4)

H43.9

H44

Uspesifisert forandring i glasslegeme

Sykdommer i øyeeple (bulbus oculi)
Inkl: tilstander som omfatter flere strukturer i øyet

H44.0

Purulent endoftalmitt

Korpusabscess
Panoftalmitt
H44.1

Annen endoftalmitt

Parasittendoftalmitt INA
Sympatisk oftalmi
H44.2

Degenerativ nærsynthet

H44.3

Andre degenerative lidelser i øyeeple

Chalkosis
Siderose i øye
H44.4

Hypotoni i øye

H44.5

Degenerative tilstander i øyeeple

Absolutt glaukom (glaucoma absolutum)
Bulbusatrofi
Ftise (phthisis bulbi)
H44.6

Retinert magnetisk fremmedlegeme i øye

Bakre vegg av øyeeple
Forkammer
Glasslegeme
Linse
Regnbuehinne
Strålelegeme
H44.7

Retinert, ikke-magnetisk eller uidentifisert fremmedlegeme i øye

Bakre vegg av øyeeple
Forkammer
Glasslegeme
Linse
Regnbuehinne
Strålelegeme
H44.8

Andre spesifiserte sykdommer i øyeeple

Bloduttredelse i øye
Luksasjon av øyeeple
H44.9

Uspesifisert sykdom i øyeeple

H45 * Lidelser i glasslegeme (corpus vitreum) og øyeeple (bulbus oculi)
ved sykdommer klassifisert annet sted
H45.0 * Korpusblødning ved sykdommer klassifisert annet sted
H45.1 * Endoftalmitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Endoftalmitt ved:
cysticerkose (B69.1†)
onkocerkiasis (B73†)
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toxocariasis(B83.0†)

H45.8 * Andre lidelser i glasslegeme og øyeeple ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner
(H46-H48)
H46

Synsnervebetennelse
Optikus-:
nevropati , unntatt iskemisk
papillitt

Retrobulbær nevritt INA
Ekskl: iskemisk optikusnevropati (H47.0)
nevromyelitt i nervus opticus(neuromyelitis optica)[Devics syndrom](G36.0)

H47
H47.0

Andre sykdommer i nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner
Forandringer i nervus opticus, ikke klassifisert annet sted

Blødning i synsnerveskjede
Iskemisk optikusnevropati
Kompresjon av nervus opticus
H47.1

Uspesifisert papilleødem

H47.2

Synsnerveatrofi

Temporal avbleking av synsnervepapille
H47.3

Andre forandringer på synsnervepapille

Druser på synsnervepapille
Pseudopapillitt
H47.4

Sykdom i chiasma opticum

H47.5

Sykdom i andre deler av synsbanene

Forandringer i tractus opticus, corpus geniticulatum laterale og radiatio optica
H47.6

Sykdom i synsbark

H47.7

Uspesifisert sykdom i synsbaner

H48 * Lidelser i nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner ved
sykdommer klassifisert annet sted
H48.0 * Synsnerveatrofi (atrophia nervi optici) ved sykdommer klassifisert annet sted

Sensyfilitisk synsnerveatrofi (A52.1†)
H48.1 * Retrobulbær nevritt ved sykdommer klassifisert annet sted

Retrobulbær nevritt ved:
meningokokkinfeksjon (A39.8†)
multippel sklerose (G35†)
sensyfilis (A52.1†)

H48.8 * Andre lidelser i nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner ved sykdommer
klassifisert annet sted

Øyemuskelsykdommer og forstyrrelser i binokulærfunksjon,
akkomodasjon og brytning (H49-H52)
Ekskl: nystagmus og andre irregulære øyebevegelser (H55)

H49
ICD-10

Skjeling ved øyemuskellammelser
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Ekskl: oftalmoplegi:
indre (H52.5)
internukleær (H51.2)
progressiv supranukleær (G23.1)

H49.0

Lammelse av nervus oculomotorius[3. hjernenerve]

H49.1

Lammelse av nervus trochlearis[4. hjernenerve]

H49.2

Lammelse av nervus abducens[6. hjernenerve]

H49.3

Total (ytre) oftalmoplegi

H49.4

Progressiv ytre oftalmoplegi

H49.8

Annen spesifisert paralytisk strabisme

Kearns-Sayres syndrom
Ytre oftalmoplegi INA
H49.9

H50
H50.0

Uspesifisert paralytisk strabisme

Annen form for skjeling
Konvergent konkomiterende skjeling

Innoverskjeling (alternerende/monokulær), unntatt intermitterende
H50.1

Divergent konkomiterende skjeling

Utoverskjeling (alternerende/(monokulær), unntatt intermitterende
H50.2

Vertikal konkomiterende skjeling

Hypertropi
Hypotropi
H50.3

Intermitterende heterotropi

Intermitterende:
• eksotropi )
• esotropi ) (alternerende/monokulær)

H50.4

Annen og uspesifisert heterotropi

Cyklotropi
Heterotropi INA
Konkomiterende skjeling INA
Mikrotropi
Monofiksasjonssyndrom
H50.5

Heterofori

Alternerende hyperfori
Eksofori
Esofori
H50.6

Skjeling av mekanisk årsak

Browns muskelskjedesyndrom
Skjeling på grunn av sammenvoksinger
Traumatisk begrensning av øyemuskelbevegelse
H50.8

Annen spesifisert skjeling

Duanes syndrom
H50.9

H51

Uspesifisert skjeling

Andre forstyrrelser i binokulærfunksjon
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H51.0

Konjugert blikkparese

H51.1

Konvergensinsuffisiens og konvergenseksess

H51.2

Internukleær oftalmoplegi

H51.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i binokulærfunksjon

H51.9

Uspesifisert forstyrrelse i binokulærfunksjon

H52

Brytningsforstyrrelser og akkomodasjonsforstyrrelser

H52.0

Langsynthet

H52.1

Nærsynthet
Ekskl: degenerativ nærsynthet (H44.2)

H52.2

Astigmatisme

H52.3

Anisometropi og aniseikoni

H52.4

Presbyopi

H52.5

Akkommodasjonsforstyrrelser

Akkomodasjonsparese
Akkomodasjonsspasme
Indre oftalmoplegi (komplett/total)
H52.6

Andre brytningsforstyrrelser

H52.7

Uspesifisert brytningsforstyrrelse

Synsforstyrrelser og blindhet (H53-H54)
H53
H53.0

Synsforstyrrelser
Amblyopi på grunn av manglende bruk eller suppresjon (amblyopia ex anopsia)

Amblyopi ved:
anisometropi
deprivasjon
skjeling

H53.1

Subjektive synsforstyrrelser

Astenopi
Dagblindhet
Flimmerskotom (scotoma scintillans)
Lysskyhet
Metamorfopsi
Nedsatt mørkesyn
Plutselig synstap
Synshalo
Ekskl: synshallusinasjoner (R44.1)
H53.2

Dobbeltsyn

Diplopi
H53.3

Andre forstyrrelser i samsyn

Anormal netthinnekorrespondanse
Samsyn uten dybdesyn
Samtidig synspersepsjon uten fusjon
Suppresjon av samsyn
H53.4
ICD-10

Synsfeltsdefekter
Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

252

Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)

Forstørret blind flekk
Generalisert innskrenking av synsfelt
Hemianopsi (heteronym/homonym)
Kvadrantanopsi
Skotom:
Bjerrums
bueformet
ringformet
sentralt

H53.5

Fargeblindhet

Blåblindhet
Blåfargesvakhet
Ervervet fargeblindhet
Grønnblindhet
Grønnfargesvakhet
Rødblindhet
Rødfargesvakhet
Total fargeblindhet
Ekskl: dagblindhet (H53.1)
H53.6

Nattblindhet
Ekskl: som skyldes A-vitaminmangel (E50.5)

H53.8

Andre spesifiserte synsforstyrrelser

H53.9

Uspesifisert synsforstyrrelse

H54

Svekket syn inkludert blindhet på ett eller begge øyne
Merk: For definisjon av grad av synssvekkelse se tabell etter H54.9. Konsulter dessuten

merknad i årets Kodingsregelverk vedrørende kategorien H54.-.
Ekskl: amaurosis fugax(G45.3)

H54.0

Blindhet, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 3, 4 eller 5 i begge øyne
H54.1

Alvorlig svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 2
H54.2

Moderat svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 1
H54.3

Mild eller ingen synssvekkelse, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 0
H54.4

Blindhet, ett øye

Synssvekkelse i kategori 3,4, eller 5 på det ene øyet og i kategori 0, 1, 2 eller 9 på det
andre øyet
H54.5

Alvorlig svekket syn, ett øye

Synssvekkelse i kategori 2 på det ene øyet og i kategori 0, 1, eller 9 på det andre øyet
H54.6

Moderat svekket syn, ett øye

Synssvekkelse i kategori 1 på det ene øyet og i kategori 0 eller 9 på det andre øyet
H54.9

Uspesifisert svekket syn, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 9

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)

253

Merk:

Tabellen som følger gir en klassifikasjon av graden av
synssvekkelse anbefalt av International Council of
Ophtalmologys resolusjon av 2002 og anbefalingene fra
WHOs «Development of Standards for Characterization
of Vision Loss and Visual Functioning» (Sept 2003) .
For kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.0 til
H54.3 skal synsskarphet måles med begge øyne åpne
med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. For
kategorisering av synssvekkelse for kodene H54.4 til
H54.6 skal synsskarphet måles for ett øye av gangen
med pasientens eventuelle vanlige korreksjon. Hvis man
tar hensyn til størrelsen på synsfeltet, skal pasienter med
synsfelt for det beste øyet som ikke er større enn 10° i
radius rundt den sentrale fiksasjon, plasseres i kategori 3.
For blindhet på ett øye (H54.4), vil denne graden av
synsfeltsnedsettelse gjelde det affiserte øye.

Kategori

Synskarphet på avstand
Dårligere enn:

Lik eller bedre
enn:

0 Mild eller
ingen
synssvekkelse

6/183/10
(0,3)20/70

1 Moderat
synssvekkelse

6/183/10 (0,3)20/70

6/601/10
(0,1)20/200

2 Alvorlig
synssvekkelse

6/601/10 (0,1)20/200

3/601/20
(0,05)20/400

3 Blindhet

3/601/20 (0,05)20/400

1/60*1/50
(0,02)5/300
(20/1200)

4 Blindhet

1/60*1/50 (0,02)5/300

Lyssans

5 Blindhet

Ingen lyssans

9

Ubestemt eller uspesifisert

* Eller fingertelling på 1 meters avstand
Merk: Termen synssvekkelse i kategori H54 omfatter kategori 0 for mild eller ingen
synssvekkelse, kategori 1 for moderat synssvekkelse, kategori 2 for alvorlig
synssvekkelse, kategori 3, 4 og 5 for blindhet og kategori 9 for ikke nærmere angitt
synssvekkelse.

Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H55-H59)
H55

Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser
Deprivasjonsnystagmus
Nystagmus:
dissosiert
latent
medfødt
INA

H57

ICD-10

Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser
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H57.0

Anomalier i pupillefunksjon

H57.1

Øyesmerter

H57.8

Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser

H57.9

Uspesifisert sykdom i øyet og øyets omgivelser

H58 * Andre tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer
klassifisert annet sted
H58.0 * Anomalier i pupillefunksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

Argyll Robertsons pupille , syfilitisk (A52.1†)
H58.1 * Synsforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
H58.8 * Andre spesifiserte tilstander i øyet og øyets omgivelser ved sykdommer
klassifisert annet sted

Syfilitisk øyesykdom IKAS:
medfødt:
sen (A50.3†)
tidlig (A50.0†)
sen (A52.7†)
tidlig (sekundær) (A51.4†)

H59

Forstyrrelser i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og
medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: mekaniske komplikasjoner ved:
andre protetiske øyedeler, implantater og transplantater (T85.3)
intraokulær kunstig linse (T85.2)

pseudofaki (Z96.1)
H59.0

Bulløs keratopati etter operasjon for grå stær

Vitreocornealt syndrom
H59.8

Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og
medisinske prosedyrer

Chorioretinale arr etter operasjon for netthinneløsning
Endoftalmitt assosiert med filtrasjonspute
Infeksjon eller inflammasjon i filtrasjonspute
H59.9

Uspesifisert forandring i øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer
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Kapittel VIII
Sykdommer i øre og ørebensknute (processus
mastoideus)(H60-H95)
Merk: Konsulter merknad i årets Kodingsregelverk for dette kapitlet.
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
H60-H62 Sykdommer i ytre øre
H65-H75 Sykdommer i mellomøre og ørebensknute
H80-H83 Sykdommer i indre øre
H90-H95 Andre lidelser i øre
Stjernekategorier
H62* Sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted
H67* Mellomørebetennelse ved sykdommer klassifisert annet sted
H75* Andre lidelser i mellomøre og ørebensknute ved sykdommer klassifisert annet sted
H82* Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted
H94* Andre lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i ytre øre (auris externa)(H60-H62)
H60
H60.0

Betennelse i ytre øre (otitis externa)
Abscess i ytre øre
Byll
)
Furunkel ) i aurikkel eller ytre øregang
Karbunkel )

H60.1

Cellulitt i ytre øre

Cellulitt i:
aurikkel
ytre øregang

H60.2

Ondartet betennelse i ytre øre (otitis externa maligna)

H60.3

Annen infeksiøs betennelse i ytre øre

Badeøre
Betennelse i ytre øre (otitis externa):
diffus
hemoragisk

H60.4

Kolesteatom i ytre øre

Tilstoppende keratose (keratosis obturans) i ytre øre (øregang)
H60.5
ICD-10

Ikke-infeksiøs akutt betennelse i ytre øre
Norsk versjon 2018
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Akutt betennelse i ytre øre (otitis externa acuta):
aktinisk
eksematøs
kjemisk
kontaktallergisk
reaktiv
INA

H60.8

Annen spesifisert betennelse i ytre øre

Kronisk betennelse i ytre øre (otitis externa chronica)INA
H60.9

H61
H61.0

Uspesifisert betennelse i ytre øre

Andre sykdommer i ytre øre (auris externa)
Perikondritt i ytre øre

Kronisk nodulær kondrodermatitt på ørerand (chondrodermatitis nodularis chronica
helicis)
Perikondritt i:
aurikkel

H61.1

Ikke-infeksiøse sykdommer i aurikkel

Ervervet deformitet av:
aurikkel
Ekskl: blomkåløre (M95.1)

H61.2

Vokspropp

Cerumen obliterans
Ørevoks
H61.3

Ervervet stenose i ytre øregang

Medial øregangsfibrose
Øregangsforsnevring
Øregangskollaps
H61.8

Andre spesifiserte sykdommer i ytre øre

Eksostose i ytre øregang
H61.9

Uspesifisert sykdom i ytre øre

H62 * Sykdommer i ytre øre (auris externa) ved sykdommer klassifisert
annet sted
H62.0 * Betennelse i ytre øre ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Betennelse i ytre øre ved erysipelas[rosen](A46†)
H62.1 * Betennelse i ytre øre ved virussykdommer klassifisert annet sted

Betennelse i ytre øre ved:
herpes zoster(B02.8†)
herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon] (B00.1†)

H62.2 * Betennelse i ytre øre ved soppsykdommer

Betennelse i ytre øre ved:
aspergillose (B44.8†)
candidainfeksjon (B37.2†)

Soppinfeksjon i ytre øre INA(B36.9†)
H62.3 * Betennelse i ytre øre ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted
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H62.4 * Betennelse i ytre øre ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Betennelse i ytre øre ved impetigo (L01.-†)
H62.8 * Andre sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i mellomøre (auris media) og ørebensknute
(processus mastoideus)(H65-H75)
H65

Ikke-purulent mellomørebetennelse
Inkl: med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).
Ekskl: akutt myringitt (H73.0)
kronisk myringitt (H73.1)
H65.0

Akutt serøs mellomørebetennelse (otitis media serosa acuta)

Akutt og subakutt mellomørebetennelse med væskedannelse
H65.1

Annen akutt ikke-purulent mellomørebetennelse

Akutt og subakutt mellomørebetennelse:
allergisk (mukoid/sangvinøs/serøs)
ikke-purulent INA
mukoid
sangvinøs
seromukøs
Ekskl: mellomørebetennelse (akutt) INA(H66.9)

otittisk barotraume (T70.0)
H65.2

Kronisk serøs mellomørebetennelse (otitis media serosa chronica)

Kronisk tubotympanal katarr
H65.3

Kronisk mukoid mellomørebetennelse

Kronisk mellomørebetennelse:
mukøs
sekretorisk
transudativ

Sekretorisk mellomørebetennelse
Ekskl: mellomøresykdom med adhesjoner (H74.1)
H65.4

Annen kronisk ikke-purulent mellomørebetennelse

Kronisk mellomørebetennelse:
allergisk
eksudativ
ikke-purulent INA
med effusjon (ikke-purulent)
seromukøs

H65.9

Uspesifisert ikke-purulent mellomørebetennelse

Mellomørebetennelse:
allergisk
eksudativ
katarralsk
med effusjon (ikke-purulent)
mukoid
sekretorisk
seromukøs
serøs
transudativ
ICD-10
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Purulent og uspesifisert mellomørebetennelse
Inkl: med myringitt

Bruk tilleggskode for å identifisere perforasjon i trommehinne (H72.-).
H66.0

Akutt purulent mellomørebetennelse

H66.1

Kronisk tubotympanal purulent mellomørebetennelse

Godartet kronisk purulent mellomørebetennelse
Kronisk tubotympanal sykdom
H66.2

Kronisk attikoantral purulent mellomørebetennelse

Kronisk attikoantral sykdom
H66.3

Annen kronisk purulent mellomørebetennelse

Kronisk purulent mellomørebetennelse INA
H66.4

Uspesifisert purulent mellomørebetennelse

Purulent mellomørebetennelse INA
H66.9

Uspesifisert mellomørebetennelse

Mellomørebetennelse:
akutt INA
kronisk INA
INA

H67 * Mellomørebetennelse (otitis media) ved sykdommer klassifisert annet
sted
H67.0 * Mellomørebetennelse ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Mellomørebetennelse ved:
skarlagensfeber (A38†)
tuberkulose (A18.6†)

H67.1 * Mellomørebetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted

Mellomørebetennelse ved:
meslinger (B05.3†)
influensa:
identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
ikke identifisert virus (J11.8†)
identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)

H67.8 * Mellomørebetennelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted

H68

Betennelse i og obstruksjon av tuba auditiva

H68.0

Betennelse i tuba auditiva

H68.1

Obstruksjon av tuba auditiva
Kompresjon )

H69

Stenose

) av tuba auditiva

Striktur

)

Andre sykdommer i tuba auditiva

H69.0

Åpenstående tuba auditiva

H69.8

Andre spesifiserte sykdommer i tuba auditiva

H69.9

Uspesifisert sykdom i tuba auditiva
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Mastoiditt og beslektede tilstander
Akutt mastoiditt
Abscess )
Empyem ) i ørebensknute (processus mastoideus)

H70.1

Kronisk mastoiditt
Fistel )
Karies ) i ørebensknute (processus mastoideus)

H70.2

Petrositt

Betennelse i pars petrosa ossis temporalis (akutt) (kronisk)
H70.8

Annen spesifisert mastoiditt og beslektede tilstander

H70.9

Uspesifisert mastoiditt

H71

Kolesteatom (cholesteatoma) i mellomøre (auris media)
Kolesteatom i trommehule (cholesteatoma tympani)
Ekskl: kolesteatom i ytre øre (H60.4)
tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi (H95.0)

H72

Perforasjon i trommehinne (membrana tympani)
Inkl: perforasjon i trommehinne:
postinflammatorisk
vedvarende posttraumatisk
Ekskl: traumatisk trommehinneruptur (S09.2)

H72.0

Sentral perforasjon i trommehinne

H72.1

Øvre perforasjon i trommehinne

Perforasjon i trommehinnens øvre del
H72.2

Andre marginale perforasjoner i trommehinne

H72.8

Andre spesifiserte perforasjoner i trommehinne

Perforasjon(er):
• flere )
• total ) i trommehinne

H72.9

H73
H73.0

Uspesifisert perforasjon i trommehinne

Andre lidelser i trommehinne (membrana tympani)
Akutt myringitt

Akutt tympanitt
Bulløs myringitt
Ekskl: med mellomørebetennelse (H65-H66)
H73.1

Kronisk myringitt

Kronisk tympanitt
Ekskl: med mellomørebetennelse (H65-H66)
H73.8

Andre spesifiserte lidelser i trommehinne

H73.9

Uspesifisert lidelse i trommehinne

ICD-10
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Andre lidelser i mellomøre (auris media) og ørebensknute (processus
mastoideus)

H74.0

Tympanosklerose

H74.1

Mellomøresykdom med adhesjoner

Ørebetennelse med adhesjoner
Ekskl: sekretorisk mellomørebetennelse (H65.3)
H74.2

Diskontinuitet og luksasjon av øreknokler

H74.3

Andre ervervede abnormiteter i øreknokler
Ankylose )
Delvis tap ) av øreknokler

H74.4

Polypp i mellomøre

H74.8

Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknute (processus mastoideus)

H74.9

Uspesifisert lidelse i mellomøre og ørebensknute

H75 * Andre lidelser i mellomøre (auris media) og ørebensknute (processus
mastoideus) ved sykdommer klassifisert annet sted
H75.0 * Mastoiditt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted

Tuberkuløs mastoiditt (A18.0†)
H75.8 * Andre spesifiserte lidelser i mellomøre og ørebensknute ved sykdommer
klassifisert annet sted

Sykdommer i indre øre (auris interna)(H80-H83)
H80

Otosklerose
Inkl: otospongiose

H80.0

Ikke-tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet

H80.1

Tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet

H80.2

Kokleær otosklerose

Otosklerose som omfatter:
det runde vinduet
ørekapsel

H80.8

Annen spesifisert otosklerose

H80.9

Uspesifisert otosklerose

H81

Forstyrrelser i vestibularisfunksjonen
Ekskl: vertigo:
smittsom (A88.1)
INA(R42)

H81.0

Ménières sykdom

Endolymfatisk hydrops
Ménières syndrom eller vertigo
H81.1

Godartet paroksysmal vertigo

Godartet paroksysmal stillingssvimmelhet
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Lermoyez' syndrom
Vertigo:
otogen
perifer INA
som skyldes øresykdom

H81.4

Vertigo med sentral opprinnelse (vertigo centralis)

Sentral stillingsnystagmus
H81.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i vestibularisfunksjonen

H81.9

Uspesifisert forstyrrelse i vestibularisfunksjonen

Svimmelhetssyndrom INA

H82 * Svimmelhetssyndromer ved sykdommer klassifisert annet sted
H83

Andre sykdommer i indre øre (auris interna)

H83.0

Labyrintitt

H83.1

Labyrintfistel

H83.2

Labyrintdysfunksjon
Funksjonstap
)
Hypersensitivitet ) i labyrint
Hypofunksjon

H83.3

)

Virkninger av støy på indre øre

Akustisk traume
Støyfremkalt hørselstap
H83.8

Andre spesifiserte sykdommer i indre øre

H83.9

Uspesifisert sykdom i indre øre

Andre lidelser i øre (auris)(H90-H95)
H90

Mekanisk og nevrogent hørselstap
Inkl: medfødt døvhet
Ekskl: døvhet INA(H91.9)

døvstumhet (surdomutitas)IKAS(H91.3)
hørselstap:
ototoksisk (H91.0)
plutselig (idiopatisk) (H91.2)
støyfremkalt (H83.3)
INA(H91.9)

H90.0

Bilateralt mekanisk hørselstap

H90.1

Unilateralt mekanisk hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side

H90.2

Uspesifisert mekanisk hørselstap

Mekanisk døvhet INA
H90.3

Bilateralt nevrogent hørselstap

H90.4

Unilateralt nevrogent hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side

H90.5

Uspesifisert nevrogent hørselstap

ICD-10
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Hørselstap:
•
•
•
•

nevrogent )
perseptivt ) INA
sensorisk )
sentralt )

Medfødt døvhet INA
Sensorinevral døvhet INA
H90.6

Bilateralt blandet mekanisk og nevrogent hørselstap

H90.7

Unilateralt blandet mekanisk og nevrogent hørselstap uten nedsatt hørsel på
motsatt side

H90.8

Uspesifisert blandet mekanisk og nevrogent hørselstap

H91

Annet hørselstap
Ekskl: forbigående iskemisk døvhet (H93.0)

hørselstap som klassifisert i H90.psykogen døvhet (F44.6)
støyfremkalt hørselstap (H83.3)
unormal lydoppfatning (H93.2)
vokspropp (H61.2)
H91.0

Ototoksisk hørselstap

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff.
H91.1

Alderdomstunghørthet

Presbyacusis
H91.2

Plutselig idiopatisk hørselstap

Plutselig hørselstap INA
H91.3

Døvstumhet, ikke klassifisert annet sted

H91.8

Annet spesifisert hørselstap

H91.9

Uspesifisert hørselstap

Døvhet:
for høye frekvenser
for lave frekvenser
INA

H92

Øreverk og væskeutskillelse fra øre

H92.0

Øreverk

H92.1

Øreflod
Ekskl: lekkasje av cerebrospinalvæske gjennom øre (G96.0)

H92.2

Øreblødning
Ekskl: øreblødning som skyldes skade (kod etter type skade)

H93
H93.0

Andre lidelser i øre (auris), ikke klassifisert annet sted
Degenerative og vaskulære lidelser i øre

Forbigående iskemisk døvhet
Ekskl: alderdomstunghørthet (H91.1)
H93.1

Øresus
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Annen unormal lydoppfatning

Dobbelthørsel
Hyperakusi
Midlertidig endring i hørselsterskel
Nedsatt hørselsdiskriminering
Ekskl: hørselshallusinasjoner (R44.0)
H93.3

Lidelser i nervus vestibulocochlearis[8. hjernenerve]

Lidelser i hørsels- og likevektsnerve
H93.8

Andre spesifiserte lidelser i øre

H93.9

Uspesifisert lidelse i øre

H94 * Andre lidelser i øre (auris) ved sykdommer klassifisert annet sted
H94.0 * Akustikusnevritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert
annet sted

Akustikusnevritt ved syfilis (A52.1†)
H94.8 * Andre spesifiserte lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H95

Lidelser i øre (auris) og ørebensknute (processus mastoideus) etter
kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

H95.0

Tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi

H95.1

Andre lidelser etter mastoidektomi
Granulasjonsvev )
Kronisk betennelse ) i kavitet etter mastoidektomi
Slimhinnecyste

)

H95.8

Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter
kirurgiske og medisinske prosedyrer

H95.9

Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter kirurgiske
og medisinske prosedyrer

ICD-10
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Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Kapittel IX
Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)
iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familiens sykehistorie
(Z82.4)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
sykdommer i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie (Z86.7)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
I00-I02
Akutt reumatisk feber
I05-I09
Kroniske reumatiske hjertesykdommer
I10-I15
Hypertensjon
I20-I25
Iskemiske hjertesykdommer
I26-I28
Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet
I30-I52
Andre typer hjertesykdommer
I60-I69
Hjernekarsykdommer
I70-I79
Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer
I80-I89
Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted
I95-I99
Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet
Stjernekategorier
I32* Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted
I39* Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted
I41* Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted
I43* Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted
I52* Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
I68* Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted
I79* Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert annet sted
I98* Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

Akutt reumatisk feber (I00-I02)
I00

Giktfeber uten opplysning om hjertesykdom
Reumatisk artritt , akutt eller subakutt

I01

Giktfeber med hjertesykdom
Ekskl: kroniske sykdommer med reumatisk opprinnelse (I05-I09) med mindre reumatisk

feber også er til stede, eller det er tegn på oppblussing eller annen aktivitet i den
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reumatiske prosessen. Hvis det er tvil om hvorvidt det var reumatisk aktivitet på
dødstidspunktet, skal regler og veiledning for mortalitetskoding konsulteres.
I01.0

Akutt reumatisk perikarditt

Enhver tilstand i I00 med perikarditt
Reumatisk perikarditt (akutt)
Ekskl: når diagnostisert som ikke-reumatisk (I30.-)
I01.1

Akutt reumatisk endokarditt

Akutt reumatisk valvulitt
Enhver tilstand i I00 med endokarditt eller valvulitt
I01.2

Akutt reumatisk myokarditt

Enhver tilstand i I00 med myokarditt
I01.8

Annen akutt reumatisk hjertesykdom

Akutt reumatisk pankarditt
Enhver tilstand i I00 med andre eller flere typer hjertesykdom
I01.9

Uspesifisert akutt reumatisk hjertesykdom

Enhver tilstand i I00 med uspesifisert type hjertesykdom
Reumatisk:
akutt karditt
hjertesykdom, aktiv eller akutt

I02

Giktfeber med chorea
Inkl: Sydenhams chorea
Ekskl: chorea:
Huntingtons (G10)
INA(G25.5)

I02.0

Giktfeber med chorea og hjertesykdom

Chorea minor med hjertesykdom
Giktfeber med chorea og hjertesykdom av enhver type som kan klassifiseres i I01.I02.9

Giktfeber med chorea uten opplysning om hjertesykdom

Chorea minorINA

Kroniske reumatiske hjertesykdommer (I05-I09)
Ekskl: spesifiserte postoperative tilstander (Z95.8, Z98.8)

I05

Reumatiske mitralklaffsykdommer
Inkl: tilstander som kan klassifiseres i I05.0 og I05.2-I05.9 enten de er spesifisert som

reumatiske eller uten kjent etiologi
Ekskl: når spesifisert som ikke-reumatisk med kjent etiologi (I34.-)

I05.0

Mitralstenose

Obstruksjon av mitralklaff (reumatisk)
I05.1

Reumatisk mitralinsuffisiens

Reumatisk:
mitralinsuffisiens
mitralregurgitasjon

I05.2

Mitralstenose med insuffisiens eller regurgitasjon

I05.8

Annen spesifisert mitralklaffsykdom

Mitralklaffsvikt
ICD-10
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Uspesifisert mitralklaffsykdom

Mitralklaffefeil (kronisk) INA

I06

Reumatiske aortaklaffsykdommer
Ekskl: når ikke spesifisert som reumatisk (I35.-)

I06.0

Reumatisk aortastenose

Reumatisk obstruksjon av aortaklaff
I06.1

Reumatisk aortainsuffisiens

Reumatisk:
aortainsuffisiens
aortaregurgitasjon

I06.2

Reumatisk aortastenose med insuffisiens eller regurgitasjon

I06.8

Annen spesifisert reumatisk aortaklaffsykdom

I06.9

Uspesifisert reumatisk aortaklaffsykdom

Reumatisk aortaklaffsykdom INA

I07

Reumatiske trikuspidalklaffsykdommer
Inkl: når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi
Ekskl: når spesifisert som ikke-reumatisk (I36.-)

I07.0

Trikuspidalstenose

Trikuspidal(klaff)stenose (reumatisk)
I07.1

Trikuspidalinsuffisiens

Trikuspidal(klaff)insuffisiens (reumatisk)
I07.2

Trikuspidalstenose med insuffisiens

I07.8

Andre spesifiserte trikuspidalklaffsykdommer

I07.9

Uspesifisert trikuspidalklaffsykdom

Trikuspidalklaffefeil INA

I08

Affeksjon av flere hjerteklaffer
Inkl: når spesifisert som reumatisk eller uten kjent etiologi
Ekskl: endokarditt, klaff uspesifisert (I38)

reumatisk sykdom i endokard, klaff uspesifisert (I09.1)
affeksjon av flere klaffer av annen spesifisert årsak enn reumatisk hjertesykdom
(bruk koder i I34-I38, Q22-Q23 og Q24.8)
I08.0

Affeksjoner av både mitral- og aortaklaff

Affeksjon av både mitral- og aortaklaff når spesifisert som reumatisk eller uten kjent
etiologi
I08.1

Affeksjoner av både mitral- og trikuspidalklaff

I08.2

Affeksjoner av både aorta- og trikuspidalklaff

I08.3

Kombinerte affeksjoner av mitral-, aorta- og trikuspidalklaff

I08.8

Andre spesifiserte affeksjoner av flere klaffer

I08.9

Uspesifisert affeksjon av flere klaffer

I09

Andre reumatiske hjertesykdommer
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Reumatisk myokarditt
Ekskl: akutt reumatisk myokarditt (I01.2)

myokarditt, ikke spesifisert som reumatisk (I51.4)
I09.1

Reumatiske sykdommer i endokard , klaff uspesifisert

Reumatisk:
endokarditt (kronisk)
valvulitt (kronisk)
Ekskl: endokarditt, upesifisert klaff (I38)

I09.2

Kronisk reumatisk perikarditt

Adherent perikard , reumatisk
Kronisk reumatisk:
mediastinoperikarditt
myoperikarditt
Ekskl: når diagnostisert som ikke-reumatisk (I31.-)

I09.8

Andre spesifiserte reumatiske hjertesykdommer

Reumatisk sykdom i pulmonalklaff
I09.9

Uspesifisert reumatisk hjertesykdom

Reumatisk:
hjertesvikt
karditt
Ekskl: reumatoid karditt (M05.3)

Hypertensjon (I10-I15)
Ekskl: forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose (R03.0)

hypertensjon hos nyfødt (P29.2)
pulmonal hypertensjon
primær (I27.0)
sekundær (I27.2)

som innbefatter koronararteriene (I20-I25)
som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O10-O11, O13-O16)

I10

Essensiell (primær) hypertensjon
Hypertensjon (arteriell/godartet/ondartet/systemisk)
Høyt blodtrykk
Ekskl: som innbefatter kar i:
hjerne (I60-I69)
øye (H35.0)

I11

Hypertensiv hjertesykdom
Inkl: enhver tilstand i I50.-, I51.4-I51.9 som skyldes hypertensjon

I11.0

Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt

Hypertensiv hjertesvikt
I11.9

Hypertensiv hjertesykdom uten stuvningssvikt

Hypertensiv hjertesykdom INA

I12

Hypertensiv nyresykdom
Inkl: arteriosklerotisk nefritt (kronisk) (interstitiell)

enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 som skyldes hypertensjon
hypertensiv nefropati
ICD-10
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nefrosklerose
åreforkalkning i nyre
Ekskl: sekundær hypertensjon (I15.-)

I12.0

Hypertensiv nyresykdom med nyresvikt

Hypertensiv nyresvikt
I12.9

Hypertensiv nyresykdom uten nyresvikt

Hypertensiv nyresykdom INA

I13

Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
Inkl: enhver tilstand i I11.- med enhver tilstand i I12.-

kardiorenal sykdom
kardiovaskulær nyresykdom
I13.0

Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med stuvningssvikt

I13.1

Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med nyresvikt

I13.2

Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med både stuvningssvikt og nyresvikt

I13.9

Uspesifisert hypertensiv hjerte- og nyresykdom

I15

Sekundær hypertensjon
Merk: Konsulter også merknad i årets Kodingsregelverk vedrørende bruk av kategorien

I15.-.
Ekskl: som innbefatter kar i:
hjerne (I60-I69)
øye (H35.0)

I15.0

Renovaskulær hypertensjon

I15.1

Hypertensjon sekundær til andre nyresykdommer

I15.2

Hypertensjon sekundær til endokrine sykdommer

I15.8

Annen spesifisert sekundær hypertensjon

I15.9

Uspesifisert sekundær hypertensjon

Iskemiske hjertesykdommer (I20-I25)
Merk: I kategoriene I21, I22, I24 og I25 viser begrepet varighet til intervallet mellom begynnelsen

på det iskemiske anfallet og innleggelsen. For mortalitetskoding gjelder andre regler.
Inkl: med opplysning om hypertensjon (I10-I15)

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.
Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene I21 og I22 for
type hjerteinfarkt:
1 Type 1
Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som
plaquefissur, -erosjon eller -ruptur eller disseksjon med intraluminal trombe. Pasienten kan ha
underliggende koronarsykdom eller ikke.
2 Type 2
Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom oksygenbehov og –tilførsel i
myokard, f.eks. ved koronar endoteldysfunksjon, arteriespasme, koronar embolus med opphav
utenfor koronararteriene, taky-/bradyarytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon og hypertensjon
med eller uten venstre ventrikkelhypertrofi.
3 Type 3
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Kardial død, med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av nyoppståtte
iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor pasienten døde før man fikk tatt
blodprøver eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører.
a Type 4a
Hjerteinfarkt assosiert med PCI (som oppstår innen 48 timer etter utført PCI).
b Type 4b
Stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon.
5 Type 5
Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (som oppstår innen 48 timer etter ACB-operasjon).

I20
I20.0

Angina pectoris
Ustabil angina

Crescendo-angina
Intermediært koronarsyndrom
Nyoppstått angina etter anstrengelse
Preinfarktsyndrom
I20.1

Angina pectoris med dokumentert spasme

Angina:
angiospastisk
Prinzmetals
spasmeutløst
variant-

I20.8

Andre spesifiserte former for angina pectoris

Stenokardi
Stabil angina
I20.9

Uspesifisert angina pectoris

Angina:
cardialis
INA

Anginalsyndrom
Iskemisk brystsmerte

I21

Akutt hjerteinfarkt
Inkl: hjerteinfarkt spesifisert som akutt, eller med en oppgitt varighet på 4 uker (28

dager) eller mindre fra begynnelsen
Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

hjerteinfarkt:
påfølgende (I22.-)
gammelt (I25.2)
spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra
begynnelsen (I25.8)

postinfarktsyndrom (I24.1)
I21.0

Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg

Transmuralt infarkt (akutt/i):
anteroapikalt
anterolateralt
anteroseptalt
fremre vegg INA

I21.1

Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg

Transmuralt infarkt (akutt/i):
diafragmavegg
ICD-10
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inferiolateralt
inferioposteriørt
nedre vegg INA

I21.2

Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon

Transmuralt infarkt (akutt/i):
apikalt-lateralt
bakre vegg (ekte)
basalt-lateralt
lateral vegg INA
posterobasalt
posterolateralt
posteroseptalt
septalt INA
øvre lateralt

I21.3

Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon

Transmuralt hjerteinfarkt INA
I21.4

Akutt subendokardialt infarkt

Ikke-transmuralt hjerteinfarkt INA
Hjerteinfarkt uten ST-heving (NSTEMI)
I21.9

Uspesifisert akutt hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt (akutt) INA

I22

Påfølgende hjerteinfarkt
Merk: For morbiditetskoding skal denne kategorien brukes for infarkt i en hver del av

hjertet, som opptrer innen 4 uker (28 dager) fra begynnelsen av et tidligere
infarkt
Inkl: nytt hjerteinfarkt etter tidligere kjent infarkt

ekstensjon av tidligere kjent infarkt
reinfarkt
Ekskl: hjerteinfarkt spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker

(28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
I22.0

Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg

Påfølgende infarkt (i):
anteroapikalt
anterolateralt
anteroseptalt
fremre vegg INA

I22.1

Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg

Påfølgende infarkt (i):
diafragmavegg
inferiolateralt
inferioposteriørt
nedre vegg INA

I22.8

Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon

Påfølgende infarkt (i):
apikalt-lateralt
bakre vegg (ekte)
basalt-lateralt
lateral vegg INA
posterobasalt
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posterolateralt
posteroseptalt
septalt INA
øvre lateralt

I22.9

I23

Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon

Akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt
Ekskl: de oppførte tilstander forårsaket av andre tilstander enn hjerteinfarkt

I23.0

Hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

I23.1

Forkammerseptumruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

I23.2

Ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

I23.3

Hjerteruptur uten hemoperikard som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt
Ekskl: med hemoperikard (I23.0)

I23.4

Ruptur av chordae tendineae som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

I23.5

Papillær muskelruptur som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt

I23.6

Trombose i forkammer, auricula atrii og hjertekammer som komplikasjon etter
akutt hjerteinfarkt

I23.8

Andre spesifiserte komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt

I24

Andre akutte eller subakutte iskemiske hjertesykdommer
Ekskl: angina pectoris(I20.-)

forbigående myokardiskemi hos nyfødt (P29.4)
I24.0

Koronartrombose uten hjerteinfarkt som følge

Koronar(arterie/vene)-:
)
• emboli
) uten hjerteinfarkt som følge
• okklusjon
• tromboembolisme )
Ekskl: spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28

dager) fra begynnelsen (I25.8)
I24.1

Postinfarktsyndrom

Dresslers syndrom
I24.8

Andre spesifiserte former for akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom

Koronar-:
insuffisiens
svikt

I24.9

I25

Uspesifisert akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom
Ekskl: iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA(I25.9)

Kronisk iskemisk hjertesykdom
Ekskl: hjerte-karsykdom INA(I51.6)

I25.0

Aterosklerotisk hjerte-karsykdom (brukes ikke i Norge)

I25.1

Aterosklerotisk hjertesykdom

Koronar(arterie)-:
ateromatose
aterosklerose
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sklerose
sykdom

I25.2

Gammelt hjerteinfarkt

Tidligere hjerteinfarkt diagnostisert ved EKG eller annen spesialundersøkelse, for tiden
symptomfritt
Tilhelet hjerteinfarkt
I25.3

Hjerteaneurisme

Aneurisme:
muralt
ventrikulært

I25.4

Koronararterieaneurisme og koronararteriedisseksjon

Ervervet koronar arteriovenøs fistel
Ekskl: medfødt koronararterie-aneurisme (Q24.5)
I25.5

Iskemisk kardiomyopati

I25.6

Stum myokardiskemi

I25.8

Andre spesifiserte former for kronisk iskemisk hjertesykdom

Enhver tilstand i I21-I22 og I24.- spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på
mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen.
I25.9

Uspesifisert kronisk iskemisk hjertesykdom

Iskemisk hjertesykdom (kronisk) INA

Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet
(I26-I28)
I26

Lungeemboli
Inkl: lunge(arterie/vene)-:
infarkt
tromboembolisme
trombose
Ekskl: som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

I26.0

Lungeemboli med opplysning om akutt cor pulmonale

Akutt cor pulmonaleINA
I26.9

Lungeemboli uten opplysning om akutt cor pulmonale

Lungeemboli INA

I27

Andre pulmonale hjertesykdommer

I27.0

Primær pulmonal hypertensjon

I27.1

Kyfoskoliotisk hjertesykdom

I27.2

Annen sekundær pulmonal hypertensjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.
I27.8

Andre spesifiserte pulmonale hjertesykdommer
Ekskl: Eisenmengers defekt(Q21.8)

I27.9

Uspesifisert pulmonal hjertesykdom

Cor pulmonale (kronisk) INA
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Kronisk kardiopulmonal sykdom

I28

Andre sykdommer i lungekar
Ekskl: anomale lungeveneforbindelser (Q26.2-Q26.4)

medfødte misdannelser i arteria pulmonalis(Q25.5-Q25.7)
I28.0

Arteriovenøs fistel i lungekar

I28.1

Aneurisme i arteria pulmonalis

I28.8

Andre spesifiserte sykdommer i lungekar
Ruptur )
Stenose ) i lungekar
Striktur )

I28.9

Uspesifisert sykdom i lungekar

Andre typer hjertesykdommer (I30-I52)
I30

Akutt perikarditt (pericarditis acuta)
Inkl: akutt perikardeffusjon
Ekskl: reumatisk perikarditt (akutt) (I01.0)

I30.0

Akutt uspesifikk idiopatisk perikarditt

I30.1

Infeksiøs perikarditt

Perikarditt som skyldes:
mikroorganismer IKAS
pneumokokker
stafylokokker
streptokokker
virus

Purulent perikarditt
Pyoperikarditt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
I30.8

Andre spesifiserte former for akutt perikarditt

I30.9

Uspesifisert akutt perikarditt

I31

Andre sykdommer i perikard
Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

når spesifisert som reumatisk (I09.2)
postinfarktsyndrom (I24.1)
postkardiotomisyndrom (I97.0)
traume (S26.-)
I31.0

Kronisk perikarditt med sammenvoksninger

Accretio cordis
Adherent perikard
Adhesiv mediastinoperikarditt
I31.1

Kronisk konstriktiv perikarditt

Concretio cordis
Perikardforkalkning
I31.2
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Perikardeffusjon (ikke-inflammatorisk)

Kyloperikard
I31.8

Andre spesifiserte sykdommer i perikard

Epikardplakk
Fokale perikardadhesjoner
I31.9

Uspesifisert sykdom i perikard

Hjertetamponade
Perikarditt (kronisk) INA

I32 *
I32.0 *

Perikarditt som manifestasjon ved sykdommer klassifisert annet sted
Perikarditt som manifestasjon ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Perikarditt som skyldes:
gonokokkinfeksjon (A54.8†)
meningokokkinfeksjon (A39.5†)
syfilis (A52.0†)
tuberkulose (A18.8†)

I32.1 *

Perikarditt som manifistasjon ved andre infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted

I32.8 *

Perikarditt som manifestasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Perikarditt (ved):
reumatoid (M05.3†)
systemisk lupus erythematosus (SLE)(M32.1†)
uremisk (N18.5†)

I33

Akutt og subakutt ikke-reumatisk endokarditt (endocarditis acuta et
subacuta)
Ekskl: akutt reumatisk endokarditt (I01.1)

endokarditt INA(I38)
I33.0

Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Endocarditis lenta
Endokarditt (akutt/subakutt):
bakteriell
infeksiøs INA
malign
septisk
ulcerøs

I33.9

Uspesifisert akutt ikke-reumatisk endokarditt
Endokarditt
)
Myoendokarditt ) akutt eller subakutt
Periendokarditt )

I34

Ikke-reumatiske mitralklaffefeil
Ekskl: medfødte misdannelser i mitralklaff (Q23.2-Q23.9)

mitral(klaff)-:
stenose (I05.0)
svikt (I05.8)
sykdom (I05.9)

mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.0*)
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når spesifisert som reumatisk (I05.-)
når årsak er uspesifisert, men med opplysning om:
affeksjoner av aortaklaff (I08.0)
reumatisk mitralstenose eller obstruksjon (I05.0)

I34.0

Ikke-reumatisk mitralinsuffisiens

Mitral(klaff)-:
• insuffisiens ) INA eller med
• regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I34.1

Mitralprolaps

Mitralprolapssyndrom
Ekskl: Marfans syndrom (Q87.4†, I39.0*)
I34.2

Ikke-reumatisk mitralstenose

I34.8

Andre spesifiserte ikke-reumatiske mitralklaffefeil

I34.9

Uspesifisert ikke-reumatisk mitralklaffefeil

I35

Ikke-reumatiske aortaklaffefeil
Ekskl: aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted (I39.1*)

hypertrofisk subaortastenose (I42.1)
medfødte misdannelser i aortaklaff (Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9)
når spesifisert som reumatisk (I06.-)
når årsak er uspesifisert, men med opplysning om affeksjoner av mitralklaff
(I08.0)
I35.0

Ikke-reumatisk aortastenose

I35.1

Ikke-reumatisk aortainsuffisiens

Aorta(klaff)-:
• insuffisiens ) INA eller med
• regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I35.2

Ikke-reumatisk aortastenose med insuffisiens

I35.8

Andre spesifiserte ikke-reumatiske aortaklaffefeil

I35.9

Uspesifisert ikke-reumatisk aortaklaffefeil

I36

Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil
Ekskl: medfødte misdannelser i trikuspidalklaff (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

når spesifisert som reumatisk (I07.-)
når årsak er uspesifisert (I07.-)
I36.0

Ikke-reumatisk trikuspidalstenose

I36.1

Ikke-reumatisk trikuspidalinsuffisiens

Trikuspidal(klaff)-:
• insuffisiens )
• regurgitasjon ) med spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I36.2

Ikke-reumatisk trikuspidalstenose med insuffisiens

I36.8

Andre spesifiserte ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil

I36.9

Uspesifisert ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil

I37
ICD-10

Pulmonalklaffefeil
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Ekskl: medfødte misdannelser i pulmonalklaff (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

når spesifisert som reumatisk (I09.8)
I37.0

Pulmonalstenose

I37.1

Pulmonalinsuffisiens

Pulmonalklaff-:
• insuffisiens ) INA eller med
• regurgitasjon ) spesifisert årsak, unntatt reumatisk

I37.2

Pulmonalstenose med insuffisiens

I37.8

Andre spesifiserte pulmonalklaffefeil

I37.9

Uspesifisert pulmonalklaffefeil

I38

Endokarditt, uspesifisert klaff
Endokarditt (kronisk) INA
Valvulitt (kronisk)

)

Valvulær:

)

• insuffisiens
•
regurgitasjon
• stenose

)
) i uspesifisert
klaff
)

(

INA eller med spesifisert årsak, unntatt reumatisk eller
medfødt

Ekskl: endokardial fibroelastose (I42.4)

når spesifisert som reumatisk (I09.1)

I39 *

Endokarditt og hjerteklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted
Inkl: endokardial affeksjon ved:
candidainfeksjon (B37.6†)
gonokokkinfeksjon (A54.8†)
meningokokkinfeksjon (A39.5†)
reumatoid artritt (M05.3†)
syfilis (A52.0†)
tuberkulose (A18.8†)
tyfoidfeber (A01.1†)

Libman-Sacks' endokarditt (M32.1†)
I39.0 *

Mitralklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.1 *

Aortaklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.2 *

Trikuspidalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.3 *

Pulmonalklaffefeil ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.4 *

Feil i flere klaffer ved sykdommer klassifisert annet sted

I39.8 *

Endokarditt, uspesifisert klaff, ved sykdommer klassifisert annet sted

I40

Akutt myokarditt (myocarditis acuta)
Ekskl: akutt reumatisk myokarditt (I01.2)

I40.0

Infeksiøs myokarditt

Septisk myokarditt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
I40.1

Isolert myokarditt
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I40.8

Annen spesifisert akutt myokarditt

I40.9

Uspesifisert akutt myokarditt

I41 *

Myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted

I41.0 *

Myokarditt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Myokarditt som skyldes:
difteri (A36.8†)
gonokokkinfeksjon (A54.8†)
meningokokkinfeksjon (A39.5†)
syfilis (A52.0†)
tuberkulose (A18.8†)

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†)
I41.2 *

Myokarditt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Myokarditt ved:
Chagas' sykdom (kronisk) (B57.2†)
akutt (B57.0†)
toksoplasmose (B58.8†)

I41.8 *

Myokarditt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Myokarditt ved sarkoidose (D86.8†)
Reumatoid myokarditt (M05.3†)

I42

Kardiomyopati (cardiomyopathia)
Ekskl: iskemisk kardiomyopati (I25.5)

kardiomyopati som komplikasjon ved:
barseltid (O90.3)
svangerskap (O99.4)

I42.0

Dilatert kardiomyopati

Kongestiv kardiomyopati
I42.1

Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk subaortastenose
I42.2

Annen hypertrofisk kardiomyopati

Ikke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
I42.3

Endomyokardial (eosinofil) sykdom

Endomyokardial (tropisk) fibrose
Löfflers endokarditt
I42.4

Endokardial fibroelastose

Medfødt kardiomyopati
I42.5

Annen restriktiv kardiomyopati

Konstriktiv kardiomyopati INA
I42.6

Alkoholisk kardiomyopati

I42.7

Kardiomyopati som skyldes legemidler og andre ytre stoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

ICD-10
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I42.8

Andre spesifiserte kardiomyopatier

I42.9

Uspesifisert kardiomyopati

Kardiomyopati (primær/sekundær) INA

I43 *
I43.0 *

Kardiomyopati ved sykdommer klassifisert annet sted
Kardiomyopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert
annet sted

Kardiomyopati ved difteri (A36.8†)
I43.1 *

Kardiomyopati ved metabolske forstyrrelser

Hjerteamyloidose (E85.-†)
I43.2 *

Kardiomyopati ved ernæringssykdommer

Nutrisjonskardiomyopati INA(E63.9†)
I43.8 *

Kardiomyopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Gikttofi i hjerte (M10.0†)
Tyreotoksisk hjertesykdom (E05.9†)

I44

Atrioventrikulært og venstresidig grenblokk
Ekskl: medfødt hjerteblokk (Q24.6)

I44.0

Atrioventrikulært blokk, første grad

I44.1

Atrioventrikulært blokk, andre grad

Andregrads blokk, type I og II
Atrioventrikulært blokk, type I og II
Hjerteblokk, type I og II
Wenckebachs blokk
I44.2

Atrioventrikulært blokk, totalt

Totalt hjerteblokk INA
Tredjegrads blokk
I44.3

Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk

Atrioventrikulært blokk INA
I44.4

Venstresidig fremre fascikkelblokk

I44.5

Venstresidig bakre fascikkelblokk

I44.6

Annet og uspesifisert fascikkelblokk

Venstresidig fascikkelblokk INA
I44.7

I45

Uspesifisert venstresidig grenblokk

Andre ledningsforstyrrelser

I45.0

Høyresidig fascikkelblokk

I45.1

Annet og uspesifisert høyresidig grenblokk

Høyresidig grenblokk INA
I45.2

Bifascikulært blokk

I45.3

Trifascikulært blokk

I45.4

Uspesifikt intraventrikulært blokk

Grenblokk INA
I45.5

Annet spesifisert hjerteblokk

Sinoatrialt blokk
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Sinoaurikulært blokk
Ekskl: hjerteblokk INA(I45.9)
I45.6

Preeksitasjonssyndrom

Anomal atrioventrikulær eksitasjon
Atrioventrikulær overledning:
akselerert
aksessorisk
preeksitatorisk

Lown-Ganong-Levines syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
I45.8

Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser

Atrioventrikulær dissosiasjon
Interferensdissosiasjon
Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)
lang QT-tid-syndrom (I49.8)
I45.9

Uspesifisert ledningsforstyrrelse

Adams-Stokes' anfall
Hjerteblokk INA
Ekskl: atrioventrikulært blokk, totalt (I44.2)

I46

Hjertestans
Ekskl: kardiogent sjokk (R57.0)

som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

I46.0

Hjertestans med vellykket gjenoppliving

I46.1

Plutselig hjertedød, INA
Ekskl: plutselig død:
med:
hjerteinfarkt (I21-I22)
ledningsforstyrrelse (I44-I45)
INA(R96.-)

I46.9

Uspesifisert hjertestans

I47

Paroksysmal takykardi
Ekskl: som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

takykardi:
INA(R00.0)
sinoaurikulær INA(R00.0)
sinus INA(R00.0)

I47.0

Ventrikulær arytmi ved «reentry»-fenomen

I47.1

Supraventrikulær takykardi

Takykardi (paroksysmal):
atrial
atrioventrikulær [AV]:
INA
ICD-10
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reentry (nodal) [AVNRT] [AVRT]
junksjonell
nodal

I47.2

Ventrikulær takykardi

I47.9

Uspesifisert paroksysmal takykardi

Bouveret(-Hoffmann)s syndrom

I48

Atrieflimmer og atrieflutter

I48.0

Paroksysmal atrieflimmer

I48.1

Persisterende atrieflimmer

I48.2

Kronisk atrieflimmer

I48.3

Typisk atrieflutter

I48.4

Atypisk atrieflutter

I48.9

Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter

I49

Annen hjertearytmi (arythmia cordis)
Ekskl: bradykardi:
INA(R00.1)
sinoatrial (R00.1)
sinus (R00.1)
vagus (R00.1)

hjertearytmi hos nyfødt (P29.1)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

I49.0

Ventrikkelflimmer og ventrikkelflutter

I49.1

Atrial prematur depolarisasjon

Premature forkammerslag
I49.2

Junksjonell prematur depolarisasjon

Nodal prematur depolarisasjon
I49.3

Ventrikulær prematur depolarisasjon

I49.4

Annen og uspesifisert prematur depolarisasjon

Ekstrasystoler
Ekstrasystolisk arytmi
Ektopiske slag
Premature:
kontraksjoner
slag INA

I49.5

Syk-sinus-syndrom (SSS)

Takykardi-bradykardi-syndrom
I49.8

Andre spesifiserte hjertearytmier

Brugada syndrom
Lang QT-tid-syndrom
Rytmeforstyrrelse (i):
ektopisk
nodal
sinus coronarius
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Uspesifisert hjertearytmi

Arytmi INA

I50

Hjertesvikt
Ekskl: etter hjerteinngrep eller forårsaket av tilstedeværelse av hjerteprotese (I97.1)

forårsaket av hypertensjon (I11.0)
med nyresykdom (I13.-)

hjertesvikt hos nyfødt (P29.0)
kardiogent sjokk (R57.0)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

I50.0

Kongestiv hjertesvikt

Høyresidig ventrikkelsvikt (sekundær til venstresidig hjertesvikt)
Kongestiv hjertesykdom
I50.1

Venstresidig ventrikkelsvikt
Lungeødem
) med opplysning om hjertesykdom
Pulmonalt ødem ) INA eller hjertesvikt

Hjerteastma
Venstresidig hjertesvikt
I50.9

Uspesifisert hjertesvikt

Kardial svikt, myokardial svikt eller hjertesvikt INA

I51

Komplikasjoner og dårlig definerte beskrivelser av hjertesykdom
Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)

enhver tilstand i I51.4-I51.9 forårsaket av hypertensjon (I11.-)
med nyresykdom (I13.-)

når spesifisert som reumatisk (I00-I09)
I51.0

Ervervet septumperforasjon i hjerte

Ervervet septumperforasjon (gammel):
atrial
aurikulær
ventrikulær
Ekskl: ventrikkelseptumruptur (VSR) som komplikasjon etter akutt hjerteinfarkt (I23.2)

I51.1

Senestrengruptur (ruptura chordae tendineae), ikke klassifisert annet sted

I51.2

Papillær muskelruptur, ikke klassifisert annet sted

I51.3

Intrakardial trombose, ikke klassifisert annet sted

Trombose (gammel):
apikal
atrial
aurikulær
ventrikulær

I51.4

Uspesifisert myokarditt

Myokardial fibrose
Myokarditt:
kronisk (interstitiell)
INA

I51.5
ICD-10

Degenerativ hjertemuskelforandring
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Fettdegenerasjon av hjerte eller myokard
Myokardsykdom
Senil degenerasjon av hjerte eller myokard
Ekskl: kardiomyopati (I42.-)
I51.6

Uspesifisert hjerte-karsykdom

I51.7

Kardiomegali

Kardial:
dilatasjon
hypertrofi

Ventrikkeldilatasjon
I51.8

Andre spesifiserte dårlig definerte hjertesykdommer

Karditt (akutt/kronisk)
Pankarditt (akutt/kronisk)
I51.9

Uspesifisert hjertesykdom

I52 *

Andre hjerteforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: hjerte-karforstyrrelser INA ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.-*)

I52.0 *

Andre hjerteforstyrrelser ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Meningokokkarditt IKAS(A39.5†)
I52.1 *

Andre hjerteforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Pulmonal hjertesykdom ved schistosomiasis(B65.-†)
I52.8 *

Andre hjerteforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Reumatoid karditt (M05.3†)

Hjernekarsykdommer (I60-I69)
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tilstedeværelse av hypertensjon.
Inkl: med opplysning om hypertensjon (tilstander i I10 og I15.-)
Ekskl: forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer (G45.-)

traumatisk intrakraniell blødning (S06.-)
vaskulær demens (F01.-)

I60

Subaraknoidalblødning
Inkl: ruptur av aneurisme i hjernekar (I60.0-I60.8)
Ekskl: følgetilstander etter subaraknoidalblødning (I69.0)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
subaraknoidalblødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt (P52.5)
I60.0

Subaraknoidalblødning fra carotissifon og carotisbifurkatur

I60.1

Subaraknoidalblødning fra arteria cerebri media

I60.2

Subaraknoidalblødning fra arteria communicans anterior

I60.3

Subaraknoidalblødning fra arteria communicans posterior

I60.4

Subaraknoidalblødning fra arteria basilaris

I60.5

Subaraknoidalblødning fra arteria vertebralis

I60.6

Subaraknoidalblødning fra andre intrakranielle arterier

Multippel affeksjon av intrakranielle arterier
Direktoratet for e-helse
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Subaraknoidalblødning fra uspesifisert intrakraniell arterie

Ruptur av (medfødt) «berry aneurysm» INA
Subaraknoidalblødning fra:
• forbindelses- )
) arterie INA
• hjerne-

I60.8

Annen spesifisert subaraknoidalblødning

Hjernehinneblødning
Ruptur av arteriovenøs misdannelse i hjerne
I60.9

I61

Uspesifisert subaraknoidalblødning

Hjerneblødning (haemorrhagia cerebri)
Ekskl: fokal hjerneskade (S06.3)

følgetilstander etter hjerneblødning (I69.1)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)
I61.0

Subkortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel

Dyp intracerebral blødning
I61.1

Kortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel

Blødning i hjernelapp
Superfisiell hjerneblødning
I61.2

Uspesifisert intracerebral blødning i hjernehalvdel

I61.3

Hjernestammeblødning

Blødning i den forlengede marg (medulla oblongata)
Blødning i hjernebro (pons)
Blødning i midthjerne (mesencephalon)
I61.4

Intracerebellar blødning

I61.5

Intraventrikulær hjerneblødning

I61.6

Hjerneblødning med flere lokalisasjoner

I61.8

Annen spesifisert hjerneblødning

I61.9

Uspesifisert hjerneblødning

I62

Annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning
Ekskl: følgetilstander etter intrakraniell blødning (I69.2)

hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)
intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt (P52)
I62.0

Subduralblødning (akutt/ikke-traumatisk)

I62.1

Ikke-traumatisk ekstraduralblødning

Ikke-traumatisk epiduralblødning
I62.9

I63

Uspesifisert intrakraniell blødning (ikke-traumatisk)

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)
ICD-10
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I63.0

Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i precerebrale arterier

I63.1

Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i precerebrale arterier

I63.2

Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i precerebrale
arterier

I63.3

Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier

I63.4

Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i hjernearterier

I63.5

Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i hjernearterier

I63.6

Hjerneinfarkt forårsaket av cerebral venøs trombose, ikke-pyogen

I63.8

Annet spesifisert hjerneinfarkt

I63.9

Uspesifisert hjerneinfarkt

I64

Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt
Cerebrovaskulær katastrofe INA
Ekskl: følgetilstander etter hjerneslag (I69.4)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

I65

Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som
følge
Inkl: emboli
innsnevring

)av arteria basilaris, carotis
)eller vertebralis

obstruksjon (total/partiell) )uten hjerneinfarkt
trombose

)som følge

Ekskl: når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

I65.0

Okklusjon og stenose av arteria vertebralis

I65.1

Okklusjon og stenose av arteria basilaris

I65.2

Okklusjon og stenose av arteria carotis

I65.3

Okklusjon og stenose av flere og bilaterale precerebrale arterier

I65.8

Okklusjon og stenose av andre spesifiserte precerebrale arterier

I65.9

Okklusjon og stenose av uspesifisert precerebral arterie

Precerebral arterie INA

I66

Okklusjon og stenose av hjernearterier, uten hjerneinfarkt som følge
Inkl: emboli
innsnevring

)av arteria cerebri media, anterior
)eller posterior, og cerebellare

obstruksjon (total/partiell) )arterier, uten hjerneinfarkt
trombose

)som følge

Ekskl: når årsak til hjerneinfarkt (I63.-)

I66.0

Okklusjon og stenose av arteria cerebri media

I66.1

Okklusjon og stenose av arteria cerebri anterior

I66.2

Okklusjon og stenose av arteria cerebri posterior

I66.3

Okklusjon og stenose av cerebellare arterier
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I66.4

Okklusjon og stenose av flere og bilaterale hjernearterier

I66.8

Okklusjon og stenose av andre spesifiserte hjernearterier

Okklusjon og stenose av perforerende arterier
I66.9

I67

Okklusjon og stenose av uspesifisert hjernearterie

Andre hjernekarsykdommer
Ekskl: følgetilstander etter de oppførte tilstander (I69.8)

I67.0

Disseksjon av hjernearterier, uten ruptur
Ekskl: ruptur av hjernearterier (I60.7)

I67.1

Hjerneaneurisme , uten ruptur

Cerebral(t):
aneurisme INA
ervervet arteriovenøs fistel
Ekskl: medfødt hjerneaneurisme, uten ruptur (Q28.-)

ruptur av hjerneaneurisme (I60.-)
I67.2

Cerebral aterosklerose

Ateromatose i hjernearterier
I67.3

Progressiv vaskulær leukoencefalopati

Binswangers sykdom
Ekskl: subkortikal vaskulær demens (F01.2)
I67.4

Hypertensiv encefalopati

I67.5

Moyamoyasykdom

I67.6

Ikke-pyogen trombose i intrakranielt venesystem

Ikke-pyogen trombose i:
cerebral vene
intrakraniell venøs sinus
Ekskl: når årsak til infarkt (I63.6)

I67.7

Cerebral arteritt , ikke klassifisert annet sted

I67.8

Andre spesifiserte hjernekarsykdommer

Akutt hjernekarinsuffisiens
Cerebral iskemi (kronisk)
I67.9

I68 *

Uspesifisert hjernekarsykdom

Forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted

I68.0 *

Cerebral amyloid angiopati (E85.-†)

I68.1 *

Cerebral arteritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert
annet sted

Cerebral arteritt som skyldes:
listeria (A32.8†)
syfilis (A52.0†)
tuberkulose (A18.8†)

I68.2 *

Cerebral arteritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Cerebral arteritt ved systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
I68.8 *

Andre forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted

Uremisk hjerneslag ved kronisk nyresykdom (N18.5†)
ICD-10
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I69

Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Følgetilstander etter hjernekarsykdom
Merk: Kategori I69 skal brukes for å angi tidligere episoder av tilstander i I60-I67.1 og

I67.4-I67.9 som årsak til følgetilstander som er klassifisert annet sted.
Følgetilstander omfatter tilstander som er spesifisert som dette eller som
senvirkninger, eller tilstander som er tilstede ett år eller mer etter at opprinnelig
sykdom begynte. Skal ikke brukes for kronisk cerebrovaskulær sykdom. Dette
kodes til I60-I67.
I69.0

Følgetilstander etter subaraknoidalblødning

I69.1

Følgetilstander etter hjerneblødning

I69.2

Følgetilstander etter annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning

I69.3

Følgetilstander etter hjerneinfarkt

I69.4

Følgetilstander etter hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

I69.8

Følgetilstander etter andre og uspesifiserte hjernekarsykdommer

Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer (I70-I79)
I70

Aterosklerose
Inkl: arteriell degenerasjon

arteriolosklerose
arteriosklerose
arteriosklerotisk karsykdom
arteriovaskulær degenerasjon
ateromatose
endarteritis deformans eller obliterans
senil:
arteritt
endarteritt

vaskulær degenerasjon
Ekskl: aterosklerose
cerebral (I67.2)
koronar (I25.1)
mesenterial (K55.1)
pulmonal (I27.0)

hjerneinfarkt (I63)
okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge (I65)
Den følgende frivillige underinndelingen på femtetegnsnivå kan brukes for å angi fravær
eller tilstedeværelse av gangren for relevante underkategorier.
0 uten gangren
1 med gangren

I70.0

Aterosklerose i aorta

I70.1

Aterosklerose i arteria renalis

Goldblattnyre
Ekskl: aterosklerose i nyrearterioler (I12,-)
I70.2

Aterosklerose i arterie i ekstremitet

Aterosklerotisk gangren
Mønckebergs (mediale) sklerose
I70.8

Aterosklerose i andre spesifiserte arterier
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Generalisert og uspesifisert aterosklerose

Aorta-aneurisme og aortadisseksjon
Aortadisseksjon [enhver del]

Dissekerende aortahematom (med ruptur) [enhver del]
I71.1

Torakalt aorta-aneurisme med ruptur

I71.2

Torakalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur

I71.3

Abdominalt aorta-aneurisme med ruptur

I71.4

Abdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur

I71.5

Torakoabdominalt aorta-aneurisme med ruptur

I71.6

Torakoabdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur

I71.8

Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, med ruptur

Ruptur av aorta INA
I71.9

Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, uten opplysning om ruptur

Aorta-aneurisme
Dilatasjon av aorta
Hyalin nekrose i aorta

I72

Annet aneurisme og disseksjon
Inkl: aneurisme (falskt/med ruptur)
Ekskl: aneurisme (i):
aorta (I71.-)
arteria pulmonalis(I28.1)
arteriovenøst INA(Q27.3)
ervervet (I77.0)
cerebralt (uten ruptur) (I67.1)
med ruptur (I60.-)
hjerte (I25.3)
koronart (I25.4)
retinalt (H35.0)
varikøst (I77.0)
disseksjon av
koronararterie (I25.4)
precerebral arterie, medfødt (uten ruptur) (Q28.1)

I72.0

Aneurisme og disseksjon i arteria carotis

I72.1

Aneurisme og disseksjon i arterie i overekstremitet

I72.2

Aneurisme og disseksjon i arteria renalis

I72.3

Aneurisme og disseksjon i arteria iliaca

I72.4

Aneurisme og disseksjon i arterie i underekstremitet

I72.5

Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier

Aneurisme og disseksjon i arteria basilaris
Ekskl: aneurisme og disseksjon i:
arteria carotis (I72.0)
arteria vertebralis (I72.6)

I72.6

Aneurisme og disseksjon i arteria vertebralis

I72.8

Aneurisme og disseksjon i arterie i andre spesifiserte arterier

ICD-10
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I72.9

I73

Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Aneurisme og disseksjon med uspesifisert lokalisasjon

Andre sykdommer i perifere kar
Ekskl: frostknuter (T69.1)

frostskade (T33-T35)
immersjonshånd eller -fot (T69.0)
spasme i hjernearterie (G45.9)
I73.0

Raynauds syndrom

Raynauds:
fenomen (sekundært)
gangren
sykdom

I73.1

Thromboangiitis obliterans[Buergers sykdom]

I73.8

Andre spesifiserte sykdommer i perifere kar

Akrocyanose
Akroparestesi:
ukomplisert [Schultzes type]
vasomotorisk [Nothnagels type]

Erytrocyanose
Erytromelalgi
I73.9

Uspesifisert sykdom i perifere kar

Arteriespasme
Claudicatio intermittens

I74

Emboli og trombose i arterier
Inkl: infarkt:
embolisk
trombotisk

okklusjon:
embolisk
trombotisk
Ekskl: emboli og trombose i:
arteria basilaris(I63.0-I63.2, I65.1)
arteria carotis(I63.0-I63.2, I65.2)
arteria pulmonalis(I26.-)
arteria renalis(N28.0)
arteria vertebralis(I63.0-I63.2, I65.0)
hjernearterie (I63.3-I63.5, I66.9)
koronararterie (I21-I25)
mesenterialarterie (K55.0)
netthinnearterie (H34.-)
precerebral arterie (I63.0 -I63.2, I65.9)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)

I74.0

Emboli og trombose i abdominal aorta

Aortabifurkatursyndrom
Leriches syndrom
I74.1

Emboli og trombose i andre og uspesifiserte deler av aorta

I74.2

Emboli og trombose i arterier i overekstremiteter
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I74.3

Emboli og trombose i arterier i underekstremiteter

I74.4

Emboli og trombose i uspesifiserte ekstremitetsarterier

Emboli i perifere arterier
I74.5

Emboli og trombose i arteria iliaca

I74.8

Emboli og trombose i andre spesifiserte arterier

I74.9

Emboli og trombose i uspesifisert arterie

I77

Andre forstyrrelser i arterier og arterioler
Ekskl: arteria pulmonalis(I28.-)

hypersensitivitetsangiitt (M31.0)
kollagene (kar)sykdommer (M30-M36)
I77.0

Ervervet arteriovenøs fistel

Aneurismatisk åreknute
Ervervet arteriovenøst aneurisme
Ekskl: arteriovenøst aneurisme INA(Q27.3)
cerebralt aneurisme (I67.1)
ervervet koronar arteriovenøs fistel (I25.4)
traumatisk (se skade på blodkar etter kroppsregion)
I77.1

Arteriestriktur

I77.2

Arterieruptur

Fistel i arterie
Ekskl: traumatisk ruptur av arterie (se skade på blodkar etter kroppsregion)
I77.3

Arteriell fibromuskulær dysplasi

I77.4

Kompresjonssyndrom i arteria coeliaca

I77.5

Nekrose i arterie

I77.6

Uspesifisert arteritt

Aortitt INA
Endarteritt INA
Ekskl: arteritt eller endarteritt (i):
aortabue [Takayasus sykdom](M31.4)
cerebral IKAS(I67.7)
deformans (I70.-)
koronar (I25.8)
obliterans (I70.-)
senil (I70.-)

kjempecellearteritt (M31.5-M31.6)
I77.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i arterier og arterioler

Erosjon i arterie
Ulcus i arterie
I77.9

I78
I78.0

Uspesifisert forstyrrelse i arterier og arterioler

Sykdommer i kapillærer
Arvelig hemoragisk teleangiektasi

Oslers sykdom
I78.1

ICD-10
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Inkl: Stjernenevus

Spider nevus
Ekskl: Osler-Rendu-Webers sykdom (I78.0)

I78.8

Andre spesifiserte sykdommer i kapillærer

I78.9

Uspesifisert sykdom i kapillærer

I79 *
I79.0 *

Forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer
klassifisert annet sted
Aorta-aneurisme ved sykdommer klassifisert annet sted

Syfilitisk aorta-aneurisme (A52.0†)
I79.1 *

Aortitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Syfilitisk aortitt (A52.0†)
I79.2 *

Perifer angiopati ved sykdommer klassifisert annet sted

Diabetisk perifer angiopati (E10-E14† med felles fjerdetegn .5)
I79.8 *

Andre forstyrrelser i arterier, arterioler og kapillærer ved sykdommer klassifisert
annet sted

Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke
klassifisert annet sted (I80-I89)
I80

Flebitt og tromboflebitt
Inkl: betennelse i vene

endoflebitt
periflebitt
purulent flebitt
Ekskl: flebitt og tromboflebitt (i):
intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
portvene (K75.1)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)

postflebittsyndrom (I87.0)
thrombophlebitis migrans(I82.1)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
I80.0

Flebitt og tromboflebitt i overfladiske kar i underekstremiteter

I80.1

Flebitt og tromboflebitt i vena femoralis

I80.2

Flebitt og tromboflebitt i andre dype kar i underekstremiteter

Dyp venetrombose INA
I80.3

Uspesifisert flebitt og tromboflebitt i underekstremiteter

Emboli og trombose i underekstremiteter INA
I80.8

Flebitt og tromboflebitt med annen spesifisert lokalisasjon

I80.9

Flebitt og tromboflebitt med uspesifisert lokalisasjon

I81

Portvenetrombose
Obstruksjon av portvene
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Ekskl: flebitt i portvene (K75.1)

I82

Annen emboli og trombose i vener
Ekskl: emboli og trombose (i):
cerebral vene (I63.6, I67.6)
intrakraniell, ikke-pyogen (I67.6)
intrakraniell og intraspinal, septisk eller INA(G08)
intraspinal, ikke-pyogen (G95.1)
koronarvene (I21-I25)
lungevene (I26.-)
mesenterialvene (K55.0)
portvene (I81)
som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola O00-O07, O08.7)
svangerskap, fødsel og barseltid (O22.-, O87.-)
underekstremiteter (I80.-)

I82.0

Budd-Chiaris syndrom

I82.1

Thrombophlebitis migrans

I82.2

Emboli og trombose i vena cava

I82.3

Emboli og trombose i vena renalis

I82.8

Emboli og trombose i andre spesifiserte vener

I82.9

Emboli og trombose i uspesifisert vene

Emboli i vene INA
Trombose (vene) INA

I83

Åreknuter i underekstremiteter
Ekskl: som komplikasjon ved:
barseltid (O87.8)
svangerskap (O22.0)

I83.0

Åreknuter i underekstremiteter med ulcus

Enhver tilstand i I83.9 med ulcus, eller spesifisert som ulcerøs
Varikøst ulcus (underekstremitet, enhver del)
I83.1

Åreknuter i underekstremiteter med betennelse

Enhver tilstand i I83.9 med betennelse eller spesifisert som betent
Stasedermatitt INA
I83.2

Åreknuter i underekstremiteter med både ulcus og betennelse

Enhver tilstand i I83.9 med både ulcus og betennelse
I83.9

Åreknuter i underekstremiteter uten ulcus eller betennelse
Flebektasi ) i underekstremitet [alle deler], eller
Åreknuter ) med uspesifisert lokalisasjon

I85

Øsofagusvaricer
Ekskl: øsofagusvaricer ved sykdommer klassifisert annet sted (I98.2)

I85.0

Øsofagusvaricer med blødning

I85.9

Øsofagusvaricer uten blødning

Øsofagusvaricer INA
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Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Åreknuter med annen lokalisasjon
Ekskl: retinale åreknuter (H35.0)

åreknuter med uspesifisert lokalisasjon (I83.9)
I86.0

Åreknuter under tungen

I86.1

Åreknuter i pungen

Varicocele
I86.2

Åreknuter i bekken

I86.3

Åreknuter i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: som komplikasjon ved:
fødsel og barseltid (O87.8)
svangerskap (O22.1)

I86.4

Åreknuter i magesekk

I86.8

Åreknuter med annen spesifisert lokalisasjon

Varikøst ulcus i neseskillevegg

I87
I87.0

Andre forstyrrelser i vener
Posttrombotisk syndrom

Postflebittsyndrom
I87.1

Kompresjon av vene

Striktur av vene
Vena cava-syndrom (nedre/øvre)
Ekskl: lungevene (I28.8)
I87.2

Venøs insuffisiens (kronisk/perifer)

I87.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i vener

I87.9

Uspesifisert forstyrrelse i vene

I88

Uspesifikk lymfadenitt
Ekskl: akutt lymfadenitt, unntatt mesenterial (L04.-)

forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] med generalisert lymfadenopati
(B23.1)
I88.0

Uspesifikk lymfadenitt i mesenterium

Mesenterial lymfadenitt (akutt/kronisk)
I88.1

Kronisk lymfadenitt, unntatt i mesenterium
Adenitt
) kronisk, i enhver lymfeknute
Lymfadenitt ) unntatt mesenterial

I88.8

Annen uspesifikk lymfadenitt

I88.9

Uspesifisert uspesifikk lymfadenitt

Lymfadenitt INA

I89

Andre ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter
Ekskl: arvelig lymfødem (Q82.0)

forstørrede lymfeknuter INA(R59.-)
kylocele:
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i tunica vaginalis (ikke forårsaket av filaria) INA(N50.8)
som skyldes filaria (B74.-)

lymfødem etter mastektomi (I97.2)
I89.0

Lymfødem, ikke klassifisert annet sted

Lymfangiektasi
I89.1

Lymfangitt

Lymfangitt:
kronisk
subakutt
INA
Ekskl: akutt lymfangitt (L03.-)

I89.8

Andre spesifiserte ikke-infeksiøse forstyrrelser i lymfekar og lymfeknuter

Kylocele (ikke forårsaket av filaria)
Lipomelanotisk retikulose
I89.9

Uspesifisert ikke-infeksiøs forstyrrelse i lymfekar og lymfeknuter

Sykdom i lymfekar INA

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet
(I95-I99)
I95

Hypotensjon
Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)

kardiovaskulært kollaps (R57.9)
uspesifikk lav blodtrykksmåling INA(R03.1)
I95.0

Idiopatisk hypotensjon

I95.1

Ortostatisk hypotensjon

Postural hypotensjon
Ekskl: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G23.8)
I95.2

Legemiddelutløst hypotensjon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
I95.8

Annen spesifisert hypotensjon

Kronisk hypotensjon
I95.9

I97

Uspesifisert hypotensjon

Forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: postoperativt sjokk (T81.1)

I97.0

Postkardiotomisyndrom

I97.1

Andre funksjonsforstyrrelser etter hjerteinngrep

Hjertesvikt etter hjerteinngrep, eller forårsaket av protese i hjertet
I97.2

Lymfødem etter mastektomi
Elefantiasis
) forårsaket av
Obliterasjon av lymfekar ) mastektomi

I97.8

Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
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I97.9

I98 *

Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)

Uspesifisert forstyrrelse i sirkulasjonssystemet etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer

Andre forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer
klassifisert annet sted
Ekskl: forstyrrelser klassifisert i andre stjernekategorier i dette kapitlet

I98.0 *

Kardiovaskulær syfilis

Kardiovaskulær syfilis:
medfødt, som debuterer sent (A50.5†)
INA(A52.0†)

I98.1 *

Hjerte-karforstyrrelser ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Kardiovaskulær(e):
affeksjon IKAS , ved Chagas' sykdom (kronisk) (B57.2†)
lesjoner ved pinta [carate] (A67.2†)

I98.2 *

Øsofagusvaricer uten blødning ved sykdommer klassifisert annet sted

Øsofagusvaricer uten blødning ved:
leversykdommer (K70-K71†, K74.-†)
schistosomiasis(B65.-†)

I98.3*

Øsofagusvaricer med blødning ved sykdommer klassifisert annet sted

Øsofagusvaricer med blødning ved:
Leversykdommer (K70-K71†, K74.-†)
schistosomiasis (B65.-†)
I98.8 *

I99

Andre spesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet ved sykdommer
klassifisert annet sted

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet
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Kapittel X
Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)
Merk: Når en sykdom i åndedrettssystemet er beskrevet som oppstått mer enn ett sted, og

kombinasjonen ikke har egen kode, skal sykdommen klassifiseres til den lavere
anatomiske beliggenheten (f eks trakeobronkitt til bronkitt i J40).
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratorifunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
J00-J06
Akutte infeksjoner i øvre luftveier
J09-J18
Influensa og pneumoni
J20-J22
Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier
J30-J39
Andre sykdommer i øvre luftveier
J40-J47
Kroniske sykdommer i nedre luftveier
J60-J70
Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer
J80-J84
Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på interstitium
J85-J86
Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier
J90-J94
Andre sykdommer i brysthinne
J95-J99
Andre sykdommer i åndedrettssystemet
Stjernekategorier
J17* Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted
J91* Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted
J99* Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert annet sted

Akutte infeksjoner i øvre luftveier (J00-J06)
Ekskl: kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt forverring INA(J44.1)

J00

Akutt nasofaryngitt [vanlig forkjølelse]
Coryza (akutt)
Nasofaryngitt:
infeksiøs INA
INA

Nesekatarr, akutt
Rinitt :
akutt
infeksiøs
Ekskl: faryngitt:
akutt (J02.-)
kronisk (J31.2)
INA(J02.9)

halsbetennelse:
ICD-10
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akutt (J02.-)
INA(J02.9)

nasofaryngitt, kronisk (J31.1)
rinitt:
allergisk (J30.1-J30.4)
kronisk (J31.0)
vasomotorisk (J30.0)
INA(J31.0)

J01

Akutt sinusitt
Inkl: abscess

)

empyem

)

infeksjon

)akutt, i nesebihuler (sinus paranasales)

inflammasjon )
suppurasjon )

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme
Ekskl: sinusitt, kronisk eller INA(J32.-)
J01.0

Akutt maksillarsinusitt (sinusitis maxillaris)

Akutt antritt
J01.1

Akutt frontalsinusitt (sinusitis frontalis)

J01.2

Akutt ethmoidalsinusitt (sinusitis ethmoidalis)

J01.3

Akutt sfenoidalsinusitt (sinusitis sphenoidalis)

J01.4

Akutt pansinusitt (pansinusitis acuta)

J01.8

Annen spesifisert akutt sinusitt

Akutt sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt
J01.9

J02

Uspesifisert akutt sinusitt

Akutt faryngitt (pharyngitis acuta)
Inkl: akutt halsbetennelse
Ekskl: abscess:
parafaryngeal (J39.1)
peritonsillær (J36)
retrofaryngeal (J39.0)

akutt laryngofaryngitt (J06.0)
kronisk faryngitt (J31.2)
J02.0

Streptokokkfaryngitt

Halsbetennelse som skyldes Streptococcus
Ekskl: skarlagensfeber (A38)
J02.8

Akutt faryngitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme
Ekskl: faryngitt (som skyldes):
enteroviral vesikulær (B08.5)
herpetisk (B00.2)
influensavirus:
identifisert (J09,J10.1)
ikke-identifisert (J11.1)
Direktoratet for e-helse
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mononukleose (B27.-)

J02.9

Uspesifisert akutt faryngitt

Faryngitt (akutt):
gangrenøs
infeksiøs INA
purulent
ulcerøs
INA

Halsbetennelse (akutt) INA

J03

Akutt tonsillitt (tonsillitis acuta)
Ekskl: halsbetennelse (som skyldes):
akutt (J02.-)
Streptococcus(J02.0)
INA(J02.9)

peritonsillær abscess (J36)
J03.0

Streptokokktonsillitt

J03.8

Akutt tonsillitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme
Ekskl: faryngotonsillitt med herpesvirus (B00.2)
J03.9

Uspesifisert akutt tonsillitt

Tonsillitt (akutt):
follikulær
gangrenøs
infeksiøs
ulcerøs
INA

J04

Akutt laryngitt (laryngitis acuta) og trakeitt (tracheitis acuta)
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt (J05.-)
laryngismus (stridulus)(J38.5)

J04.0

Akutt laryngitt

Laryngitt (akutt):
purulent
subglottisk
ulcerøs
ødematøs
INA
Ekskl: influensalaryngitt, influensavirus:
identifisert (J09,J10.1)
ikke-identifisert (J11.1)

kronisk laryngitt (J37.0)
J04.1

Akutt trakeitt

Trakeitt (akutt):
katarralsk
INA
Ekskl: kronisk trakeitt (J42)

J04.2
ICD-10

Akutt laryngotrakeitt
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Laryngotrakeitt INA
Trakeitt (akutt) med laryngitt (akutt)
Ekskl: kronisk laryngotrakeitt (J37.1)

J05

Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

J05.0

Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp]

Obstruktiv laryngitt INA
J05.1

Akutt epiglottitt

Epiglottitt INA

J06

Akutte infeksjoner i de øvre luftveiene, med flere og uspesifiserte
lokalisasjoner
Ekskl: akutt luftveisinfeksjon INA(J22)

influensavirus:
identifisert (J09,J10.1)
ikke-identifisert (J11.1)

J06.0

Akutt laryngofaryngitt

J06.8

Andre spesifiserte akutte infeksjoner med flere lokalisasjoner i øvre luftveier

J06.9

Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier

Akutt sykdom i øvre luftveier
Infeksjon i øvre luftveier INA

Influensa og pneumoni (J09-J18)
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.-)

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)
J10.0

Influensa med pneumoni, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus
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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

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)

J11

Influensa, uidentifisert virus
Inkl: influensa

)med opplysning om at spesifikt virus ikke er identifisert

virusinfluensa )
Ekskl: Haemophilus influenzae[H. influenzae]-:
infeksjon INA(A49.2)
meningitt (G00.0)
pneumoni (J14)

J11.0

Influensa med pneumoni, uidentifisert virus

Influensa(bronko)pneumoni, uspesifisert eller spesifikt virus ikke identifisert
J11.1

Influensa med annen luftveismanifestasjon, uidentifisert virus
Influensa med:
)
• akutt infeksjon i øvre luftveier )
) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert
• faryngitt
)
• laryngitt
)
• pleuraeffusjon

Influensa INA
J11.8

Influensa med sykdom i andre organsystemer, uidentifisert virus
Encefalopati som skyldes influensa )
Influensa med:

) uspesifisert, eller spesifikt virus ikke identifisert

)
• gastroenteritt
• myokarditt (akutt) )

J12

Viruspneumoni , ikke klassifisert annet sted
Inkl: bronkopneumoni som skyldes andre virus enn influensavirus
Ekskl: aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):
anestesi i barseltid (O89.0)
anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
anestesi under svangerskap (O29.0)
faste stoffer og væsker (J69.-)
hos nyfødt (P24.9)
INA(J69.0)

medfødt interstitiell pneumoni ved rubella (P35.0)
pneumoni:
interstitiell INA(J84.9)
ICD-10
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lipoid (J69.1)
medfødt viruspneumoni (P23.0)
ved influensa (J09,J10.0,J11.0)

alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)
J12.0

Pneumoni som skyldes adenovirus

J12.1

Pneumoni som skyldes respiratorisk syncytialt virus [RSV]

J12.2

Pneumoni som skyldes parainfluensavirus

J12.3

Pneumoni som skyldes humant metapneumovirus

J12.8

Annen spesifisert viruspneumoni

J12.9

Uspesifisert viruspneumoni

J13

Pneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae
Bronkopneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae
Ekskl: medfødt pneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae(P23.6)
pneumoni som skyldes andre streptokokker (J15.3-J15.4)

J14

Pneumoni som skyldes Haemophilus influenzae
Bronkopneumoni som skyldes Haemophilus influenzae
Ekskl: medfødt pneumoni som skyldes Haemophilus influenzae(P23.6)

J15

Bakteriell pneumoni , ikke klassifisert annet sted
Inkl: bronkopneumoni som skyldes andre bakterier enn Streptococcus pneumoniae og

Haemophilus influenzae
Ekskl: klamydiapneumoni (J16.0)

legionærsykdom (A48.1)
medfødt pneumoni (P23.-)
J15.0

Pneumoni som skyldes Klebsiella pneumoniae

J15.1

Pneumoni som skyldes Pseudomonas

J15.2

Pneumoni som skyldes Staphylococcus

J15.3

Pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B

J15.4

Pneumoni som skyldes andre streptokokker
Ekskl: pneumoni som skyldes:
Streptococcus, serogruppe B (J15.3)
Streptococcus pneumoniae(J13)

J15.5

Pneumoni som skyldes Escherichia coli

J15.6

Pneumoni som skyldes andre gram-negative bakterier

Pneumoni som skyldes:
gram-negative (aerobe) bakterier INA
Serratia marcesens

J15.7

Pneumoni som skyldes Mycoplasma pneumoniae

J15.8

Annen spesifisert bakteriell pneumoni

J15.9

Uspesifisert bakteriell pneumoni

J16

Pneumoni som skyldes andre mikroorganismer, ikke klassifisert
annet sted
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Ekskl: ornitose (A70)

pneumocystose (B59)
pneumoni:
medfødt (P23.-)
INA(J18.9)

J16.0

Klamydiapneumoni

J16.8

Pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

J17 * Pneumoni ved sykdommer klassifisert annet sted
J17.0 *

Pneumoni ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Pneumoni (som skyldes/ved):
aktinomykose (A42.0†)
gonoré (A54.8†)
kikhoste (A37.-†)
miltbrann (A22.1†)
nokardiose (A43.0†)
salmonellainfeksjon (A02.2†)
tularemi (A21.2†)
tyfoidfeber (A01.0†)

J17.1 *

Pneumoni ved virussykdommer klassifisert annet sted

Pneumoni ved:
cytomegalovirussykdom (B25.0†)
meslinger (B05.2†)
rubella(B06.8†)
varicella(B01.2†)

J17.2 *

Pneumoni ved soppsykdommer

Pneumoni ved:
aspergillose (B44.0-B44.1†)
candidainfeksjon (B37.1†)
histoplasmose (B39.-†)
koksidioidomykose (B38.0-B38.2†)

J17.3 *

Pneumoni ved parasittsykdommer

Pneumoni ved:
askariasis (B77.8†)
schistosomiasis(B65.-†)
toksoplasmose (B58.3†)

J17.8 *

Pneumoni ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Pneumoni ved:
giktfeber (I00†)
ornitose (A70†)
Q-feber (A78†)
spiroketinfeksjon, ikke klassifisert annet sted (A69.8†)

J18

Pneumoni , uspesifisert mikroorganisme
Ekskl: aspirasjonspneumoni (som skyldes/ved):
anestesi i barseltid (O89.0)
anestesi under fødsel og forløsning (O74.0)
anestesi under svangerskap (O29.0)
faste stoffer og væsker (J69.-)
hos nyfødt (P24.9)
INA(J69.0)
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legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)
lungeabscess med pneumoni (J85.1)
lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J67-J70)
pneumoni:
interstitiell INA(J84.9)
lipoid (J69.1)
medfødt (P23.9)

«Usual interstitial pneumonia» (UIP) (J84.1)
J18.0

Bronkopneumoni, uspesifisert mikroorganisme
Ekskl: bronkiolitt (J21.-)

J18.1

Lobær pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.2

Hypostatisk pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.8

Annen spesifisert pneumoni, uspesifisert mikroorganisme

J18.9

Uspesifisert pneumoni

Andre akutte infeksjoner i nedre luftveier (J20-J22)
Ekskl: kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt:
forverring INA(J44.1)
infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

J20

Akutt bronkitt
Inkl: akutt trakeobronkitt

bronkitt:
akutt og subakutt (med):
bronkospasme
fibrinøs
membranøs
purulent
septisk
trakeitt
INA , hos barn under 15 år
Ekskl: bronkitt:
allergisk INA(J45.0)
kronisk:
mukopurulent (J41.1)
obstruktiv (J44.-)
ukomplisert (J41.0)
INA(J42)
INA , hos individer på 15 år eller over (J40)

trakeobronkitt:
kronisk (J42)
obstruktiv (J44.-)
INA(J40)

J20.0

Akutt bronkitt som skyldes Mycoplasma pneumoniae

J20.1

Akutt bronkitt som skyldes Haemophilus influenzae

J20.2

Akutt bronkitt som skyldes Streptococcus

J20.3

Akutt bronkitt som skyldes coxsackievirus

J20.4

Akutt bronkitt som skyldes parainfluensavirus
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J20.5

Akutt bronkitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]

J20.6

Akutt bronkitt som skyldes rinovirus

J20.7

Akutt bronkitt som skyldes ECHO-virus

J20.8

Akutt bronkitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

J20.9

Uspesifisert akutt bronkitt

J21

Akutt bronkiolitt
Inkl: med bronkospasme

J21.0

Akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]

J21.1

Akutt bronkiolitt som skyldes humant metapneumovirus

J21.8

Akutt bronkiolitt som skyldes andre spesifiserte organismer

J21.9

Uspesifisert akutt bronkiolitt

Bronkiolitt (akutt)

J22

Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier
Akutt infeksjon i (nedre) luftvei INA
Ekskl: (akutt) infeksjon i øvre luftveier (J06.9)
kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.0)

Andre sykdommer i øvre luftveier (J30-J39)
J30

Vasomotorisk og allergisk rinitt
Inkl: spasmodisk rinorré (rhinorrhoea spasmodica)
Ekskl: allergisk rinitt med astma (J45.0)

rinitt INA(J31.0)
J30.0

Vasomotorisk rinitt

J30.1

Allergisk rinitt som skyldes pollen

Allergi INA som skyldes pollen
Høysnue [høyfeber]
Pollinose
J30.2

Annen sesongavhengig allergisk rinitt

J30.3

Annen allergisk rinitt

Ikke-sesongavhengig allergisk rinitt
J30.4

J31
J31.0

Uspesifisert allergisk rinitt

Kronisk rinitt , nasofaryngitt og faryngitt
Kronisk rinitt

Ozena
Rinitt (kronisk):
atrofisk
granulomatøs
hypertrofisk
obstruktiv
purulent
ulcerøs
INA

ICD-10
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Ekskl: rinitt:
allergisk (J30.1-J30.4)
vasomotorisk (J30.0)

J31.1

Kronisk nasofaryngitt
Ekskl: nasofaryngitt, akutt eller INA(J00)

J31.2

Kronisk faryngitt

Faryngitt (kronisk):
atrofisk
granulær
hypertrofisk
Ekskl: faryngitt, akutt eller INA(J02.9)

J32

Kronisk sinusitt
Inkl: abscess

)

empyem

)(kronisk) i nesebihuler (sinus paranasales)

infeksjon

)

suppurasjon )

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme
Ekskl: akutt sinusitt (J01.-)
J32.0

Kronisk maksillarsinusitt (sinusitis maxillaris)

Antritt (kronisk)
Maksillarsinusitt INA
J32.1

Kronisk frontalsinusitt (sinusitis frontalis)

Frontalsinusitt INA
J32.2

Kronisk ethmoidalsinusitt (sinusitis ethmoidalis)

Ethmoidalsinusitt INA
J32.3

Kronisk sfenoidalsinusitt (sinusitis sphenoidalis)

Sfenoidalsinusitt INA
J32.4

Kronisk pansinusitt

Pansinusitt INA
J32.8

Annen spesifisert kronisk sinusitt

(Kronisk) sinusitt som involverer mer enn én bihule, men ikke pansinusitt
J32.9

Uspesifisert kronisk sinusitt

(Kronisk) sinusitt INA

J33

Nesepolypp
Ekskl: adenomatøse polypper (D14.0)

J33.0

Polypp i nesehule

Choanal polypp
Nasofaryngeal polypp
J33.1

Polypoid bihuledegenerasjon

Woakes syndrom eller ethmoiditt
J33.8

Annen polypp i bihule

Polypp i:
kilebensbihule
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kjevebihule
nesebihuler
silbensbihule

J33.9

J34

Uspesifisert nesepolypp

Andre forstyrrelser i nese og nesebihuler
Ekskl: varikøst sår på neseskillevegg (I86.8)

J34.0

Abscess, furunkel og karbunkel i nese
Cellulitt

)

Nekrose

) i nese(skillevegg)

Ulcerasjon )

J34.1

Cyste og mukocele i nesehule og nesebihule

J34.2

Skjev neseskillevegg

Avvikende eller skjev neseskillevegg (ervervet)
J34.3

Hypertrofi av nesemuslinger (conchae nasales)

J34.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i nese og nesebihuler

Alainsuffisiens
Concha bullosa
Fremre sicca rinitt
Nasalstenose
Perforasjon av neseskillevegg INA
Pneumosinus dilatans
Rinolitt
Septum-hematom
Synekier

J35

Kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev

J35.0

Kronisk tonsillitt
Ekskl: tonsillitt:
akutt (J03.-)
INA(J03.9)

J35.1

Hypertrofi av mandler

Forstørrelse av mandler
J35.2

Hypertrofi av adenoid vev

Adenoide vegetasjoner
Forstørrelse av adenoid vev
J35.3

Hypertrofi av mandler med hypertrofi av adenoid vev

J35.8

Andre spesifiserte kroniske sykdommer i mandler og adenoid vev

Amygdalolitt
Arr i mandel (og adenoid vev)
Sten i mandel
Sår i mandel
J35.9

Uspesifisert kronisk sykdom i mandler og adenoid vev

Sykdom (kronisk) i mandler og adenoid vev INA

J36

ICD-10

Peritonsillær abscess
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Abscess i mandel
Peritonsillitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: retrofaryngeal abscess (J39.0)
tonsillitt:
akutt (J03.-)
kronisk (J35.0)
INA(J03.9)

J37

Kronisk laryngitt (laryngitis chronica) og laryngotrakeitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme

J37.0

Kronisk laryngitt

Laryngitt:
hypertrofisk
katarralsk
sicca
Ekskl: laryngitt:
akutt (J04.0)
obstruktiv (akutt) (J05.0)
INA(J04.0)

J37.1

Kronisk laryngotrakeitt

Kronisk laryngitt, med trakeitt (kronisk)
Kronisk trakeitt, med laryngitt
Ekskl: laryngotrakeitt:
akutt (J04.2)
INA(J04.2)

trakeitt:
akutt (J04.1)
kronisk (J42)
INA(J04.1)

J38

Sykdommer i stemmebånd og strupehode (larynx), ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: laryngitt:
obstruktiv (akutt) (J05.0)
ulcerøs (J04.0)

stridor:
hos nyfødt (P28.8)
INA(R06.1)
medfødt laryngeal (P28.8)

subglottisk stenose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer (J95.5)
J38.0

Parese av stemmebånd og strupehode

Glottisparese
Laryngoplegi
Paralyse av glottis
Paralyse av stemmebånd og strupehode
J38.1

Polypp på stemmebånd og strupehode
Ekskl: adenomatøse polypper (D14.1)

J38.2

Knuter på stemmebånd

Korditt (fibrinøs/nodøs/tuberøs)
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Lærerknuter
Prestesyke
Sangerknuter
Skrikerknuter
J38.3

Andre sykdommer på stemmebånd
Abscess

)

Cellulitt

)

Granulom

) på stemmebånd

Leukokeratose )
Leukoplaki

J38.4

)

Larynksødem

Ødem:
glottisk [krupp]
Reinkes
subglottisk
supraglottisk
Ekskl: laryngitt:
akutt obstruktiv [falsk krupp](J05.0)
ødematøs (J04.0)

J38.5

Larynksspasme

Laryngismus (stridulus)
J38.6

Larynksstenose

J38.7

Andre sykdommer i strupehode
Abscess
)
Cellulitt

)

Laryngopyocele ) i strupehode

J39

Nekrose

)

Pakydermi

)

Perikondritt

)

Sykdom INA

)

Sår

)

Andre sykdommer i øvre luftveier
Ekskl: akutt infeksjon i luftveier INA(J22)
øvre (J06.9)

inflammasjon i øvre luftveier på grunn av kjemikalier, gasser, røyk eller damp
(J68.2)
J39.0

Retrofaryngeal og parafaryngeal abscess

Perifaryngeal abscess
Ekskl: peritonsillær abscess (J36)
J39.1

Andre abscesser eller cellulitter i svelg

Cellulitt i svelg
Nasofaryngeal abscess
J39.2

ICD-10

Andre sykdommer i svelg

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

308

Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)

Cyste ) i svelg eller nasopharynx
Ødem )
Ekskl: faryngitt:
kronisk (J31.2)
ulcerøs (J02.9)

J39.3

Hypersensitivitetsreaksjon i øvre luftveier, uspesifisert lokalisasjon

J39.8

Andre spesifiserte sykdommer i øvre luftveier

Tornwaldts bursitt
J39.9

Uspesifisert sykdom i øvre luftveier

Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)
Ekskl: cystisk fibrose (E84.-)

J40

Bronkitt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk
Merk: Bronkitt som ikke er spesifisert som akutt eller kronisk hos barn under 15 år kan

formodes å være av akutt natur og skal klassifiseres i J20.-.
Bronkitt:
katarralsk
med trakeitt INA
INA

Trakeobronkitt INA
Ekskl: bronkitt:
allergisk INA(J45.0)
astmatisk INA(J45.9)
kjemisk (akutt) (J68.0)

J41

Ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt
Ekskl: kronisk bronkitt:
obstruktiv (J44.-)
INA(J42)

J41.0

Ukomplisert kronisk bronkitt (bronchitis simplex chronica)

J41.1

Mukopurulent kronisk bronkitt (bronchitis mucopurulenta chronica)

J41.8

Blandet ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt

J42

Uspesifisert kronisk bronkitt
Kronisk:
bronkitt INA
trakeitt
trakeobronkitt
Ekskl: kronisk:
astmatisk bronkitt (J44.-)
bronkitt:
med luftveisblokkering (J44.-)
ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
emfysematøs bronkitt (J44.-)
obstruktiv lungesykdom INA(J44.9)

J43

Emfysem
Ekskl: emfysem:
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interstitielt (J98.2)
hos nyfødte (P25.0)
kirurgisk (subkutant) (T81.8)
kompensatorisk (J98.3)
med kronisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
mediastinalt (J98.2)
som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)
traumatisk subkutant (T79.7)

emfysematøs (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
J43.0

MacLeods syndrom

Unilateral(t):
emfysem
transparent lunge

J43.1

Panlobulært emfysem

Panacinalt emfysem
J43.2

Centrilobulært emfysem

J43.8

Annet spesifisert emfysem

J43.9

Uspesifisert emfysem

Emfysem (i lunge/pulmonalt):
bulløst
vesikulært
INA

Emfysematøs blære

J44

Annen kronisk obstruktiv lungesykdom
Inkl: kronisk:
bronkitt:
astmatisk (obstruktiv)
emfysematøs
med emfysem
med luftveisblokkering
obstruktiv:
astma
bronkitt
trakeobronkitt
Ekskl: astma (J45.-)

astmatisk bronkitt INA(J45.9)
bronkiektasi (J47)
emfysem (J43.-)
kronisk:
bronkitt:
ukomplisert og mukopurulent (J41.-)
INA(J42)
trakeitt (J42)
trakeobronkitt (J42)

lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)
J44.0

Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre luftveier
Ekskl: med influensa (J09-J11)

J44.1

Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt uspesifisert forverring

J44.8

Annen spesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

ICD-10
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Kronisk bronkitt:
astmatisk (obstruktiv) INA
emfysematøs INA
obstruktiv INA
Ekskl: med akutt infeksjon i nedre luftveier (J44.0)

med akutt forverring (J44.1)
J44.9

Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk obstruktiv:
luftveissykdom INA
lungesykdom INA

J45

Astma
Ekskl: akutt alvorlig astma (J46)

eosinofil astma (J82)
kronisk astmatisk (obstruktiv) bronkitt (J44.-)
kronisk obstruktiv astma (J44.-)
lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)
status asthmaticus(J46)
J45.0

Hovedsakelig allergisk astma

Allergisk:
bronkittINA
rinitt med astma

Atopisk astma
Eksogen allergisk astma
Høysnue med astma
J45.1

Ikke-allergisk astma

Endogen ikke-allergisk astma
Idiosynkratisk astma
J45.8

Blandet astma

Kombinasjon av tilstander under J45.0 og J45.1
J45.9

Uspesifisert astma

Astma med sen symptomdebut
Astmatisk bronkitt INA

J46

Akutt alvorlig astma
Status asthmaticus

J47

Bronkiektasi
Bronkiolektasi
Ekskl: medfødt bronkiektasi (Q33.4)
tuberkuløs bronkiektasi (aktiv sykdom) (A15-A16)

Lungesykdommer som skyldes ytre stoffer (J60-J70)
Ekskl: astma klassifisert i J45.-

J60

Pneumokoniose som skyldes kullstøv
Antrakose
Antrakosilikose
Kullarbeiderlunge
Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)
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Pneumokoniose som skyldes asbest og andre mineralfibre
Asbestose
Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)
pleuraplakk med asbestose (J92.0)

J62

Pneumokoniose som skyldes stenstøv
Inkl: silikofibrose (massiv) i lunge
Ekskl: pneumokoniose med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J62.0

Pneumokoniose som skyldes talkum

J62.8

Pneumokoniose som skyldes annet stenstøv

Silikose INA

J63

Pneumokoniose som skyldes annet uorganisk støv
Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J63.0

Aluminiose (i lunge)

J63.1

Bauxittfibrose (i lunge)

J63.2

Berylliose

J63.3

Grafittfibrose (i lunge)

J63.4

Siderose

J63.5

Stannose

J63.8

Pneumokoniose som skyldes annet spesifisert uorganisk støv

J64

Uspesifisert pneumokoniose
Ekskl: med tuberkulose i A15-A16 (J65)

J65

Pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose
Enhver tilstand i J60-J64 med tuberkulose, alle typer i A15-A16

J66

Luftveissykdom som skyldes spesifikt organisk støv
Ekskl: bagassose (J67.1)

lungesykdom som skyldes organisk støv (J67.-)
reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom (J68.3)
treskerlunge (J67.0)
J66.0

Byssinose

Luftveissykdom som skyldes bomullsstøv
J66.1

Linarbeidersykdom

J66.2

Cannabinose

J66.8

Luftveissykdom som skyldes annet spesifikt organisk støv (brukes ikke i Norge)

J67

Lungesykdom som skyldes organisk støv
Inkl: hypersensitivitetspneumonitt som skyldes innåndet organisk støv og partikler av

sopp, strålesopp eller annen opprinnelse
Ekskl: tilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.0)

J67.0
ICD-10

Treskerlunge
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Høystøvsykdom
Slåttekarlunge
J67.1

Bagassose

Bagass-:
pneumonitt
sykdom

J67.2

Fugleelskerlunge

Duehandlersykdom eller -lunge
Fuglehandlerlunge
Undulathandlersykdom eller -lunge
J67.3

Suberose

Korkarbeidersykdom eller -lunge
Korkhandlersykdom eller -lunge
J67.4

Maltarbeiderlunge

Alveolitt som skyldes Aspergillus clavatus
J67.5

Soppdyrkerlunge

J67.6

Lønneavbarkingslunge

Alveolitt som skyldes Cryptostroma corticale
Cryptostromose
J67.7

Luftkondisjonerings- og luftfukterlunge

Allergisk alveolitt som skyldes sopp, termofile actinomycetes og andre organismer som
vokser i ventilasjonssystemer [luftkondisjonseringssystemer]
J67.8

Lungesykdom som skyldes annet spesifisert organisk støv

Fiskemelarbeiderlunge
Kaffearbeiderlunge
Ostevaskerlunge
Pelsberederlunge
Sequoiose
J67.9

Lungesykdom som skyldes uspesifisert organisk støv

Allergisk alveolitt (eksogen) INA
Hypersensitivitetspneumonitt INA

J68

Lungesykdommer som skyldes innånding av kjemikalier, gasser,
røyk og damp
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

J68.0

Bronkitt og pneumonitt som skyldes kjemikalier, gasser, røyk og damp

Kjemisk bronkitt (akutt)
J68.1

Lungeødem forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp

Kjemisk lungeødem (akutt)
J68.2

Inflammasjon i øvre luftveier forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp, ikke
klassifisert annet sted

J68.3

Andre akutte og subakutte lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser,
røyk og damp

Reaktivt luftveisdysfunksjonssyndrom
J68.4

Kroniske lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp
Emfysem (diffust/kronisk)
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) som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og
damp

Lungefibrose (kronisk)
Obliterativ bronkiolitt
(kronisk/subakutt)

)

J68.8

Andre spesifiserte åndedrettstilstander som skyldes innånding av kjemikalier,
gasser, røyk og damp

J68.9

Uspesifisert åndedrettstilstand som skyldes innånding av kjemikalier, gasser,
røyk og damp

J69

Lungesykdom forårsaket av faste stoffer og væsker
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: aspirasjonssyndromer hos nyfødt (P24.-)

J69.0

Pneumoni forårsaket av mat og oppkast

Aspirasjonspneumoni (forårsaket av):
magesekresjon [magesafter]
mat (oppgulpet)
melk
oppkast
INA
Ekskl: Mendelsons syndrom (J95.4)

J69.1

Pneumoni forårsaket av oljer og essenser

Lipoid pneumoni
J69.8

Pneumoni forårsaket av andre faste stoffer og væsker

Pneumoni forårsaket av blodaspirasjon

J70

Åndedrettstilstander forårsaket av annen ytre påvirkning
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.

J70.0

Akutte pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling

Strålingspneumonitt
J70.1

Kroniske og andre pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling

Lungefibrose etter bestråling
J70.2

Akutte legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
J70.3

Kroniske legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
J70.4

Uspesifisert legemiddelutløst interstitiell lungesykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
J70.8

Åndedrettstilstander forårsaket av andre spesifiserte ytre stoffer

J70.9

Åndedrettstilstander forårsaket av uspesifiserte ytre stoffer

Andre luftveissykdommer med primær innvirkning på
interstitium(J80-J84)
J80

Respiratorisk distressyndrom hos voksne [ARDS]
Akutt eller kronisk lungesviktsyndrom hos voksne
Sykdom med hyaline membraner hos voksne
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Lungeødem
Akutt lungeødem
Lungestuvning (passiv)
Ekskl: hypostatisk pneumoni (J18.2)
lungeødem:
kjemisk (akutt) (J68.1)
med opplysning om hjertesykdom INA eller hjertesvikt (I50.1)
som skyldes ytre stoffer (J60-J70)

J82

Lungeeosinofili, ikke klassifisert annet sted
Eosinofil astma
Løfflers pneumoni
Tropisk (lunge-)eosinofili INA
Ekskl: som skyldes:
aspergillose (B44.-)
legemidler (J70.2-J70.4)
spesifisert parasittinfeksjon (B50-B83)
systemisk bindevevssykdom (M30-M36)

J84

Andre interstitielle lungesykdommer
Ekskl: interstitielt emfysem (J98.2)

legemiddelutløste interstitielle lungesykdommer (J70.2-J70.4)
lungesykdom som skyldes ytre stoffer (J60-J70)
lymfoid interstitiell pneumonitt som følge av humant immunsviktvirus-sykdom
[hiv-sykdom](B22.1)
J84.0

Alveolære og parietoalveolære tilstander

Alveolær proteinose
Pulmonal alveolær mikrolitiasis (microlithiasis alveolaris pulmonum)
J84.1

Annen interstitiell lungesykdom med fibrose

Diffus lungefibrose
Fibroserende alveolitt (kryptogen)
Hamman-Richs sykdom
Idiopatisk lungefibrose
«Usual interstitial pneumonia» (UIP)
Ekskl: lungefibrose (kronisk):
etter bestråling (J70.1)
som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk eller damp (J68.4)

J84.8

Annen spesifisert interstitiell lungesykdom

J84.9

Uspesifisert interstitiell lungesykdom

Interstitiell lungebetennelse INA

Purulente og nekrotiske tilstander i nedre luftveier (J85-J86)
J85

Abscess i lunge (pulmo) og mediastinum

J85.0

Gangren og nekrose i lunge

J85.1

Lungeabscess med pneumoni
Ekskl: med pneumoni som skyldes spesifisert organisme (J09-J16)

J85.2

Lungeabscess uten pneumoni

Lungeabscess INA
Direktoratet for e-helse
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Abscess i mediastinum

Pyotoraks (empyema pleurae)
Inkl: abscess i:
brysthinne (pleura)
brystregion

empyem
pyopneumotoraks
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: som skyldes tuberkulose (A15-A16)
J86.0

Pyotoraks med fistel

J86.9

Pyotoraks uten fistel

Andre sykdommer i brysthinne (pleura)(J90-J94)
J90

Pleuraeffusjon , ikke klassifisert annet sted
Pleuritt med effusjon
Ekskl: kyløs (pleura)effusjon (J94.0)
pleuritt INA(R09.1)
tuberkuløs (A15-A16)

J91 * Pleuraeffusjon ved tilstander klassifisert annet sted
J92

Pleuraplakk
Inkl: pleurafortykkelse

J92.0

Pleuraplakk med tilstedeværelse av asbest

J92.9

Pleuraplakk uten asbest

Pleuraplakk INA

J93

Pneumotoraks
Ekskl: pneumotoraks:
medfødt eller perinatal (P25.1)
traumatisk (S27.0)
tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)

pyopneumotoraks (J86.-)
J93.0

Spontan overtrykkspneumotoraks

J93.1

Annen spontanpneumotoraks

J93.8

Annen spesifisert pneumotoraks

J93.9

Uspesifisert pneumotoraks

J94

Andre tilstander i brysthinne (pleura)
Ekskl: pleuritt INA(R09.1)

traumatisk:
hemopneumotoraks (S27.2)
hemotoraks (S27.1)

tuberkuløse tilstander i brysthinne (aktiv sykdom) (A15-A16)
J94.0

Kyløs effusjon

Kyliform effusjon
ICD-10
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J94.1

Fibrotoraks

J94.2

Hemotoraks

Hemopneumotoraks
J94.8

Andre spesifiserte tilstander i brysthinne

Hydrotoraks
J94.9

Uspesifisert tilstand i brysthinne

Andre sykdommer i åndedrettssystemet (J95-J99)
J95

Åndedrettsforstyrrelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer,
ikke klassifisert annet sted
Ekskl: emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)

pulmonale tilstander som skyldes stråling (J70.0-J70.1)
J95.0

Funksjonsfeil ved trakeostomi

Blødning fra trakeostoma
Infeksjon ved trakeostoma
Obstruksjon i trakeostomi
Trakeoøsofageal fistel etter trakeostomi
J95.1

Akutt lungeinsuffisiens etter torakal kirurgi

J95.2

Akutt lungeinsuffisiens etter ikke-torakal kirurgi

J95.3

Kronisk lungeinsuffisiens etter kirurgi

J95.4

Mendelsons syndrom
Inkl: Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi
Ekskl: som komplikasjon ved/i:
barseltid (O89.0)
fødsel og forløsning (O74.0)
svangerskap (O29.0)

J95.5

Subglottisk stenose etter medisinske prosedyrer

J95.8

Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser etter medisinske prosedyrer

J95.9

Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse etter medisinske prosedyrer

J96

Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted
Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategorien J96:
0 Type I [hypoksi uten hyperkapni]
1 Type II [hypoksi med hyperkapni]
9 Uspesifisert type
Ekskl: kardiorespiratorisk svikt (R09.2)
respirasjonsstans (R09.2)
respirasjonssvikt etter medisinske prosedyrer (J95.-)
respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)
respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)

J96.0

Akutt respirasjonssvikt

J96.1

Kronisk respirasjonssvikt

J96.9

Uspesifisert respirasjonssvikt

J98

Andre åndedrettsforstyrrelser
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Ekskl: apné:
hos nyfødte (P28.4)
INA(R06.8)

søvnapné (G47.3)
hos nyfødt (P28.3)

J98.0

Sykdommer i bronkier, ikke klassifisert annet sted

Bronkolitiasis
Forkalkning )
Stenose

) i bronkier

Sår

)

Trakeobronkial:
dyskinesi
kollaps

J98.1

Pulmonal kollaps

Atelektase
Lungekollaps
Ekskl: atelektase:
hos nyfødte (P28.0-P28.1)
tuberkuløs (aktiv sykdom) (A15-A16)

J98.2

Interstitielt emfysem

Mediastinalt emfysem
Ekskl: emfysem:
hos foster og nyfødt (P25.0)
kirurgisk (subkutant) (T81.8)
traumatisk subkutant (T79.7)
INA(J43.9)

J98.3

Kompensatorisk emfysem

J98.4

Annen lungeforstyrrelse

Cystisk lungesykdom (ervevet)
Forkalkning i lunge
Lungesykdom INA
Pulmolitiasis
J98.5

Sykdommer i mediastinum, ikke klassifisert annet sted
Brokk
)
Fibrose

) i mediastinum

Retraksjon )

Mediastinitt
Ekskl: abscess i mediastinum(J85.3)
J98.6

Forstyrrelser i mellomgulv

Diafragmaparalyse
Diafragmatitt
Mellomgulvsrelaksasjon
Ekskl: medfødt misdannelse av mellomgulv IKAS(Q79.1)
mellomgulvsbrokk (K44.-)
medfødt (Q79.0)

J98.8
ICD-10
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Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse

Åndedrettssykdom (kronisk) INA

J99 * Åndedrettsforstyrrelser som symptom ved sykdommer klassifisert
annet sted
J99.0 *

Reumatoid lungesykdom (M05.1†)

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:
lupus erythematosus [SLE](M32.1†)
sklerose (M34.8†)

J99.8 *

Åndedrettsforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Åndedrettsforstyrrelser ved:
amøbeinfeksjon (A06.5†)
ankyloserende spondylitt (M45†)
kryoglobulinemi (D89.1†)
sporotrikose (B42.0†)
syfilis (A52.7†)
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Kapittel XI
Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
K00-K14
Sykdommer i munnhule, spyttkjertler og kjever
K20-K31
Sykdommer i spiserør, magesekk og tolvfingertarm
K35-K38
Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
K40-K46
Brokk
K50-K52
Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt
K55-K64
Andre tarmsykdommer
K65-K67
Sykdommer i bukhinne
K70-K77
Sykdommer i lever
K80-K87
Forstyrrelser i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel
K90-K93
Andre sykdommer i fordøyelsessystemet
Stjernekategorier
K23* Manifestasjoner i spiserør av sykdommer klassifisert annet sted
K67* Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert annet sted
K77* Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted
K87* Manifestasjoner i galleblære, galleveier og bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted
K93* Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert annet sted

Sykdommer i munnhule (cavum oris), spyttkjertler og kjever
(K00-K14)
K00

Forstyrrelser i tannutvikling og -frembrudd
Ekskl: retinerte tenner (K01.-)

K00.0

Tannagenesi

Anodonti
Hypodonti
Oligodonti
K00.1

Overtallige tenner

Distomolær
Fjerde molar
Mesiodens
Paramolær
K00.2

Unormal størrelse og form på tenner

Dens:
ICD-10
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evaginatus
in dente
invaginatus

Emaljeperler
Fusjon

)

Sammenvoksing ) av tenner
Tvillingvekst

)

Koniske tenner
Makrodonti
Mikrodonti
Taurodontia
Tuberculum paramolare
Ekskl: tuberculum Carabelli, som anses som normal variant og ikke skal kodes
K00.3

Emaljeopasiteter

Dental fluorose
Emaljeflekker som ikke skyldes fluor
Flekker på emalje
Ekskl: tannbelegg [avleiringer] (K03.6)
K00.4

Forstyrrelser i tanndannelse

Aplasi og hypoplasi av sement
Emaljehypoplasi (neonatal/postnatal/prenatal)
Regional odontodysplasi
Tanndilaserasjon
Turners tann
Ekskl: flekkede tenner (K00.3)
Hutchinsons tenner og bringebærmolarer ved medfødt syfilis (A50.5)
K00.5

Arvelige forstyrrelser i tannstruktur, ikke klassifisert annet sted

Amelogenesis imperfecta
Dentindysplasi
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Skalltenner
K00.6

Forstyrrelser i tannfrembrudd

Forsinket melketannfelling
Natal

) tann

Neonatal )

Prematur(t):
felling av melketenner
tannfrembrudd

Tidlig frembrudd
K00.7

Plager ved tannfrembrudd

K00.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i tannutvikling

Essensiell misfarging av tenner INA
Misfarging under tanndannelsen
K00.9

Uspesifisert forstyrrelse i tannutvikling

Forstyrrelse i odontogenese INA

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)

K01

321

Retinerte tenner
Ekskl: retinerte tenner med unormal stilling av disse eller nabotenner (K07.3)

K01.0

Retinert tann uten frembruddshinder

En retinert tann uten frembruddshinder er en tann som ikke er brutt frem i normal tid,
selv om den ikke er fysisk hindret av en annen tann.
K01.1

Retinert tann med frembruddshinder fra annen tann

En retinert tann med frembruddshinder fra annen tann er en tann som ikke er brutt frem
fordi den er blitt hindret av en annen tann.

K02

Tannkaries

K02.0

Emaljekaries

Hvitflekklesjoner [begynnende karies]
K02.1

Dentinkaries

K02.2

Rotkaries

K02.3

Stanset karies

Kronisk karies
K02.4

Infantil melanodonti (brukes ikke i Norge)

Melanodontoklasi
K02.5

Karies med pulpaeksponering

K02.8

Annen spesifisert karies

K02.9

Uspesifisert karies

K03

Andre sykdommer i tennenes hardvev
Ekskl: bruxisme (F45.8)

tanngnissing INA(F45.8)
tannkaries (K02.-)
K03.0

Tannattrisjon

K03.1

Tannabrasjon

Kileformet defekt INA
Tannabrasjon:
habituell
rituell
som skyldes tannkrem
tradisjonell
yrkesmessig

K03.2

Tannerosjon

Tannerosjon:
idiopatisk
som skyldes:
kosthold
legemidler
stadige brekninger
yrkesmessig
INA

K03.3

Patologisk resorpsjon av tenner

Intern pulpagranulom
ICD-10
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Resorpsjon av tenner (ekstern)
K03.4

Hypersementose

Sementhyperplasi
K03.5

Ankylose av tenner

K03.6

Tannbelegg og tannstein

Misfarging av tenner:
ytre INA
INA

Tannbelegg (som skyldes):
betel
grønt
materia alba
oransje
svart
tobakk

Tannsten :
subgingival
supragingival

K03.7

Posteruptiv misfarging i tennenes hardvev
Ekskl: tannbelegg [avleiringer] (K03.6)

K03.8

Andre spesifiserte sykdommer i tennenes hardvev

Bestrålt emalje
Sensitivt dentin
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst.
K03.9

K04
K04.0

Uspesifisert sykdom i tennenes hardvev

Sykdommer i pulpa og periapikalt vev
Pulpitt

Pulpitt:
INA
akutt
kronisk (hyperplastisk)(ulcerøs)
irreversibel
reversibel

K04.1

Pulpanekrose

Pulpagangren
K04.2

Pulpadegenerasjon

Dentikler
Pulpa-:
forkalkning
stener

K04.3

Unormal hardvevsdannelse i pulpa

Sekundært eller irregulært dentin
K04.4

Akutt apikal periodontitt utgått fra pulpa

Akutt apikal periodontitt INA
K04.5

Kronisk apikal periodontitt

Apikalt eller periapikalt granulom
Kronisk periradikulær periodontitt
Direktoratet for e-helse
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Rotspissgranulom
K04.6

Periapikal abscess med fistel
Dental

) abscess med fistel

Dentoalveolær )

K04.7

Periapikal abscess uten fistel
Dental
)
Dentoalveolær ) abscess INA
Periapikal

K04.8

)

Rotcyste

Cyste:
apikal (periodontal)
periapikal
residual radikulær
Ekskl: lateral periodontal cyste (K09.0)

K04.9

K05
K05.0

Andre og uspesifiserte sykdommer i pulpa og periapikalt vev

Gingivitt og periodontale sykdommer
Akutt gingivitt
Ekskl: akutt nekrotiserende ulcerøs gingivitt (A69.1)

gingivostomatititt med herpesvirus [herpes simplex] (B00.2)
K05.1

Kronisk gingivitt

Gingivitt (kronisk):
deskvamativ
hyperplastisk
ukomplisert marginal
ulcerøs
INA

K05.2

Akutt periodontitt

Akutt perikoronitt
Periodontal abscess
Ekskl: akutt apikal periodontitt (K04.4)
periapikal abscess (K04.7)
med fistel (K04.6)

K05.3

Kronisk periodontitt

Kronisk perikoronitt
Periodontitt:
komplisert
ukomplisert
INA

K05.4

Juvenil periodontitt

K05.5

Andre spesifiserte periodontale sykdommer

K05.6

Uspesifisert periodontal sykdom

K06

Andre tilstander i tannkjøtt (gingiva) og tannløs kjevekam
Ekskl: atrofi av tannløs kjevekam (K08.2)

gingivitt:
ICD-10
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akutt (K05.0)
kronisk (K05.1)
INA(K05.1)

K06.0

Tannkjøttretraksjon

Tannkjøttretraksjon (generalisert/lokalisert/etter infeksjon/etter operasjon)
K06.1

Tannkjøtthyperplasi

Fibromatose i tannkjøtt
K06.2

Traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam

Irritasjonshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi]
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: åpent sår på leppe og i munnhule (S01.5)
K06.8

Andre spesifiserte tilstander i tannkjøtt og tannløs kjevekam

Fibrøs epulis
Kjempecelleepulis
Fibrøs kjevekam
Perifert kjempecellegranulom
Teleangiektatisk (pyogent) granulom i tannkjøtt
K06.9

K07

Uspesifisert tilstand i tannkjøtt og tannløs kjevekam

Dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon]
Ekskl: halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt (Q67.4)

unilateral kondylær hyperplasi eller hypoplasi (K10.8)
K07.0

Stort avvik i kjevestørrelse

Hyperplasi, hypoplasi av:
overkjeve
underkjeve

Makrognati av underkjeve/overkjeve
Mikrognati av underkjeve/overkjeve
Ekskl: akromegali (E22.0)
Robins syndrom (Q87.0)
K07.1

Anomali i forholdet mellom kjever og skallebasis

Asymmetri i kjeve
Prognati av (underkjeve/overkjeve)
Retrognati av (underkjeve/overkjeve)
K07.2

Anomali i forholdet mellom tannbuene

Distal okklusjon
Kryssbitt (foran/bak)
Mesial okklusjon
Midtlinjeforskyvning av tannbue
Overbitt (kraftig):
dypt
horisontalt
vertikalt

Saksebitt
Åpent bitt (foran/bak)
K07.3

Anomali i tannstilling
Forskyvning
)
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Mellomrom (diastema) )
Rotasjon

) (mellom/av) tann eller tenner

Trangstilling

)

Transposisjon

)

Unormal avstand

)

Ikke-frembrutte og innkilte tenner med unormal stilling av disse og nabotenner
Ekskl: ikke-frembrutte og innkilte tenner som ikke har unormal stilling (K01.-)
K07.4

Uspesifisert malokklusjon

K07.5

Dentofaciale funksjonsforstyrrelser

Malokklusjon som skyldes:
munnpusting
unormal svelging
uvaner med tunge, leppe eller finger

Unormalt sambitt
Ekskl: bruxisme (F45.8)
tanngnissing INA(F45.8)
K07.6

Kjeveleddslidelser

Costens kompleks eller syndrom
Forstyrrelser i kjeveledd
Kjeveleddsdysfunksjonssyndrom
Knaking i kjeveledd
Ekskl: aktuell:
forstrekking av kjeve (S03.4)
luksasjon av kjeveledd (S03.0)

K07.8

Andre spesifiserte dentofaciale anomalier

K07.9

Uspesifisert dentofacial anomali

K08

Andre forstyrrelser i tenner og støttevev

K08.0

Tap av tenner som følge av systemiske årsaker

K08.1

Manglende tenner som følge av ulykke/uhell, uttrekking eller lokal periodontal
sykdom

K08.2

Atrofi av tannløs kjevekam

K08.3

Gjenstående tannrot

K08.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i tenner og støttevev

Forstørrelse av kjevekam INA
Irregulært kjevefremspring
Tannverk INA
Kjevespalte
Spalte i kjevekammen [alveolarprosessen]
K08.9

K09

Uspesifisert forstyrrelse i tenner og støttevev

Cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted
Inkl: lesjoner som har histologiske trekk både fra aneurysmal cyste og annen fibro-ossøs

tilstand
Ekskl: radikulær cyste (K04.8)
ICD-10
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Odontogene utviklingscyster

Cyste (i/ved):
frembrudd
lateral periodontal
primordial
tannbærende
tannkjøtt

K09.1

Utviklingscyster (ikke-odontogene) i munnregion

Cyste (i):
nasolabial [nasoalveolær]
nasopalatinkanalen [canalis incisivus]

K09.2

Andre cyster i kjeve

Cyste i kjeve:
aneurysmal
hemoragisk
traumatisk
INA
Ekskl: latent bencyste i kjeve (K10.0)

Stafnes cyste (K10.0)
K09.8

Andre spesifiserte cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted
Dermoidcyste
)
Epidermoidcyste

) i munn

Lymfoepitelialcyste )

Epsteins perle
K09.9

K10
K10.0

Uspesifisert cyste i munnregion

Andre sykdommer i kjever
Utviklingsforstyrrelser i kjever

Latent bencyste i kjeve
Stafnes cyste
Torus:
mandibularis
palatinus

K10.1

Sentralt kjempecellegranulom

Kjempecellegranulom INA
Ekskl: perifert kjempecellegranulom (K06.8)
K10.2

Betennelsestilstander i kjeve
Osteomyelitt (neonatal)

)

Osteoradionekrose

)

Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst) ) i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Ostitt

)

Periostitt

)

Sekvester i kjeveben
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst
eller legemiddel hvis legemiddelutløst.
K10.3

Alveolitt i kjever

Alveolærostitt
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Tørr alveol («dry socket»)
K10.8

Andre spesifiserte sykdommer i kjever
Eksostose

) i kjeve

Fibrøs dysplasi )

Kjerubisme
Unilateral kondylær:
hyperplasi
hypoplasi

K10.9

K11

Uspesifisert sykdom i kjever

Sykdommer i spyttkjertler

K11.0

Spyttkjertelatrofi

K11.1

Spyttkjertelhypertrofi

K11.2

Sialadenitt
Ekskl: kusma (B26.-)

uveoparotidfeber [Heerfordt](D86.8)
K11.3

Spyttkjertelabscess

K11.4

Spyttkjertelfistel
Ekskl: medfødt spyttkjertelfistel (Q38.4)

K11.5

Sialolitiasis
Forkalkning )
Sten

K11.6

) i spyttkjertel eller spyttkjertelgang

Spyttkjertelmukocele

Mukøs:
• ekstravasasjonscyste ) i spyttkjertel
)
• retensjonscyste

Ranula
K11.7

Spyttsekresjonsforstyrrelser

Hyperptyalisme [økt salivasjon]
Hypoptyalisme [nedsatt salivasjon]
Xerostomi
Ekskl: munntørrhet INA(R68.2)
K11.8

Andre spesifiserte sykdommer i spyttkjertler

Benign lymfoepitelial lesjon i spyttkjertel
Mikulicz' syndrom
Nekrotiserende sialometaplasi
Sialektase
Stenose ) av spyttkjertelgang
Striktur )
Ekskl: sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0)

K11.9

Uspesifisert sykdom i spyttkjertel

Sialoadenopati INA

K12
ICD-10

Stomatitt (stomatitis) og relaterte lesjoner
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Ekskl: cancrum oris(A69.0)

gangrenøs stomatitt (A69.0)
gingivostomatitt med herpesvirus [herpes simplex] (B00.2)
keilitt (K13.0)
noma (A69.0)
K12.0

Tilbakevendende munnskåld

Aftøs stomatitt
Bednars afte
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Periodisk aftøst sår
Stomatitis herpetiformis
K12.1

Andre former for stomatitt

Stomatitt (ved):
protese
ulcerøs
vesikulær
INA

K12.2

Cellulitt og abscess i munn

Cellulitt i munn(gulv)
Submandibulær abscess
Ekskl: abscess (i):
periapikal (K04.6-K04.7)
periodontal (K05.2)
peritonsillær (J36)
spyttkjertel (K11.3)
tunge (K14.0)

K12.3

Oral mukositt (ulcerøs)

Mukositt (oral)(orofaryngeal):
INA
legemiddelutløst
strålingsindusert
viral

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ekstern årsak.
Ekskl: mukositt (ulcerøs) i:
fordøyelseskanalen (unntatt munnhule og orofarynks) (K92.8)

K13

Andre sykdommer i lepper (labium) og munnslimhinne
Inkl: epiteliale forstyrrelser i tunge
Ekskl: cyste i munnregion (K09.-)

stomatitt og relaterte lesjoner (K12.-)
sykdommer i tunge (K14.-)
visse forstyrrelser i tannkjøtt og tannløs kjevekam (K05-K06)
K13.0

Sykdommer i lepper

Cheilodyni
Cheilose
Keilitt (cheilitis):
angulær
eksfoliativ
glandulær
INA
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Perlèche IKAS
Ekskl: ariboflavinose (E53.0)
keilitt som skyldes strålingsrelaterte lidelser (L55-L59)
perlèche som skyldes:
candidainfeksjon (B37.8)
riboflavinmangel (E53.0)

K13.1

Kinn- og leppebiting

K13.2

Leukoplaki og andre forstyrrelser i munnepitel, inkludert tunge
Erytroplaki

)

Leukoødem

) i munnepitel, inkludert tunge

Lichen planus

)

Lichenoide reaksjoner )

Leukoeratosis nicotina palati
Ekskl: hårlignende leukoplaki (K13.3)
K13.3

Hårlignende leukoplaki

K13.4

Granulom og granulomlignende lesjoner i munnslimhinne
Eosinofilt granulom

)

Teleangiektatisk (pyogent) granulom ) i munnslimhinne
Verrukøst xantom

K13.5

)

Submukøs fibrose i munn

Submukøs fibrose i tunge
K13.6

Irritasjonshyperplasi i munnslimhinne
Ekskl: irritasjonshyperplasi på tannløse kjevekammer [protesehyperplasi] (K06.2)

K13.7

Andre og uspesifiserte lesjoner i munnslimhinne

Fokal oral mucinose

K14

Sykdommer i tunge (lingua)
Ekskl: erytroplaki

)

fokal epitelial hyperplasi )i tunge (K13.2)
leukoplaki

)

leukoødem

)

hårlignende leukoplaki (K13.3)
makroglossi (medfødt) (Q38.2)
submukøs fibrose i tunge (K13.5)
K14.0

Glossitt
Abscess

)

Ulcerasjon (traumatisk) ) i tunge
Ekskl: atrofisk glossitt (K14.4)

K14.1

Geografisk tunge

Benign migrerende glossitt
Glossitis areata exfoliativa
K14.2

ICD-10

Median romboid glossitt
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Hypertrofi av tungepapiller

Belagt tunge
Hypertrofi av bladpapiller
Lingua villosa nigra
Svarthårtunge
K14.4

Atrofi av tungepapiller

Atrofisk glossitt
K14.5

Foldet tunge

Furet tunge
Skrotal tunge
Spaltet tunge
Ekskl: spaltet tunge, medfødt (Q38.3)
K14.6

Glossodyni

Glossopyrose
Smertefull tunge
K14.8

Andre spesifiserte sykdommer i tunge
Atrofi

)

Forstørrelse )
Hypertrofi ) (av) tunge
Riflet

K14.9

)

Uspesifisert sykdom i tunge

Glossopati INA

Sykdommer i spiserør (oesophagus), magesekk
(ventriculus) og tolvfingertarm (duodenum)(K20-K31)
Ekskl: mellomgulvsbrokk, herunder hiatushernie (K44.-)

K20

Øsofagitt
Abscess i spiserør
Øsofagitt:
kjemisk
peptisk
INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: erosjon av spiserør (K22.1)
med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.0)
refluksøsofagitt (K21.0)

K21
K21.0

Gastroøsofageal reflukssykdom
Gastroøsofageal reflukssykdom med øsofagitt

Refluksøsofagitt
K21.9

Gastroøsofageal reflukssykdom uten øsofagitt

Øsofageal refluks INA

K22

Andre sykdommer i spiserør (oesophagus)
Ekskl: øsofagusvaricer (I85.-)

K22.0

Akalasi av magemunn
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Akalasi INA
Kardiospasme
Ekskl: medfødt kardiospasme (Q39.5)
K22.1

Sår i spiserør

Erosjon i spiserør
Sår i spiserør:
forårsaket av (inntak av):
kjemikalier
legemidler
soppinfeksjon
peptisk
ulcerøs øsofagitt
INA

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
K22.2

Obstruksjon av spiserør
Forsnevring )
Kompresjon ) av spiserør
Stenose

)

Striktur

)

Øsofageal membran (ervervet)
Ekskl: fremmedlegeme i normalt spiserør (T18.1)
medfødt
stenose eller striktur av spiserør (Q39.3)
øsofageal membran (Q39.4)

K22.3

Perforasjon av spiserør

Ruptur i spiserør
Ekskl: traumatisk perforasjon av (torakalt) spiserør (S27.8)
K22.4

Øsofagusdyskinesi

Diffus øsofagusspasme
Korketrekkerspiserør
Spasme i spiserør
Ekskl: kardiospasme (K22.0)
K22.5

Ervervet øsofagusdivertikkel
Ekskl: medfødt øsofagusdivertikkel (Q39.6)

K22.6

Gastroøsofagealt sår- og blødningssyndrom

Mallory-Weiss' syndrom
K22.7

Barretts øsofagus

Barretts:
sykdom
syndrom
Ekskl: Barretts ulcus(K22.1)

K22.8

Andre spesifiserte sykdommer i spiserør

Blødning i spiserør INA
K22.9

ICD-10

Uspesifisert sykdom i spiserør
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K23 * Manifestasjoner i spiserør (oesophagus) av sykdommer klassifisert
annet sted
K23.0 * Tuberkuløs øsofagitt (A18.8†)
K23.1 * Megaøsofagus ved Chagas' sykdom (B57.3†)
K23.8 * Manifestasjoner i spiserør av andre sykdommer klassifisert annet sted

K25

Sår i magesekk (ulcus ventriculi)
Følgende inndeling på firetegnsnivå brukes i kategoriene K25-K28:
.0 Akutt med blødning
.1 Akutt med perforasjon
.2 Akutt med både blødning og perforasjon
.3 Akutt uten blødning eller perforasjon
.4 Kronisk eller uspesifisert med blødning
.5 Kronisk eller uspesifisert med perforasjon
.6 Kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon
.7 Kronisk uten blødning eller perforasjon
.9 Uspesifisert som akutt eller kronisk, uten blødning eller perforasjon

[Se foran K25 for inndeling]
Inkl: erosjon (akutt) av magesekk
sår (peptisk) i:
mageport
magesekk (ventriculus gastrii)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis
legemiddelutløst.
Ekskl: akutt hemoragisk erosiv gastritt (K29.0)
magesår INA(K27.-)

K26

Sår i tolvfingertarm (ulcus duodeni)
[Se foran K25 for inndeling]
Inkl: erosjon (akutt) i tolvfingertarm
sår (peptisk) (i):
postpylorisk
tolvfingertarm

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel, hvis
legemiddelutløst.
Ekskl: magesår INA(K27.-)

K27

Magesår, uspesifisert lokalisasjon
[Se foran K25 for inndeling]
Inkl: gastroduodenalt sår INA
magesår (peptisk) INA
Ekskl: peptisk sår hos nyfødt (P78.8)

K28

Gastrojejunalt sår
[Se foran K25 for inndeling]
Inkl: sår (peptisk) eller erosjon:
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gastrointestinalt
gastrojejunalt
gastrokolisk
i anastomose
i stomi
jejunalt
Ekskl: primært sår i tynntarm (K63.3)

K29

Gastritt (gastritis) og duodenitt (duodenitis)
Ekskl: eosinofil gastritt eller gastroenteritt (K52.8)

Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4)
K29.0

Akutt hemoragisk gastritt

Akutt (erosiv) gastritt med blødning
Ekskl: erosjon (akutt) av magesekk (K25.-)
K29.1

Annen akutt gastritt

K29.2

Alkoholisk gastritt

K29.3

Kronisk overfladisk gastritt

K29.4

Kronisk atrofisk gastritt

Atrofi av ventrikkelslimhinne
K29.5

Uspesifisert kronisk gastritt

Kronisk gastritt i:
antrum
fundus

K29.6

Annen spesifisert gastritt

Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriers sykdom
Ekskl: med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.-)
med Helicobacter pylori-assosiert kronisk gastritt (K29.5)
K29.7

Uspesifisert gastritt

K29.8

Duodenitt

K29.9

Uspesifisert gastroduodenitt

K30

Funksjonell dyspepsi
Fordøyelsesbesvær
Ekskl: dyspepsi:
nervøs (F45.3)
nevrotisk (F45.3)
psykogen (F45.3)
INA (R10.1)

halsbrann (R12)

K31

Andre sykdommer i magesekk (ventriculus) og tolvfingertarm
(duodenum)
Inkl: funksjonelle forstyrrelser i magesekk
Ekskl: divertikkel i tolvfingertarm (K57.0-K57.1)
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gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)
K31.0

Akutt ventrikkeldilatasjon

Akutt utvidelse av magesekk
K31.1

Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne

Pylorusstenose INA
Ekskl: medfødt eller infantil pylorusstenose (Q40.0)
K31.2

Timeglassformet striktur og stenose av magesekk
Ekskl: medfødt timeglassmagesekk (Q40.2)

timeglasskontraksjon av magesekk (K31.8)
K31.3

Pylorusspasme, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: pylorusspasme:
medfødt eller infantil (Q40.0)
nevrotisk (F45.3)
psykogen (F45.3)

K31.4

Magedivertikkel
Ekskl: medfødt divertikkel i magesekk (Q40.2)

K31.5

Obstruksjon av tolvfingertarm

Duodenal ileus (kronisk)
Forsnevring
Konstriksjon )
Stenose

) av tolvfingertarm

Striktur

)

Ekskl: medfødt stenose i tolvfingertarm (Q41.0)

K31.6

Fistel i magesekk og tolvfingertarm

Gastrojejunokolisk fistel
Gastrokolisk fistel
K31.7

Polypp i magesekk og tolvfingertarm
Ekskl: adenomatøs polypp i magesekk (D13.1)

K31.8

Andre spesifiserte sykdommer i magesekk og tolvfingertarm

Aklorhydri
Gastroptose
Manglende magesyre
Timeglasskontraksjon av magesekk
K31.9

Uspesifisert sykdom i magesekk og tolvfingertarm

Sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix
vermiformis)(K35-K38)
K35

Akutt appendisitt (appendicitis acuta)

K35.2

Akutt appendisitt med generalisert peritonitt

Appendisitt (akutt) med generalisert (diffus) peritonitt etter ruptur eller perforasjon
K35.3

Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt

Akutt appendisitt (med eller uten perforasjon eller ruptur) med peritonitt
lokalisert
INA
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Akutt appendisitt med peritoneal abscess
K35.8

Akutt appendisitt, annen og uspesifisert

Akutt appendisitt uten anmerkning om lokalisert eller generalisert peritonitt

K36

Annen spesifisert appendisitt (appendicitis)
Appendisitt:
kronisk
residiverende

K37

Uspesifisert appendisitt (appendicitis)

K38

Andre sykdommer i blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)

K38.0

Hyperplasi av blindtarmsvedheng

K38.1

Appendikskonkrement
Fekalitt

) i blindtarmsvedheng

Sterkolitt )

K38.2

Divertikkel i blindtarmsvedheng

K38.3

Fistel i blindtarmsvedheng

K38.8

Andre spesifiserte sykdommer i blindtarmsvedheng

Invaginasjon av blindtarmsvedheng
K38.9

Uspesifisert sykdom i blindtarmsvedheng

Brokk (hernia)(K40-K46)
Merk: Brokk med både gangren og obstruksjon er klassifisert under brokk med gangren.
Inkl: brokk:
ervervet
medfødt [med unntak av i mellomgulv eller hiatus]
residiverende

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene K40-K46:
.0 Primært brokk
.1 Residivbrokk

K40

Lyskebrokk (hernia inguinalis)
Inkl: lyskebrokk:
direkte
dobbelt
indirekte
INA

pungbrokk (hernia scrotalis)
K40.0

Dobbeltsidig lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

K40.1

Dobbeltsidig lyskebrokk med gangren

K40.2

Dobbeltsidig lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lyskebrokk INA
K40.3

Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig):
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
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• strangulert )

K40.4

Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med gangren

Lyskebrokk INA med gangren
K40.9

Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren

Lyskebrokk (enkeltsidig) INA

K41

Lårbrokk (hernia femoralis)

K41.0

Dobbeltsidig lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

K41.1

Dobbeltsidig lårbrokk med gangren

K41.2

Dobbeltsidig lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Dobbeltsidig lårbrokk INA
K41.3

Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med obstruksjon, uten gangren

Lårbrokk (enkeltsidig):
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
• strangulert )

K41.4

Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med gangren

K41.9

Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk uten obstruksjon eller gangren

Lårbrokk (enkeltsidig) INA

K42

Navlebrokk (hernia umbilicalis)
Inkl: paraumbilikalt hernie
Ekskl: omphalocele (Q79.2)

K42.0

Navlebrokk med obstruksjon, uten gangren

Navlebrokk:
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
• strangulert )

K42.1

Navlebrokk med gangren

Gangrenøst navlebrokk
K42.9

Navlebrokk uten obstruksjon eller gangren

Navlebrokk INA

K43
K43.0

Ventralt brokk (hernia ventralis)
Arrbrokk med obstruksjon, uten gangren

Arrbrokk:
med obstruksjon uten gangren
inkarserert uten gangren
irreponibelt uten gangren
strangulert uten gangren

K43.1

Arrbrokk med gangren

Gangrenøst arrbrokk
K43.2

Arrbrokk uten obstruksjon eller gangren

Arrbrokk INA
K43.3

Parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren
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Parastomalt brokk:
med obstruksjon uten gangren
inkarserert uten gangren
irreponibelt uten gangren
strangulert uten gangren

K43.4

Parastomalt brokk med gangren

Gangrenøst parastomalt brokk
K43.5

Parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren

Parastomalt brokk INA
K43.6

Annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren

Brokk:
epigastrisk
hypogastrisk
midtlinjebrokk
Spiegels brokk
subxiphoidalt

Enhver tilstand angitt under K43.6
med obstruksjon uten gangren
inkarserert uten gangren
irreponibelt uten gangren
strangulert uten gangren

K43.7

Annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren

Enhver tilstand angitt under K43.6 spesifisert som gangrenøs
K43.9

Annet og uspesifisert ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren

Ventralt brokk INA

K44

Mellomgulvsbrokk (hernia diaphragmatica)
Inkl: hiatushernie (øsofagealt) (glidende)

paraøsofagealt hernie
Ekskl: medfødt brokk i:
hiatus(Q40.1)
mellomgulv (Q79.0)

K44.0

Mellomgulvsbrokk med obstruksjon, uten gangren

Mellomgulvsbrokk:
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
• strangulert )

K44.1

Mellomgulvsbrokk med gangren

Gangrenøst mellomgulvsbrokk
K44.9

Mellomgulvsbrokk uten obstruksjon eller gangren

Mellomgulvsbrokk INA

K45

Annet abdominalt brokk (hernia abdominalis)
Inkl: brokk:
abdominalt, spesifisert lokalisasjon IKAS
buklumbalt
obturatorperinealt
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pudendalt
retroperitonealt

K45.0

Annet spesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren

Enhver tilstand nevnt under K45:
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
• strangulert )

K45.1

Annet spesifisert abdominalt brokk med gangren

Enhver tilstand nevnt under K45 spesifisert som gangrenøs
K45.8

K46

Annet spesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren

Uspesifisert abdominalt brokk (hernia abdominalis)
Inkl: brokk:
interstitielt
intestinalt
intraabdominalt
INA

enterocele
epiplocele
sigmoideocele
Ekskl: vaginalt enterocele (N81.6)

K46.0

Uspesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren

Enhver tilstand nevnt under K46:
• inkarserert ) uten gangren
• irreponibelt )
• strangulert )

K46.1

Uspesifisert abdominalt brokk med gangren

Enhver tilstand nevnt under K46 spesifisert som gangrenøs
K46.9

Uspesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren

Abdominalt brokk INA

Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt (K50-K52)
Inkl: ikke-infeksiøs betennelsessykdom i tarm
Ekskl: irritabel tarm-syndrom (K58.-)

megacolon(K59.3)

K50

Crohns sykdom [regional enteritt]
Inkl: granulomatøs enteritt
Ekskl: ulcerøs kolitt (K51.-)

K50.0

Crohns sykdom i tynntarm

Crohns sykdom [regional enteritt] i:
ileum
jejunum
tolvfingertarm

Ileitt:
regional
terminal
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Ekskl: med Crohns sykdom i tykktarm (K50.8)

K50.1

Crohns sykdom i tykktarm

Crohns sykdom [regional enteritt] i:
colon
endetarm
hele tykktarm

Kolitt:
granulomatøs
regional
Ekskl: med Crohns sykdom i tynntarm (K50.8)

K50.8

Annen Crohns sykdom, spesifisert

Crohns sykdom i både tynn- og tykktarm
K50.9

Uspesifisert Crohns sykdom

Crohns sykdom INA
Regional enteritt INA

K51
K51.0

Ulcerøs kolitt (colitis ulcerosa)
Ulcerøs (kronisk) pankolitt
Inkl: «backwash»-ileitt

refluksileitt
K51.2

Ulcerøs (kronisk) proktitt

K51.3

Ulcerøs (kronisk) rektosigmoiditt

K51.4

Inflammatoriske polypper

K51.5

Venstresidig kolitt
Inkl: venstresidig hemikolitt

K51.8

Annen spesifisert ulcerøs kolitt

K51.9

Uspesifisert ulcerøs kolitt

K52

Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

K52.0

Gastroenteritt og kolitt som skyldes bestråling

K52.1

Toksisk gastroenteritt og kolitt

Medikamentindusert gastroenteritt og kolitt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi medikament, hvis
medikamentindusert, eller toksisk agens
K52.2

Allergisk og diettbetinget gastroenteritt og kolitt

Gastroenteritt eller kolitt som skyldes matintoleranse
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)
K52.8

Annen spesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

Eosinofil gastritt eller gastroenteritt
Kollagenøs kolitt
Lymfocyttær kolitt
Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocyttær kolitt)
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Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

Diaré, enteritt, ileitt, jejunitt og sigmoiditt spesifisert som ikke-infeksiøs
Ekskl: diaré hos nyfødt (ikke-infeksiøs) (P78.3)
funksjonell diaré (K59.1)
psykogen diaré (F45.3)
kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:
infeksiøs (A09)
av uspesifisert årsak (A09.9)

Andre tarmsykdommer (K55-K64)
K55

Vaskulære forstyrrelser i tarm
Ekskl: nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

K55.0

Akutt vaskulær forstyrrelse i tarm

Akutt:
fulminant iskemisk kolitt
tarminfarkt
tynntarmiskemi

Mesenterial (arterie-/vene-):
emboli
infarkt
trombose

Subakutt iskemisk kolitt
K55.1

Kronisk vaskulær forstyrrelse i tarm

Iskemisk striktur i tarm
Kronisk iskemisk :
enteritt
enterokolitt
kolitt

Mesenterial:
aterosklerose
vaskulær insuffisiens

K55.2

Angiodysplasi i tykktarm

Angiodysplasi i tarm INA
K55.3

Angiodysplasi i tynntarm

K55.8

Annen spesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm

K55.9

Uspesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm

Iskemisk :
)
• enteritt
• enterokolitt ) INA
)
• kolitt

K56

Paralytisk ileus og tarmobstruksjon uten brokk (hernia)
Ekskl: iskemisk striktur i tarm (K55.1)

med brokk (K40-K46)
medfødt striktur eller stenose i tarm (Q41-Q42)
mekoniumileus (E84.1)
obstruksjon av tolvfingertarm (K31.5)
postoperativ tarmobstruksjon (K91.3)
stenose i endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.4)
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Ekskl: annen og uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt som kan klassifiseres i P76.8,

P76.9
K56.0

Paralytisk ileus

Paralyse av:
tykktarm
tynntarm
Ekskl: fastkilt gallesten (K56.3)

ileusINA(K56.7)
obstruktiv ileusINA(K56.6)
K56.1

Invaginasjon

Invaginasjon av:
endetarm
tykktarm
tynntarm
Ekskl: invaginasjon av blindtarmsvedheng (K38.8)

K56.2

Volvulus
Strangulasjon )

K56.3

Torsjon

) av tykktarm eller tynntarm

Vridning

)

Fastkilt gallesten

Tarmobstruksjon som skyldes gallesten
K56.4

Fastkiling av fordøyelsesprodukter i tarm

Enterolitt
Fortykket tarminnhold
K56.5

Tarmadheranser med obstruksjon

Tarmobstruksjon som skyldes adheranser i bukhulen
K56.6

Annen og uspesifisert tarmobstruksjon

Enterostenose
Obstruktiv ileusINA
Okklusjon )

K56.7

K57

Stenose

) av tykktarm eller tynntarm

Striktur

)

Uspesifisert ileus

Divertikkelsykdom i tarm
Inkl: divertikkel

)

divertikulitt )i (tynn-/tykk-)tarm
divertikulose )
Ekskl: divertikkel i blindtarmsvedheng (K38.2)

Meckels divertikkel (Q43.0)
medfødt divertikkel i tarm (Q43.8)
K57.0

Divertikkelsykdom i tynntarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tynntarm med peritonitt
Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)
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Divertikkelsykdom i tynntarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tynntarm INA
Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess
(K57.5)
K57.2

Divertikkelsykdom i tykktarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tykktarm med peritonitt
Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess (K57.4)
K57.3

Divertikkelsykdom i tykktarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tykktarm INA
Ekskl: divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess
(K57.5)
K57.4

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med peritonitt
K57.5

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm INA
K57.8

Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, med perforasjon og abscess

Divertikkelsykdom i tarm INA med peritonitt
K57.9

Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, uten perforasjon eller abscess

Divertikkelsykdom i tarm INA

K58

Irritabel tarm-syndrom
Inkl: irritabel tykktarm

K58.0

Irritabel tarm-syndrom med diaré

K58.9

Irritabel tarm-syndrom uten diaré

Irritabel tarm-syndrom INA

K59

Andre funksjonelle forstyrrelser i tarm
Ekskl: forandring i avføringsvaner (R19.4)

funksjonell forstyrrelse i magesekk (K31.-)
intestinal malabsorpsjon (K90.-)
psykogen tarmlidelse (F45.3)
K59.0

Forstoppelse

Lang passasjetid i tykktarm
K59.1

Funksjonell diaré

K59.2

Nevrogen tarmlidelse, ikke klassifisert annet sted

K59.3

Megacolon, ikke klassifisert annet sted

Colondilatasjon
Toksisk megacolon
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.
Ekskl: megacolon (som skyldes)(ved):
Chagas' sykdom (B57.3)
Clostridium difficile (A04.7)
Hirschsprungs sykdom (Q43.1)
medfødt (aganglionær) (Q43.1)

K59.4

Analspasme
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Proctalgia fugax
K59.8

Andre spesifiserte funksjonelle forstyrrelser i tarm

Atoni i tykktarm
K59.9

K60

Uspesifisert funksjonell forstyrrelse i tarm

Fissur og fistel i anal- og rektalområdet
Ekskl: med abscess eller cellulitt (K61.-)

K60.0

Akutt analfissur

K60.1

Kronisk analfissur

K60.2

Uspesifisert analfissur

K60.3

Anal fistel

K60.4

Rektal fistel

Fistel fra endetarm (rectum) til hud
Ekskl: fistel:
rektovaginal (N82.3)
vesikorektal (N32.1)

K60.5

K61

Anorektal fistel

Abscess i anal- og rektalområdet
Inkl: abscess )i anal- og rektalområdet, med eller uten fistel
cellulitt )

K61.0

Anal abscess

Perianal abscess
Ekskl: abscess i sfinkter ani (K61.4)
K61.1

Rektal abscess

Perirektal abscess
Ekskl: ischiorektal abscess (K61.3)
K61.2

Anorektal abscess

K61.3

Ischiorektal abscess

Abscess i ischiorektal grop
K61.4

K62

Abscess i sfinkter ani

Andre sykdommer i endetarmsåpning (anus), analkanal (canalis
analis) og endetarm (rectum)
Ekskl: funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi (K91.4)

hemoroider (K64 .-)
ufrivillig avføring (R15)
ulcerøs proktitt (K51.2)
K62.0

Analpolypp

K62.1

Rektalpolypp
Ekskl: adenomatøs polypp (D12.8)

K62.2

Prolaps av analkanal

K62.3

Rektalprolaps

ICD-10
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Prolaps av rektalslimhinne
K62.4

Stenose i endetarmsåpning, analkanal og endetarm

Striktur i endetarmsåpning (sfinkter)
K62.5

Blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm
Ekskl: blødning fra endetarm hos nyfødt (P54.2)

K62.6

Sår i endetarmsåpning, analkanal og endetarm

Sår:
solitært
sterkoralt
Ekskl: fissur og fistel i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K60.-)

ved ulcerøs kolitt (K51.-)
K62.7

Bestrålingsproktitt

K62.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i endetarmsåpning, analkanal og endetarm

Proktitt INA
K62.9

K63
K63.0

Uspesifisert sykdom i endetarmsåpning, analkanal og endetarm

Andre sykdommer i tarm
Tarmabscess
Ekskl: abscess i:
anal- og rektalområdet (K61.-)
blindtarmsvedheng (K35.3)

med divertikkelsykdom (K57.-)
K63.1

Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk)
Ekskl: med divertikkelsykdom (K57.-)

perforasjon (ikke-traumatisk) av:
blindtarmsvedheng (K35.2, K35.3)
tolvfingertarm (K26.-)

K63.2

Tarmfistel
Ekskl: fistel (i):
anal- og rektalområdet (K60.-)
blindtarmsvedheng (K38.3)
intestinogenital, hos kvinner (N82.2-N82.4)
tolvfingertarm (K31.6)
vesikointestinal (N32.1)

K63.3

Sår i tarm

Primært sår i tynntarm
Ekskl: sår (i):
endetarmsåpning, analkanal eller endetarm (K62.6)
gastrointestinalt (K28.-)
gastrojejunalt (K28.-)
jejunalt (K28.-)
mage, uspesifisert lokalisasjon (K27.-)
tolvfingertarm (K26.-)

ulcerøs kolitt (K51.-)
K63.4

Tarmdescens [enteroptose]

K63.5

Polypp i tykktarm
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Ekskl: adenomatøs polypp i tykktarm (D12.6)

polypose i tykktarm (D12.6)
K63.8

Andre spesifiserte sykdommer i tarm

K63.9

Uspesifisert sykdom i tarm

K64

Hemoroider og perianal venøs trombose
Inkl: åreknuter i endetarmsåpning og endetarm
Ekskl: som komplikasjon ved:
fødsel og barseltid (O87.2)
svangerskap(O22.4)

K64.0

Hemoroider grad 1

Hemoroider (blødende) uten prolaps utenfor analkanalen
K64.1

Hemoroider grad 2

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen men reponeres spontant
K64.2

Hemoroider grad 3

Hemoroider (blødende) som prolaberer ved bruk av bukpressen og må reponeres manuelt
K64.3

Hemoroider grad 4

Hemoroider (blødende) med prolaps som ikke lar seg reponere
K64.4

Marisker

«Skin tags» i anus
K64.5

Perianal venøs trombose

Perianalt hematom
K64.8

Andre spesifiserte hemoroider

K64.9

Uspesifiserte hemoroider

Hemoroider (blødende):
INA
Uten gradering

Sykdommer i bukhinne (peritoneum)(K65-K67)
K65

Peritonitt (peritonitis)
Ekskl: peritonitt:
aseptisk (T81.6)
benign paroksysmal (E85.0)
i bekken, hos kvinner (N73.3-N73.5)
kjemisk (T81.6)
med eller etter:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.0)
appendisitt (K35.-)
divertikkelsykdom i tarm (K57.-)
neonatal (P78.0-P78.1)
periodisk familiær (E85.0)
puerperal (O85)
som skyldes talkum eller andre fremmede substanser (T81.6)

K65.0

Akutt peritonitt

Abscess (i):
abdominopelvisk
bukhinne
mesenterium
ICD-10
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oment
retrocøkalt
retroperitonealt
subdiafragmatisk
subfrenisk
subhepatisk

Peritonitt (akutt):
generalisert
i bekken, hos menn
purulent
subfrenisk

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
K65.8

Annen spesifisert peritonitt

Kronisk proliferativ peritonitt
Mesenterial:
fettnekrose
med stearinflekker

Peritonitt som skyldes:
galle
urin

K65.9

K66

Uspesifisert peritonitt

Andre sykdommer i bukhinne (peritoneum)
Ekskl: ascites(R18)

K66.0

Adheranser i bukhinne

Adheranser (i):
bekken hos menn
bukvegg
magesekk
mellomgulv
mesenteriale
oment
tarm

Streng
Ekskl: adheranser (i):
bekken hos kvinner (N73.6)
med tarmobstruksjon (K56.5)

K66.1

Hemoperitoneum
Ekskl: traumatisk hemoperitoneum (S36.8)

K66.2

Retroperitoneal fibrose

Ormonds sykdom
K66.8

Andre spesifiserte sykdommer i bukhinne

K66.9

Uspesifisert sykdom i bukhinne

K67 * Manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer klassifisert
annet sted
K67.0 * Klamydiaperitonitt (A74.8†)
K67.1 * Gonokokkperitonitt (A54.8†)
K67.2 * Syfilitisk peritonitt (A52.7†)
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K67.3 * Tuberkuløs peritonitt (A18.3†)
K67.8 * Andre spesifiserte manifestasjoner i bukhinne av infeksjonssykdommer
klassifisert annet sted

Sykdommer i lever (hepar)(K70-K77)
Ekskl: gulsott INA(R17)

hemokromatose (E83.1)
Reyes syndrom (G93.7)
virushepatitt (B15-B19)
Wilsons sykdom (E83.0)

K70

Alkoholisk leversykdom

K70.0

Alkoholisk fettlever

K70.1

Alkoholisk hepatitt

K70.2

Alkoholisk fibrose og sklerose i lever

K70.3

Alkoholisk cirrhose i lever

Alkoholisk cirrhose INA
K70.4

Alkoholisk leversvikt

Alkoholisk leversvikt:
akutt
kronisk
med eller uten leverkoma
subakutt
INA

K70.9

K71

Uspesifisert alkoholisk leversykdom

Toksisk leversykdom
Inkl: legemiddelutløst:
idiosynkratisk (uforutsigbar) leversykdom
toksisk (forutsigbar) leversykdom

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.
Ekskl: alkoholisk leversykdom (K70.-)
Budd-Chiaris syndrom (I82.0)
K71.0

Toksisk leversykdom med kolestase

Kolestase med hepatocyttskade
«Ren» kolestase
K71.1

Toksisk leversykdom med levernekrose

Leversvikt (akutt/kronisk) som skyldes legemiddel
K71.2

Toksisk leversykdom med akutt hepatitt

K71.3

Toksisk leversykdom med kronisk persisterende hepatitt

K71.4

Toksisk leversykdom med kronisk lobær hepatitt

K71.5

Toksisk leversykdom med kronisk aktiv hepatitt

Toksisk leversykdom med lupoid hepatitt
K71.6

Toksisk leversykdom med hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K71.7

Toksisk leversykdom med fibrose og cirrhose i lever

K71.8

Toksisk leversykdom med andre spesifiserte forstyrrelser i lever

ICD-10
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Toksisk leversykdom med:
fokal nodulær hyperplasi
levergranulom
leverpurpura
okklusjon av små levervener

K71.9

K72

Uspesifisert toksisk leversykdom

Leversvikt, ikke klassifisert annet sted
Inkl: gul leveratrofi eller dystrofi

hepatisk encefalopati INA
hepatitt:
• fulminant ) IKAS , med leversvikt
• malign )

leverkoma INA
levernekrose med leversvikt
Ekskl: alkoholisk leversvikt (K70.4)

ikterus hos foster og nyfødt (P55-P59)
leversvikt som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)

med toksisk leversykdom (K71.1)
virushepatitt (B15-B19)
K72.0

Akutt og subakutt leversvikt

Akutt non-viral hepatitt IKAS
Leversvikt, sen debut
K72.1

Kronisk leversvikt

K72.9

Uspesifisert leversvikt

K73

Kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: hepatitt (kronisk):
alkoholisk (K70.1)
granulomatøs IKAS(K75.3)
legemiddelutløst (K71.-)
reaktiv, uspesifikk (K75.2)

virushepatitt (B15-B19)
K73.0

Kronisk persistent hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K73.1

Kronisk lobær hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K73.2

Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K73.8

Annen spesifisert kronisk hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K73.9

Uspesifisert kronisk hepatitt

K74

Fibrose og cirrhose i lever (fibrosis et cirrhosis hepatis)
Ekskl: alkoholisk fibrose i lever (K70.2)

cirrhose (i lever):
alkoholisk (K70.3)
medfødt (P78.8)

kardial leverstuvning (K76.1)
med toksisk leversykdom (K71.7)
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K74.0

Leverfibrose

K74.1

Leversklerose

K74.2

Leverfibrose med leversklerose

K74.3

Primær biliær cirrhose

Kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt
K74.4

Sekundær biliær cirrhose

K74.5

Uspesifisert biliær cirrhose

K74.6

Annen og uspesifisert cirrhose i lever

Cirrhose (i lever):
blandet type
kryptogen
makronodulær
mikronodulær
portal
postnekrotisk
INA

K75

Andre inflammatoriske leversykdommer
Ekskl: hepatitt, akutt eller subakutt, INA (B17.9)

hepatitt, akutt eller subakutt, non-viral (K72.0)
kronisk hepatitt IKAS(K73.-)
toksisk leversykdom (K71.-)
virushepatitt (B15-B19)
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)
K75.1

Flebitt i portvene

Pyleflebitt
Ekskl: pyleflebittisk leverabscess (K75.0)
K75.2

Uspesifikk reaktiv hepatitt

K75.3

Granulomatøs hepatitt, ikke klassifisert annet sted

K75.4

Autoimmun hepatitt

Lupoid hepatitt IKAS
K75.8

Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom

Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)
K75.9

Uspesifisert inflammatorisk leversykdom

Hepatitt INA

K76

Andre leversykdommer
Ekskl: alkoholisk leversykdom (K70.-)
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amyloid leverdegenerasjon (E85.-)
cystisk sykdom i lever (medfødt) (Q44.6)
hepatomegali INA(R16.0)
levervenetrombose (I82.0)
portvenetrombose (I81)
toksisk leversykdom (K71.-)
K76.0

Fettlever, ikke klassifisert annet sted

Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD)
Ekskl: ikke-alkoholisk steatohepatitt (K75.8)
K76.1

Sekundær leverstuvning

Kardial:
cirrhose
leverstuvning

K76.2

Sentral hemoragisk levernekrose
Ekskl: levernekrose med leversvikt (K72.-)

K76.3

Infarkt i lever

K76.4

Leverpurpura

Hepatisk angiomatose
K76.5

Venookklusiv leversykdom
Ekskl: Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

K76.6

Portal hypertensjon

K76.7

Hepatorenalt syndrom
Ekskl: etter fødsel og forløsning (O90.4)

K76.8

Andre spesifiserte leversykdommer

Fokal nodulær leverhyperplasi
Erhvervet intrahepatisk vaskulær shunt
Hepatoptose
Enkel levercyste
K76.9

Uspesifisert leversykdom

K77 * Leveraffeksjoner ved sykdommer klassifisert annet sted
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†)
K77.8 * Leveraffeksjoner ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Hepatiske granulomer ved:
berylliose (J63.2†)
sarkoidose (D86.8†)
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Forstyrrelser i galleblære (vesica fellea), galleveier og
bukspyttkjertel (pancreas)(K80-K87)
K80
K80.0

Gallesten (cholelithiasis)
Gallesten med akutt galleblærebetennelse

Enhver tilstand under K80.2 med akutt galleblærebetennelse
K80.1

Gallesten med annen galleblærebetennelse

Enhver tilstand under K80.2 med galleblærebetennelse (kronisk)
Galleblærebetennelse med gallesten INA
K80.2

Gallesten uten galleblærebetennelse
Galleblærekolikk (residiverende)
)
Gallesten

)

Gallesten (innkilt) i:

) uspesifisert eller uten galleblærebetennelse

)
• galleblære
• galleblæregang (ductus cysticus) )
Kolecystolitiasis

K80.3

)

Sten i gallegang med kolangitt

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med kolangitt
K80.4

Sten i gallegang med galleblærebetennelse

Enhver tilstand nevnt under K80.5 med galleblærebetennelse (med kolangitt)
K80.5

Sten i gallegang uten kolangitt eller galleblærebetennelse
Gallesten (innkilt) i:
)
• gallegang INA
) uspesifisert eller uten kolangitt eller
• hovedgallegang (ductus
galleblærebetennelse
choledochus)
)
• levergallegang (ductus hepaticus)

)

Koledokolitiasis

)

Lever-:

)

) uspesifisert eller uten kolangitt eller galleblærebetennelse
• gallesten
• kolikk (residiverende) )

K80.8

K81

Annen spesifisert gallesten

Galleblærebetennelse (cholecystitis)
Ekskl: med gallesten (K80.-)

K81.0

Akutt galleblærebetennelse
Abscess i galleblære
)
Angiokolecystitt

)

Empyem i galleblære

)

Galleblærebetennelse:

) uten stener

• emfysematøs (akutt) )
)
• gangrenøs
)
• purulent
Gangren i galleblære

ICD-10
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K81.1

Kronisk galleblærebetennelse (cholecystitis chronica)

K81.8

Annen spesifisert galleblærebetennelse

K81.9

Uspesifisert galleblærebetennelse

K82

Andre sykdommer i galleblære (vesica fellea)
Ekskl: ikke synlig galleblære (R93.2)

postkolecystektomisyndrom (K91.5)
K82.0

Obstruksjon i galleblære
Okklusjon )
Stenose

) i galleblæregang (ductus cysticus) eller galleblære uten sten

Striktur

)

Ekskl: med gallesten (K80.-)

K82.1

Hydrops i galleblære

Mukocele i galleblære
K82.2

Perforasjon av galleblære

Ruptur i galleblæregang (ductus cysticus) eller galleblære
K82.3

Fistel i galleblære
Kolecystoduodenal ) fistel
Kolecystokolisk

K82.4

)

Kolesterolnedslag i galleblærevegg

Jordbærgalleblære
K82.8

Andre spesifiserte sykdommer i galleblære
Adheranser
)
Atrofi

)

Cyste

)

Dyskinesi

) (i) galleblæregang (ductus cysticus)

Hypertrofi

) eller galleblære

Ikke-fungerende )
Sår

K82.9

K83

)

Uspesifisert sykdom i galleblære

Andre sykdommer i galleveier
Ekskl: de nevnte tilstander som angår:
galleblære (K81-K82)
galleblæregang (K81-K82)

postkolecystektomisyndrom (K91.5)
K83.0

Kolangitt

Kolangitt:
oppadstigende
primær
purulent
residiverende
sekundær
skleroserende
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stenoserende
INA
Ekskl: kolangitt med koledokolitiasis (K80.3-K80.4)

kolangittisk leverabscess (K75.0)
kronisk ikke-purulent destruktiv kolangitt (K74.3)
K83.1

Obstruksjon av gallegang
Okklusjon )
Stenose

) i gallegang uten sten

Striktur

)

Ekskl: med gallesten (K80.-)

K83.2

Perforasjon av gallegang

Ruptur i gallegang
K83.3

Fistel i gallegang

Koledokoduodenal fistel
K83.4

Spasme i sfinkter Oddi

K83.5

Biliær cyste

K83.8

Andre spesifiserte sykdommer i galleveier
Adheranser )
Atrofi

) av/i gallegang

Hypertrofi )
Sår

K83.9

K85

)

Uspesifisert sykdom i galleveier

Akutt pankreatitt (pancreatitis acuta)
Abscess i bukspyttkjertel
Nekrose i bukspyttkjertel:
akutt
infeksiøs

Pankreatitt:
akutt (residiverende)
hemoragisk
purulent
subakutt
INA

K85.0

Idiopatisk akutt pankreatitt

K85.1

Biliær akutt pankreatitt

Gallepankreatitt
K85.2

Alkoholindusert akutt pankreatitt

K85.3

Legemiddelutløst akutt pankreatitt

Bruk om mulig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for legemiddel
K85.8

Annen spesifisert akutt pankreatitt

K85.9

Upesifisert akutt pankreatitt

K86

Andre ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel (pancreas)
Ekskl: fibrocystisk sykdom i bukspyttkjertel (E84.-)
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pankreatisk steatoré (K90.3)
øycelletumor (i bukspyttkjertel) (D13.7)
K86.0

Alkoholutløst kronisk pankreatitt

K86.1

Annen kronisk pankreatitt

Kronisk pankreatitt:
infeksiøs
residiverende
tilbakevendende
INA

K86.2

Cyste i bukspyttkjertel

K86.3

Pseudocyste i bukspyttkjertel

K86.8

Andre spesifiserte ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel

Aseptisk pankreasnekrose
Atrofi )
Fibrose ) av/i bukspyttkjertel
Sten

)

Pankreasnekrose INA
K86.9

Uspesifisert ikke-infeksiøs sykdom i bukspyttkjertel

K87 * Manifestasjoner i galleblære (vesica fellea), galleveier og
bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted
K87.0 * Affeksjoner i galleblære og galleveier av sykdommer klassifisert annet sted
K87.1 * Affeksjoner i bukspyttkjertel av sykdommer klassifisert annet sted

Cytomegaloviruspankreatitt (B25.2†)
Kusmapankreatitt (B26.3†)

Andre sykdommer i fordøyelsessystemet (K90-K93)
K90

Intestinal malabsorpsjon
Ekskl: etter gastrointestinal kirurgi (K91.2)

K90.0

Cøliaki

Glutenenteropati
Idiopatisk steatoré
Ikke-tropisk sprue
K90.1

Tropisk sprue

Sprue INA
Tropisk steatoré
K90.2

«Blind loop»-syndrom , ikke klassifisert annet sted

«Blind loop»-syndrom INA
Ekskl: «blind loop»-syndrom:
medfødt (Q43.8)
postoperativt (K91.2)

K90.3

Pankreatisk steatoré

K90.4

Malabsorpsjon som skyldes intoleranse, ikke klassifisert annet sted

Malabsorpsjon som skyldes intoleranse for:
fett
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karbohydrater
protein
stivelse
Ekskl: glutenenteropati (K90.0)

laktoseintoleranse (E73.-)
K90.8

Annen spesifisert intestinal malabsorpsjon

Whipples sykdom† (M14.8*)
K90.9

K91

Uspesifisert intestinal malabsorpsjon

Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av kirurgiske og
medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: gastrojejunalt sår (K28.-)

strålerelatert-:
gastroenteritt (K52.0)
kolitt (K52.0)
proktitt (K62.7)

K91.0

Oppkast etter gastrointestinal kirurgi

K91.1

Funksjonelle forstyrrelser etter kirurgi på magesekk

Dumpingsyndrom
Postgastrektomisyndrom
Postvagotomisyndrom
K91.2

Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted

Postoperativt «blind loop»-syndrom
Ekskl: malabsorpsjons-:
osteomalasi hos voksne (M83.2)
osteoporose etter operasjon (M81.3)

K91.3

Postoperativ tarmobstruksjon

K91.4

Funksjonssvikt i kolostomi og enterostomi

K91.5

Postkolecystektomisyndrom

K91.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer,
ikke klassifisert annet sted

K91.9

Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet som følge av prosedyrer

K92

Andre sykdommer i fordøyelsessystemet
Ekskl: gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)

K92.0

Hematemese

K92.1

Melena
Ekskl: okkult blod i avføring(R19.5)

K92.2

Uspesifisert gastrointestinal blødning

Blødning i/fra:
mage INA
tarm INA
Ekskl: akutt hemoragisk gastritt (K29.0)

blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm (K62.5)
med magesår (K25-K28)

ICD-10
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K92.8

Andre spesifiserte sykdommer i fordøyelsessystemet

K92.9

Uspesifisert sykdom i fordøyelsessystemet

K93 * Sykdommer i diverse fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert
annet sted
K93.0 * Tuberkuløs sykdom i tarmer, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium (A18.3†)
Ekskl: tuberkuløs peritonitt (K67.3*)
K93.1 * Megacolon ved Chagas' sykdom (B57.3†)
K93.8 * Sykdommer i andre spesifiserte fordøyelsesorganer ved sykdommer klassifisert
annet sted
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Kapittel XII
Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
lipomelanotisk retikulose (I89.8)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
L00-L08
Infeksjoner i hud og underhud
L10-L14
Bulløse lidelser
L20-L30
Dermatitt og eksem
L40-L45
Papuloskvamøse lidelser
L50-L54
Urticaria og erytem
L55-L59
Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud
L60-L75
Lidelser i negler, hår og hudens kjertler
L80-L99
Andre lidelser i hud og underhud
Stjernekategorier
L14* Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
L45* Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
L54* Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted
L62* Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
L86* Keratoderma ved sykdommer klassifisert annet sted
L99* Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet sted

Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)(L00-L08)
Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: herpes zoster(B02.-)
hordeolum(H00.0)
infeksiøs dermatitt (L30.3)
lokale hudinfeksjoner klassifisert i kapittel I, som:
erysipelas(A46)
erysipeloid (A26.-)
herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon] (B00.-)
anogenital (A60.-)
infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter (B85-B89)
molluscum contagiosum(B08.1)
soppsykdommer (B35-B49)
vorter forårsaket av virus (B07)

pannikulitt:
på hals og rygg (M54.0)
residiverende [Weber-Christian](M35.6)
ved lupus(L93.2)
ICD-10
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INA(M79.3)

«perlèche» (som skyldes):
candidainfeksjon (B37.-)
riboflavinmangel (E53.0)
INA(K13.0)

pyogent granulom (L98.0)

L00

Hud-syndrom som skyldes stafylokokker
Pemphigus neonatorum
Ritters sykdom
Ekskl: toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

L01

Impetigo
Ekskl: impetigo herpetiformis(L40.1)

pemphigus neonatorum(L00)
L01.0

Impetigo [enhver organisme] [enhver lokalisasjon]

Bockharts impetigo
L01.1

L02

Impetiginisering av andre dermatoser

Kutan abscess, furunkel og karbunkel
Inkl: byller

furunkulose
Ekskl: anal- og rektalregion (K61.-)

kjønnsorganer (ytre):
kvinnelige (N76.4)
mannlige (N48.2, N49.-)

L02.0

Kutan abscess, furunkel og karbunkel i ansikt
Ekskl: hode [alle deler, unntatt ansikt] (L02.8)

munn (K12.2)
nese (J34.0)
submandibulært (K12.2)
tåre-:
kjertler (H04.0)
veier (H04.3)

ytre øre (H60.0)
øyehule (H05.0)
øyelokk (H00.0)
L02.1

Kutan abscess, furunkel og karbunkel på hals

L02.2

Kutan abscess, furunkel og karbunkel på trunkus

Brystvegg
Bukvegg
Lyske
Navle
Perineum
Rygg [alle deler, unntatt sete]
Ekskl: bryst (mamma)(N61)
hofte (L02.4)
omfalitt hos nyfødt (P38)
L02.3

Kutan abscess, furunkel og karbunkel på sete
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Seteregion
Ekskl: pilonidalcyste med abscess (L05.0)
L02.4

Kutan abscess, furunkel og karbunkel på ekstremitet

Armhule
Hofte
Skulder
L02.8

Kutan abscess, furunkel og karbunkel med annen spesifisert lokalisasjon

Hode [enhver del, unntatt ansikt]
Hodebunn
L02.9

Uspesifisert kutan abscess, furunkel og karbunkel

Furunkulose INA

L03

Cellulitt
Inkl: akutt lymfangitt
Ekskl: cellulitt i:
anal- og rektalregion (K61.-)
munn (K12.2)
nese (J34.0)
tåreapparat (H04.3)
ytre kjønnsorganer:
kvinnelige (N76.4)
mannlige (N48.2, N49.-)
ytre øregang (H60.1)
øyelokk (H00.0)

eosinofil cellulitt [Wells](L98.3)
febril nøytrofil dermatose [Sweet](L98.2)
lymfangitt (kronisk/subakutt) (I89.1)
L03.0

Cellulitt på finger og tå

Negleinfeksjon
Onyki
Paronyki
Perionyki
L03.1

Cellulitt på andre deler av ekstremiteter

Armhule
Hofte
Skulder
L03.2

Cellulitt i ansikt

L03.3

Cellulitt på trunkus

Brystvegg
Bukvegg
Lyske
Navle
Perineum
Rygg [alle deler]
Ekskl: omfalitt hos nyfødt (P38)
L03.8

Cellulitt med annen spesifisert lokalisasjon

Hode [alle deler, unntatt ansikt]
Hodebunn
ICD-10
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L03.9

Uspesifisert cellulitt

L04

Akutt lymfadenitt
Inkl: abscess (akutt)

)alle lymfeknuter, unntatt mesenteriale

lymfadenitt, akutt )
Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)

humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom](B23.1)
lymfadenitt:
kronisk eller subakutt, unntatt mesenterial (I88.1)
mesenterial, uspesifikk (I88.0)
INA(I88.9)

L04.0

Akutt lymfadenitt i ansikt, hode og på hals

L04.1

Akutt lymfadenitt på trunkus

L04.2

Akutt lymfadenitt på overekstremitet

Armhule
Skulder
L04.3

Akutt lymfadenitt på underekstremitet

Hofte
L04.8

Akutt lymfadenitt med andre spesifiserte lokalisasjoner

L04.9

Uspesifisert akutt lymfadenitt

L05

Pilonidalcyste
Inkl: fistel )coccygeal eller pilonidal
sinus )

L05.0

Pilonidalcyste med abscess

L05.9

Pilonidalcyste uten abscess

Pilonidalcyste INA

L08
L08.0

Andre lokale infeksjoner i hud og underhud
Pyodermi

Dermatitt:
purulent
septisk
gangrenosa
Ekskl: pyoderma gangrenosum(L88)

L08.1

Erythrasma

L08.8

Andre spesifiserte lokale infeksjoner i hud og underhud

L08.9

Uspesifisert lokal infeksjon i hud og underhud

Bulløse lidelser (L10-L14)
Ekskl: godartet familiær pemfigus [Hailey-Hailey](Q82.8)

hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)
toksisk epidermal nekrolyse [Lyell](L51.2)

L10

Pemfigus
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Ekskl: pemphigus neonatorum(L00)

L10.0

Pemphigus vulgaris

L10.1

Pemphigus vegetans

L10.2

Pemphigus foliaceus

L10.3

Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]

L10.4

Pemphigus erythematosus

Senear-Ushers syndrom
L10.5

Legemiddelutløst pemfigus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L10.8

Annen spesifisert pemfigus

L10.9

Uspesifisert pemfigus

L11

Andre akantolytiske lidelser

L11.0

Ervervet follikulær keratose
Ekskl: follikulær keratose (medfødt) [Darier-White](Q82.8)

L11.1

Forbigående akantolytisk dermatose [Grover]

L11.8

Andre spesifiserte akantolytiske lidelser

L11.9

Uspesifisert akantolytisk lidelse

L12

Pemfigoid
Ekskl: herpes gestationis(O26.4)

impetigo herpetiformis(L40.1)
L12.0

Bulløs pemfigoid

L12.1

Arrdannende pemfigoid

Godartet slimhinnepemfigoid
L12.2

Kronisk bulløs sykdom hos barn

Juvenil dermatitis herpetiformis
L12.3

Ervervet epidermolysis bullosa
Ekskl: epidermolysis bullosa (medfødt) (Q81.-)

L12.8

Annen spesifisert pemfigoid

L12.9

Uspesifisert pemfigoid

L13
L13.0

Andre bulløse lidelser
Dermatitis herpetiformis

Duhrings sykdom
L13.1

Dermatosis pustulosa subcornealis

Sneddon-Wilkinsons sykdom
L13.8

Andre spesifiserte bulløse lidelser

L13.9

Uspesifisert bulløs lidelse

L14 * Bulløse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Dermatitt og eksem (L20-L30)
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

362

Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)

Merk: I denne blokken er termene dermatitt og eksem brukt synonymt og ombyttelig.
Ekskl: dermatitis:
factitia(L98.1)
herpetiformis(L13.0)

dermatitt:
gangrenosa (L08.0)
perioral (L71.0)

kronisk granulomatøs sykdom (i barndom) (D71)
stasedermatitt (I83.1-I83.2)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
xerosis cutis(L85.3)

L20

Atopisk dermatitt
Ekskl: avgrenset nevrodermatitt (L28.0)

L20.0

Besniers prurigo

L20.8

Annen spesifisert atopisk dermatitt

Eczema infantile (akutt/kronisk)
Eksem:
i bøyeside av ledd IKAS
«intrinsic» (allergisk)

Nevrodermatitt :
atopisk
diffus

L20.9

L21

Uspesifisert atopisk dermatitt

Seboréisk dermatitt (dermatitis seborrhoica)
Ekskl: infeksiøs dermatitt (L30.3)

L21.0

Seborrhoea capitis

«Cradle cap»
Crusta lactea
L21.1

Seboréisk dermatitt hos spedbarn

L21.8

Annen spesifisert seboréisk dermatitt

L21.9

Uspesifisert seboréisk dermatitt

L22

Bleiedermatitt
Bleie-:
erytem
utslett

Psoriasislignende bleieutslett

L23

Allergisk kontaktdermatitt
Inkl: allergisk kontakteksem
Ekskl: allergi INA(T78.4)

bleiedermatitt (L22)
dermatitt:
perioral (L71.0)
på øyelokk (H01.1)
som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
INA(L30.9)
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eksem i ytre øre (H60.5)
kontaktdermatitt INA(L25.9)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
toksisk kontaktdermatitt (L24.-)
L23.0

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes metaller

Krom
Nikkel
L23.1

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes klebemidler

L23.2

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk

L23.3

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)
L23.4

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer

L23.5

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter

Gummi
Insekticid
Plast
Sement
L23.6

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud
Ekskl: dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)

L23.7

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer

L23.8

Allergisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer

L23.9

Allergisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak

Allergisk kontakteksem INA

L24

Toksisk kontaktdermatitt
Inkl: toksisk kontakteksem
Ekskl: allergi INA(T78.4)

allergisk kontaktdermatitt (L23.-)
bleiedermatitt (L22)
dermatitt:
perioral (L71.0)
på øyelokk (H01.1)
som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)
kontaktdermatitt INA(L25.9)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
L24.0

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes vaskemidler

L24.1

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes oljer og smøremidler

L24.2

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes løsemidler

Løsemidler:
cykloheksan
ester
glykol
hydrokarbon
ICD-10
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keton
klorforbindelser

L24.3

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk

L24.4

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)
L24.5

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter

Insekticid
Sement
L24.6

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud
Ekskl: dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)

L24.7

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer

L24.8

Toksisk kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer

Fargestoffer
L24.9

Toksisk kontaktdermatitt, uspesifisert årsak

Toksisk kontakteksem INA

L25

Uspesifisert kontaktdermatitt
Inkl: uspesifisert kontakteksem
Ekskl: allergi INA(T78.4)

allergisk kontaktdermatitt (L23.-)
dermatitt:
perioral (L71.0)
på øyelokk (H01.1)
som skyldes inntatte stoffer (L27.-)
INA(L30.9)

eksem i ytre øre (H60.5)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
toksisk kontaktdermatitt (L24.-)
L25.0

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk

L25.1

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes legemidler i kontakt med hud

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
Ekskl: dermatitt som skyldes inntatte legemidler (L27.0-L27.1)
L25.2

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes fargestoffer

L25.3

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre kjemiske produkter

Insekticid
Sement
L25.4

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud
Ekskl: dermatitt som skyldes fortærte matvarer (L27.2)

L25.5

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes planter, unntatt matvarer

L25.8

Uspesifisert kontaktdermatitt som skyldes andre spesifiserte stoffer

L25.9

Uspesifisert kontaktdermatitt, uspesifisert årsak

Kontakt-:
dermatitt (yrkesrelatert) INA
eksem (yrkesrelatert) INA
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Eksfoliativ dermatitt
Hebras pityriasis
Ekskl: Ritters sykdom (L00)

L27

Dermatitt som skyldes inntatte stoffer
Ekskl: allergi INA(T78.4)

fotoallergisk legemiddelreaksjon (L56.1)
fototoksisk legemiddelreaksjon (L56.0)
kontaktdermatitt (L23-L25)
ugunstig reaksjon på matvarer, unntatt dermatitt (T78.0-T78.1)
urticaria(L50.-)
L27.0

Generalisert hudreaksjon som skyldes legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L27.1

Lokalisert hudreaksjon som skyldes legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L27.2

Dermatitt som skyldes fortærte matvarer
Ekskl: dermatitt som skyldes matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8

Dermatitt som skyldes andre spesifiserte inntatte stoffer

L27.9

Dermatitt som skyldes uspesifisert inntatt stoff

L28
L28.0

Lichen simplex chronicus og prurigo
Lichen simplex chronicus

Avgrenset nevrodermatitt
LichenINA
L28.1

Prurigo nodularis

L28.2

Annen prurigo

Prurigo:
Hebra
mitis
INA

Urticaria papulosa

L29

Kløe (pruritus)
Ekskl: nevrotisk ekskoriasjon (L98.1)

psykogen kløe (F45.8)
L29.0

Pruritus ani

L29.1

Pruritus scroti

L29.2

Pruritus vulvae

L29.3

Uspesifisert anogenital kløe

L29.8

Annen spesifisert kløe

L29.9

Uspesifisert kløe

L30

Annen dermatitt
Ekskl: kontaktdermatitt (L23-L25)

parapsoriasis med små «plaques» (L41.3)
ICD-10
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stasedermatitt (I83.1-I83.2)
xerosis cutis(L85.3)
L30.0

Nummulær dermatitt

L30.1

Dyshidrose [pompholyx]

L30.2

Kutan autosensibilisering

Candidid
Dermatofytid
Eksematid
L30.3

Infeksiøs dermatitt

Infeksiøs eksematøs dermatitt
L30.4

Intertriginøst erytem (erythema intertrigo)

L30.5

Pityriasis alba

L30.8

Annen spesifisert dermatitt

L30.9

Uspesifisert dermatitt

Eksem INA

Papuloskvamøse lidelser (L40-L45)
L40
L40.0

Psoriasis
Psoriasis vulgaris

Nummulær psoriasis
«Plaque»-psoriasis
L40.1

Generalisert pustuløs psoriasis(psoriasis pustularis)

Impetigo herpetiformis
Von Zumbuschs sykdom
L40.2

Acrodermatitis continua

L40.3

Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4

Guttat psoriasis

L40.5†

Psoriasis med artropati (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8

Annen spesifisert psoriasis

Invers psoriasis
L40.9

L41

Uspesifisert psoriasis

Parapsoriasis
Ekskl: atrofisk vaskulær poikiloderma(L94.5)

L41.0

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

Mucha-Habermanns sykdom
L41.1

Pityriasis lichenoides chronica

L41.3

Parapsoriasis med små «plaques»

L41.4

Parapsoriasis med store «plaques»

L41.5

Retiform parapsoriasis

L41.8

Annen spesifisert parapsoriasis

L41.9

Uspesifisert parapsoriasis
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L42

Pityriasis rosea

L43

Lichen ruber planus

367

Ekskl: lichen planopilaris(L66.1)

L43.0

Hypertrofisk lichen ruber planus(lichen ruber hypertrophicus)

L43.1

Bulløs lichen ruber planus(lichen ruber bullosus)

L43.2

Lichenoid legemiddelreaksjon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L43.3

Subakutt (aktiv) lichen ruber planus

Lichen planus tropicus
L43.8

Annen spesifisert lichen ruber planus

L43.9

Uspesifisert lichen ruber planus

L44

Andre papuloskvamøse lidelser

L44.0

Pityriasis rubra pilaris

L44.1

Lichen nitidus

L44.2

Lichen striatus

L44.3

Lichen ruber moniliformis

L44.4

Infantil papuløs akrodermatitt (acrodermatitis infantum papulosa)[GiannottiCrosti]

L44.8

Andre spesifiserte papuloskvamøse lidelser

L44.9

Uspesifisert papuloskvamøs lidelse

L45 * Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Urticaria og erytem (L50-L54)
Ekskl: borreliose (A69.2)

rosacea(L71.-)

L50

Urticaria
Ekskl: allergisk kontaktdermatitt (L23.-)

angionevrotisk ødem (T78.3)
arvelig angioødem (D84.1)
Quinckes ødem (T78.3)
solutløst urticaria(L56.3)
urticaria etter seruminjeksjon (T80.6)
urticaria med angioødem (T78.3)
urticaria:
neonatorum(P83.8)
papulosa(L28.2)
pigmentosa(Q82.2)

L50.0

Allergisk urticaria

L50.1

Idiopatisk urticaria

L50.2

Urticaria som skyldes kulde og varme

L50.3

Dermatografisk urticaria

ICD-10
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L50.4

Vibrasjonsurticaria

L50.5

Cholinerg urticaria

L50.6

Kontakturticaria

L50.8

Annen spesifisert urticaria

Urticaria:
kronisk
residiverende periodisk

L50.9

L51

Uspesifisert urticaria

Erythema multiforme

L51.0

Ikke-bulløst erythema multiforme

L51.1

Bulløst erythema multiforme

Stevens-Johnsons syndrom
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L51.2

Toksisk epidermal nekrolyse [Lyell]

L51.8

Annet spesifisert erythema multiforme

L51.9

Uspesifisert erythema multiforme

L52

Erythema nodosum

L53

Andre erytematøse tilstander
Ekskl: erytem som skyldes ytre stoffer i kontakt med hud (L23-L25)

intertriginøst erytem (L30.4)
varmeerytem (L59.0)
L53.0

Toksisk erytem

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak.
Ekskl: erythema toxicum neonatorum(P83.1)
L53.1

Erythema annulare centrifugum

L53.2

Erythema marginatum

L53.3

Annet kronisk figurformet erytem

L53.8

Andre spesifiserte erytematøse tilstander

L53.9

Uspesifisert erytematøs tilstand

Erytem INA
Erytrodermi INA

L54 * Erytem ved sykdommer klassifisert annet sted
L54.0 * Erythema marginatum ved giktfeber (I00†)
L54.8 * Erytem ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
L55

Solforbrenning

L55.0

Solforbrenning av første grad

L55.1

Solforbrenning av andre grad

L55.2

Solforbrenning av tredje grad
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L55.8

Annen spesifisert solforbrenning

L55.9

Uspesifisert solforbrenning

L56
L56.0

Andre akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling
Fototoksisk legemiddelreaksjon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L56.1

Fotoallergisk legemiddelreaksjon

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L56.2

Fotokontaktdermatitt [berloque-dermatitt]

L56.3

Solutløst urticaria

L56.4

Polymorf lyseksem

L56.8

Andre spesifiserte akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling

L56.9

Uspesifisert akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett stråling

L57
L57.0

Hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikkeioniserende stråling
Aktinisk keratose

Keratose:
senil
solutløst
INA

L57.1

Aktinisk retikuloid

L57.2

Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Civattes poikiloderma

L57.4

Cutis laxa senilis

Elastosis senilis
L57.5

Aktinisk granulom

L57.8

Andre spesifiserte hudforandringer som skyldes kronisk eksposisjon for ikkeioniserende stråling

Gårdbrukerhud
Sjømannshud
Soldermatitt
L57.9

L58

Uspesifisert hudforandring som skyldes kronisk eksposisjon for ikke-ioniserende
stråling

Radiodermatitt
Inkl: røntgendermatitt

L58.0

Akutt radiodermatitt

L58.1

Kronisk radiodermatitt

L58.9

Uspesifisert radiodermatitt

L59

Andre strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

L59.0

Varmeerytem (erythema ab igne)

L59.8

Andre spesifiserte strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud

ICD-10
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Uspesifisert strålingsrelatert lidelse i hud og underhud

Lidelser i negler, hår og hudens kjertler (L60-L75)
Ekskl: medfødte misdannelser i hud og underhud (Q84.-)

L60

Neglelidelser
Ekskl: «clubbing» av negler (R68.3)

onyki og paronyki (L03.0)
L60.0

Inngrodd negl

L60.1

Onykolyse

L60.2

Onykogrypose

L60.3

Negledystrofi

L60.4

Beaus linjer

L60.5

Gule negler-syndrom

L60.8

Andre spesifiserte neglelidelser

L60.9

Uspesifisert neglelidelse

L62 * Neglelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
L62.0 * «Clubbing» av negler ved pakydermoperiostose (M89.4†)
L62.8 * Neglelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

L63

Flekkvis alopesi (alopecia areata)

L63.0

Alopecia (capitis) totalis

L63.1

Alopecia universalis

L63.2

Ophiasis

L63.8

Annen spesifisert flekkvis alopesi

L63.9

Uspesifisert flekkvis alopesi

L64

Androgen alopesi (alopecia androgenica)
Inkl: skallethet av mannlig type

L64.0

Legemiddelutløst androgen alopesi

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
L64.8

Annen spesifisert androgen alopesi

L64.9

Uspesifisert androgen alopesi

L65

Annet hårtap uten arrdannelse
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: trikotillomani (F63.3)

L65.0

Telogen effluvium

L65.1

Anagen effluvium

L65.2

Mucinøs alopesi

L65.8

Annet spesifisert hårtap uten arrdannelse

L65.9

Uspesifisert hårtap uten arrdannelse
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Alopesi INA

L66

Alopesi med arrdannelse [arrdannende hårtap]

L66.0

Pseudopelade

L66.1

Lichen planopilaris

L66.2

Folliculitis decalvans

L66.3

Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Annen spesifisert alopesi med arrdannelse

L66.9

Uspesifisert alopesi med arrdannelse

L67

Abnormiteter ved hårfarge og hårskaft
Ekskl: monilethrix(Q84.1)

pili annulati(Q84.1)
telogen effluvium(L65.0)
L67.0

Trichorrhexis nodosa

L67.1

Variasjoner i hårfarge

Canities
Grått hår (prematurt)
Hårheterokromi
Poliose:
avgrenset, ervervet
INA

L67.8

Andre spesifiserte abnormiteter ved hårfarge og hårskaft

Fragilitas crinium
L67.9

L68

Uspesifisert abnormitet ved hårfarge og hårskaft

Hypertrikose
Inkl: håroverskudd
Ekskl: medfødt hypertrikose (Q84.2)

persisterende lanugohår (Q84.2)
L68.0

Hirsutisme

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
L68.1

Hypertrichosis lanuginosa acquisita

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
L68.2

Lokalisert hypertrikose

L68.3

Polytriki

L68.8

Annen spesifisert hypertrikose

L68.9

Uspesifisert hypertrikose

L70

Akne
Ekskl: akne keloid (L73.0)

L70.0

Acne vulgaris

L70.1

Acne conglobata

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

372

L70.2

Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)

Acne varioliformis

Acne necrotica miliaris
L70.3

Acne tropica

L70.4

Infantil akne

L70.5

«Acné excoriée»

«Acné excoriée des jeunes filles»
L70.8

Annen spesifisert akne

L70.9

Uspesifisert akne

L71
L71.0

Rosacea
Perioral dermatitt (dermatitis perioralis)

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
L71.1

Rinofyma

L71.8

Annen spesifisert rosacea

L71.9

Uspesifisert rosacea

L72

Follikulære cyster i hud og underhud

L72.0

Epidermalcyste

L72.1

Retensjonscyste i talgkjertel eller hårsekk

Aterom (talgcyste)
Hårcyste
Trichilemmalcyste
L72.2

Steatocystoma multiplex

L72.8

Andre spesifiserte follikulære cyster i hud og underhud

L72.9

Uspesifisert follikulær cyste i hud og underhud

L73

Andre follikkellidelser

L73.0

Keloid akne

L73.1

Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Purulent hidradenitt

L73.8

Andre spesifiserte follikkellidelser

Sycosis barbae
L73.9

L74

Uspesifisert follikkellidelse

Lidelser i eksokrine svettekjertler
Ekskl: hyperhidrose (R61.-)

L74.0

Miliaria rubra

L74.1

Miliaria crystallina

L74.2

Miliaria profunda

Miliaria tropicalis
L74.3

Uspesifisert miliaria

L74.4

Anhidrose

Hypohidrose
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L74.8

Andre spesifiserte lidelser i eksokrine svettekjertler

L74.9

Uspesifisert lidelse i eksokrine svettekjertler

Svettekjertellidelse INA

L75

Lidelser i apokrine svettekjertler
Ekskl: dyshidrose [pompholyx](L30.1)

purulent hidradenitt (L73.2)
L75.0

Bromhidrose

L75.1

Kromhidrose

L75.2

Apokrin miliaria

Fox-Fordyces sykdom
L75.8

Andre spesifiserte lidelser i apokrine svettekjertler

L75.9

Uspesifisert lidelse i apokrine svettekjertler

Andre lidelser i hud og underhud (L80-L99)
L80

Vitiligo

L81

Andre forstyrrelser i pigmentering
Ekskl: fødselsmerke INA(Q82.5)

nevus
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)
L81.0

Postinflammatorisk hyperpigmentering

L81.1

Kloasme

L81.2

Fregner

L81.3

«Café-au-lait»-flekker

L81.4

Annen melaninhyperpigmentering

Lentigo
L81.5

Leukodermi, ikke klassifisert annet sted

L81.6

Andre forstyrrelser med forminsket melanindannelse

L81.7

Pigmentert purpurisk dermatose

Angioma serpiginosum
L81.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i pigmentering

Jernpigmentering
Tatovering
L81.9

L82

Uspesifisert forstyrrelse i pigmentering

Seboréisk keratose
Basalcellepapillom
Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélats sykdom

L83

Acanthosis nigricans
Sammenflytende og retikulert papillomatose

L84
ICD-10

Liktorner og hornhud
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Clavus
Kallus

L85

Annen epidermal fortykkelse
Ekskl: hypertrofisk hudlidelse (L91.-)

L85.0

Ervervet iktyose
Ekskl: medfødt iktyose (Q80.-)

L85.1

Ervervet palmar og plantar keratose (keratosis palmaris et plantaris)
Ekskl: arvet palmar og plantar keratose (Q82.8)

L85.2

Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3

Xerosis cutis

Dermatitt ved tørr hud
L85.8

Annen spesifisert epidermal fortykkelse

Hudhorn (cornu cutaneum)
L85.9

Uspesifisert epidermal fortykkelse

L86 * Keratoderma ved sykdommer klassifisert annet sted
Follikulær keratose ) som skyldes A-vitaminmangel (E50.8†)
Xerodermi

L87

)

Forstyrrelser i transepidermal eliminasjon
Ekskl: granuloma annulare (perforerende) (L92.0)

L87.0

Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans[Kyrle]

Hyperkeratosis follicularis penetrans
L87.1

Reaktiv perforerende kollagenose

L87.2

Elastosis perforans serpiginosa

L87.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i transepidermal eliminasjon

L87.9

Uspesifisert forstyrrelse i transepidermal eliminasjon

L88

Pyoderma gangrenosum
Fagedenisk pyodermi
Ekskl: dermatitis gangrenosa (L08.0)

L89

Dekubitalsår og trykkskade
Decubitus
Liggesår
Gipssår
Trykksår
Ekskl: dekubitalsår (trofisk) i livmorhals (N86)
Merk: ved flere områder med ulike stadier brukes bare koden for det høyeste stadiet

L89.0

Dekubitalsår og trykkskade stadium I

Trykkskade begrenset til kun erytem
Merk: Skaden sees som et definert område med vedvarende rødhet (erytem) på lett
pigmentert hud, mens på mørkere hud kan den ha vedvarende blålig til rødlig
fargetone, uten tap av hud.
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Ekskl: Akutt traumatisk overflateskade (kapittel XIX)

L89.1

Dekubitalsår stadium II

Dekubitalsår eller trykkskade med:
abrasjon
blemme
delvis tap av hud som inkluderer epidermis og/eller dermis
hudtap INA
L89.2

Dekubitalsår stadium III

Dekubitalsår eller trykkskade med tap av alle lag av hud som inkluderer skade eller
nekrose av subkutant vev ned til underliggende fascie
L89.3

Dekubitalsår stadium IV

Dekubitalsår eller trykkskade med nekrose av muskel, ben eller andre støttestrukturer
som sene og leddkapsel
L89.9

Uspesifisert dekubitalsår og trykkskade

Dekubitalsår eller trykkskade uten angivelse av stadium

L90

Atrofiske hudlidelser

L90.0

Lichen sclerosus et atrophicus
Ekskl: lichen sclerosus i ytre kjønnsorganer:
hos kvinne (N90.4)
hos mann (N48.0)

L90.1

Schweninger-Buzzis anetodermi

L90.2

Jadassohn-Pellizzaris anetodermi

L90.3

Pasinis og Pierinis atrofodermi

L90.4

Atrofisk kronisk akrodermatitt

L90.5

Arrtilstander og fibrose i hud

Arr INA
Arradheranse (hud)
Cicatrix
Skjemmende arrdannelse
Ekskl: cicatrix keloides(L91.0)
hypertrofisk arr (L91.0)
L90.6

Striae atrophicae

L90.8

Andre spesifiserte atrofiske hudlidelser

L90.9

Uspesifisert atrofisk hudlidelse

L91
L91.0

Hypertrofiske hudlidelser
Hypertrofisk arr

Keloid
Cicatrix keloides
Ekskl: keloid akne (L73.0)
arr INA (L90.5)
L91.8

Andre spesifiserte hypertrofiske hudlidelser

L91.9

Uspesifisert hypertrofisk hudlidelse
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Granulomatøse lidelser i hud og underhud
Ekskl: aktinisk granulom (L57.5)

L92.0

Granuloma annulare

Perforerende granuloma annulare
L92.1

Lipoid nekrobiose (necrobiosis lipoidica), ikke klassifisert annet sted
Ekskl: i tilknytning til diabetes mellitus(E10-E14)

L92.2

Ansiktsgranulom (granuloma faciale)[eosinofilt hudgranulom]

L92.3

Fremmedlegemegranulom i hud og underhud

L92.8

Andre spesifiserte granulomatøse lidelser i hud og underhud

L92.9

Uspesifisert granulomatøs lidelse i hud og underhud

L93

Lupus erythematosus
Ekskl: lupus:
exedens(A18.4)
vulgaris(A18.4)

systemisk lupus erythematosus(SLE)(M32.-)
skleroderma (M34.-)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
L93.0

Lupus erythematosus discoides

Lupus erythematosusINA
L93.1

Subakutt kutan lupus erythematosus

L93.2

Annen lokal lupus erythematosus

Lupus (-):
erythematosus profundus
pannikulitt

L94

Andre lokaliserte bindevevssykdommer
Ekskl: systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)

L94.0

Lokalisert skleroderma

Avgrenset skleroderma
L94.1

Lineær skleroderma

«En coup de sabre»-lesjon
L94.2

Calcinosis cutis

L94.3

Sklerodaktyli

L94.4

Gottrons papler

L94.5

Atrofisk vaskulær poikiloderma (poikiloderma vasculare atrophicans)

L94.6

Ainhum

L94.8

Andre spesifiserte lokaliserte bindevevssykdommer

L94.9

Uspesifisert lokalisert bindevevssykdom

L95

Vaskulitt begrenset til hud, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: angioma serpiginosum(L81.7)

granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) (M31.3)
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Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0)
hypersensitivitetsangiitt (M31.0)
pannikulitt:
på hals og rygg (M54.0)
residiverende [Weber-Christian](M35.6)
ved lupus(L93.2)
INA(M79.3)

polyarteritis nodosa(M30.0)
reumatoid vaskulitt (M05.2)
serumsyke (T80.6)
urticaria(L50.-)
L95.0

Livedoid vaskulitt

«Atrophie blanche (en plaque)»
L95.1

Erythema elevatum diutinum

L95.8

Annen spesifisert vaskulitt begrenset til hud

L95.9

Uspesifisert vaskulitt begrenset til hud

L97

Sår på underekstremitet, ikke klassifisert annet sted
Inkl: leggsår
Ekskl: dekubitalsår [trykksår] og trykkområde (L89.-)

gangren (R02)
hudinfeksjoner (L00-L08)
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99
varikøst sår (I83.0, I83.2)

L98

Andre lidelser i hud og underhud, ikke klassifisert annet sted

L98.0

Pyogent granulom

L98.1

Dermatitis factitia

Nevrotisk ekskoriasjon
Selvpåført dermatitt
L98.2

Febril nøytrofil dermatose [Sweet]

L98.3

Eosinofil cellulitt [Wells]

L98.4

Kronisk hudsår, ikke klassifisert annet sted

Hudsår INA
Kronisk hudsår INA
Tropesår INA
Ekskl: dekubitalsår og trykkskade (L89.-)
gangren (R02)
hudinfeksjoner (L00-L08)
spesifikke infeksjoner klassifisert i A00-B99
sår på underekstremitet IKAS(L97)
varikøst sår (I83.0, I83.2)
L98.5

Hudmucinose

Fokal mucinose
Lichen myxoedematosus
Retikulær erytematøs mucinose
Ekskl: fokal oralmucinose (K13.7)
ICD-10
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myksødem (E03.9)
L98.6

Andre infiltrative lidelser i hud og underhud
Ekskl: hyalinosis cutis et mucosae(E78.8)

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.-)

L98.8

Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud

L98.9

Uspesifisert lidelse i hud og underhud

L99 * Andre lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet
sted
L99.0 * Hudamyloidose (E85.-†)

Lichen amyloidosis
Makuløs amyloid
L99.8 * Andre spesifiserte lidelser i hud og underhud ved sykdommer klassifisert annet
sted

Syfilitisk:
alopesi (A51.3†)
leukodermi (A51.3†, A52.7†)
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Kapittel XIII
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M00M99)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

kompartmentsyndrom (T79.6)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse kjeveleddslidelser (K07.6)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
M00-M25 Leddlidelser
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer
M40-M54 Rygglidelser
M60-M79 Bløtvevssykdommer
M80-M94 Ben- og brusklidelser
M95-M99 Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev
Stjernekategorier
M01* Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
M03* Postinfeksiøse og reaktive artropatier ved sykdommer klassifisert annet sted
M07* Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom
M09* Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted
M14* Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
M36* Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M49* Lidelser i ryggsøylen ved sykdommer klassifisert annet sted
M63* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M68* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted
M73* Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
M82* Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted
M90* Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

Lokalisasjonskoder for muskel-skjelettaffeksjon
Følgende underinndeling for å angi lokalisasjon for affeksjon er for valgfri bruk med de passende
kategoriene i kapittel XIII. Siden lokale utvidelser eller spesialisttilpasninger kan variere med
hensyn til antall brukte tegn, foreslår man at den supplementære underklassifikasjonen for
lokalisasjon plasseres i en identifiserbar egen posisjon (f eks i en egen rubrikk). Forskjellige
underklassifikasjoner for bruk ved kneleddlidelser, rygglidelser og biomekaniske skader ikke
klassifisert annet sted, er gitt i henholdsvis M23, i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54 og i
M99.
0 Flere lokalisasjoner
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1 Skulderregion

kragebenskulderblad

akromioklavikulært )
glenohumeralt

) ledd

sternoklavikulært

)

2 Overarm

overarmsben

albueledd

3 Underarm

radiusulna

håndledd

4 Hånd

fingrehåndrotmellomhånd

ledd mellom disse knoklene

5 Bekkenregion og lår

bekkenlårbensete

hofte(ledd)sakroiliakaledd

6 Legg

leggbenskinneben

kneledd

7 Ankel og fot

fotrotmellomfottær

andre ledd i fotankelledd

8 Andre

halshoderibbenryggsøyleskalletorso

9 Uspesifisert lokalisasjon

Leddlidelser (M00-M25)
Lidelser som hovedsakelig berører perifere (ekstremitets)ledd

Infeksiøse leddlidelser (M00-M03)
Merk: Dette avsnittet omfatter infeksiøse leddlidelser forårsaket av mikrobiologiske agens. Man har

skilt mellom følgende typer etiologisk forbindelse:
(a) direkte leddinfeksjon, hvor organismer angriper vevet og det fins mikrobielle antigen i leddet;
(b) indirekte infeksjon, som kan være av to typer: en reaktiv leddlidelse, hvor det er fastslått en
mikrobiell infeksjon i kroppen, men hvor verken organisme eller antigen kan identifiseres i leddet,
og en postinfeksiøs leddlidelse, hvor det fins mikrobielle antigen, men hvor det ikke er sikkert at
man kan påvise organismen og hvor det ikke er tegn på lokal formering.

M00

Pyogen artritt (arthritis pyogenes)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese (T84.5)

M00.0

Stafylokokkartritt og -polyartritt

M00.1

Pneumokokkartritt og -polyartritt

M00.2

Annen streptokokkartritt og -polyartritt

M00.8

Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M00.9

Uspesifisert pyogen artritt

Infeksiøs artritt INA

M01 * Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: leddlidelse ved sarkoidose (M14.8*)
postinfeksiøs og reaktiv leddlidelse (M03.-*)
M01.0
*

Meningokokkartritt (A39.8†)
Ekskl: artritt etter meningokokkinfeksjon (M03.0*)

M01.1
*

Tuberkuløs artritt (A18.0†)
Ekskl: i ryggsøyle (M49.0*)
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M01.2
*

Artritt ved borreliose (A69.2†)

M01.3
*

Artritt ved andre bakteriesykdommer klassifisert annet sted

381

Artritt ved:
lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
lokalisert salmonellainfeksjon (A02.2†)
tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)

Gonokokkartritt (A54.4†)
M01.4
*

Rubella-artritt (B06.8†)

M01.5
*

Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted

Artritt ved:
kusma (B26.8†)
O'nyong-nyong feber (A92.1†)

M01.6
*

Artritt ved soppsykdommer (B35-B49†)

M01.8
*

Artritt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet
sted

M02

Reaktive leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
reumatisk feber (I00)

M02.0

Leddlidelse etter tarm-«bypass»

M02.1

Leddlidelse etter dysenteri

M02.2

Leddlidelse etter vaksinasjon

M02.3

Reiters sykdom

M02.8

Andre spesifiserte reaktive leddlidelser

M02.9

Uspesifisert reaktiv leddlidelse

M03 * Postinfeksiøse og reaktive leddlidelser ved sykdommer klassifisert
annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted (M01.-*)
M03.0
*

Artritt etter meningokokkinfeksjon (A39.8†)
Ekskl: meningokokkartritt (M01.0*)

M03.1
*

Postinfeksiøs leddlidelse ved syfilis

M03.2
*

Andre postinfeksiøse leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted

Cluttons ledd (A50.5†)
Ekskl: Charcots ledd (M14.6*)
Postinfeksiøs leddlidelse ved:
enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica(A04.6†)
virushepatitt (B15-B19†)
Ekskl: leddlidelser ved virussykdommer (M01.4-M01.5*)

ICD-10
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Reaktiv leddlidelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Leddlidelse ved infeksiøs endokarditt (I33.0†)

Inflammatoriske polyartropatier (M05-M14)
M05

Seropositiv reumatoid artritt (arthritis rheumatoides seropositiva)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: reumatisk feber (I00)
reumatoid artritt (i):
juvenil (M08.-)
ryggsøyle (M45)

M05.0

Feltys syndrom

Reumatoid artritt med splenoadenomegali og leukopeni
M05.1† Reumatoid lungesykdom (J99.0*)
M05.2

Reumatoid vaskulitt

M05.3† Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer

Reumatoid:
endokarditt (I39.-*)
karditt (I52.8*)
myokarditt (I41.8*)
myopati (G73.7*)
perikarditt (I32.8*)
polynevropati (G63.6*)

M05.8

Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt

M05.9

Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt

M06

Annen reumatoid artritt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M06.0

Seronegativ reumatoid artritt

M06.1

Stills sykdom med debut i voksen alder
Ekskl: Stills sykdom INA(M08.2)

M06.2

Reumatoid bursitt

M06.3

Reumatoid knute

M06.4

Inflammatorisk leddlidelse
Ekskl: polyartritt INA(M13.0)

M06.8

Annen spesifisert reumatoid artritt

M06.9

Uspesifisert reumatoid artritt

M07 * Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: juvenile leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M09.-*)
M07.0
*

Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse (L40.5†)

M07.1
*

Arthritis mutilans(L40.5†)
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M07.2
*

Psoriatisk spondylitt (L40.5†)

M07.3
*

Andre psoriatiske leddlidelser (L40.5†)

M07.4
*

Leddlidelse ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)

M07.5
*

Leddlidelse ved ulcerøs kolitt (K51.-†)

M07.6
*

Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom

M08

383

Juvenil artritt (arthritis juvenilis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: barneartritt med begynnelse før fylte 16 år, og som varer mer enn 3 måneder
Ekskl: Feltys syndrom (M05.0)

juvenil dermatomyositt (M33.0)
M08.0

Juvenil reumatoid artritt

Juvenil reumatoid artritt med eller uten reumatoid faktor
M08.1

Juvenil ankyloserende spondylitt
Ekskl: ankyloserende spondylitt hos voksne (M45)

M08.2

Juvenil artritt med systemisk opprinnelse

Stills sykdom INA
Ekskl: Stills sykdom med debut i voksen alder (M06.1)
M08.3

Juvenil polyartritt (seronegativ)

Kronisk juvenil polyartritt
M08.4

Pauciartikulær juvenil artritt

M08.8

Annen spesifisert juvenil artritt

M08.9

Uspesifisert juvenil artritt

M09 * Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: leddlidelse ved Whipples sykdom (M14.8*)
M09.0
*

Juvenil artritt ved psoriasis(L40.5†)

M09.1
*

Juvenil artritt ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†)

M09.2
*

Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt (K51.-†)

M09.8
*

Juvenil artritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted

M10

Urinsyregikt (arthritis urica)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: podagra

ICD-10
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Ekskl: leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted (M14*)

M10.0

Idiopatisk urinsyregikt

Primær urinsyregikt
Urattofus i hjerte† (I43.8*)
Urinsyrebursitt
M10.1

Blyutløst urinsyregikt

M10.2

Legemiddelutløst urinsyregikt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M10.3

Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19)
M10.4

Annen sekundær urinsyregikt

M10.9

Uspesifisert urinsyregikt

M11

Andre krystallinduserte leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M11.0

Hydroksyapatitt-avleiringssykdom

M11.1

Familiær kondrokalsinose

M11.2

Annen kondrokalsinose

Kondrokalsinose INA
M11.8

Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser

M11.9

Uspesifisert krystallindusert leddlidelse

M12

Andre spesifiserte leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: artroser (M15-M19)
krikoarytenoid leddlidelse (J38.7)
leddlidelse INA(M13.9)

M12.0

Kronisk postreumatisk artropati [Jaccouds sykdom]

M12.1

Kaschin-Becks sykdom

M12.2

Villonodulær synovitt (pigmentert)

M12.3

Palindromisk reumatisme

M12.4

Intermitterende hydrartrose

M12.5

Skadeutløst leddlidelse
Ekskl: posttraumatisk artrose (i):
andre enkeltledd (M19.1)
første karpometakarpalledd (M18.2-M18.3)
hofte (M16.4-M16.5)
kne (M17.2-M17.3)
INA(M19.1)

M12.8

Andre spesifiserte leddlidelser, ikke klassifisert annet sted

Forbigående artropati

M13

Annen artritt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
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Ekskl: artrose (M15-M19)

M13.0

Uspesifisert polyartritt

M13.1

Monoartritt, ikke klassifisert annet sted

M13.8

Annen spesifisert artritt

Allergisk artritt
M13.9

Uspesifisert artritt

Leddlidelse INA

M14 * Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: leddlidelse ved:
blodforstyrrelser (M36.2-M36.3*)
hypersensitivitetsreaksjoner (M36.4*)
neoplastisk sykdom (M36.1*)
psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*)

nevrogen lidelse i ryggsøyle (M49.4*)
juvenil artritt (M09.-*)

M14.0
*

Urinsyregikt som skyldes enzymdefekter og andre arvelige tilstander

Urinsyregikt ved:
Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†)
sigdcellesykdommer (D57.-†)

M14.1
*

Krystallindusert leddlidelse ved andre stoffskifteforstyrrelser

M14.2
*

Diabetisk artropati (E10-E14†)
Ekskl: diabetisk nevrogen leddaffeksjon (M14.6*)

M14.3
*

Lipoid dermatoartritt (E78.8†)

M14.4
*

Leddlidelse ved amyloidose (E85.-†)

M14.5
*

Leddaffeksjoner ved andre endokrine forstyrrelser, ernærings- og
stoffskifteforstyrrelser

Krystallindusert leddlidelse ved hyperparatyreoidisme (E21.-†)

Leddaffeksjon ved:
akromegali og hypofysær kjempevekst (E22.0†)
hemokromatose (E83.1†)
hypotyreoidisme (E00-E03†)
tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)

M14.6
*

Nevrogen leddaffeksjon

M14.8
*

Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted

Charcots ledd (A52.1†)
Diabetisk nevrogen leddaffeksjon (E10-E14†)
Leddlidelse ved:
knuterosen erythema nodosum(L52†)
multiformt erytem (L51.-†)
sarkoidose (D86.8†)
Whipples sykdom (K90.8†)

Artroser (arthrosis)(M15-M19)
ICD-10
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Merk: I denne blokken er termen osteoartritt brukt som synonym for artrose eller osteoartrose.

Termen har primært blitt brukt med dens alminnelige kliniske betydning av at ingen
bakenforliggende tilstand er identifisert.
Ekskl: osteoartritt i ryggsøyle (M47.-)

M15

Polyartrose (polyartrosis)
Inkl: artrose med opplysning om mer enn en lokalisasjon
Ekskl: bilateral affeksjon av enkeltledd (M16-M19)

M15.0

Primær generalisert (osteo)artrose

M15.1

Heberdens knuter (med leddlidelse)

M15.2

Bouchards knuter (med leddlidelse)

M15.3

Sekundær multippel artrose

Posttraumatisk polyartrose
M15.4

Eroderende (osteo)artrose

M15.8

Andre spesifiserte polyartroser

M15.9

Uspesifisert polyartrose

Generalisert osteoartritt INA

M16

Hofteleddsartrose (coxarthrosis)

M16.0

Primær hofteleddsartrose, bilateral

M16.1

Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Primær hofteleddsartrose:
unilateral
INA

M16.2

Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, bilateral

M16.3

Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, uten opplysning om bilateral
manifestasjon

Dysplastisk hofteleddsartrose:
unilateral
INA

M16.4

Posttraumatisk hofteleddsartrose, bilateral

M16.5

Posttraumatisk hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Posttraumatisk hofteleddsartrose:
unilateral
INA

M16.6

Annen sekundær hofteleddsartrose, bilateral

M16.7

Annen sekundær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Sekundær hofteleddsartrose:
unilateral
INA

M16.9

M17

Uspesifisert hofteleddsartrose

Kneleddsartrose (gonarthrosis)

M17.0

Primær kneleddsartrose, bilateral

M17.1

Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon
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Primær kneleddsartrose:
unilateral
INA

M17.2

Posttraumatisk kneleddsartrose, bilateral

M17.3

Posttraumatisk kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Posttraumatisk kneleddsartrose:
unilateral
INA

M17.4

Annen sekundær kneleddsartrose, bilateral

M17.5

Annen sekundær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon

Sekundær kneleddsartrose:
unilateral
INA

M17.9

M18

Uspesifisert kneleddsartrose

Artrose i første karpometakarpalledd

M18.0

Primær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.1

Primær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral
manifestasjon

Primær artrose i første karpometakarpalledd:
unilateral
INA

M18.2

Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.3

Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral
manifestasjon

Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd:
unilateral
INA

M18.4

Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral

M18.5

Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om
bilateral manifestasjon

Sekundær artrose i første karpometakarpalledd:
unilateral
INA

M18.9

M19

Uspesifisert artrose i første karpometakarpalledd

Annen artrose
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: artrose i ryggsøyle (M47.-)
polyartrose (M15.-)
stiv stortå (M20.2)

M19.0

Primær artrose i andre ledd

Primær artrose INA
M19.1

Posttraumatisk artrose i andre ledd

Posttraumatisk artrose INA
M19.2

Andre sekundære artroser

Sekundær artrose INA
ICD-10
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M19.8

Annen spesifisert artrose

M19.9

Uspesifisert artrose

Andre leddlidelser (M20-M25)
Ekskl: ledd i ryggsøyle (M40-M54)

M20

Ervervede deformiteter i fingre og tær
Ekskl: ervervet mangel på fingre og tær (Z89.-)

medfødt(e):
deformiteter og misdannelser av fingre og tær (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
mangel på fingre og tær (Q71.3, Q72.3)

M20.0

Fingerdeformitet

Boutonnière-deformitet og svanehalsdeformitet
Ekskl: «clubbing» av fingre (R68.3)
Dupuytrens kontraktur (M72.0)
triggerfinger (M65.3)
M20.1

Hallux valgus (ervervet)

«Bunion»
M20.2

Stiv stortå (hallux rigidus)

M20.3

Annen stortådeformitet (ervervet)

Hallux varus
M20.4

Annen hammertå (ervervet)

M20.5

Andre tådeformiteter (ervervede)

M20.6

Uspesifisert ervervet tådeformitet

M21

Andre ervervede deformiteter i ekstremiteter
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: ervervede deformiteter i fingre og tær (M20.-)
ervervet mangel på ekstremitet (Z89.-)
medfødt(e):
coxa plana(M91.2)
deformiteter og misdannelser i ekstremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)
mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)

M21.0

Valgusdeformitet, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: metatarsus valgus(Q66.6)

pes calcaneovalgus(Q66.4)
M21.1

Varusdeformitet, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: metatarsus varus(Q66.2)

tibia vara(M92.5)
M21.2

Fleksjonsdeformitet

M21.3

Hengehånd eller hengefot (ervervet)

M21.4

Plattfot (pes planus) (ervervet)
Ekskl: medfødt plattfot (Q66.5)

M21.5

Ervervet klohånd, klumphånd (talipomanus), klofot og klumpfot (pes equinovarus)
Ekskl: klumpfot, ikke spesifisert som ervervet (Q66.8)
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M21.6

Andre ervervede deformiteter i ankel og fot
Ekskl: tådeformiteter (ervervede) (M20.1-M20.6)

M21.7

Ulik lengde på ekstremiteter (ervervet)

M21.8

Andre spesifiserte ervervede deformiteter i ekstremiteter

M21.9

Uspesifisert ervervet deformitet i ekstremitet

M22

389

Lidelser relatert til kneskål
Ekskl: dislokasjon av kneskål (S83.0)

M22.0

Residiverende dislokasjon av kneskål

M22.1

Residiverende subluksasjon av kneskål

M22.2

Patellofemorale lidelser

M22.3

Annen mistilpasning av kneskål

M22.4

Kondromalasi i kneskål

M22.8

Andre spesifiserte lidelser relatert til kneskål

M22.9

Uspesifisert lidelse relatert til kneskål

M23

Kneleddlidelser
Den følgende supplementære underklassifikasjon angir grad av affeksjon og er for valgfri
bruk med passende underkategorier i M23.-. Se også innledningen av kapitlet.
0 Flere lokalisasjoner
1 Fremre korsbånd

eller fremre horn av medial menisk

2 Bakre korsbånd

eller bakre horn av medial menisk

3 Mediale kollaterale ligament

eller annen og uspesifisert i medial menisk

4 Laterale kollaterale ligament

eller fremre horn av lateral menisk

5 Bakre horn av lateral menisk
6 Annen og uspesifisert i lateral menisk
7 Leddkapsel
Ekskl: ankylose (M24.6)

fersk skade - se skade i kne og legg (S80-S89)
knedeformitet (M21.-)
lidelser relatert til kneskål (M22.-)
osteochondritis dissecans(M93.2)
residiverende dislokasjon eller subluksasjon av:
kneskål (M22.0-M22.1)
ledd (M24.4)

M23.0

Cystisk menisk

M23.1

Diskoid menisk (medfødt)

M23.2

Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade

Gammel bøttehankruptur
M23.3

Andre menisklidelser
Adskilt
)
Degenerert ) menisk

ICD-10
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Retinert

M23.4

)

Fritt legeme i kne

Leddmus
M23.5

Kronisk instabilitet i kne

M23.6

Annen spontan brist i kneligament

M23.8

Andre spesifiserte kneleddlidelser

Slapphet i kneligament
Smekkende kne
«Snapping knee»
M23.9

M24

Uspesifisert kneleddlidelse

Annen spesifisert uorden i ledd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion
ganglion (M67.4)
kjeveleddslidelser (K07.6)
smekkende kne (M23.8)

M24.0

Fritt legeme i ledd
Ekskl: fritt legeme i kne (M23.4)

M24.1

Andre lidelser i leddbrusk
Ekskl: kneleddlidelse (M23.-)

kondrokalsinose (M11.1-M11.2)
metastatisk forkalkning (E83.5)
okronose (E70.2)
M24.2

Ligamentlidelse

Instabilitet etter gammel ligamentskade
Ligament-slapphet INA
Ekskl: familiær ligament-slapphet (M35.7)
kne (M23.5-M23.8)
M24.3

Patologisk dislokasjon og subluksasjon av ledd, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: dislokasjon eller forskyvning av ledd:
fersk skade - se skade i ledd og ligament etter kroppsregion
medfødt - se medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
residiverende (M24.4)

M24.4

Residiverende dislokasjon og subluksasjon av ledd
Ekskl: kneskål (M22.0-M22.1)

subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)
M24.5

Kontraktur i ledd
Ekskl: Dupuytrens kontraktur (M72.0)

ervervet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
kontraktur i sene(skjede) uten kontraktur i ledd (M67.1)
M24.6

Ankylose i ledd
Ekskl: ryggsøyle (M43.2)

stivhet i ledd uten ankylose (M25.6)

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M00-M99)

M24.7

Protrusio acetabuli

M24.8

Annen spesifisert uorden i ledd, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: når iliotibialbåndsyndrom inngår (M76.3)
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leddsmerte(M25.5)
M24.9

Uspesifisert uorden i ledd

M25

Andre leddtilstander, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: deformiteter klassifisert i M20-M21
forkalkning i:
sene (M65.2)
skulder (ledd) (M75.3)
slimpose (M71.4)

unormal gange og bevegelighet (R26.-)
vanskeligheter med å gå (R26.2)
M25.0

Hemartrose
Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion

M25.1

Fistel til ledd

M25.2

Ledd med unormal bevegelighet

M25.3

Annen instabilitet i ledd
Ekskl: instabilitet i ledd etter:
fjerning av leddproteser (M96.8)
gammel ligamentskade (M24.2)

M25.4

Væskeansamling (hydrops) i ledd
Ekskl: hydrops ved «yaws» (A66.6)

M25.5

Leddsmerte

M25.6

Stivhet i ledd, ikke klassifisert annet sted

M25.7

Osteofytt

M25.8

Andre spesifiserte leddtilstander

M25.9

Uspesifisert leddtilstand

Systemiske bindevevssykdommer (M30-M36)
Inkl: autoimmun sykdom:
systemisk
INA

kollagen (vaskulær) sykdom:
systemisk
INA
Ekskl: autoimmun sykdom, i ett enkelt organ eller en enkelt celletype (kodet under relevant

kategori for tilstand)
antifosfolipidsyndrom (D68.6)

M30

Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander

M30.0

Polyarteritis nodosa

M30.1

Polyarteritt med lungeaffeksjon [Churg-Strauss' sykdom]

Allergisk granulomatøs angiitt
ICD-10
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M30.2

Juvenil polyarteritt

M30.3

Mukokutant lymfeknutesyndrom [Kawasakis sykdom]

M30.8

Andre tilstander beslektet med polyarteritis nodosa

Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt

M31
M31.0

Andre nekrotiserende vaskulitter
Hypersensitivitetsangiitt

Goodpastures syndrom
M31.1

Trombotisk trombocytopen purpura

Trombotisk mikroangiopati
M31.3

Granulomatose med polyangiitt

Granulomatose med polyangiitt:
med nyreaffeksjon† (N08.5*)
med lungeaffeksjon† (J99.1*)

Nekrotiserende luftveisgranulomatose
Wegeners granulomatose
M31.4

Aortabuesyndrom [Takayasus sykdom]

M31.5

Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica

M31.6

Annen kjempecellearteritt

Temporalisarteritt
M31.7

Mikroskopisk polyangiitt

Mikroskopisk polyarteritt
Ekskl: polyarteritis nodosa(M30.0)
M31.8

Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter

M31.9

Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt

M32

Systemisk lupus erythematosus [SLE]
Lupus erythematosus disseminatus (LED)
Ekskl: lupus erythematosus (diskoid) INA(L93.0)

M32.0

Legemiddelutløst systemisk lupus erythematosus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
M32.1† Systemisk lupus erythematosus med affeksjon av nærmere bestemt organ eller
system

Libman-Sacks' endokarditt (I39.-*)
Lupusperikarditt (I32.8*)
Systemisk lupus erythematosus med:
lungeaffeksjon (J99.1*)
nyreaffeksjon (N08.5*, N16.4*)
cerebral arteritt (I68.2*)
encefalitt, myelitt og encefalomyelitt (G05.8*)

M32.8

Andre spesifiserte former for systemisk lupus erythematosus

M32.9

Uspesifisert systemisk lupus erythematosus

M33

Dermatopolymyositt

M33.0

Juvenil dermatomyositt
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M33.1

Annen dermatomyositt

M33.2

Polymyositt

M33.9

Uspesifisert dermatopolymyositt

M34
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Systemisk sklerose (sclerosis systemica)
Inkl: skleroderma
Ekskl: skleroderma:
avgrenset (L94.0)
hos nyfødt (P83.8)

M34.0

Progressiv systemisk sklerose

M34.1

CR[E]ST-syndrom

Kombinasjon av kalsinose, Raynauds fenomen, øsofageal dysfunksjon, sklerodaktyli,
teleangiektasi
M34.2

Systemisk sklerose utløst av legemidler og kjemikalier

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
M34.8

Andre spesifiserte former for systemisk sklerose

Systemisk sklerose med:
lungeaffeksjon† (J99.1*)
myopati† (G73.7*)
polynevropati† (G63.5*)

M34.9

M35

Uspesifisert systemisk sklerose

Annen systemisk affeksjon av bindevev
Ekskl: reaktiv perforerende kollagenose (L87.1)

M35.0

Sicca-syndrom [Sjögrens syndrom]

Sicca-syndrom med:
keratokonjunktivitt† (H19.3*)
lungeaffeksjon† (J99.1*)
myopati† (G73.7*)
tubulointerstitielle nyreforstyrrelser† (N16.4*)

M35.1

Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer

«Mixed connective tissue disease» [MCTD]
Ekskl: tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt (M30.8)
M35.2

Behçets sykdom

M35.3

Polymyalgia rheumatica
Ekskl: polymyalgia rheumatica med kjempecellearteritt (M31.5)

M35.4

Diffus (eosinofil) fasciitt

M35.5

Multifokal fibrosklerose

M35.6

Residiverende pannikulitt [Weber-Christian]
Ekskl: pannikulitt:
ved lupus(L93.2)
INA(M79.3)

M35.7

Hypermobilitetssyndrom

Familiær ligament-slapphet
Ekskl: Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)
ICD-10
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ligament-slapphet INA(M24.2)
M35.8

Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev

M35.9

Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev

Autoimmun sykdom (systemisk) INA
Kollagen (vaskulær) sykdom INA

M36 * Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet
sted
Ekskl: leddlidelse ved sykdommer klassifisert annet sted (M14.-*)

M36.0
*

Dermato(poly)myositt ved neoplastisk sykdom (paraneoplastisk) (C00-D48†)

M36.1
*

Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)

Leddlidelse ved:
leukemi (C91-C95†)
multippelt myelom (C90.0†)
ondartet histiocytose (C96.8†)

M36.2
*

Hemofil leddlidelse (D66-D68†)

M36.3
*

Leddlidelse ved andre blodforstyrrelser (D50-D76†)
Ekskl: leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(M36.4*)

M36.4
*

Leddlidelse ved hypersensitivitetsreaksjon klassifisert annet sted

M36.8
*

Systemisk bindevevssykdom ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0†)
Systemisk bindevevssykdom ved:
hypogammaglobulinemi (D80.-†)
okronose (E70.2†)

Rygglidelser (M40-M54)
Med unntak for kategoriene M45, M50 og M51, kan følgende underinndeling brukes på 5.tegnsnivå for å angi lokalisasjon. Se også innledningen av kapitlet.
0Flere lokalisasjoner i ryggsøyle
1«Oksipito-atlanto-aksialregion»
2Cervikalregion
3Cervikotorakalregion
4Torakalregion
5Torakolumbalregion
6Lumbalregion
7Lumbosakralregion
8Sakral og sakrococcygeal region
9Uspesifisert lokalisasjon

Deformerende rygglidelser (M40-M43)
M40

Kyfose og lordose (kyphosis et lordosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: ulike former for pukkelrygg og svairygg
Ekskl: kyfose og lordose:
etter behandling (M96.-)
medfødt (Q76.4)
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kyfoskoliose (M41.-)
M40.0

Postural kyfose
Ekskl: osteokondrose i ryggsøyle (M42.-)

M40.1

Annen sekundær kyfose

M40.2

Annen og uspesifisert kyfose

M40.3

Rettrygg-syndrom

«Flatback syndrome»
M40.4

Annen spesifisert lordose

Lordose:
ervervet
postural

M40.5

M41

Uspesifisert lordose

Skoliose (scoliosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: kyfoskoliose
Ekskl: etter behandling (M96.-)

kyfoskoliotisk hjertesykdom (I27.1)
medfødt skoliose:
postural (Q67.5)
som følge av knokkelmisdannelse (Q76.3)
INA(Q67.5)

M41.0

Infantil idiopatisk skoliose

M41.1

Juvenil idiopatisk skoliose

Skoliose i ungdomsår
M41.2

Annen idiopatisk skoliose

M41.3

Torakogen skoliose

M41.4

Nevromuskulær skoliose

Skoliose som følge av cerebral parese, Friedreichs ataksi, poliomyelitt, og andre
nevromuskulære forstyrrelser
M41.5

Annen sekundær skoliose

M41.8

Andre spesifiserte former for skoliose

M41.9

Uspesifisert skoliose

M42

Spinal osteokondrose (osteochondrosis spinalis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M42.0

Juvenil osteokondrose i ryggsøyle

Calvés sykdom
Scheuermanns sykdom
Ekskl: postural kyfose (M40.0)
M42.1

Osteokondrose i ryggsøyle hos voksne

M42.9

Uspesifisert spinal osteokondrose

M43

Andre deformerende rygglidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

ICD-10
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Ekskl: hemivertebra(Q76.3-Q76.4)

Klippel-Feils syndrom (Q76.1)
lumbalisering og sakralisering (Q76.4)
medfødt spondylolyse og spondylolistese (Q76.2)
platyspondyli (Q76.4)
ryggdeformitet ved:
osteoporose (M80-M81)
Pagets sykdom i benvev (osteitis deformans)(M88.-)

spina bifida occulta(Q76.0)
M43.0

Spondylolyse

M43.1

Spondylolistese

M43.2

Annen sammenvoksing i ryggsøyle
Ekskl: ankyloserende spondylitt (M45)

pseudartrose etter sammenvoksing eller artrodese (M96.0)
status etter artrodese (Z98.1)
M43.3

Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati

M43.4

Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon

M43.5

Annen residiverende subluksasjon av virvel
Ekskl: biomekanisk skade IKAS(M99.-)

M43.6

Torticollis
Ekskl: torticollis:
medfødt (sternocleidomastoid) (Q68.0)
psykogen (F45.8)
som følge av fødselsskade (P15.2)
spasmodisk (G24.3)
ved fersk skade - se skade i ryggsøyle etter kroppsregion

M43.8

Andre spesifiserte deformerende rygglidelser
Ekskl: kyfose og lordose (M40.-)

skoliose (M41.-)
M43.9

Uspesifisert deformerende rygglidelse

Skjev rygg INA

Lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)(M45-M49)
M45

Ankyloserende spondylitt
Bechterews sykdom
Reumatoid artritt i ryggsøyle
Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
juvenil (ankyloserende) spondylitt (M08.1)
leddlidelse ved Reiters sykdom (M02.3)

M46

Andre inflammatoriske lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M46.0

Spinal entesopati

Sykdom i ryggsøylens ligamenter eller muskelfester
M46.1

Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted

M46.2

Osteomyelitt i virvel
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Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen)

Pyogen diskitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M46.4

Uspesifisert inflammasjon i mellomvirvelskive

M46.5

Andre infeksiøse lidelser i ryggsøylen

M46.8

Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen

M46.9

Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen

M47

Spondylose (spondylosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: artrose eller osteoartritt i ryggsøyle
degenerasjon av leddfasetter

M47.0† Syndromer som skyldes kompresjon av arteria spinalis anterior og arteria
vertebralis(G99.2*)
M47.1

Annen spondylose med myelopati

Spondylogen kompresjon av ryggmarg† (G99.2*)
Ekskl: subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)
M47.2

Annen spondylose med radikulopati

M47.8

Annen spesifisert spondylose
Cervikal spondylose
)
Lumbosakral spondylose ) uten myelopati eller radikulopati
Torakal spondylose

M47.9

M48

)

Uspesifisert spondylose

Andre lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M48.0

Spinal stenose

Kaudal stenose
M48.1

Ankyloserende hyperostose [Forestiers sykdom]

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH-syndrom]
M48.2

Baastrups sykdom

M48.3

Traumatisk spondylopati

M48.4

Tretthetsbrudd i ryggvirvel

Stressfraktur i ryggvirvel
M48.5

Sammenfalt ryggvirvel, ikke klassifisert annet sted

Sammenfalt ryggvirvel INA
Ekskl: fersk skade - se skade i ryggsøyle, f eks S12, S22 og S32
kompresjonsfraktur ved osteoporose (M80.-)
M48.8

Andre spesifiserte lidelser i ryggsøylen

Ossifikasjon av ligamentum longitudinale posterius
M48.9

Uspesifisert lidelse i ryggsøylen

M49 * Lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis) ved sykdommer
klassifisert annet sted
ICD-10
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[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Ekskl: leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*, M09.-*)
M49.0
*

Tuberkulose i ryggvirvel (A18.0†)

M49.1
*

Brucellaspondylitt (A23.-†)

M49.2
*

Enterobakteriell spondylitt (A01-A04†)

M49.3
*

Lidelse i ryggsøylen ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted
Ekskl: nevrogen lidelse i ryggsøyle ved tabes dorsalis(M49.4*)

M49.4
*

Nevrogen lidelse i ryggsøyle

Potts kurvatur

Nevrogen lidelse i ryggsøylen ved:
syringomyeli og syringobulbi (G95.0†)
tabes dorsalis(A52.1†)

M49.5
*

Sammenfalt ryggvirvel ved sykdommer klassifisert annet sted

M49.8
*

Lidelse i ryggsøylen ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Forårsaket av neoplastisk sykdom (C00-D48†)

Andre rygglidelser (M50-M54)
Ekskl: fersk skade - se skade i ryggsøyle etter kroppsregion

inflammasjon i mellomvirvelskive INA(M46.4)

M50

Lidelser i cervikalskive
Inkl: lidelser i cervikalskive med nakkesmerte

lidelser i mellomvirvelskive i cervikotorakalovergangen
M50.0† Lidelse i cervikalskive, med myelopati (G99.2*)
M50.1

Lidelse i cervikalskive, med radikulopati
Ekskl: brakial radikulitt INA(M54.1)

M50.2

Annen forskyvning av cervikalskive

M50.3

Annen degenerativ lidelse i cervikalskive

M50.8

Andre spesifiserte lidelser i cervikalskive

M50.9

Uspesifisert lidelse i cervikalskive

M51

Andre lidelser i mellomvirvelskive
Inkl: lidelser i torakal-, torakolumbal- og lumbosakralskiver

M51.0† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med myelopati (G99.2*)
M51.1† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati (G55.1*)

Isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive
Ekskl: lumbal radikulitt INA(M54.1)
M51.2

Annen spesifisert forskyvning av mellomvirvelskive

Lumbago som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive
M51.3

Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive
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M51.4

Schmorls knuter

M51.8

Andre spesifiserte lidelser i mellomvirvelskive

M51.9

Uspesifisert lidelse i mellomvirvelskive

M53
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Andre rygglidelser, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]

M53.0

Cervikokranialt syndrom

Bakre cervikalt sympatisk syndrom
M53.1

Cervikobrakialt syndrom
Ekskl: lidelser i cervikalskive (M50.-)

toraksapertursyndrom (G54.0)
M53.2

Spinal instabilitet

M53.3

Sakrococcygeal lidelse, ikke klassifisert annet sted

Coccygodynia
M53.8

Andre spesifiserte rygglidelser

M53.9

Uspesifisert rygglidelse

M54

Ryggsmerte
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Ekskl: psykogen ryggsmerte (F45.4)

M54.0

Pannikulitt som angår nakke- og ryggregion
Ekskl: pannikulitt:
residiverende [Weber-Christian](M35.6)
ved lupus(L93.2)
INA(M79.3)

M54.1

Radikulopati

Nevritt eller radikulitt :
brakial INA
lumbal INA
lumbosakral INA
torakal INA

Radikulitt INA
Ekskl: nevralgi og nevritt INA(M79.2)
radikulopati med:
lidelser i cervikalskive (M50.1)
lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver (M51.1)
spondylose (M47.2)

M54.2

Smerte i nakke
Ekskl: nakkesmerte som skyldes lidelse i cervikalskive (M50.-)

smerte i svelg(R07.0)
M54.3

Isjialgi
Ekskl: isjialgi med lumbago (M54.4)

isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
lesjon av nervus ischiadicus(G57.0)
M54.4

ICD-10

Lumbago med isjialgi
Ekskl: lumbago som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
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M54.5

Lumbago

Hekseskudd
Korsryggsmerte
Lumbago INA
Ekskl: lumbago:
med isjialgi (M54.4)
som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive (M51.2)

M54.6

Ryggsmerte i torakaldelene
Ekskl: smerte som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.-)

M54.8

Annen spesifisert ryggsmerte

M54.9

Uspesifisert ryggsmerte

Bløtvevssykdommer (M60-M79)
Muskelsykdommer (M60-M63)
Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)

muskulær dystrofi og myopati (G71-G72)
myopati ved:
amyloidose (E85.-)
polyarteritis nodosa(M30.0)
reumatoid artritt (M05.3)
Sicca-syndrom (M35.0)
skleroderma (M34.-)
systemisk lupus erythematosus(M32.-)

M60

Myositt (myositis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M60.0

Infeksiøs myositt

Tropisk pyomyositt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M60.1

Interstitiell myositt

M60.2

Fremmedlegemegranulom i bløtvev, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: fremmedlegemegranulom i hud og underhudsvev (L92.3)

M60.8

Annen spesifisert myositt

M60.9

Uspesifisert myositt

M61

Forkalkning og forbening av muskel
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M61.0

Myositis ossificans traumatica

M61.1

Myositis ossificans progressiva

Fibrodysplasia ossificans progressiva
M61.2

Paralytisk forkalkning og forbening av muskel

Myositis ossificans i tilknytning til kvadriplegi eller paraplegi
M61.3

Forkalkning og forbening av muskel i tilknytning til brannskade

Myositis ossificans i tilknytning til brannskade
M61.4

Annen forkalkning av muskel
Ekskl: tendinitt med kalknedslag (M65.2)
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i skulder (M75.3)

M61.5

Annen forbening av muskel

M61.9

Uspesifisert forkalkning og forbening av muskel

M62

Andre muskelsykdommer
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: krampe og spasme (R25.2)
Moersch-Woltmans syndrom (G25.8)
myalgi (M79.1)
myopati:
alkoholisk (G72.1)
legemiddelutløst (G72.0)

M62.0

Muskeldiastase

M62.1

Annen muskelruptur (ikke-traumatisk)
Ekskl: seneruptur (M66.-)

traumatisk muskelruptur - se muskelskade etter kroppsregion
M62.2

Iskemisk infarkt i muskel

Kompartmentsyndrom, ikke-traumatisk
Ekskl: kompartmentsyndrom, traumatisk (T79.6)
traumatisk iskemi i muskel (T79.6)
Volkmanns kontraktur (T79.6)
M62.3

Immobilitetssyndrom

Paraplegisk immobilitetssyndrom
M62.4

Kontraktur i muskel
Ekskl: kontraktur i ledd (M24.5)

M62.5

Muskelsvinn og -atrofi, ikke klassifisert annet sted

Inaktivitetsatrofi IKAS
M62.6

Forstrekking av muskel
Ekskl: fersk skade - se muskelskade etter kroppsregion

M62.8

Andre spesifiserte muskelsykdommer

Muskelbrokk
Muskelskjedebrokk
M62.9

Uspesifiserte muskelsykdommer

M63 * Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: myopati ved:
endokrine sykdommer (G73.5*)
stoffskiftesykdommer (G73.6*)

M63.0
*

Myositt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved:
lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
syfilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1
*

Myositt ved protozosykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved:
cysticerkose (B69.8†)

ICD-10
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schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)
toksoplasmose (B58.8†)
trikinose (B75†)

M63.2
*

Myositt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

M63.3
*

Myositt ved sarkoidose (D86.8†)

M63.8
*

Andre muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted

Myositt ved soppsykdom (B35-B49†)

Forstyrrelser i synovialhinne og sene (M65-M68)
M65

Synovitt og tenosynovitt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
fersk skade - se skade i ligament eller sene etter kroppsregion S00-T14
kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd (M70.0)

M65.0

Abscess i seneskjede

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M65.1

Annen infeksiøs (teno)synovitt

M65.2

Tendinitt med kalknedslag
Ekskl: i skulder (M75.3)

spesifisert tendinitt (M75-M77)
M65.3

Triggerfinger

Nodulær senesykdom
M65.4

Radial styloid tenosynovitt [de Quervain]

M65.8

Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt

Serøs coxitt
Irritabel hofte
M65.9

M66

Uspesifisert synovitt og tenosynovitt

Spontan ruptur i synovialhinne og sene
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: ruptur som oppstår når vevet utsettes for normalt trykk, noe som tilsier at vevet har
mindre strekkstyrke enn normalt
Ekskl: «rotator cuff syndrome» (M75.1)

ruptur når vevet utsettes for unormalt trykk - se skade i sene etter kroppsregion
S00-T14
M66.0

Ruptur i knehasecyste [Bakers cyste]

M66.1

Ruptur i synovialhinne

Ruptur i synovialcyste
Ekskl: ruptur i knehasecyste (M66.0)
M66.2

Spontan ruptur i strekkemuskelsener

M66.3

Spontan ruptur i bøyemuskelsener

M66.4

Spontan ruptur i andre sener
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Spontan ruptur i uspesifisert sene

Ruptur i overgang mellom muskel og sene, ikke-traumatisk

M67

Andre lidelser i synovialhinne og sene
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M67.1-M67.9]
Ekskl: Dupuytrens kontraktur (M72.0)
tendinitt (M77.9)
xantomatose lokalisert til sener (E78.2)

M67.0

Kort akillessene (ervervet)

M67.1

Annen kontraktur i sene(skjede)
Ekskl: med kontraktur i ledd (M24.5)

M67.2

Hypertrofi av synovialhinne, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: villonodulær synovitt (pigmentert) (M12.2)

M67.3

Forbigående synovitt

Toksisk synovitt
Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)
M67.4

Ganglion

Ganglion i ledd eller sene(skjede)
Ekskl: cyste i:
) (M71.2-M71.3)
• slimpose
• synovialhinne )

ganglion ved «yaws» (A66.6)
M67.8

Andre spesifiserte lidelser i synovialhinne og sene

M67.9

Uspesifisert lidelse i synovialhinne og sene

M68 * Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert
annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M68.0
*

Synovitt og tenosynovitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted

Synovitt eller tenosynovitt ved:
gonoré (A54.4†)
syfilis (A52.7†)
tuberkulose (A18.0†)

M68.8
*

Annen affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted

Andre bløtvevssykdommer (M70-M79)
M70

Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: yrkessykdom i bløtvev
Ekskl: bursitt (i);
skulder (M75.5)
INA(M71.9)

entesopatier (M76-M77)
Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)

ICD-10
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M70.0

Kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd

M70.1

Bursitt i hånd

M70.2

Albuespissbursitt (bursitis olecrani)

M70.3

Annen bursitt i albue

M70.4

Prepatellær bursitt

M70.5

Annen bursitt i kne

M70.6

Trokanterbursitt

Trokantertendinitt
M70.7

Annen bursitt i hofte

Bursitt i bursa ischiadica
M70.8

Andre spesifiserte bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk

M70.9

Uspesifisert bløtvevssykdom etter bruk, overbelastning og trykk

M71

Andre lidelser i slimpose
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bunion (M20.1)
bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
entesopatier (M76-M77)

M71.0

Bursitt med abscess

Abscess i slimpose
M71.1

Annen infeksiøs bursitt

M71.2

Synovialcyste i knehase [Bakers cyste]
Ekskl: med ruptur (M66.0)

M71.3

Annen slimposecyste

Synovialcyste INA
Ekskl: synovialcyste med ruptur (M66.1)
M71.4

Kalknedslag i slimpose
Ekskl: i skulder (M75.3)

M71.5

Annen bursitt, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: bursitt (i):

skulder (M75.5)
tibial kollateral [Pellegrini-Stieda](M76.4)
INA(M71.9)
M71.8

Andre spesifiserte lidelser i slimpose

M71.9

Uspesifisert lidelse i slimpose

Bursitt INA

M72

Sykdommer i fascier og annet fibrøst vev
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: retroperitoneal fibromatose (D48.3)

M72.0

Dupuytrens kontraktur [palmar fascial fibromatose]

M72.1

Garrods puter

M72.2

Plantar fascial fibromatose
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Plantar fasciitt
M72.4

Pseudosarkomatøs fibromatose

Nodulær fasciitt (fasciitis nodularis)
M72.6

Nekrotiserende fasciitt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi infeksiøst agens.
M72.8

Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev

Abscess i fascie
Ekskl: fasciitt:
diffus (eosinofil) (M35.4)
nekrotiserende (M72.6)
nodulær (M72.4)
perirenal (K66.2)
plantar (M72.2)

M72.9

Uspesifisert sykdom i fascier og annet fibrøst vev

Fasciitt INA
Fibromatose INA

M73 * Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M73.0
*

Gonokokkbursitt (A54.4†)

M73.1
*

Syfilitisk bursitt (A52.7†)

M73.8
*

Annen affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted

M75

Skulderlidelser
Ekskl: skulder-hånd-syndrom (M89.0)

M75.0

Adhesjonskapsulitt i skulder

Kapsulitt i skulder
Periartritt i skulder
M75.1

«Rotator cuff syndrome»

Rift eller ruptur i rotatorkappe eller supraspinatus (komplett/ukomplett), ikke spesifisert
som traumatisk
Supraspinatussyndrom
M75.2

Bicepstendinitt

M75.3

Skuldertendinitt med kalknedslag

Forkalket slimpose i skulder
M75.4

«Impingement syndrome» i skulder

M75.5

Bursitt i skulder

M75.8

Andre spesifiserte skulderlidelser

M75.9

Uspesifisert skulderlidelse

M76

Entesopatier (enthesopathia) i underekstremitet, unntatt fot
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

ICD-10
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Merk: De overfladiske termene bursitt, kapsulitt og tendinitt har en tendens til å bli brukt

tilfeldig for diverse lidelser i perifere ligamenter eller muskelfester. De fleste av
disse tilstandene er blitt sammenfattet som entesopatier som er den generiske
formen for lidelser med disse lokalisasjonene.
Ekskl: bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)

M76.0

Gluteal tendinitt

M76.1

Psoastendinitt

M76.2

Hoftekamspore

M76.3

Iliotibialbåndsyndrom

M76.4

Tibial kollateral bursitt [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Patellar senetendinitt

M76.6

Akillestendinitt

Akillesbursitt
M76.7

Fibularistendinitt

M76.8

Andre spesifiserte entesopatier i underekstremiteter, unntatt fot

Tibialis anterior-syndrom
Tibialis posterior-tendinitt
M76.9

M77

Uspesifisert entesopati i underekstremitet, unntatt fot

Andre entesopatier
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bursitt:
etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
INA(M71.9)

osteofytt (M25.7)
spinal entesopati (M46.0)
M77.0

Medial epikondylitt

M77.1

Lateral epikondylitt

Tennisalbu
M77.2

Periartritt i håndledd

M77.3

Hælbenspore

M77.4

Metatarsalgi
Ekskl: Mortons metatarsalgi (G57.6)

M77.5

Annen entesopati i fot

M77.8

Andre spesifiserte entesopatier, ikke klassifisert annet sted

M77.9

Uspesifisert entesopati

Benspore INA
Kapsulitt INA
Periartritt INA
Tendinitt INA

M79

Andre bløtvevssykdommer, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: psykogen bløtvevssmerte (F45.4)
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M79.0

Uspesifisert reumatisme
Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)

M79.1

Myalgi
Ekskl: myositt (M60.-)

M79.2

Uspesifisert nevralgi og nevritt
Ekskl: isjialgi (M54.3-M54.4)

407

mononevropatier (G56-G58)
radikulitt:
)
• brakial INA
• lumbosakral INA ) (M54.1)
)
• INA

M79.3

Uspesifisert pannikulitt
Ekskl: pannikulitt:
i hals og rygg (M54.0)
residiverende [Weber-Christian](M35.6)
ved lupus(L93.2)

M79.4

Hypertrofi av (infrapatellar) fettpute

M79.5

Residualt fremmedlegeme i bløtvev
Ekskl: fremmedlegemegranulom i:
bløtvev (M60.2)
hud og underhudsvev (L92.3)

M79.6

Smerte i ekstremitet

M79.7

Fibromyalgi

Fibromyositt
Fibrositt
Myofibrositt
M79.8

Andre spesifiserte bløtvevssykdommer

M79.9

Uspesifisert bløtvevssykdom

Ben- og brusklidelser (M80-M94)
Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur (M80-M85)
M80

Osteoporose med patologisk brudd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: kompresjonsfraktur ved osteoporose
Ekskl: patologisk brudd INA(M84.4)

sammenfalt ryggvirvel INA(M48.5)
M80.0

Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd

M80.1

Osteoporose etter ooforektomi , med patologisk brudd

M80.2

Osteoporose ved inaktivitet, med patologisk brudd

M80.3

Postoperativ malabsorpsjonsosteoporose, med patologisk brudd

M80.4

Legemiddelutløst osteoporose med patologisk brudd

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M80.5
ICD-10

Idiopatisk osteoporose med patologisk brudd
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M80.8

Annen spesifisert osteoporose med patologisk brudd

M80.9

Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd

M81

Osteoporose uten patologisk brudd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteoporose med patologisk brudd (M80.-)

M81.0

Osteoporose etter menopause

M81.1

Osteoporose etter ooforektomi

M81.2

Osteoporose ved inaktivitet
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)

M81.3

Malabsorpsjonsosteoporose etter operasjon

M81.4

Legemiddelutløst osteoporose

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M81.5

Idiopatisk osteoporose

M81.6

Lokalisert osteoporose [Lequesnes sykdom]
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)

M81.8

Annen spesifisert osteoporose

Senil osteoporose
M81.9

Uspesifisert osteoporose

M82 * Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M82.0
*

Osteoporose ved myelomatose (C90.0†)

M82.1
*

Osteoporose ved endokrine forstyrrelser (E00-E34†)

M82.8
*

Osteoporose ved andre sykdommer klassifisert annet sted

M83

Osteomalasi (Osteomalacia adulta) hos voksne
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteomalasi:
D-vitaminresistent (E83.3)
infantil og juvenil (E55.0)

rakitt (aktiv) (E55.0)
D-vitaminresistent (E83.3)
følgetilstander (E64.3)

renal osteodystrofi (N25.0)
M83.0

Osteomalasi i barseltiden

M83.1

Osteomalasi hos eldre

M83.2

Osteomalasi hos voksne på grunn av malabsorpsjon

Malabsorpsjonsosteomalasi hos voksne etter operasjon
M83.3

Osteomalasi hos voksne på grunn av feilernæring

M83.4

Aluminiumutløst knokkelsykdom
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Legemiddelutløst osteomalasi hos voksne

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M83.8

Annen spesifisert osteomalasi hos voksne

M83.9

Uspesifisert osteomalasi hos voksne

M84

Avbrudd i knokkelkontinuitet
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M84.0

Feil tilheling av brudd

M84.1

Forstyrret bruddtilheling [pseudartrose]
Ekskl: pseudartrose etter fusjon eller artrodese (M96.0)

M84.2

Forsinket tilheling av brudd

M84.3

Tretthetsbrudd, ikke klassifisert annet sted

Belastningsbrudd INA
Stressfraktur INA
Ekskl: tretthetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)
M84.4

Patologisk brudd , ikke klassifisert annet sted

Patologisk brudd INA
Ekskl: patologisk brudd ved osteoporose (M80.-)
sammenfalt ryggvirvel IKAS(M48.5)
M84.8

Andre spesifiserte avbrudd i knokkelkontinuitet

M84.9

Uspesifisert avbrudd i knokkelkontinuitet

M85

Andre forstyrrelser i bentetthet og benstruktur
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteogenesis imperfecta(Q78.0)
osteopoikilose (Q78.8)
osteoporose (Q78.2)
polyostotisk fibrøs dysplasi (Q78.1)

M85.0

Fibrøs dysplasi (monostotisk)
Ekskl: fibrøs dysplasi i kjeve (K10.8)

M85.1

Skjelettfluorose

M85.2

Hyperostose i hjerneskalle

M85.3

Osteitis condensans

M85.4

Solitær bencyste
Ekskl: solitær cyste i kjeve (K09.1-K09.2)

M85.5

Aneurysmal bencyste
Ekskl: aneurysmal cyste i kjeve (K09.2)

M85.6

Annen bencyste
Ekskl: cyste i kjeve IKAS(K09.1-K09.2)

von Recklinghausens knokkelsykdom (E21.0)
M85.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i bentetthet og benstruktur

Hyperostose i knokler, unntatt hjerneskalle
Erhvervet osteosklerose
ICD-10
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Ekskl: diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH](M48.1)

osteosklerose:
medfødt(Q77.4)
med myelofibrose(D75.8)

M85.9

Uspesifisert forstyrrelse i bentetthet og benstruktur

Andre benlidelser (M86-M90)
Ekskl: benlidelse etter behandling (M96.-)

M86

Osteomyelitt (osteomyelitis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: osteomyelitt (i):
kjeve (K10.2)
ryggvirvel (M46.2)
som skyldes Salmonella(A01-A02)

M86.0

Akutt hematogen osteomyelitt

M86.1

Annen akutt osteomyelitt

M86.2

Subakutt osteomyelitt

M86.3

Kronisk multifokal osteomyelitt

M86.4

Kronisk osteomyelitt med dreneringssinus

M86.5

Annen kronisk hematogen osteomyelitt

M86.6

Annen kronisk osteomyelitt

M86.8

Annen spesifisert osteomyelitt

Brodies abscess
M86.9

Uspesifisert osteomyelitt

Beninfeksjon INA
Periostitt

M87

Osteonekrose (osteonecrosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: avaskulær bennekrose
Ekskl: osteokondropatier (M91-M93)

osteonekrose i kjeve (legemiddelutløst)(strålingsutløst) (K10.2)
M87.0

Idiopatisk aseptisk osteonekrose

M87.1

Osteonekrose som skyldes legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M87.2

Osteonekrose som skyldes tidligere traume

M87.3

Annen sekundær osteonekrose

M87.8

Annen spesifisert osteonekrose

M87.9

Uspesifisert osteonekrose

M88

Pagets sykdom i knokler (osteitis deformans)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M88.0

Pagets sykdom i hjerneskalle
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M88.8

Pagets sykdom i andre spesifiserte knokler

M88.9

Pagets sykdom i knokler, uspesifisert

M89

411

Andre lidelser i knokler
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]

M89.0

Regionalt smertesyndrom

Sympatisk refleksdystrofi
Skulder-hånd-syndrom
Sudecks atrofi
M89.1

Vekststopp i epifyse

M89.2

Andre lidelser i benutvikling og benvekst

M89.3

Hypertrofi av knokkel

M89.4

Annen hypertrofisk osteoartropati

Marie-Bambergers sykdom
Pakydermoperiostose
M89.5

Osteolyse

M89.6

Osteopati etter poliomyelitt

Bruk hvis mulig tilleggskode (B91) for å angi tidligere poliomyelitt.
Ekskl: postpoliosyndrom (G14)
M89.8

Andre spesifiserte lidelser i knokler

Infantil kortikal hyperostose
Posttraumatisk subperiostal bendannelse
M89.9

Uspesifisert lidelse i knokkel

M90 * Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M90.0
*

Tuberkulose i knokler (A18.0†)
Ekskl: tuberkulose i ryggsøylen (M49.0*)

M90.1
*

Periostitt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

M90.2
*

Benaffeksjon ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted

Sekundær syfilitisk periostitt (A51.4†)
Osteomyelitt med:
Echinococcus(B67.2†)
Gonococcus(A54.4†)
Salmonella(A02.2†)

Syfilitisk benaffeksjon eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†)
M90.3
*

Osteonekrose ved dykkersyke (T70.3†)

M90.4
*

Osteonekrose som skyldes hemoglobinsykdommer (D50-D64†)

M90.5
*

Osteonekrose ved andre sykdommer klassifisert annet sted

M90.6
*

Osteitis deformans ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)

ICD-10
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M90.7
*

Brudd i knokkel ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)
Ekskl: sammenfalt ryggvirvel ved neoplastisk sykdom (M49.5*)

M90.8
*

Benaffeksjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Benaffeksjon ved renal osteodystrofi (N25.0†)

Brusklidelser (M91-M94)
Ekskl: brusklidelser etter behandling (M96.-)

M91

Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og bekken (pelvis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk) (M93.0)

M91.0

Juvenil osteokondrose i bekken

Osteokondrose (juvenil) i:
hoftekam (crista iliaca)[Buchanan]
hofteleddskål (acetabulum)
ischiopubisk synkondrose [van Neck]
symfyse (symphysis pubica)[Pierson]

M91.1

Juvenil osteokondrose i lårbenshode [Calvé-Legg-Perthes sykdom]

M91.2

Coxa plana

Hoftedeformitet som skyldes tidligere juvenil osteokondrose
M91.3

Pseudokoksalgi

M91.8

Annen spesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken

Juvenil osteokondrose etter reduksjon av medfødt hoftedislokasjon
M91.9

M92
M92.0

Uspesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken

Annen juvenil osteokondrose
Juvenil osteokondrose i overarmsben (humerus)

Osteokondrose (juvenil) i:
capitulum humeri[Panner]
overarmsbenhode (caput humeri)[Haas]

M92.1

Juvenil osteokondrose i radius og ulna

Osteokondrose (juvenil) i:
nedre del av ulna[Burns]
radiushode [Brailsford](caput radii)

M92.2

Juvenil osteokondrose i hånd

Osteokondrose (juvenil) i:
metakarphoder [Mauclaire]
måneben (os lunatum) i håndrot (carpus)[Kienböck]

M92.3

Annen juvenil osteokondrose i overekstremitet

M92.4

Juvenil osteokondrose i kneskål

Osteokondrose (juvenil) i:
primært patellasenter [Köhler]
sekundært patellasenter [Sinding Larsen]

M92.5

Juvenil osteokondrose i skinneben (tibia) og leggben (fibula)

Osteokondrose (juvenil) i:
proksimal del av skinneben (tibia)[Blunt]
tuberositas tibiae[Osgood-Schlatter]

Tibia vara
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Juvenil osteokondrose i fotrot (tarsus)

Osteokondrose (juvenil) i:
båtben (os naviculare) i fotrot (tarsus)[Köhler]
hælben (calcaneus)[Sever]
os tibiale externum
vristben (talus)[Diaz]

M92.7

Juvenil osteokondrose i mellomfotsben (metatarsus)

Osteokondrose (juvenil) i:
andre mellomfotsknokkel [Freiberg]
femte mellomfotsknokkel [Iselin]

M92.8

Annen spesifisert juvenil osteokondrose

Hælbensapofysitt
M92.9

Uspesifisert juvenil osteokondrose
Apofysitt

)

Epifysitt

) spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon

Osteokondritt )
Osteokondrose )

M93

Andre osteokondropatier
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M93.2 og M93.8]
Ekskl: osteokondrose i ryggsøyle (M42.-)

M93.0

Glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk)

M93.1

Kienböcks sykdom hos voksne

Osteokondrose i måneben (os lunatum) i håndrot hos voksne
M93.2

Osteochondritis dissecans

M93.8

Andre spesifiserte osteokondropatier

M93.9

Uspesifisert osteokondropati
Apofysitt
)
Epifysitt

) verken alder eller lokalisasjon spesifisert

Osteokondritt )
Osteokondrose )

M94

Andre brusklidelser
[Se lokalisasjonskoder i begynnelsen av kapitlet]

M94.0

Smerte på overgang mellom ribben og ribbensbrusk

Kostokondritt
Tietzes syndrom
M94.1

Residiverende polykondritt

M94.2

Kondromalasi
Ekskl: kondromalasi i kneskål (M22.4)

M94.3

Kondrolyse

M94.8

Andre spesifiserte brusklidelser

M94.9

Uspesifisert brusklidelse

ICD-10
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Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev (M95M99)
M95

Andre ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet og bindevev
Ekskl: deformerende rygglidelser (M40-M43)

dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)
ervervet:
deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
mangel på ekstremiteter og organer (Z89-Z90)

medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
muskel-skjelettsykdommer etter behandling (M96.-)
M95.0

Ervervet nesedeformitet
Ekskl: skjev neseskillevegg (J34.2)

M95.1

Blomkåløre
Ekskl: annen ervervet øredeformitet (H61.1)

M95.2

Annen ervervet hodedeformitet

M95.3

Ervervet halsdeformitet

M95.4

Ervervet deformitet i brystkasse og ribben

M95.5

Ervervet bekkendeformitet
Ekskl: behandling av mor for kjent eller antatt misforhold mellom bekken- og

fosterstørrelse (O33.-)
M95.8

Andre spesifiserte ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet

M95.9

Uspesifisert ervervet deformitet i muskel-skjelettsystemet

M96

Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M96.0 og M96.6]
Ekskl: forstyrrelser i tilknytning til osteoporose (M80-M81)
leddlidelse etter tarm-«bypass» (M02.0)
nærvær av funksjonelle implantater og annet utstyr (Z95-Z97)

M96.0

Pseudartrose etter fusjon eller artrodese

M96.1

Postlaminektomisyndrom , ikke klassifisert annet sted

M96.2

Kyfose etter strålebehandling

M96.3

Kyfose etter laminektomi

M96.4

Lordose etter kirurgisk inngrep

M96.5

Skoliose etter strålebehandling

M96.6

Benbrudd etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate
Ekskl: komplikasjon etter innvendige ortopediske proteser, implantater eller

transplantater (T84.-)
M96.8

Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter kirurgiske og medisinske
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Leddinstabilitet sekundært til fjerning av leddprotese
M96.9

Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer
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Biomekaniske lesjoner, ikke klassifisert annet sted
Merk: Denne kategorien skal ikke brukes hvis tilstanden kan klassifiseres annet sted.

Følgende supplementære underklassifikasjon angir lokalisasjonen for lesjonene og er for
valgfri bruk med passende underkategorier i M99.-. Se også innledningen til kapitlet.
0 Hoderegion

oksipitocervikal

1 Cervikalregion

cervikotorakal

2 Torakalregion

torakolumbal

3 Lumbalregion

lumbosakral

4 Sakralregion

sakrococcygeal, sakroiliakal

5 Bekkenregion

hofte, underliv

6 Underekstremitet
7 Overekstremitet akromioklavikulær, sternokondral
8 Brystkasse

akromioklavikulær, sternokondral

9 Buk og annet

M99.0

Segmentell og somatisk dysfunksjon

M99.1

Subluksasjonskompleks (vertebralt)

M99.2

Subluksasjonsstenose i nervekanal

M99.3

Benet stenose i nervekanal

M99.4

Bindevevsstenose i nervekanal

M99.5

Stenose i nervekanal på grunn av mellomvirvelskiveprolaps

M99.6

Benet stenose og subluksasjonsstenose i mellomvirvelforamen (foramen
intervertebrale)

M99.7

Bindevevs- og skivestenose i rotkanal

Bindevevs- og skivestenose i mellomvirvelforamen
M99.8

Andre spesifiserte biomekaniske lesjoner

M99.9

Uspesifisert biomekanisk lesjon

ICD-10
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Kapittel XIV
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
(R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
N00-N08 Glomerulære sykdommer
N10-N16 Tubulointerstitielle nyresykdommer
N17-N19 Nyresvikt
N20-N23 Urolithiasis
N25-N29 Andre forstyrrelser i nyre og urinleder
N30-N39 Andre forstyrrelser i urinsystemet
N40-N51 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer
N60-N64 Lidelser i bryst
N70-N77 Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer
N80-N98 Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer
N99
Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer
Stjernekategorier
N08* Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
N16* Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
N22* Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted
N29* Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved sykdommer klassifisert annet sted
N33* Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
N37* Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted
N51* Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet sted
N74* Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer ved sykdommer
klassifisert annet sted
N77* Vulvovaginal sårdannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert annet sted

Glomerulære sykdommer (N00-N08)
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi ytre årsak (kapittel XX), akutt (N17.-) eller uspesifisert
(N19) nyresvikt eller kronisk nyresykdom (N18.-).
Ekskl: hypertensiv nyresykdom (I12.-)
Følgende inndelinger på firetegnsnivå klassifiserer morfologiske forandringer og skal brukes med kategoriene
N00-N07. Underinndelingene .0-.8 skal normalt ikke brukes så sant disse ikke er blitt spesifikt identifisert (f eks
ved nyrebiopsi eller -autopsi). Kategoriene på tretegnsnivå viser til kliniske syndrom.
.0Mindre glomerulær abnormitet

«Minimal change lesion»
.1Fokal og segmentell glomerulusskade
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Fokal glomerulonefritt
Fokal og segmental:
hyalinose
sklerose
.2Diffus membranøs glomerulonefritt
.3Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefritt
.4Diffus endokapillær proliferativ glomerulonefritt
.5Diffus mesangiokapillær glomerulonefritt

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 1 og 3, eller INA
.6«Dense deposit disease»

Membranoproliferativ glomerulonefritt, type 2
.7Diffus halvmåne-glomerulonefritt

Ekstrakapillær glomerulonefritt
.8Annet

Proliferativ glomerulonefritt INA
.9Uspesifisert

N00

Akutt nefrittisk syndrom
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: akutt:
glomerulonefritt
glomerulær sykdom
nefritt
nyresykdom INA
Ekskl: akutt tubulointerstitiell nefritt (N10)

nefrittisk syndrom INA(N05.-)

N01

Raskt progredierende nefrittisk syndrom
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: raskt progredierende:
glomerulonefritt
glomerulær sykdom
nefritt
Ekskl: nefrittisk syndrom INA(N05.-)

N02

Tilbakevendende og vedvarende hematuri ved glomerulære
sykdommer
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: hematuri:
godartet (familiær/hos barn)
med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 foran
Ekskl: hematuri INA(R31)

N03

Kronisk nefrittisk syndrom
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: kronisk:
glomerulonefritt
glomerulære sykdom
nefritt
Ekskl: diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)

kronisk tubulointerstitiell nefritt (N11.-)
nefrittisk syndrom INA(N05.-)
ICD-10
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Nefrotisk syndrom
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: lipoid nefrose
medfødt nefrotisk syndrom

N05

Uspesifisert nefrittisk syndrom
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: glomerulonefritt

)

glomerulære sykdom )INA
nefritt

)

nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8
foran
Ekskl: nefropati INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)

nyresykdom INA uten bekreftet morfologisk lesjon (N28.9)
tubulointerstitiell nefritt INA(N12)

N06

Isolert proteinuri med spesifisert morfologisk lesjon
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: proteinuri (isolert/ortostatisk/vedvarende) med morfologisk lesjon spesifisert
til .0-.8 foran
Ekskl: proteinuri:
Bence Jones' (R80)
isolert INA(R80)
ortostatisk INA(N39.2)
under svangerskap (O12.1)
vedvarende INA(N39.1)
INA(R80)

N07

Arvelig nefropati, ikke klassifisert annet sted
[Se underinndelinger i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: Alports syndrom (Q87.8)
arvelig amyloid nefropati (E85.0)
familiær arvelig ikke-nevrogen amyloidose (E85.0)
onycho-osteodysplasia(Q87.2)

N08 * Glomerulære forstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
Inkl: nefropati ved sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted (N16.-

*)
N08.0 * Glomerulære forstyrrelser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Glomerulære forstyrrelser ved:
kusma (B26.8†)
Plasmodium malariae -malaria (B52.0†)
schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)
sepsis (A40-A41†)
strongyloidiasis(B78.-†)
syfilis (A52.7†)

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

419

N08.1 * Glomerulære forstyrrelser ved neoplastisk sykdom

Glomerulære forstyrrelser ved:
myelomatose (C90.0†)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0†)

N08.2 * Glomerulære forstyrrelser ved blodsykdommer og forstyrrelser som involverer
immunforsvaret

Glomerulære forstyrrelser ved:
disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringssyndrom](D65†)
hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3†)
Henoch(-Schönlein)s purpura (D69.0†)
kryoglobulinemi (D89.1†)
sigdcellesykdommer (D57.-†)

N08.3 * Glomerulære forstyrrelser ved diabetes mellitus(E10-E14† med felles fjerdetegn
.2)
N08.4 * Glomerulære forstyrrelser ved andre endokrine sykdommer,
ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

Glomerulære forstyrrelser ved:
amyloidose (E85.-†)
Fabry(-Anderson)s sykdom (E75.2†)
lecitinkolesterolacyltransferase-mangel (E78.6†)

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†)

N08.8 * Glomerulære forstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Glomerulære forstyrrelser ved subakutt bakteriell endokarditt (I33.0†)

Tubulointerstitielle nyresykdommer (N10-N16)
Inkl: pyelonefritt
Ekskl: cystisk pyeloureteritt (N28.8)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosiert kronisk nyresykdom (N18.-)

N10

Akutt tubulointerstitiell nefritt
Akutt:
infeksiøs interstitiell nefritt
pyelitt
pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N11

Kronisk tubulointerstitiell nefritt
Inkl: kronisk:
infeksiøs interstitiell nefritt
pyelitt
pyelonefritt

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N11.0

Ikke-obstruktiv reflukstilknyttet kronisk pyelonefritt

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til (vesikoureteral) refluks
ICD-10
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Ekskl: vesikoureteral refluks INA(N13.7)

N11.1

Kronisk obstruktiv pyelonefritt

Pyelonefritt (kronisk) i tilknytning til:
•
•
•
•

)
anomali
knekkdannelse )
) på ( pelviureterisk overgang
obstruksjon
)
( urinleder (ureter)
striktur

Ekskl: obstruktiv uropati (N13.-)

pyelonefritt med nyresten (N20.9)
N11.8

Annen spesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritt INA
N11.9

Uspesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt

Kronisk:
interstitiell nefritt INA
pyelitt INA
pyelonefritt INA

N12

Tubulointerstitiell nefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk
Interstitiell nefritt INA
Pyelitt INA
Pyelonefritt INA
Ekskl: pyelonefritt med nyresten (N20.9)

N13

Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks
Ekskl: medfødt obstruktiv defekt i nyrebekken og urinleder (Q62.0-Q62.3)

obstruktiv pyelonefritt (N11.1)
sten i nyre og urinleder uten hydronefrose (N20.-)
N13.0

Hydronefrose med obstruksjon i overgang mellom nyrebekken (pelvis renalis) og
urinleder (ureter)
Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.1

Hydronefrose med striktur i urinleder , ikke klassifisert annet sted
Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.2

Hydronefrose med stenobstruksjon i nyre og urinleder
Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.3

Annen og uspesifisert hydronefrose
Ekskl: med infeksjon (N13.6)

N13.4

Hydroureter
Ekskl: med infeksjon (N13.6)

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)
N13.6

Pyonefrose

Obstruktiv uropati med infeksjon
Tilstander under N13.0-N13.5 med infeksjon
Direktoratet for e-helse
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Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: kronisk obstruktiv pyelonefritt (N11.1)
N13.7

Uropati i forbindelse med vesikoureteral refluks

Vesikoureteral refluks:
med arrdannelse
INA
Ekskl: pyelonefritt i tilknytning til refluks (N11.0)

N13.8

Annen spesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks

N13.9

Uspesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks

Urinveisobstruksjon INA

N14

Tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og
tungmetaller
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi toksisk agens.

N14.0

Nefropati som følge av analgetika

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
N14.1

Nefropati utløst av andre legemidler og biologiske stoffer

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
N14.2

Nefropati utløst av uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer

N14.3

Nefropati utløst av tungmetaller

N14.4

Toksisk nefropati, ikke klassifisert annet sted

N15
N15.0

Andre tubulointerstitielle nyresykdommer
Balkan-nefropati

Endemisk Balkan-nefropati
N15.1

Renal og perinefrisk abscess

N15.8

Andre spesifiserte tubulointerstitielle nyresykdommer

N15.9

Uspesifisert tubulointerstitiell nyresykdom

Nyreinfeksjon INA
Ekskl: urinveisinfeksjon INA(N39.0)

N16 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved sykdommer klassifisert
annet sted
N16.0 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted

Tubulointerstitielle nyresykdommer (som skyldes/ved):
brucellose (A23.-†)
difteri (A36.8†)
salmonellainfeksjon (A02.2†)
sepsis (A40-A41†)
toksoplasmose (B58.8†)

N16.1 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved neoplastisk sykdom

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:
leukemi (C91-C95†)
lymfom (C81-C85†, C96.-†)
multippelt myelom (C90.0†)
ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

422

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

N16.2 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved blodsykdommer og tilstander som angår
immunforsvaret

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:
blandet kryoglobulinemi (D89.1†)
sarkoidose (D86.-†)

N16.3 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved metabolske forstyrrelser

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:
cystinose (E72.0†)
glykogenlagringssykdom (E74.0†)
Wilsons sykdom (E83.0†)

N16.4 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved systemisk bindevevsforstyrrelse

Tubulointerstitielle nyresykdommer ved:
sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
systemisk lupus erythematosus(M32.1†)

N16.5 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved transplantatavstøting (T86.-†)
N16.8 * Tubulointerstitielle nyresykdommer ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Nyresvikt (N17-N19)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre agens.
Ekskl: ekstrarenal uremi (R39.2)
hemolytisk-uremisk syndrom (D59.3)
hepatorenalt syndrom (K76.7)
etter forløsning (O90.4)

medfødt nyresvikt (P96.0)
nyresvikt:
etter behandling (N99.0)
etter fødsel og forløsning (O90.4)
som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)

prerenal uremi (R39.2)
tubulointerstitielle og tubulære tilstander utløst av legemidler og tungmetaller (N14.-)

N17
N17.0

Akutt nyresvikt
Akutt nyresvikt med tubulær nekrose

Tubulær nekrose:
akutt
renal
INA

N17.1

Akutt nyresvikt med akutt kortikal nekrose

Kortikal nekrose:
akutt
renal
INA

N17.2

Akutt nyresvikt med medullær nekrose

Medullær [papillær] nekrose:
akutt
renal
INA

N17.8

Annen spesifisert akutt nyresvikt

N17.9

Uspesifisert akutt nyresvikt

N18

Kronisk nyresykdom
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Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.
N18.1

Kronisk nyresykdom, stadium 1

Nyreskade uten nedsatt GFR (≥90 ml/min/1,73m2)
N18.2

Kronisk nyresykdom, stadium 2

Nyreskade med lett redusert GFR (60-89 ml/min/1,73m2)
N18.3

Kronisk nyresykdom, stadium 3

Nyreskade med moderat redusert GFR (30-59 ml/min/1,73m2)
N18.4

Kronisk nyresykdom, stadium 4

Nyreskade med betydelig redusert GFR (15-29 ml/min/1,73m2)
N18.5

Kronisk nyresykdom, stadium 5

Nyresykdom i sluttstadiet:
ved svikt i allograft
INA
dialysekrevende
uten dialyse eller transplantasjon

Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom †(H32.8)
Uremisk:
hjerneslag †(I68.8*)
demens †(F02.8*)
nevropati †(G63.8)
paralyse †(G99.8)
perikarditt †(I32.8)

N18.9

Uspesifisert kronisk nyresykdom
Inkl: diffus skleroserende glomerulonefritt INA

kronisk uremi INA

N19

Uspesifisert nyresvikt
Nyresvikt INA
Uremi INA
Ekskl: nyresvikt som skyldes hypertensjon (I12.0)
uremi hos nyfødt (P96.0)

Urolithiasis(N20-N23)
N20

Sten i nyre og urinleder
Inkl: Pyelonefritt forårsaket av sten
Ekskl: med hydronefrose (N13.2)

N20.0

Nyresten

Korallsten
Nefrolitiasis INA
Nyresten eller nyregrus
Sten i nyre
N20.1

Sten i urinleder

Uretersten
N20.2

Nyresten med sten i urinleder

N20.9

Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon

N21
ICD-10

Sten i nedre urinveier
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Inkl: med cystitt og uretritt

N21.0

Blæresten

Sten i blæredivertikkel
Urinblæresten
Ekskl: korallsten (N20.0)
N21.1

Sten i urinrør

N21.8

Annen spesifisert sten i nedre urinveier

N21.9

Sten i uspesifisert del av nedre urinveier

N22 * Sten i urinveier ved sykdommer klassifisert annet sted
N22.0 * Sten i urinveier ved schistosomiasis[bilharzia](B65.0†)
N22.8 * Sten i urinveier ved andre sykdommer klassifisert annet sted

N23

Uspesifisert nyrekolikk

Andre forstyrrelser i nyre (ren) og urinleder (ureter)(N25N29)
Ekskl: med urolithiasis(N20-N23)

N25

Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre
Ekskl: metabolske forstyrrelser som kan klassifiseres i E70-E90

N25.0

Renal osteodystrofi

Azotemisk osteodystrofi
Forstyrrelser med tubulært fosfattap
Renal:
dvergvekst
rakitt

N25.1

Nefrogen diabetes insipidus

N25.8

Andre spesifiserte forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Lightwood-Albrights syndrom
Renal tubulær acidose INA
Sekundær hyperparatyreoidisme pga nyresykdom
N25.9

N26

Uspesifisert forstyrrelse som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre

Uspesifisert skrumpnyre
Nyreatrofi (terminal)
Nyresklerose INA
Ekskl: diffus skleroserende glomerulonefritt (N18.-)
hypertensiv nefrosklerose (arteriolær/arteriosklerotisk) (I12.-)
liten nyre, ukjent årsak (N27.-)
skrumpnyre som skyldes hypertensjon (I12.-)

N27

Liten nyre, ukjent årsak

N27.0

Liten nyre, ensidig

N27.1

Liten nyre, dobbeltsidig

N27.9

Uspesifisert liten nyre
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Andre forstyrrelser i nyre (ren) og urinleder (ureter), ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: hydroureter (N13.4)

knekkdannelse og striktur i urinleder:
med hydronefrose (N13.1)
uten hydronefrose (N13.5)

nyresykdom:
akutt INA(N00.9)
kronisk INA(N03)

N28.0

Nyreiskemi og nyreinfarkt

Renal arterie-:
emboli
obstruksjon
okklusjon
trombose
Ekskl: aterosklerose i arteria renalis (ekstrarenal del) (I70.1)

Goldblattnyre (I70.1)
medfødt stenose av arteria renalis (ekstrarenal del) (Q27.1)
N28.1

Nyrecyste

Cyste (ervervet/flere/solitær) i nyre
Ekskl: medfødt cystenyresykdom (Q61.-)
N28.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i nyre og urinleder

Hypertrofi av nyre
Megaloureter
Nefroptose
Pyelitt

)

Pyeloureteritt ) cystisk
Ureteritt

)

Ureterocele
N28.9

Uspesifisert forstyrrelse i nyre og urinleder

Nefropati INA
Nyresykdom INA
Ekskl: nefropati INA og nyresykdom INA med morfologisk lesjon spesifisert til .0-.8 i
begynnelsen av kategoriblokk N00-N08 (N05.-)

N29 * Andre forstyrrelser i nyre (ren) og urinleder (ureter) ved sykdommer
klassifisert annet sted
N29.0 * Sensyfilis i nyre (A52.7†)
N29.1 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted

Forstyrrelser i nyre og urinleder ved:
schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)
tuberkulose (A18.1†)

N29.8 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved andre sykdommer klassifisert annet
sted

Cystinlagringssykdom (E72.0†)
ICD-10
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Andre forstyrrelser i urinsystemet (N30-N39)
Ekskl: urinveisinfeksjon (som komplikasjon ved):
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
med urolithiasis(N20-N23)
svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O86.2)

N30

Cystitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme eller forårsakende
ytre faktor (kap. XX).
Ekskl: prostatocystitt (N41.3)

N30.0

Akutt cystitt
Ekskl: strålingscystitt (N30.4)

trigonitt (N30.3)
N30.1

Interstitiell cystitt (kronisk)

N30.2

Annen kronisk cystitt

N30.3

Trigonitt

Uretrotrigonitt
N30.4

Strålingscystitt

N30.8

Annen spesifisert cystitt

Abscess i blærevegg
N30.9

N31

Uspesifisert cystitt

Nevromuskulær blæresvikt, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)

nevrogen blære som skyldes cauda equina-syndromet (G83.4)
som skyldes ryggmargslesjon (G95.8)
urininkontinens:
spesifisert (N39.3-N39.4)
INA(R32)

N31.0

Detrusorhyperrefleksi, ikke klassifisert annet sted

N31.1

Refleksblære, ikke klassifisert annet sted

N31.2

Slapp nevrogen blære, ikke klassifisert annet sted

Nevrogen blære:
atonisk (motorisk/sensorisk)
autonom

N31.8

Annen spesifisert nevromuskulær blæresvikt

N31.9

Uspesifisert nevromuskulær blæresvikt

Nevrogen blæresvikt INA

N32

Andre blæreforstyrrelser
Ekskl: blærebrokk eller blæreprolaps hos kvinner (N81.1)

blæresten (N21.0)
cystocele(N81.1)
N32.0

Blærehalsobstruksjon

Blærehalsstenose (ervervet)
N32.1

Vesikointestinal fistel
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Vesikorektal fistel
N32.2

Blærefistel, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: fistel mellom blære og kvinnelige kjønnsorganer (N82.0-N82.1)

N32.3

Blæredivertikkel

Divertikulitt i blære
Ekskl: sten i blæredivertikkel (N21.0)
N32.4

Ikke-traumatisk ruptur av blære

N32.8

Andre spesifiserte blæreforstyrrelser

Blære:
forkalket
innskrumpet

Hyperaktiv detrusor
N32.9

Uspesifisert blæreforstyrrelse

N33 * Blæreforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
N33.0 * Tuberkuløs cystitt (A18.1†)
N33.8 * Blæreforstyrrelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted

Blæreforstyrrelser ved schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)

N34

Uretritt og uretrasyndrom
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: Reiters sykdom (M02.3)
uretritt ved hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer (A50-A64)
uretrotrigonitt (N30.3)

N34.0

Urinrørsabscess

Abscess (i):
Cowpers kjertel
Littrés kjertel
periuretral
uretral (kjertel)
Ekskl: urinrørskarunkel (N36.2)

N34.1

Uspesifikk uretritt

Uretritt:
ikke-gonokokkisk
ikke-venerisk

N34.2

Annen uretritt

Sår i urinrør (meatus)
Uretral meatitt
Uretritt:
etter menopause
INA

N34.3

N35

Uspesifisert uretrasyndrom

Urinrørsstriktur
Ekskl: urinrørsstriktur etter behandling (N99.1)

N35.0

Posttraumatisk urinrørsstriktur

Striktur i urinrør som følgetilstand ved:
ICD-10
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fødsel
skade

N35.1

Postinfeksiøs urinrørsstriktur, ikke klassifisert annet sted

N35.8

Annen spesifisert urinrørsstriktur

N35.9

Uspesifisert urinrørsstriktur

Knappenålshullmeatus INA

N36
N36.0

Andre forstyrrelser i urinrør (urethra)
Urinrørsfistel

Falsk urinrørsgang
Fistel:
i urinveier INA
uretroperineal
uretrorektal
Ekskl: fistel:
uretroskrotal (N50.8)
uretrovaginal (N82.1)

N36.1

Urinrørsdivertikkel

N36.2

Urinrørskarunkel (carunculus urethrae)

N36.3

Prolaps av slimhinne i urinrør

Uretrocele hos mann
Urinrørsprolaps
Ekskl: uretrocele hos kvinne (N81.0)
medfødt uretrocele (Q64.7)
N36.8

Annen spesifisert forstyrrelse i urinrør

N36.9

Uspesifisert forstyrrelse i urinrør

N37 * Forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted
N37.0 * Uretritt ved sykdommer klassifisert annet sted

Candidauretritt (B37.4†)
N37.8 * Andre forstyrrelser i urinrør ved sykdommer klassifisert annet sted

N39

Andre forstyrrelser i urinsystemet
Ekskl: hematuri:
med spesifisert morfologisk lesjon (N02.-)
tilbakevendende og vedvarende (N02.-)
INA(R31)

proteinuri INA(R80)
N39.0

Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N39.1

Uspesifisert vedvarende proteinuri
Ekskl: med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)

som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O11-O15)
N39.2

Uspesifisert ortostatisk proteinuri
Ekskl: med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)

N39.3

Stressinkontinens
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Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.
N39.4

Annen spesifisert urininkontinens

«Overflow»-inkontinens
Refleksinkontinens
«Urge»-inkontinens
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (N32.8) for å angi hyperaktiv detrusor.
Ekskl: enurese INA(R32)
urininkontinens:
med ikke-organisk opprinnelse (F98.0)
INA(R32)

N39.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i urinsystemet

N39.9

Uspesifisert forstyrrelse i urinsystemet

Sykdommer i mannlige kjønnsorganer (N40-N51)
N40

Benign prostataobstruksjon
Adenofibromatøs hyperplasi i blærehalskjertel
Forstørrelse (godartet) av blærehalskjertel
Hyperplasi (godartet) i blærehalskjertal
«Median bar»
Prostataobstruksjon INA
Ekskl: godartede svulster, unntatt adenom, fibrom og muskelknuter i blærehalskjertel
(D29.1)

N41

Infeksjonssykdommer i blærehalskjertel (prostata)
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N41.0

Akutt prostatitt

N41.1

Kronisk prostatitt

N41.2

Abscess i blærehalskjertel

N41.3

Prostatocystitt

N41.8

Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i blærehalskjertel

N41.9

Uspesifisert infeksjonssykdom i blærehalskjertel

Prostatitt INA

N42
N42.0

Andre forstyrrelser i blærehalskjertel (prostata)
Sten i blærehalskjertel

Prostatasten
N42.1

Stuvning og blødning i blærehalskjertel

N42.2

Atrofi av blærehalskjertel

Prostataatrofi
N42.3

Prostatadysplasi

Lavgradig dysplasi
Ekskl: høygradig prostatadysplasi (D07.5)
N42.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i blærehalskjertel

N42.9

Uspesifisert forstyrrelse i blærehalskjertel

N43
ICD-10

Hydrocele og spermatocele
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Inkl: hydrocele i sædstreng (funiculus spermaticus), testikler (testis) eller tunica

vaginalis
Ekskl: medfødt hydrocele(P83.5)

N43.0

Hydrocele funniculi

N43.1

Infisert hydrocele

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N43.2

Annet spesifisert hydrocele

N43.3

Uspesifisert hydrocele

N43.4

Spermatocele

N44

Testikkeltorsjon
Torsjon av:
bitestikkel (epididymis)
sædstreng (funiculus spermaticus)
testikkel

N45

Orkitt og epididymitt
Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N45.0

Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt med abscess

Abscess i bitestikkel eller testikkel
N45.9

Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt uten abscess

Epididymitt INA
Orkitt INA

N46

Infertilitet hos mann
AzoospermiaINA
OligospermiaINA

N47

Overflødig forhud, fimose og parafimose
Adherent forhud
Trang forhud

N48
N48.0

Andre penisforstyrrelser
Leukoplaki på penis

Balanitis xerotica obliterans
Kraurose på penis
Ekskl: carcinoma in situ på penis(D07.4)
N48.1

Balanopostitt

Balanitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N48.2

Andre betennelsestilstander i penis
Abscess )
Byll

) i svamplegeme (corpus cavernosum) og penis

Cellulitt

)

Karbunkel )

Kavernitt (penis)
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
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Priapisme

Smertefull ereksjon
N48.4

Impotens med organisk årsak

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi årsak.
Ekskl: psykogen impotens (F52.2)
N48.5

Sår på penis

N48.6

Induratio penis plastica

Peyronies sykdom
N48.8

Andre spesifiserte penisforstyrrelser
Atrofi

)

Hypertrofi ) i svamplegeme og penis
Trombose )

N48.9

N49

Uspesifisert penisforstyrrelse

Betennelsestilstander i mannlige kjønnsorganer, ikke klassifisert
annet sted
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: betennelse i penis(N48.1-N48.2)
orkitt og epididymitt (N45.-)

N49.0

Betennelsestilstander i sædblære (vesicula seminalis)

Vesikulitt INA
N49.1

Betennelsestilstander i sædstreng, tunica vaginalis og sædleder

Vasitt
N49.2

Betennelsestilstander i pung (scrotum)

N49.8

Betennelsestilstander i andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer

Betennelsestilstand med flere lokalisasjoner i mannlige kjønnsorganer
N49.9

Betennelsestilstander i uspesifisert mannlig kjønnsorgan
Abscess )
Byll

) i uspesifisert mannlig kjønnsorgan

Cellulitt

)

Karbunkel )

N50

Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer
Ekskl: testikkeltorsjon (N44)

N50.0

Testikkelatrofi

N50.1

Vaskulære forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer
Blødning

)

Hematocele INA ) i mannlige kjønnsorganer
Trombose

N50.8

)

Andre spesifiserte forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer
Atrofi
) i pung, sædblære, sædstreng, testikler
Hypertrofi ) [unntatt atrofi], tunica vaginalis og sædleder

ICD-10
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Sår

)

Ødem

)

Kylocele, tunica vaginalis (ikke med filaria) INA
Striktur i:
sædleder
sædstreng
tunica vaginalis

Uretroskrotal fistel
N50.9

Uspesifisert forstyrrelse i mannlige kjønnsorganer

N51 * Forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert
annet sted
N51.0 * Forstyrrelser i blærehalskjertel ved sykdommer klassifisert annet sted

Prostatitt (med):
Gonococcus(A54.2†)
Trichomonas(A59.0†)
tuberkuløs (A18.1†)

N51.1 * Forstyrrelser i testikkel og bitestikkel ved sykdommer klassifisert annet sted

Gonokokk -:
epididymitt (A54.2†)
orkitt (A54.2†)

Klamydia -:
epididymitt (A56.1†)
orkitt (A56.1†)

Kusmaorkitt (B26.0†)
Tuberkulose i:
bitestikkel (A18.1†)
testikkel (A18.1†)

N51.2 * Balanitt ved sykdommer klassifisert annet sted

Balanitt med:
amøber (A06.8†)
Candida(B37.4†)

N51.8 * Andre forstyrrelser i mannlige kjønnsorganer ved sykdommer klassifisert annet
sted

Filariakylocele, tunica vaginalis(B74.-†)
Herpesvirusinfeksjon [herpes simplex] i mannlige kjønnsorganer (A60.0†)
Tuberkulose i sædblære (A18.1†)

Lidelser i bryst (mamma)(N60-N64)
Ekskl: lidelser i bryst (mamma) i forbindelse med fødsel (O91-O92)

N60

Godartet mammadysplasi
Inkl: fibrocystisk mastopati

N60.0

Solitær cyste i bryst

Brystcyste
N60.1

Diffus cystisk mastopati (mastopathia cystica diffusa)

Cystisk brystkjertel
Ekskl: med epitelial proliferasjon (N60.3)
N60.2

Fibroadenomatose i bryst

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

433

Ekskl: fibroadenom i bryst (D24)

N60.3

Fibrosklerose i bryst

Cystisk mastopati med epitelial proliferasjon
N60.4

Melkegangsektasi

N60.8

Annen spesifisert godartet mammadysplasi

N60.9

Uspesifisert godartet mammadysplasi

N61

Betennelsestilstander i bryst (mamma)
Abscess (akutt/kronisk/ikke-puerperal) i:
areola
bryst

Karbunkel i bryst
Mastitt (akutt/subakutt/ikke-puerperal):
infeksiøs
INA
Ekskl: neonatal infeksiøs mastitt (P39.0)

N62

Hypertrofi av bryst (mamma)
Gynekomasti
Hypertrofi av bryst:
i pubertet
INA

N63

Uspesifisert klump i bryst (mamma)
Knute INA i bryst

N64

Andre tilstander i bryst (mamma)

N64.0

Fissur og fistel i brystvorte (papilla mammae)

N64.1

Fettnekrose i bryst

Segmentell fettnekrose i bryst
N64.2

Brystatrofi

N64.3

Galaktoré ikke forbundet med fødsel

N64.4

Mastodyni

N64.5

Andre tegn og symptomer i bryst

Brystvorteutflod
Indurasjon av bryst
Inntrukket brystvorte
N64.8

Andre spesifiserte tilstander i bryst

Galaktocele
Subinvolusjon av bryst (etter amming)
N64.9

Uspesifisert tilstand i bryst

Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i
kvinnelige bekkenorganer (N70-N77)
Ekskl: som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
svangerskap, fødsel og barseltid (O23.-, O75.3, O85, O86.-)
ICD-10
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Salpingitt og ooforitt
Inkl: abscess (i):
eggleder
eggleder og eggstokk
eggstokk

inflammatorisk sykdom i eggleder (salpinx) og eggstokk (ovarium)
pyosalpinx
salpingo-ooforitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N70.0

Akutt salpingitt og ooforitt

N70.1

Kronisk salpingitt og ooforitt

Hydrosalpinx
N70.9

N71

Uspesifisert salpingitt og ooforitt

Inflammatorisk sykdom i livmor (uterus), unntatt livmorhals (cervix
uteri)
Inkl: endo(myo)metritt

metritt
myometritt
pyometra
uterusabscess
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
N71.0

Akutt inflammatorisk sykdom i livmor

N71.1

Kronisk inflammatorisk sykdom i livmor

N71.9

Uspesifisert inflammatorisk sykdom i livmor

N72

Inflammatorisk sykdom i livmorhals (cervix uteri)
Cervicitt

)

Endocervicitt ) med eller uten erosjon eller ektropion
Exocervicitt )

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: erosjon og ektopi i livmorhals uten cervicitt (N86)

N73

Andre inflammatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

N73.0

Akutt parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Abscess i:
• ligamentum latum uteri )
) spesifisert som akutt
• parametrium

Cellulitt i kvinnelige bekkenorganer, spesifisert som akutt
N73.1

Kronisk parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Enhver tilstand under N73.0 spesifisert som kronisk
N73.2

Uspesifisert parametritt og cellulitt i bekkenorgan

Enhver tilstand under N73.0, uspesifisert om akutt eller kronisk
N73.3

Akutt bekkenperitonitt hos kvinne
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N73.4

Kronisk bekkenperitonitt hos kvinne

N73.5

Uspesifisert bekkenperitonitt hos kvinne

N73.6

Bukhinneadheranser i kvinnelige bekkenorganer
Ekskl: bukhinneadheranser i bekken etter behandling (N99.4)

N73.8

Andre spesifiserte infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer

N73.9

Uspesifisert betennelsestilstand i kvinnelige bekkenorganer

Infeksjon eller betennelse i bekken hos kvinne INA

N74 * Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige
bekkenorganer ved sykdommer klassifisert annet sted
N74.0 * Tuberkuløs infeksjon i livmorhals (A18.1†)
N74.1 * Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A18.1†)

Tuberkuløs endometritt
N74.2 * Syfilitisk infeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A51.4†, A52.7†)
N74.3 * Gonokokkinfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A54.2†)
N74.4 * Klamydiainfeksjon i kvinnelige bekkenorganer (A56.1†)
N74.8 * Infeksjonssykdommer i kvinnelige bekkenorganer ved andre sykdommer
klassifisert annet sted

N75

Sykdommer i Bartholins kjertel

N75.0

Cyste i Bartholins kjertel

N75.1

Abscess i Bartholins kjertel

N75.8

Andre spesifiserte sykdommer i Bartholins kjertel

Bartholinitt
N75.9

N76

Uspesifisert sykdom i Bartholins kjertel

Annen betennelse i skjede (vagina) og ytre kvinnelige kjønnsorganer
(vulva)
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)

N76.0

Akutt vaginitt

Vaginitt INA
Vulvovaginitt:
akutt
INA

N76.1

Subakutt og kronisk vaginitt

Vulvovaginitt:
kronisk
subakutt

N76.2

Akutt vulvitt

Vulvitt INA
N76.3

Subakutt og kronisk vulvitt

N76.4

Abscess i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Furunkel i ytre kvinnelige kjønnsorganer
ICD-10
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N76.5

Sårdannelse i skjede

N76.6

Sårdannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N76.8

Andre spesifiserte betennelser i skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer

N77 * Vulvovaginal sårdannelse og betennelse ved sykdommer klassifisert
annet sted
N77.0 * Sårdannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer klassifisert annet sted

Sårdannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved:
herpesvirusinfeksjon [herpes simplex](A60.0†)
tuberkulose (A18.1†)

N77.1 * Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
klassifisert annet sted

Vaginitt, vulvitt og vulvovaginitt ved:
barneorminfeksjon [oxyuriasis](B80†)
candidainfeksjon (B37.3†)
herpesvirusinfeksjon [herpes simplex](A60.0†)

N77.8 * Vulvovaginal sårdannelse og betennelse ved andre sykdommer klassifisert annet
sted

Sårdannelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer ved Behçets sykdom (M35.2†)

Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer
(N80-N98)
N80
N80.0

Endometriose
Endometriose i livmor (uterus)

Adenomyose
N80.1

Endometriose i eggstokk (ovarium)

N80.2

Endometriose i eggleder (salpinx)

N80.3

Endometriose i bekkenbukhinne

N80.4

Endometriose i rektovaginalseptum og skjede (vagina)

N80.5

Endometriose i tarm

N80.6

Endometriose i hudarr

N80.8

Annen spesifisert endometriose

Endometriose i toraks
N80.9

N81

Uspesifisert endometriose

Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: fremfall av kvinnelige kjønnsorganer som komplikasjon ved svangerskap, fødsel

og forløsning (O34.5)
fremfall og herniering av eggstokk og eggleder (N83.4)
vaginalt fremfall etter hysterektomi (N99.3)
N81.0

Uretrocele hos kvinne
Ekskl: medfødt cystocele (Q64.7)

uretrocele med cystocele (N81.1)
uretrocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)

N81.1

437

Cystocele

Cystocele med uretrocele
Fremfall av skjedevegg INA
Ekskl: cystocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
N81.2

Ufullstendig uterovaginalt fremfall

Fremfall av livmorhals INA
Uterusprolaps :
andregrads
førstegrads

N81.3

Fullstendig uterovaginalt fremfall

Procidentia (uteri)INA
Tredjegrads uterusprolaps
N81.4

Uspesifisert uterovaginalt fremfall

Uterusprolaps INA
N81.5

Vaginalt enterocele
Ekskl: enterocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)

N81.6

Rektocele

Fremfall av bakre skjedevegg
Ekskl: rektalprolaps (K62.3)
rektocele med uterusprolaps (N81.2-N81.4)
N81.8

Annet spesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer

Gammel muskelrift i bekkenbunn
Svikt i perineum
N81.9

N82

Uspesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer

Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: vesikointestinale fistler (N32.1)

N82.0

Vesikovaginal fistel

N82.1

Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer

Fistel:
cervikovesikal
ureterovaginal
uretrovaginal
uteroureteral
uterovesikal

N82.2

Fistel mellom skjede og tynntarm

N82.3

Fistel mellom skjede og tykktarm

Rektovaginal fistel
N82.4

Andre intestinogenitale fistler hos kvinne

Intestinouterin fistel
N82.5

Genitokutane fistler hos kvinne

Fistel:
fra livmor til bukvegg
vaginoperineal

N82.8

Andre fistler i kvinnelige kjønnsorganer

N82.9

Uspesifisert fistel i kvinnelige urinveier og kjønnsorganer

ICD-10
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Ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokker (ovaria), eggledere
(salpinges) og ligamentum latum uteri
Ekskl: hydrosalpinx(N70.1)

N83.0

Follikelcyste i eggstokk

Cyste i Graafs follikel
Hemoragisk follikelcyste (i eggstokk)
N83.1

Corpus luteum-cyste

Hemoragisk corpus luteum-cyste
N83.2

Andre og uspesifiserte ovarialcyster
Enkel cyste

) i eggstokk

Retensjonscyste )
Ekskl: ovarialcyste:
neoplastisk (D27)
utviklings- (Q50.1)

polycystisk ovarialsyndrom (E28.2)
N83.3

Ervervet atrofi av eggstokk og eggleder

N83.4

Fremfall og herniering av eggstokk og eggleder

N83.5

Torsjon av eggstokk, ovarialstilk og eggleder

Torsjon:
aksessorisk tube
Morgagnis hydatide

N83.6

Hematosalpinx
Ekskl: hematosalpinx med:
hematokolpos (N89.7)
hematometra (N85.7)

N83.7

Hematom i ligamentum latum uteri

N83.8

Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i eggstokk, eggleder og
ligamentum latum uteri

Laserasjonssyndrom i ligamentum latum uteri[Allen-Masters syndrom]
N83.9

N84

Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i eggstokk, eggleder og ligamentum latum
uteri

Polypp i kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: adenomatøs polypp (D28.-)

placentar polypp (O90.8)
N84.0

Polypp i livmorlegeme (corpus uteri)

Polypp i:
endometrium
livmor INA
Ekskl: polypoid hyperplasi i endometrium(N85.0)

N84.1

Polypp i livmorhals (cervix uteri)

Slimhinnepolypp i livmorhals
N84.2

Polypp i skjede (vagina)

N84.3

Polypp i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)
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Polypp i kjønnsleppe
N84.8

Polypp i andre spesifiserte deler av kvinnelige kjønnsorganer

N84.9

Polypp i uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

N85

Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmor (uterus) unntatt
livmorhals (cervix uteri)
Ekskl: endometriose (N80.-)

ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals unntatt feilstilling (N86-N88)
infeksjonssykdom i livmor (N71.-)
polypp i livmorlegeme (N84.0)
uterusprolaps (N81.-)
N85.0

Glandulær hyperplasi i endometrium

Hyperplasi i endometrium:
cystisk
cystisk-glandulær
polypoid
INA

N85.1

Adenomatøs hyperplasi i endometrium

Atypisk hyperplasi i endometrium (adenomatøs)
N85.2

Hypertrofisk livmor

Buklet eller forstørret livmor
Ekskl: hypertrofisk livmor i barseltid (O90.8)
N85.3

Subinvolusjon av livmor
Ekskl: subinvolusjon av livmor i barseltid (O90.8)

N85.4

Feilstilling av livmor
Anteversjon )
Retrofleksjon ) av livmor
Retroversjon )
Ekskl: som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og forløsning (O34.5, O65.5)

N85.5

Inversjon av livmor
Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.2)

inversjon av livmor etter fødsel (O71.2)
N85.6

Intrauterine synekier

N85.7

Hematometra

Hematosalpinx med hematometra
Ekskl: hematometra med hematokolpos (N89.7)
N85.8

Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmor

Ervervet atrofi av livmor
Fibrose i livmor INA
N85.9

Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmor

Lidelse i livmor INA

N86

Erosjon og ektopi i livmorhals (cervix uteri)
Dekubitalsår (trofisk) ) i livmorhals

ICD-10
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Eversjon

)

Ekskl: med cervicitt (N72)

N87

Dysplasi i livmorhals (cervix uteri)
Ekskl: carcinoma in situ i livmorhals (D06.-)

N87.0

Lett dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Lavgradig intraepitelial plateepitellesjon (LSIL)
N87.1

Moderat dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II
N87.2

Alvorlig dysplasi i livmorhals, ikke klassifisert annet sted

Alvorlig dysplasi i livmorhals INA
Ekskl: cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller uten opplysning om
alvorlig dysplasi (D06.-)
N87.9

N88

Uspesifisert dysplasi i livmorhals

Andre ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals (cervix uteri)
Ekskl: infeksjonssykdom i livmorhals (N72)

polypp på livmorhals (N84.1)
N88.0

Leukoplaki i livmorhals

N88.1

Gammel rift i livmorhals

Adheranser i livmorhals
Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.3)
N88.2

Striktur og stenose i livmorhals
Ekskl: som komplikasjon til fødsel (O65.5)

N88.3

Svekkelse av livmorhals

Undersøkelse og behandling av mistenkt svekkelse av livmorhals hos ikke-gravid kvinne
Ekskl: som komplikasjon til svangerskap (O34.3)
som påvirker foster eller nyfødt (P01.0)
N88.4

Hypertrofisk forlengelse av livmorhals

N88.8

Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i livmorhals
Ekskl: fersk obstetrisk skade (O71.3)

N88.9

Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals

N89

Andre ikke-inflammatoriske lidelser i skjede (vagina)
Ekskl: betennelse i skjede (N76.-)

carcinoma in situ i skjede (D07.2)
senil (atrofisk) vaginitt (N95.2)
trikomonasutflod (A59.0)
N89.0

Lett dysplasi i skjede

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad I
N89.1

Moderat dysplasi i skjede

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad II
N89.2

Alvorlig dysplasi i skjede, ikke klassifisert annet sted
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Alvorlig dysplasi i skjede INA
Ekskl: vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad III, med eller uten opplysning om
alvorlig dysplasi (D07.2)
N89.3

Uspesifisert dysplasi i skjede

N89.4

Leukoplaki i skjede

N89.5

Striktur og atresi i skjede

Vaginal(e):
adheranser
stenose
Ekskl: adheranser i skjeden etter kirurgi (N99.2)

N89.6

Trang hymenalring

Trang hymen
Trang skjedeåpning
Ekskl: hymen imperforatus(Q52.3)
N89.7

Hematokolpos

Hematokolpos med hematometra eller hematosalpinx
N89.8

Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i skjede

Gammel vaginalrift
Leukoré (utflod) INA
Sår i skjeden etter pessar
Bakteriell vaginose
Ekskl: fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
gammel rift som omfatter muskler i bekkenbunn (N81.8)
N89.9

N90

Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede

Andre ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer
(vulva) og perineum
Ekskl: betennelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.-)

carcinoma in situ i ytre kvinnelige kjønnsorganer (D07.1)
fersk obstetrisk skade (O70.-, O71.7-O71.8)
N90.0

Lett dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad I
N90.1

Moderat dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN], grad II
N90.2

Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted

Alvorlig dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer INA
Ekskl: intraepitelial neoplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer [VIN] , grad III, med eller
uten opplysning om alvorlig dysplasi (D07.1)
N90.3

Uspesifisert dysplasi i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N90.4

Leukoplaki i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Dystrofi ) i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Kraurose )

N90.5

Atrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer

Stenose i ytre kvinnelige kjønnsorganer
ICD-10
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Hypertrofi av ytre kvinnelige kjønnsorganer

Hypertrofi av kjønnslepper
N90.7

Cyste i ytre kvinnelige kjønnsorganer

N90.8

Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer
og perineum

Adheranser i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Hypertrofi av klitoris
N90.9

N91

Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer og
perineum

Manglende, sparsom og sjelden menstruasjon
Ekskl: funksjonsfeil i eggstokker (E28.-)

N91.0

Primær amenoré

Uteblitt menstruasjonsstart i pubertet
N91.1

Sekundær amenoré

Manglende menstruasjon hos kvinne som tidligere har menstruert
N91.2

Uspesifisert amenoré

Manglende menstruasjon INA
N91.3

Primær oligomenoré

Menstruasjon som er sparsom eller sjelden fra begynnelsen av
N91.4

Sekundær oligomenoré

Sparsom og sjelden menstruasjon hos kvinne med tidligere normale perioder
N91.5

Uspesifisert oligomenoré

Hypomenoré INA

N92

Kraftig, hyppig og uregelmessig menstruasjon
Ekskl: postmenopausal blødning (N95.0)

N92.0

Kraftig og hyppig menstruasjon med regelmessig syklus

Menoragi INA
Polymenoré
Rikelige blødninger INA
N92.1

Kraftig og hyppig menstruasjon med uregelmessig syklus

Menometroragi
Metroragi
Uregelmessig intermenstruell blødning
Uregelmessige korte intervaller mellom menstruasjonsblødninger
N92.2

Kraftig menstruasjon i pubertet

Kraftig blødning i forbindelse med menstruasjonsstart
Menoragi i pubertet
Pubertetsblødning
N92.3

Ovulasjonsblødning

Regelmessig intermenstruell blødning
N92.4

Kraftig blødning i premenopausal periode

Menoragi eller metroragi :
klimakterisk
menopausal
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preklimakterisk
premenopausal

N92.5

Annen spesifisert uregelmessig menstruasjon

N92.6

Uspesifisert uregelmessig menstruasjon

Uregelmessig(e):
blødning INA
perioder INA
Ekskl: uregelmessig menstruasjon med:
kortere intervaller eller kraftig blødning (N92.1)
lengre intervaller eller sparsom blødning (N91.3-N91.5)

N93

Annen unormal blødning fra livmor (uterus) og skjede (vagina)
Ekskl: blødning fra skjede hos nyfødt (P54.6)

pseudomenstruasjon (P54.6)
N93.0

Postkoital blødning og kontaktblødning

N93.8

Annen spesifisert unormal blødning fra livmor og skjede

Dysfunksjonell eller funksjonell blødning fra livmor og skjede INA
N93.9

N94

Uspesifisert unormal blødning fra livmor og skjede

Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige
kjønnsorganer og menstruasjonssyklus

N94.0

«Mittelschmerz»

N94.1

Dyspareuni
Ekskl: psykogen dyspareuni (F52.6)

N94.2

Vaginisme
Ekskl: psykogen vaginisme (F52.5)

N94.3

Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)

N94.4

Primær dysmenoré

N94.5

Sekundær dysmenoré

N94.6

Uspesifisert dysmenoré

N94.8

Andre spesifiserte tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og
menstruasjonssyklus

N94.9

Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og
menstruasjonssyklus

N95

Forstyrrelser i klimakterium og senere
Ekskl: kraftig blødning i premenopausal periode (N92.4)

postmenopausal:
osteoporose (M81.0)
med patologisk brudd (M80.0)
uretritt (N34.2)

prematur menopause INA(E28.3)
N95.0
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Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause

Symptomer i forbindelse med menopause, som rødme, søvnløshet, hodepine og
konsentrasjonssvikt
Ekskl: i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)
N95.2

Postmenopausal atrofisk vaginitt

Senil (atrofisk) vaginitt
Ekskl: i forbindelse med kunstig menopause (N95.3)
N95.3

Tilstander i forbindelse med kunstig menopause

Symptomer etter kunstig menopause
N95.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere

N95.9

Uspesifisert forstyrrelse i klimakterium og senere

N96

Habituell abort
Relativ infertilitet
Undersøkelse eller behandling av ikke-gravid kvinne
Ekskl: for tiden gravid (O26.2)
med aktuell abort (O03-O06)

N97

Infertilitet hos kvinne
Inkl: manglende evne til å oppnå graviditet

sterilitet hos kvinne INA
Ekskl: relativ infertilitet (N96)

N97.0

Kvinnelig infertilitet i tilknytning til anovulasjon

N97.1

Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i eggledere

Eggleder-:
blokk
okklusjon
stenose

I tilknytning til medfødt anomali i eggledere
N97.2

Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmor

I tilknytning til medfødt anomali i livmor
Nonimplantasjon av egg
N97.3

Kvinnelig infertilitet som skyldes forhold i livmorhals

N97.4

Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mann

N97.8

Kvinnelig infertilitet som skyldes andre spesifiserte forhold

N97.9

Uspesifisert kvinnelig infertilitet

N98

Komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning

N98.0

Infeksjon i forbindelse med kunstig befruktning

N98.1

Hyperstimulering av eggstokker (ovaria)

Hyperstimulering av eggstokker:
i forbindelse med indusert ovulasjon
INA

N98.2

Komplikasjoner ved forsøk på innføring av befruktet egg etter in vitro-fertilisering

N98.3

Komplikasjoner ved forsøk på innføring av embryo ved embryo-overføring
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Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning

Komplikasjon ved kunstig inseminasjon fra:
donor
ektemann

N98.9

Uspesifisert komplikasjon i forbindelse med kunstig befruktning

Andre forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer (N99)
N99

Forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og
medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: osteoporose etter ooforektomi (M81.1)
med patologisk brudd (M80.1)

strålingscystitt (N30.4)
tilstander forbundet med kunstig menopause (N95.3)
N99.0

Nyresvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

N99.1

Urinrørsstriktur etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Urinrørsstriktur etter kateterisering
N99.2

Adheranser i skjede etter operasjon

N99.3

Vaginalt fremfall etter hysterektomi

N99.4

Bukhinneadheranser i bekkenet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

N99.5

Funksjonssvikt i urostomi

N99.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i urinveier og kjønnsorganer etter kirurgiske og
medisinske prosedyrer

«Residual ovary syndrome»
N99.9

ICD-10
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Kapittel XV
Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)
Merk: Kodene i dette kapitlet skal brukes for tilstander relatert til eller forverret av svangerskap,

fødsel eller barseltid (maternelle eller obstetriske årsaker)
Ekskl: Visse sykdommer eller skader som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid klassifisert

annet sted:
ytre årsaker (for mortalitet) (V, W, X, Y)
hypofysenekrose etter fødsel (E23.0)
kontroll av høyrisikosvangerskap (Z35.-)
kontroll av normalt svangerskap (Z34.-)
osteomalasi i barseltiden (M83.0)
psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T88.1, T88.6-T98)
stivkrampe etter fødsel (A34)
Kategoriblokker
O00-O08 Svangerskap med ufullendt utfall
O10-O16 Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under
svangerskap, fødsel og barseltid
O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap
O30-O48 Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige
fødselsproblemer
O60-O75 Komplikasjoner under fødsel og forløsning
O80-O84 Forløsning
O85-O92 Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid
O94-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted

Svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)
Ekskl: svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster ved flersvangerskap (O31.1)

O00

Svangerskap utenfor livmoren
Inkl: ekstrauterint svangerskap

ektopisk svangerskap
ruptur av ektopisk svangerskap
Bruk om ønskelig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuelle komplikasjoner.
O00.0

Svangerskap i bukhule

Abdominalsvangerskap
Ekskl: forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhule (O83.3)
omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i
bukhule (O36.7)
O00.1

Svangerskap i eggleder

Ruptur (i eggleder) som følge av svangerskap
Tubarabort
Tubarsvangerskap
O00.2

Svangerskap i eggstokk

Ovarialsvangerskap
O00.8

Andre spesifiserte svangerskap utenfor livmoren
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Svangerskap (i):
cervikalt
kornualt
ligament
muralt

O00.9

O01

Uspesifisert svangerskap utenfor livmoren

Blæremola (mola hydatidosa)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.
Ekskl: ondartet blæremola (D39.2)

O01.0

Klassisk blæremola

Komplett blæremola
O01.1

Inkomplett og partiell blæremola

O01.9

Uspesifisert blæremola

Trofoblastsykdom INA
Vesikulær molaINA

O02

Andre unormale utfall av befruktning
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kategori O08.- for å angi eventuell komplikasjon.
Ekskl: foetus papyraceus(O31.0)

O02.0

Ødelagte egg og mola uten blærer

«Blighted ovum»
Intrauterin molaINA
Kjøttfull mola
Kjøttmola
Patologiske egg
O02.1

«Missed abortion» (abortus retentus)

«Missed abortion» med retensjon av dødt foster
Ekskl: «missed abortion» med:
blæremola (O01.-)
mola uten blærer (O02.0)
ødelagte egg (O02.0)

O02.8

Andre spesifiserte unormale utfall av befruktning
Ekskl: utfall med:
blæremola (O01.-)
mola uten blærer (O02.0)
ødelagte egg (O02.0)

O02.9

Uspesifisert unormalt utfall av befruktning

O03

Spontan abort
Følgende firetegnskategorier skal brukes sammen med kategoriene O03-O06:
Merk: Inkomplett abort inkluderer beholdte rester av befruktning etter en abort.
.0 Inkomplett, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken (med tilstander i O08.0)
.1 Inkomplett, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning (med tilstander i O08.1)
.2 Inkomplett, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)
.3 Inkomplett, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3-O08.9)
.4 Inkomplett, uten komplikasjoner
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.5 Komplett eller uspesifisert, komplisert med infeksjoner i kjønnsorganer og bekken (med
tilstander i O08.0)
.6 Komplett eller uspesifisert, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor blødning (med
tilstander i O08.1)
.7 Komplett eller uspesifisert, komplisert med emboli (med tilstander i O08.2)
.8 Komplett eller uspesifisert, med andre og uspesifiserte komplikasjoner (med tilstander i O08.3O08.9)
.9 Komplett eller uspesifisert, uten komplikasjoner

[Se underinndelinger som innleder O03]
Abortus spontaneus

O04

Legalt svangerskapsavbrudd
[Se underinndelinger som innleder O03]
Abortus provocatus
Inkl: svangerskapsavbrudd etter «Lov om svangerskapsavbrudd»
terapeutisk svangerskapsavbrudd

O05

Andre svangerskapsavbrudd
[Se underinndelinger som innleder O03]

O06

Uspesifisert abort
[Se underinndelinger som innleder O03]
Inkl: fremkalt abort INA

O07

Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd
Inkl: mislykket forsøk på fremkalt abort
Ekskl: inkomplett abort (O03-O06)

O07.0

Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i
kjønnsorganer og bekken

Med tilstander i O08.0
O07.1

Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller
usedvanlig stor blødning

Med tilstander i O08.1
O07.2

Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli

Med tilstander i O08.2
O07.3

Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte
komplikasjoner

Med tilstander i O08.3-O08.9
O07.4

Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner

Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA
O07.5

Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert
med infeksjon i kjønnsorganer og bekken

Med tilstander i O08.0
O07.6

Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert
med forsinket eller usedvanlig stor blødning

Med tilstander i O08.1
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Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, komplisert
med emboli

Med tilstander i O08.2
O07.8

Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, med andre
og uspesifiserte komplikasjoner

Med tilstander i O08.3-O08.9
O07.9

Andre og uspesifiserte mislykkede forsøk på svangerskapsavbrudd, uten
komplikasjoner

Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd INA

O08

Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola
Merk: Konsulter årets Kodingsregelverk vedrørende kategorien O08.-.

O08.0

Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola
Bekkenperitonitt )
Endometritt

)

Ooforitt

)

Parametritt

) etter tilstander som kan

Salpingitt

) klassifiseres i O00-O07

Salpingo-ooforitt )
Sepsis

)

Septisk sjokk

)

Ekskl: septisk eller septikopyemisk emboli (O08.2)

urinveisinfeksjon (O08.8)
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
O08.1

Forsinket eller usedvanlig stor blødning etter abort, svangerskap utenfor livmoren
og blæremola
Afibrinogenemi

)

Defibrineringssyndrom

) etter tilstander som kan

Intravaskulær koagulering ) klassifiseres i O00-O07

O08.2

Emboli etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Blodproppemboli
)
Fostervannsemboli

)

Luftemboli

) etter tilstander som kan

Lungeemboli

) klassifiseres i O00-O07

Pyemisk emboli

)

Septisk eller septikopyemisk emboli )

O08.3

Såpeemboli

)

Emboli INA

)

Sjokk etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Kretsløpskollaps

ICD-10
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Sjokk (postoperativt) ) klassifiseres i O00-O07
Ekskl: septisk sjokk (R57.2)

O08.4

Nyresvikt etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Nyresvikt (akutt)
)
Oliguri

) etter tilstander som kan

Renal tubulær nekrose ) klassifiseres i O00-O07
Uremi

O08.5

)

Metabolske forstyrrelser etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola

Forstyrrelser i elektrolyttbalansen etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07
O08.6

Skader på organer og vev i bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola

Laserasjon, perforasjon, rift eller kjemisk skade på:
•
•
•
•
•
•

)
blære
ligamentum latum uteri )
) etter tilstander som kan
livmor
) klassifiseres i O00-O07
livmorhals
)
periuretralt vev
)
tarm

O08.7

Andre venøse komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola

O08.8

Andre spesifiserte komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola
Hjertestans

) etter tilstander som kan

Urinveisinfeksjon ) klassifiseres i O00-O07

O08.9

Uspesifisert komplikasjon etter abort, svangerskap utenfor livmoren og
blæremola

Uspesifisert komplikasjon etter tilstander som kan klassifiseres i O00-O07

Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av
hypertensive lidelser under svangerskap , fødsel og
barseltid (O10-O16)
O10

Foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap ,
fødsel og barseltid
Inkl: de nevnte tilstander med foruteksisterende proteinuri
Ekskl: med preeklampsi i tillegg (O11)

O10.0

Foruteksisterende essensiell hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel
og barseltid

Enhver tilstand i I10 spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap,
fødsel og barseltid
O10.1

Foruteksisterende hypertensiv hjertesykdom som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I11.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap,
fødsel og barseltid
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Foruteksisterende hypertensiv nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel
og barseltid

Enhver tilstand i I12.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap,
fødsel og barseltid
O10.3

Foruteksisterende hypertensiv hjerte- og nyresykdom som kompliserer
svangerskap, fødsel og barseltid

Enhver tilstand i I13.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap,
fødsel og barseltid
O10.4

Foruteksisterende sekundær hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel
og barseltid

Enhver tilstand i I15.- spesifisert som årsak til obstetrisk behandling under svangerskap,
fødsel og barseltid
O10.9

O11

Uspesifisert foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel
og barseltid

Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg
Tilstander i O10.- komplisert med preeklampsi
Preeklampsi i tillegg til:
hypertensjon INA
foruteksisterende hypertensjon

O12

Svangerskapsødem og proteinuri uten hypertensjon

O12.0

Svangerskapsødem

O12.1

Svangerskapsproteinuri

O12.2

Svangerskapsødem med proteinuri

O13

Svangerskapshypertensjon
Svangerskapshypertensjon INA

O14

Preeklampsi
Ekskl: preeklampsi i tillegg til foruteksisterende hypertensjon (O11)

O14.0

Mild til moderat preeklampsi

O14.1

Alvorlig preeklampsi

O14.2

HELLP-syndrom

Hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets
Kombinasjon av hemolyse, forhøyde leverenzymer og lavt blodplatetall
O14.9

O15

Uspesifisert preeklampsi

Eklampsi
Inkl: eklampsi med høyt blodtrykk på forhånd eller svangerskapsindusert

kramper etter tilstander i O10-O14 og O16
O15.0

Eklampsi under svangerskap

O15.1

Eklampsi under fødsel

O15.2

Eklampsi i barseltid

O15.9

Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt

Eklampsi INA
ICD-10
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O16

Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

Uspesifisert hypertensjon hos mor

Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til
svangerskap (O20-O29)
Merk: Kategoriene O24.- og O25 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under fødsel

eller i barseltid.
Ekskl: behandling av mor:
ved sykdommer som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
(O98-O99)
ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)

O20

Blødning tidlig i svangerskap
Ekskl: svangerskap med ufullendt utfall (O00-O08)

O20.0

Truende abort

Blødning spesifisert som forårsaket av truende abort
O20.8

Annen spesifisert blødning tidlig i svangerskap

O20.9

Uspesifisert blødning tidlig i svangerskap

O21

Sterke svangerskapsbrekninger
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere årsak.

O21.0

Ukompliserte svangerskapsbrekninger (hyperemesis gravidarum)

Ukompliserte eller uspesifiserte svangerskapsbrekninger (hyperemesis gravidarum) som
begynner før utgangen av 22. svangerskapsuke
O21.1

Svangerskapsbrekninger med metabolske forstyrrelser

Svangerskapsbrekninger som begynner før slutten av 22. svangerskapsuke, med
metabolske forstyrrelser som:
dehydrering
forstyrrelse i elektrolyttbalanse
tomme karbohydratlagre

O21.2

Svangerskapsbrekninger i annen halvdel av svangerskapet

Vedvarende brekninger som begynner etter utgangen av 22. svangerskapsuke
O21.8

Annen spesifisert brekningstilstand som kompliserer svangerskap

Brekninger som skyldes sykdommer klassifisert annet sted, og som kompliserer
svangerskap.
O21.9

O22

Uspesifiserte svangerskapsbrekninger

Venøse komplikasjoner og hemoroider under svangerskap
Ekskl: de nevnte tilstander som komplikasjon til:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
fødsel og barseltid (O87.-)

obstetrisk lungeemboli (O88.-)
O22.0

Åreknuter i underekstremiteter under svangerskap

Åreknuter INA under svangerskap
O22.1

Åreknuter i kjønnsorganer under svangerskap

Åreknuter (i):
• perineale
• vaginale
Direktoratet for e-helse
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• ytre kvinnelige kjønnsorganer )

O22.2

Overfladisk tromboflebitt under svangerskap

Tromboflebitt i underekstremiteter under svangerskap
O22.3

Dyp flebotrombose under svangerskap

Dyp venetrombose, før forløsning
O22.4

Hemoroider under svangerskap

O22.5

Cerebral venøs trombose under svangerskap

Cerebral venøs sinustrombose under svangerskap
O22.8

Andre spesifiserte venøse komplikasjoner under svangerskap

O22.9

Uspesifisert venøs komplikasjon under svangerskap

Svangerskaps-:
flebitt INA
flebopati INA
trombose INA

O23

Infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap
Ekskl: svangerskap, fødsel og barseltid som kompliseres av:
gonoré (O98.2)
andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring INA (O98.3)
syfilis (O98.1)
tuberkulose i urinveier og kjønnsorganer (O98.0)
venerisk sykdom INA (O98.3)

O23.0

Infeksjoner i nyre under svangerskap

O23.1

Infeksjoner i urinblære under svangerskap

O23.2

Infeksjoner i urinrør under svangerskap

O23.3

Infeksjoner i andre deler av urinveiene under svangerskap

O23.4

Uspesifisert infeksjon i urinveiene under svangerskap

O23.5

Infeksjoner i kjønnsorganene under svangerskap

O23.9

Andre og uspesifiserte infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under
svangerskap

Infeksjon i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap INA

O24

Diabetes mellitus under svangerskap
Inkl: under fødsel og i barseltid

O24.0

Foruteksisterende diabetes mellitus, type 1

O24.1

Foruteksisterende diabetes mellitus, type 2

O24.2

Foruteksisterende underernæringsrelatert diabetes mellitus

O24.3

Uspesifisert foruteksisterende diabetes mellitus

O24.4

Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap

Svangerskapsdiabetes INA
O24.9

O25

Uspesifisert diabetes mellitus under svangerskap

Underernæring og feilernæring under svangerskap
Underernæring og feilernæring under fødsel og i barseltid
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O26

Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

Omsorg for og behandling av mor for andre tilstander, hovedsakelig
med tilknytning til svangerskap

O26.0

Ekstrem vektøkning under svangerskap
Ekskl: svangerskapsødem (O12.0, O12.2)

O26.1

Liten vektøkning under svangerskap

O26.2

Behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort
Ekskl: kvinne med habituell abort:
med aktuell abort (O03-O06)
utenom svangerskap (N96)

O26.3

Retinert intrauterint prevensjonsmiddel under svangerskap

O26.4

Herpes gestationis

O26.5

Hypotensjonssyndrom hos mor

Hypotensjonssyndrom i liggende stilling
O26.6

Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid

Kolestase (intrahepatisk) under svangerskap
Obstetrisk kolestase
Ekskl: hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning (O90.4)
O26.7

Symfyseløsning under svangerskap, fødsel og barseltid
Ekskl: traumatisk deling av symfyse under fødsel (O71.6)

O26.8

Andre spesifiserte svangerskapsrelaterte tilstander
Nyresykdom
)
Perifer nevritt

) i tilknytning til svangerskap

«Restless legs»

)

Utmattelse og tretthet )

O26.9

O28

Uspesifisert svangerskapsrelatert tilstand

Unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under
svangerskap
Ekskl: behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige

fødselsproblem (O30-O48)
diagnostiske funn klassifisert annet sted
O28.0

Unormalt hematologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.1

Unormalt biokjemisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.2

Unormalt cytologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.3

Unormalt ultralydfunn ved screening av mor under svangerskap

O28.4

Unormalt radiologisk funn ved screening av mor under svangerskap

O28.5

Unormalt kromosomfunn og genetisk funn ved screening av mor under
svangerskap

O28.8

Andre spesifiserte unormale funn ved screening av mor under svangerskap

O28.9

Uspesifisert unormalt funn ved screening av mor under svangerskap

O29

Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under svangerskap
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Inkl: komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller

lokalbedøvelse, smertestillende midler eller andre sedativa under svangerskap
Ekskl: komplikasjoner som følge av anestesi under:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O08)
barseltid (O89.-)
fødsel og forløsning (O74.-)

O29.0

Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap
Aspirasjonspneumonitt
)
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av anestesi
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )

O29.1

Mendelsons syndrom

) under svangerskap

Trykkollaps i lunge

)

Hjertekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

Hjerte-:
• stans ) som følge av anestesi under svangerskap
• svikt )

O29.2

Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under svangerskap

Cerebral anoksi som følge av anestesi under svangerskap
O29.3

Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under svangerskap

O29.4

Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi under svangerskap

O29.5

Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under
svangerskap

O29.6

Mislykket eller vanskelig intubasjon under svangerskap

O29.8

Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

O29.9

Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi under svangerskap

Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i
amnionhule og mulige fødselsproblemer (O30-O48)
O30

Flersvangerskap
Ekskl: spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap (O31.-)

O30.0

Tvillingsvangerskap

O30.1

Trillingsvangerskap

O30.2

Firlingsvangerskap

O30.8

Andre spesifiserte flersvangerskap

O30.9

Uspesifisert flersvangerskap

O31

Spesielle komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap
Ekskl: feil leie hos ett eller flere foster (O32.5)

forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv (O63.2)
sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger) som forårsaker misforhold
(O33.7)
ved mekanisk fødselshindring (O64-O66)
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Foetus papyraceus

Sammenpresset foster
O31.1

Svangerskap som fortsetter etter abort av ett eller flere foster

O31.2

Svangerskap som fortsetter etter intrauterin død av ett eller flere foster

O31.8

Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap

O32

Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt feil i
fosterets leie
Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen

obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen
starter
Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O64.-)

O32.0

Omsorg for og behandling av mor ved ustabilt fosterleie

O32.1

Omsorg for og behandling av mor ved seteleie hos foster

O32.2

Omsorg for og behandling av mor ved tverr- og skråleie hos foster

O32.3

Omsorg for og behandling av mor ved ansikt-, panne- og kinnleie hos foster

O32.4

Omsorg for og behandling av mor ved høy fosterhodestilling ved termin

Hode som ikke går ned i bekkeninngangen
O32.5

Omsorg for og behandling av mor ved flersvangerskap med feil leie hos ett eller
flere foster

O32.6

Omsorg for eller behandling av mor ved kombinert feil i fosterets leie

O32.8

Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert feil i fosterets leie

O32.9

Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert feil i fosterets leie

O33

Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt misforhold
Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen

obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen
starter
Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65-O66)

O33.0

Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes bekkendeformitet
hos mor

Bekkendeformitet som fører til misforhold INA
O33.1

Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes generelt trangt
bekken

Trangt bekken INA som fører til misforhold
O33.2

Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang
bekkeninngang

Trang bekkeninngang som fører til misforhold
O33.3

Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes trang
bekkenutgang
Trang bekkenutgang

) som fører til misforhold

Trang midtre bekkenhule )

O33.4

Omsorg for og behandling av mor for misforhold som skyldes både mor og foster
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Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes usedvanlig stort
foster

Misforhold hos foster INA
Misforhold som skyldes foster som ikke er misdannet
O33.6

Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes foster med
hydrocephalus

O33.7

Omsorg for og behandling av mor ved misforhold som skyldes andre
fosterdeformiteter
Ascites hos foster
)
Hydrops hos foster

)

Meningomyelocele hos foster

)

Sakralteratom hos foster

) som fører til misforhold

Sammenvokste (siamesiske) tvillinger )
Tumor hos foster

)

O33.8

Omsorg for og behandling av mor ved misforhold av annen spesifisert årsak

O33.9

Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert misforhold

Cefalopelvint misforhold INA
Fetopelvint misforhold INA

O34

Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk
tilstand i bekkenorganer
Inkl: de nevnte tilstander som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller annen

obstetrisk behandling av mor, eller som begrunnelse for keisersnitt før fødselen
starter
Ekskl: de nevnte tilstander ved mekanisk fødselshindring (O65.5)

O34.0

Omsorg for og behandling av mor ved medfødt misdannelse av livmor

Omsorg for og behandling av mor ved:
dobbel livmor
uterus bicornis

O34.1

Omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorlegeme (corpus uteri)

Omsorg for og behandling av mor ved:
muskelknute i livmor (myoma uteri)
polypp i livmorlegeme
Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved tumor i livmorhals (O34.4)

O34.2

Omsorg for og behandling av mor på grunn av arrdannelse i livmor etter tidligere
kirurgisk inngrep

Omsorg for og behandling av mor ved arr etter tidligere keisersnitt
Ekskl: vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt INA(O75.7)
O34.3

Omsorg for og behandling av mor ved livmorhalsinsuffisiens

Omsorg for og behandling av mor ved:
) med eller uten påvist
• «cerclage»
• Shirodkar-sutur ) livmorhalsinsuffisiens

O34.4

Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i livmorhals

Omsorg for og behandling av mor ved:
polypp i livmorhals
ICD-10
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striktur eller stenose i livmorhals
tidligere inngrep i livmorhals
tumor i livmorhals

O34.5

Omsorg for og behandling av mor ved andre patologiske tilstander i gravid livmor

Omsorg for og behandling av mor for:
• inkarserasjon )
) av gravid livmor
• prolaps
• retroversjon )

O34.6

Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i skjede

Omsorg for og behandling av mor ved:
stenose i skjeden (ervervet/medfødt)
striktur i skjeden
tidligere inngrep i skjeden
tumor i skjeden
vaginalseptum
Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i skjede under svangerskap

(O22.1)
O34.7

Omsorg for og behandling av mor ved patologisk tilstand i ytre kvinnelige
kjønnsorganer og perineum

Omsorg for og behandling av mor ved:
fibrose i perineum
rigid perineum
tidligere inngrep i perineum og ytre kvinnelige kjønnsorganer
tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved åreknuter i perineum og ytre kvinnelige

kjønnsorganer under svangerskap (O22.1)
O34.8

Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte patologiske tilstander i
bekkenorganer

Omsorg for og behandling av mor ved:
cystocele
hengebuk
rektocele
rigid bekkenbunn
tidligere bekkenbunnsoperasjon

O34.9

O35

Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert patologisk tilstand

Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt patologisk
tilstand eller fosterskade
Inkl: de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller

annen obstetrisk behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd
Ekskl: omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt mekanisk misforhold

(O33.-)
O35.0

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) misdannelse i
sentralnervesystemet hos foster

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt):
anencephalus hos foster
spina bifida hos foster
Ekskl: kromosomavvik hos foster (O35.1)
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O35.1

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) kromosomavvik hos foster

O35.2

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) arvelig sykdom hos foster
Ekskl: kromosomavvik hos foster (O35.1)

O35.3

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade som skyldes
virussykdom hos mor

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade overført fra mor ved:
cytomegealovirusinfeksjon
rubella

O35.4

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes
alkohol

O35.5

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes
legemidler

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade etter legemiddelmisbruk
Ekskl: fosterstress under fødsel og forløsning som skyldes legemiddeltilførsel (O68.-)
O35.6

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet
ioniserende stråling

O35.7

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet andre
medisinske inngrep

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade grunnet:
amniocentese
biopsi
hematologisk undersøkelse
intrauterin kirurgi
intrauterint prevensjonsmiddel

O35.8

Omsorg for og behandling av mor ved annen spesifisert (mistenkt) patologisk
tilstand og fosterskade

Omsorg for og behandling av mor for (mistenkt) fosterskade etter:
listeriose overført fra mor
toksoplasmose overført fra mor

O35.9

O36

Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert (mistenkt) patologisk tilstand
og fosterskade

Omsorg for og behandling av mor ved andre kjente eller mistenkte
fosterproblemer
Inkl: de nevnte tilstander hos fosteret som årsak til observasjon, sykehusinnleggelse eller

annen obstetrisk behandling av mor, eller som årsak til svangerskapsavbrudd
Ekskl: fødsel og forløsning komplisert av fosterstress (O68.-)

placentalt transfusjonssyndrom (O43.0)
O36.0

Omsorg for og behandling av mor ved rhesusisoimmunisering

Anti-D [Rh]-antistoff
Rh-inkompatibilitet (med føtal hydrops)
O36.1

Omsorg for og behandling av mor ved annen isoimmunisering

ABO-isoimmunisering
Isoimmunisering INA (med føtal hydrops)
O36.2

Omsorg for og behandling av mor ved føtal hydrops(hydrops foetalis)

Føtal hydrops:
uten forbindelse med isoimmunisering
ICD-10
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O36.3

Omsorg for og behandling av mor ved tegn på fosterhypoksi

O36.4

Omsorg for og behandling av mor ved intrauterint dødsfall
Ekskl: «missed abortion» (O02.1)

O36.5

Omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst

Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om (at):
fosteret er lett i forhold til svangerskapslengden
fosteret er lite i forhold til svangerskapslengden
morkakeinsuffisiens

O36.6

Omsorg for og behandling av mor ved for hurtig fostervekst

Omsorg for og behandling av mor der det er kjent eller mistanke om at fosteret er stort i
forhold til svangerskapslengden
O36.7

Omsorg for og behandling av mor med levedyktig foster ved svangerskap i
bukhule

O36.8

Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte fosterproblemer

O36.9

Omsorg for og behandling av mor ved uspesifisert fosterproblem

O40

Polyhydramnion
Usedvanlig stor mengde fostervann

O41

Andre forstyrrelser i fostervann og fosterhinner
Ekskl: for tidlig vannavgang (O42.-)

O41.0

Oligohydramnion

Oligohydramnion uten omtale av vannavgang
O41.1

Infeksjon i amnion og fosterhinner

Amnionitt
Korioamnionitt
Membranitt
Placentitt
O41.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i fostervann og fosterhinner

O41.9

Uspesifisert forstyrrelse i fostervann og fosterhinner

O42

For tidlig vannavgang

O42.0

For tidlig vannavgang, start av fødsel innen 24 timer

O42.1

For tidlig vannavgang, start av fødsel etter 24 timer
Ekskl: med utsatt fødsel som følge av behandling (O42.2)

O42.2

For tidlig vannavgang, utsatt fødsel som følge av behandling

O42.9

For tidlig vannavgang, uspesifisert

O43

Dysfunksjon av morkake (placenta)
Ekskl: for tidlig morkakeløsning (O45.-)

forliggende morkake (O44.-)
omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst som skyldes
morkakeinsuffisiens (O36.5)
O43.0

Placentalt transfusjonssyndrom
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Transfusjon:
fetomaternell
maternofetal
tvilling-til-tvilling

O43.1

Misdannelse av morkake

Placenta circumvallata
Unormal morkake INA
O43.2

Patologisk fastsittende morkake (placenta)

Placenta:
accreta
increta
percreta

Bruk om ønskelig tilleggkode for å angi:
blødning i tredje stadium (O72.0)
retinert morkake uten blødning (O73.0)

O43.8

Andre spesifiserte dysfunksjoner av morkake

Morkakeinfarkt
O43.9

O44
O44.0

Uspesifisert dysfunksjon av morkake

Forliggende morkake (placenta praevia)
Forliggende morkake (placenta praevia) spesifisert som uten blødning

Lav implantasjon av morkake spesifisert som uten blødning
O44.1

Forliggende morkake (placenta praevia) med blødning

Forliggende morkake:
• marginal )
• partiell ) INA eller med blødning
)
• total

Lav implantasjon av morkake, INA eller med blødning
Ekskl: fødsel og forløsning med blødning fra vasa praevia som komplikasjon (O69.4)

O45
O45.0

For tidlig morkakeløsning (abruptio placentae)
For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt

For tidlig morkakeløsning med (usedvanlig stor) blødning i forbindelse med:
afibrinogenemi
disseminert intravaskulær koagulasjon
hyperfibrinolyse
hypofibrinogenemi

O45.8

Annen spesifisert for tidlig morkakeløsning

O45.9

For tidlig morkakeløsning, uspesifisert

O46

Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: blødning tidlig i svangerskap (O20.-)

blødning under fødsel IKAS(O67.-)
for tidlig morkakeløsning (O45.-)
forliggende morkake (O44.-)
O46.0

Blødning med koagulasjonsdefekt før fødsel

Blødning før fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:
afibrinogenemi
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disseminert intravaskulær koagulasjon
hyperfibrinolyse
hypofibrinogenemi

O46.8

Annen spesifisert blødning før fødsel

O46.9

Uspesifisert blødning før fødsel

O47

Falske rier
Inkl: kynnere

O47.0

Falske rier før utgang av 37. svangerskapsuke

O47.1

Falske rier etter utgang av 37. svangerskapsuke

O47.9

Uspesifiserte falske rier

O48

Overtidig svangerskap

Komplikasjoner under fødsel og forløsning (O60-O75)
O60

For tidlig start av fødselsarbeid og fødsel
Spontan start av fødselsarbeid før utgang av 37. svangerskapsuke

O60.0

For tidlig start av fødselsarbeid uten fødsel

For tidlig start av fødselsarbeid:
indusert
spontant

O60.1

For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel
Inkl: For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel INA

For tidlig spontan start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel ved keisersnitt
O60.2

For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin
Inkl: For tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel til termin ved keisersnitt

O60.3

For tidlig fødsel uten spontan start av fødselsarbeid

For tidlig fødsel ved:
keisersnitt, uten spontan start av fødselsarbeid
induksjon

O61

Mislykket induksjon av fødsel
Ekskl: mislykket induksjon før utgang av 37. svangerskapsuke (O60.0)

O61.0

Mislykket medikamentell induksjon av fødsel

Mislykket induksjon med:
oxytocin
prostaglandin

O61.1

Mislykket instrumentell induksjon av fødsel

Mislykket induksjon:
kirurgisk
mekanisk

Mislykket instrumentell hinneruptur
O61.8

Annen spesifisert mislykket induksjon av fødsel

O61.9

Uspesifisert mislykket induksjon av fødsel

O62

Unormalt fødselsarbeid
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Primær risvekkelse

Primær hypoton uterin dysfunksjon
Svikt i mormunnsdilatasjon
Uterusatoni i latensfasen av fødselsarbeidet
O62.1

Sekundær risvekkelse

Sekundær hypoton uterin dysfunksjon
Stans i aktiv fødselsfase
O62.2

Annen risvekkelse

Hypoton uterin dysfunksjon INA
Svake kontraksjoner
Uregelmessige rier
Uterin risvekkelse INA
Uterusatoni
O62.3

Styrtfødsel

O62.4

Hypertone og forlengede livmorkontraksjoner

Dyskoordinerte rier
Hyperton uterin dysfunksjon
Retraksjonsringsdystoci
Tetanisk kontraksjon
Timeglasskontraksjon av livmor
Uterin dystoci INA
Ekskl: dystoci (grunnet foster/hos mor) INA(O66.9)
O62.8

Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid

O62.9

Uspesifisert unormalt fødselsarbeid

O63

Langvarig fødsel

O63.0

Forlenget åpningsfase (under fødsel)

O63.1

Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)

O63.2

Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv

O63.9

Uspesifisert langvarig fødsel

Forlenget fødsel INA

O64
O64.0

Mekanisk hindret fødsel som følge av feil i fosterets innstilling og leie
Mekanisk hindret fødsel som skyldes ufullstending rotasjon av fosterhode

Dyp tverrstand
Mekanisk hindret fødsel som skyldes vedvarende (innstilling):
oksipitoiliakal
oksipitoposteriør
oksipitosakral
oksipitotransversal

O64.1

Mekanisk hindret fødsel som skyldes seteleie

O64.2

Mekanisk hindret fødsel som skyldes ansiktsleie

Mekanisk hindret fødsel som skyldes kinnleie
O64.3

Mekanisk hindret fødsel som skyldes panneinnstilling

O64.4

Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderinnstilling

Fremfalt arm
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Ekskl: fastsittende skuldre (O66.0)

skulderdystoci (O66.0)
O64.5

Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinert feil i fosterets leie

O64.8

Mekanisk hindret fødsel som skyldes annen spesifisert feil i fosterets innstilling
og leie

O64.9

Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert feil i fosterets innstilling og leie

O65

Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor

O65.0

Mekanisk hindret fødsel som skyldes deformert bekken

O65.1

Mekanisk hindret fødsel som skyldes generelt trangt bekken

O65.2

Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkeninngang

O65.3

Mekanisk hindret fødsel som skyldes trang bekkenutgang og midtre bekkenhule

O65.4

Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert fetopelvint misforhold
Ekskl: dystoci som skyldes unormal tilstand hos foster (O66.2-O66.3)

O65.5

Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormale forhold i bekkenorganer hos mor

Mekanisk hindret fødsel som skyldes tilstander nevnt under O34.O65.8

Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre spesifiserte unormale forhold i
bekken hos mor

O65.9

Mekanisk hindret fødsel som skyldes uspesifisert unormalt bekken hos mor

O66
O66.0

Annen mekanisk hindret fødsel
Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderdystoci

Fastsittende skuldre
O66.1

Mekanisk hindret fødsel som skyldes «låste» tvillinger

O66.2

Mekanisk hindret fødsel som skyldes usedvanlig stort foster

O66.3

Mekanisk hindret fødsel som skyldes andre unormale tilstander hos foster

Dystoci (som skyldes):
foster-:
ascites
hydrops
meningomyelocele
sakralteratom
tumor
med hydrocephalus
sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger)

O66.4

Uspesifisert mislykket forsøk på induksjon av fødsel

Mislykket forsøk på induksjon av fødsel med påfølgende forløsning ved keisersnitt
O66.5

Uspesifisert mislykket bruk av vakuumekstraktor og tang

Mislykket bruk av vakuumekstraktor eller tang med påfølgende forløsning med
henholdsvis tang eller keisersnitt
O66.8

Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel

O66.9

Uspesifisert mekanisk hindret fødsel

Dystoci:
hos mor INA
som følge av foster INA
Direktoratet for e-helse
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O67

Fødsel og forløsning komplisert av blødning under fødsel, ikke
klassifisert annet sted
Ekskl: blødning etter fødsel (O72.-)

blødning før fødsel IKAS(O46.-)
for tidlig morkakeløsning (O45.-)
forliggende morkake (O44.-)
O67.0

Blødning med koagulasjonsdefekt under fødsel

Blødning under fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med:
afibrinogenemi
disseminert intravaskulær koagulasjon
hyperfibrinolyse
hypofibrinogenemi

O67.8

Annen spesifisert blødning under fødsel

Usedvanlig stor blødning under fødsel
O67.9

O68

Uspesifisert blødning under fødsel

Fødsel og forløsning komplisert av fosterstress
Inkl: føtal distress ved fødsel eller forløsning som følge av tilførsel av legemiddel

O68.0

Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjertefrekvens hos foster
Bradykardi
)
Takykardi

) hos foster

Uregelmessig hjertefrekvens )
Ekskl: med mekonium i fostervann (O68.2)

O68.1

Fødsel og forløsning med mekonium i fostervann
Ekskl: med unormal hjertefrekvens hos foster (O68.2)

O68.2

Fødsel og forløsning komplisert av unormal hjertefrekvens hos foster med
mekonium i fostervann

O68.3

Fødsel og forløsning komplisert av biokjemiske tegn på fosterstress

Unormal:
acidemi hos foster
syre-base-balanse hos foster

O68.8

Fødsel og forløsning komplisert av andre spesifiserte tegn på fosterstress

Tegn på fosterstress:
elektrokardiografisk
ved ultralyd

O68.9

O69

Fødsel og forløsning komplisert av uspesifisert fosterstress

Fødsel og forløsning med komplikasjoner forårsaket av navlesnoren

O69.0

Fødsel og forløsning komplisert av navlesnorfremfall

O69.1

Fødsel og forløsning komplisert av navlesnor rundt hals, med kompresjon

O69.2

Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger, med kompresjon

Knute på navlesnor
Navlesnorkomplikasjon hos tvilling i monoamnion
Kompresjon av navlesnor INA
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O69.3

Fødsel og forløsning komplisert av kort navlesnor

O69.4

Fødsel og forløsning komplisert av vasa praevia

Blødning fra vasa praevia
O69.5

Fødsel og forløsning komplisert av vaskulær skade på navlesnor

Navlesnor-:
hematom
kvesting

Trombose i navleårer
O69.8

Fødsel og forløsning med andre spesifiserte komplikasjoner forårsaket av
navlesnoren

Navlesnor rundt hals uten kompresjon
O69.9

O70

Fødsel og forløsning med uspesifisert komplikasjon forårsaket av navlesnoren

Perinealrift under forløsning
Inkl: episiotomi utvidet av oppriving
Ekskl: obstetrisk høy vaginalrift (O71.4)

O70.0

Førstegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge (som omfatter):
•
•
•
•
•
•
•

)
fourchetter
)
hud
) under forløsning
kjønnslepper
)
overfladisk
)
periuretralt
)
lavt i skjede
ytre kvinnelige kjønnsorganer )

Ekskl: periuretral rift som omfatter uretra (O71.5)

med rift i øvre eller midtre del av skjeden (O71.4)
O70.1

Andregrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.0, som også omfatter:
)
• bekkenbunn
• perinealmuskler ) under forløsning
• skjedemuskler )
Ekskl: som omfatter analsfinkter (O70.2)

O70.2

Tredjegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.1, som også omfatter:
)
• analsfinkter
• rektovaginalt septum ) under forløsning
)
• sfinkter INA
Ekskl: som omfatter anal eller rektal slimhinne (O70.3)

O70.3

Fjerdegrads perinealrift under forløsning

Perinealrift, ruptur eller flenge som i O70.2 , som også omfatter:
• anal slimhinne ) under forløsning
• rektal slimhinne )

O70.9

O71

Uspesifisert perinealrift under forløsning

Annen obstetrisk skade
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Inkl: skader som følge av instrumenter

O71.0

Uterusruptur før fødsel starter

O71.1

Uterusruptur under fødsel

Uterusruptur ikke konstatert som oppstått før fødsel starter
O71.2

Uterusinversjon etter fødsel

O71.3

Obstetrisk skade på livmorhals

Cervixrift
Cervixruptur
Ringformet løsning av livmorhals
O71.4

Obstetrisk høy vaginalrift

Rift i midtre eller øvre tredjedel av skjedevegg
Ekskl: i nedre del av skjede (O70.-)
O71.5

Annen obstetrisk skade på bekkenorganer

Obstetrisk skade på:
urinblære
urinrør (urethra)
Ekskl: (mindre) rift som bare omfatter periuretralt vev (O70.0)

O71.6

Obstetrisk skade på bekkenledd og bekkenligament
Løsriving av indre symfysebrusk )
Skade på haleben (os coccygis) ) obstetrisk
Traumatisk løsning av symfyse )

O71.7

Obstetrisk bekkenhematom

Obstetrisk hematom i:
perineum
skjede
ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

O71.8

Annet spesifisert obstetrisk traume

O71.9

Uspesifisert obstetrisk traume

O72

Blødning etter fødsel
Inkl: blødning hos mor etter fødsel av foster eller barn

O72.0

Blødning i tredje stadium

Blødning i forbindelse med retinert eller fast morkake
Retinert morkake INA
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2)
O72.1

Annen umiddelbar blødning etter fødsel

Blødning etter fødsel (atonisk) INA
Blødning etter fødsel av morkake
O72.2

Forsinket og sekundær blødning etter fødsel

Blødning i forbindelse med retinerte rester av morkake eller hinner
Retinerte svangerskapsrester INA etter forløsning
O72.3

Koagulasjonsdefekter etter fødsel
Afibrinogenemi ) etter fødsel
Fibrinolyse
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Retinert morkake (placenta) og hinner, uten blødning
Retinert morkake, uten blødning

Placenta accreta, uten blødning
O73.1

Retinerte rester av morkake og hinner, uten blødning

Retinerte svangerskapsrester etter forløsning, uten blødning

O74

Komplikasjoner i forbindelse med anestesi under fødsel og
forløsning
Inkl: komplikasjoner hos mor i forbindelse med tilførsel av narkose eller lokalbedøvelse,

smertestillende midler eller andre sedativa under fødsel og forløsning
O74.0

Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av anestesi
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )
Mendelsons syndrom

O74.1

) under fødsel og forløsning

Andre lungekomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Trykkollaps av lunge som følge av anestesi under fødsel og forløsning
O74.2

Hjertekomplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Hjerte-:
• stans ) som følge av anestesi under fødsel og forløsning
• svikt )

O74.3

Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi under fødsel og
forløsning

Cerebral anoksi som følge av anestesi under fødsel og forløsning
O74.4

Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse under fødsel og forløsning

O74.5

Hodepine etter tilførsel av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og forløsning

O74.6

Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi under fødsel og
forløsning

O74.7

Mislykket eller vanskelig intubasjon under fødsel og forløsning

O74.8

Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og
forløsning

O74.9

Uspesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi under fødsel og forløsning

O75

Andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: barseltids-infeksjon (O86.-)

sepsis i barseltid (O85)
O75.0

Stress hos mor under fødsel og forløsning

O75.1

Sjokk under eller etter fødsel og forløsning

Obstetrisk sjokk
O75.2

Feber under fødsel, ikke klassifisert annet sted

O75.3

Annen infeksjon under fødsel

Sepsis under fødsel
O75.4

Andre komplikasjoner til obstetrisk kirurgi og inngrep
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Cerebral anoksi

)

Hjerte-:

) etter keisersnitt eller annet obstetrisk

• stans ) inngrep eller kirurgi,
• svikt ) inkludert forløsning INA
Ekskl: komplikasjoner ved anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)

obstetrisk (kirurgisk) sår:
hematom (O90.2)
infeksjon (O86.0)
ruptur (O90.0-O90.1)

O75.5

Forsinket forløsning etter instrumentell hinneruptur

O75.6

Forsinket forløsning etter spontan eller uspesifisert vannavgang
Ekskl: spontan for tidlig vannavgang (O42.-)

O75.7

Vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt

O75.8

Andre spesifiserte komplikasjoner ved fødsel og forløsning

O75.9

Uspesifisert komplikasjon ved fødsel og forløsning

Forløsning (O80-O84) (Brukes ikke i Norge)
O80

Spontan enkeltfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)
Inkl: fullstendig normal fødsel

tilfeller med minimal eller ingen assistanse, med eller uten episiotomi
O80.0

Spontan hodefødsel

O80.1

Spontan setefødsel

Setefødsel med fremhjelp uten bruk av instrumenter
O80.8

Annen spesifisert spontan enkeltfødsel

O80.9

Uspesifisert spontan enkeltfødsel

Spontan fødsel INA

O81

Enkeltfødsel ved hjelp av tang eller vakuumekstraktor på hode (Disse
kodene skal ikke brukes i Norge)
Ekskl: mislykket bruk av vakuumekstraktor eller tang (O66.5)

O81.0

Lav tangforløsning

O81.1

Mellomhøy tangforløsning

O81.2

Mellomhøy tangforløsning med rotasjon

O81.3

Annen og uspesifisert tangforløsning

O81.4

Vakuumekstraktor-forløsning

Sugekoppforløsning
O81.5

Forløsning ved kombinasjon av tang og vakuumekstraktor på hode

Tang- og sugekoppforløsning

O82
O82.0

Enkeltfødsel ved keisersnitt (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)
Forløsning ved elektivt keisersnitt

Gjentatt keisersnitt INA
O82.1
ICD-10

Forløsning ved keisersnitt i en krisesituasjon
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Akutt keisersnitt
O82.2

Forløsning ved keisersnitt og samtidig hysterektomi

O82.8

Annen spesifisert enkeltfødsel ved keisersnitt

O82.9

Uspesifisert forløsning ved keisersnitt

O83

Annen enkeltfødsel med assistanse (Disse kodene skal ikke brukes i
Norge)

O83.0

Seteekstraksjon

O83.1

Annen assistert setefødsel

Setefødsel INA
O83.2

Annen behandlingsassistert fødsel

Vending av foster og ekstraksjon
O83.3

Forløsning av levedyktig foster ved svangerskap i bukhule

O83.4

Destruktivt inngrep for fødsel
Cleidotomi )
Embryotomi ) for å lette fødsel
Kraniotomi )

O83.8

Annen spesifisert assistert enkeltfødsel

O83.9

Uspesifisert assistert enkeltfødsel

Assistert forløsning INA

O84

Flerfødsel (Disse kodene skal ikke brukes i Norge)
Bruk hvis mulig tilleggskode (O80-O83) for å angi forløsningsmetode for hvert foster
eller barn.

O84.0

Flerfødsel, helt spontan

O84.1

Flerfødsel, forløsning ved hjelp av tang og vakuumekstraktor

O84.2

Flerfødsel, forløsning ved keisersnitt

O84.8

Annen spesifisert flerfødsel

Flerfødsel ved kombinasjon av metoder
O84.9

Uspesifisert flerfødsel

Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid (O85-O92)
Merk: Kategoriene O88.-, O91.- og O92 inkluderer de nevnte tilstander selv om de oppstår under

svangerskap og ved fødsel.
Ekskl: psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid (F53.-)

puerperal osteomalasi (M83.0)
stivkrampe etter fødsel (A34)

O85

Barselfeber
Infeksjon med utgangspunkt i fødselskanalen
Barsel-:
endometritt
peritonitt
sepsis

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
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Ekskl: obstetrisk pyemisk og septisk emboli (O88.3)

sepsis under fødsel (O75.3)

O86

Andre barseltidsinfeksjoner
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: infeksjon under fødsel (O75.3)

O86.0

Infeksjon i sår etter obstetrisk inngrep

Infisert:
• keisersnittsår ) etter forløsning
• perinealsutur )

O86.1

Annen infeksjon i kjønnsorganer etter forløsning
Cervicitt ) etter forløsning
Vaginitt )

O86.2

Urinveisinfeksjon etter forløsning

Tilstander i N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 etter forløsning
O86.3

Andre infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning

Barseltidsinfeksjon i urinveier og kjønnsorganer INA
O86.4

Pyreksi av ukjent årsak etter forløsning

Barsel-:
infeksjon INA
pyreksi INA
Ekskl: barselfeber (O85)

pyreksi under fødsel (O75.2)
O86.8

O87

Andre spesifiserte barseltidsinfeksjoner

Venøse komplikasjoner og hemoroider i barseltid
Inkl: under fødsel, forløsning og i barseltid
Ekskl: obstetrisk emboli (O88.-)

venøse komplikasjoner under svangerskap (O22.-)
O87.0

Overfladisk tromboflebitt i barseltid

O87.1

Dyp flebotrombose i barseltid

Bekkentromboflebitt etter fødsel
Dyp venetrombose etter fødsel
O87.2

Hemoroider i barseltid

O87.3

Cerebral venøs trombose i barseltid

Cerebral venøs sinustrombose i barseltid
O87.8

Andre spesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid

Åreknuter i kjønnsorganer i barseltid
O87.9

Uspesifiserte venøse komplikasjoner i barseltid

Barsel-:
flebitt INA
flebopati INA
trombose INA

O88

ICD-10

Obstetrisk emboli
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Inkl: lungeemboli under svangerskap, fødsel og i barseltid
Ekskl: emboli som komplikasjon til abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola

(O00-O07, O08.2)
O88.0

Obstetrisk luftemboli

O88.1

Fostervannsemboli

O88.2

Obstetrisk blodproppemboli

Obstetrisk (lunge)emboli INA
Puerperal (lunge)emboli INA
O88.3

Obstetrisk pyemi og septisk emboli

O88.8

Annen spesifisert obstetrisk emboli

Obstetrisk fettemboli

O89

Komplikasjoner i forbindelse med anestesi i barseltid
Inkl: komplikasjoner hos mor som oppstår i forbindelse med tilførsel av narkose eller

lokalbedøvelse, smertestillende midler og andre sedativa i barseltid
O89.0

Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid
Aspirasjonspneumonitt

)

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA ) som følge av
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon )

O89.1

Mendelsons syndrom

) anestesi i barseltid

Trykkollaps i lunge

)

Hjertekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

Hjerte-:
• stans ) som følge av anestesi i barseltid
• svikt )

O89.2

Komplikasjoner i sentralnervesystemet som følge av anestesi i barseltid

Cerebral anoksi som følge av anestesi i barseltid
O89.3

Toksisk reaksjon på lokalbedøvelse i barseltid

O89.4

Hodepine som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid

O89.5

Andre komplikasjoner som følge av spinal- og epiduralanestesi i barseltid

O89.6

Mislykket eller vanskelig intubasjon i barseltid

O89.8

Andre spesifiserte komplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

O89.9

Uspesifisert komplikasjon som følge av anestesi i barseltid

O90

Komplikasjoner i barseltid , ikke klassifisert annet sted

O90.0

Sårruptur etter keisersnitt

O90.1

Ruptur av obstetrisk sår i perineum

Ruptur av sår etter:
episiotomi
perineal laserasjon

Sekundær perinealrift
O90.2

Hematom i obstetrisk sår

O90.3

Kardiomyopati i barseltid
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Tilstander under I42.O90.4

Akutt nyresvikt etter fødsel

Hepatorenalt syndrom etter fødsel og forløsning
O90.5

Tyreoiditt etter fødsel

O90.8

Andre spesifiserte komplikasjoner i barseltid, ikke klassifisert annet sted

Placentar polypp
O90.9

O91

Uspesifisert komplikasjon i barseltid

Infeksjoner i bryst (mamma) i forbindelse med fødsel
Inkl: de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

O91.0

Infeksjon i brystvorte i forbindelse med fødsel

Abscess i brystvorte:
i barseltid
under svangerskap

O91.1

Abscess i bryst i forbindelse med fødsel
Melkekjertelabscess )
Purulent mastitt

) under svangerskap eller i barseltid

Subareolær abscess )

O91.2

Ikke-purulent mastitt i forbindelse med fødsel
Lymfangitt i bryst
)
Mastitt:

)

) under svangerskap eller i barseltid
• interstitiell
• parenkymatøs )
)
• INA

O92

Andre forstyrrelser i bryst og melkeproduksjon i forbindelse med
fødsel
Inkl: de nevnte tilstander under svangerskap, barseltid eller laktasjon

O92.0

Inntrukket brystvorte i forbindelse med fødsel

O92.1

Sprukken brystvorte i forbindelse med fødsel

Fissur i brystvorte under svangerskap eller i barseltid
O92.2

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i bryst i forbindelse med fødsel

O92.3

Ingen melkeproduksjon

Primær agalakti
O92.4

Sviktende melkeproduksjon

Hypogalakti
O92.5

Undertrykt melkeproduksjon

Agalakti:
elektiv
sekundær
terapeutisk

O92.6

Galaktoré
Ekskl: galaktoré uten forbindelse med fødsel (N64.3)

O92.7

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i melkeproduksjon

ICD-10
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Puerperalt galaktocele

Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted
(O94-O99)
Merk: Konsulter reglene for mortalitetskoding samt veiledning ved bruk av kategoriene O95-O97.

O94

Følgetilstand etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid
Merk: Kategori O94 skal for morbiditetskoding bare brukes for å angi tidligere episoder

av tilstander i kategoriene O00- O75 og O85-O92 som er årsak til
følgetilstander, som i seg selv klassifiseres annet sted. «Følgetilstander»
inkluderer tilstander spesifisert som slike, eller som senvirkninger, eller som er
til stede ett år eller mer etter sykdommens debut. Skal ikke brukes for kroniske
komplikasjoner i svangerskap, fødsel og barseltid. Disse kodes til O00-O75 og
O85-O92.
Ekskl: som leder til dødsfall (O96, O97)

O95

Obstetrisk død av uspesifisert årsak
Dødsfall hos mor av uspesifisert årsak som inntreffer under svangerskap, fødsel og
forløsning eller i barseltid

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 (O97.-)
følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)
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

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)

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

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)

O98

475

Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan
klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap , fødsel
og barseltid
Merk: Konsulter årets Kodingsregelverk vedrørende kategoriene O98-O99.
Inkl: de nevnte tilstander når de kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller

er årsak til obstetrisk behandling
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel I for å angi spesifikk tilstand.
Ekskl: barseltidsinfeksjon (O86.-)
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)
når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om
at sykdommen har påvirket fosteret (O35-O36)
sepsis i barseltid (O85)
stivkrampe etter fødsel (A34)
symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)
O98.0

Tuberkulose som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i A15-A19
O98.1

Syfilis som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i A50-A53
O98.2

Gonoré som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i A54.O98.3

Andre infeksjoner med hovedsakelig seksuell overføring som kompliserer
svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i A55-A64
O98.4

Virushepatitt som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i B15-B19
O98.5

Andre virussykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i A80-B09, B25-B34
O98.6

Protozosykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i B50-B64
O98.7

Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid

Tilstander i B20-B24
O98.8

Andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som
kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O98.9

Uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom hos mor, som kompliserer
svangerskap, fødsel og barseltid

O99

Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men
som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid
Merk: Denne kategorien inkluderer tilstander som kompliserer svangerskap, forverres av

svangerskap eller som er hovedårsak til obstetrisk behandling, og som ikke har
angitt en spesifikk rubrikk i kapittel XV. Konsulter årets Kodingsregelverk
vedrørende kategoriene O98-O99.
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi spesifikk tilstand.
Ekskl: infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (O98.-)
ICD-10
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når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om
at tilstanden har påvirket fosteret (O35-O36)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
O99.0

Anemi som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i D50-D64
O99.1

Andre sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår
immunsystemet, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i D65-D89
Ekskl: blødning med koagulasjonsdefekt (O46.0, O67.0, O72.3)
O99.2

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser som
kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i E00-E90
Ekskl: diabetes mellitus(O24.-)
tyreoiditt etter fødsel (O90.5)
underernæring og feilernæring (O25)
O99.3

Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid

Tilstander i F00-F99 og G00-G99
Ekskl: postnatal depresjon (F53.0)
puerperalpsykose (F53.1)
svangerskapsrelatert perifer nevritt (O26.8)
O99.4

Sykdommer i sirkulasjonssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid

Tilstander i I00-I99
Ekskl: hypertensive lidelser (O10-O16)
kardiomyopati i barseltid (O90.3)
obstetrisk emboli (O88.-)
venøse komplikasjoner og cerebrovenøs sinustrombose under:
fødsel, forløsning og barseltid (O87.-)
svangerskap (O22.-)

O99.5

Sykdommer i åndedrettssystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid

Tilstander i J00-J99
O99.6

Sykdommer i fordøyelsessystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid

Tilstander i K00-K93
Ekskl: leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid (O26.6)
hemoroider under svangerskap (O22.4)
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)
O99.8

Andre spesifiserte sykdommer og tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel
og barseltid

Kombinasjon av tilstander som kan klassifiseres i O99.0-O99.7. Tilstander i C00-D48,
H00-H95, M00-M99, N00-N99 og Q00-Q99.
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Ekskl: akutt nyresvikt etter fødsel (O90.4)

postpartumnefritt(O90.8)
infeksjon i urinveier og kjønnsorganer etter forløsning (O86.0-O86.3)
infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer under svangerskap (O23.-)
omsorg for og behandling av mor ved kjente eller mistenkte unormale forhold i
bekkenorganer (O34.-)

ICD-10
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Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Kapittel XVI
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)
Inkl: tilstander som oppstår i perinatalperioden, selv om død eller sykdom inntreffer senere
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

kikhoste (A37.-)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
stivkrampe hos nyfødt (A33)
svulster (C00-D48)
Kategoriblokker
P00-P04
Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap,
fødsel og forløsning
P05-P08
Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst
P10-P15
Fødselsskader
P20-P29
Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden
P35-P39
Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden
P50-P61
Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt
P70-P74
Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og
nyfødt
P75-P78
Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt
P80-P83
Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt
P90-P96
Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden
Stjernekategorier
P75* Mekoniumileus ved cystisk fibrose

Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av
komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
(P00-P04)
Inkl: de nevnte tilstander hos mor kun når de er spesifisert som årsak til sykdom eller død hos

foster eller nyfødt

P00

Foster og nyfødt påvirket av tilstander hos mor som ikke behøver å
ha forbindelse med aktuelt svangerskap
Ekskl: foster og nyfødt påvirket av:
endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos mor (P70-P74)
skadelig påvirkning via morkake eller morsmelk (P04.-)
svangerskapskomplikasjoner hos mor (P01.-)

P00.0

Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13O16
P00.1

Foster og nyfødt påvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39
P00.2

Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos
mor
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Foster eller nyfødt påvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00B99 og J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfødte selv ikke viser tegn på den
sykdommen
Ekskl: infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8)
infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)
P00.3

Foster og nyfødt påvirket av andre sirkulasjons- og åndedrettssykdommer hos
mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00J99, Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2
P00.4

Foster og nyfødt påvirket av ernæringsforstyrrelser hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64
Feilernæring hos mor INA
P00.5

Foster og nyfødt påvirket av skade hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79
P00.6

Foster og nyfødt påvirket av kirurgiske inngrep på mor
Ekskl: avbrutt svangerskap, påvirkning på foster (P96.4)

keisersnitt for aktuell forløsning (P03.4)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon
(P02.1)
tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)
P00.7

Foster og nyfødt påvirket av annen medisinsk behandling av mor, ikke klassifisert
annet sted

Foster eller nyfødt påvirket av strålebehandling av mor
Ekskl: foster eller nyfødt påvirket av andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning
(P03.-)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon
(P02.1)
P00.8

Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor

Foster eller nyfødt påvirket av:
infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor
systemisk lupus erythematosus (SLE) hos mor
tilstander som kan klassifiseres i T80-T88
Ekskl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos nyfødt (P70-

P74)
P00.9

P01

Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert tilstand hos mor

Foster og nyfødt påvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor

P01.0

Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens

P01.1

Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang

P01.2

Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion
Ekskl: når det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)

P01.3

Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion

Hydramnion
P01.4

Foster og nyfødt påvirket av svangerskap utenfor livmoren

Svangerskap i bukhule
P01.5
ICD-10
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Trilling(svangerskap)
Tvilling(svangerskap)
P01.6

Foster og nyfødt påvirket av mors død

P01.7

Foster og nyfødt påvirket av feil leie før fødsel
Ansiktsleie
)
Ekstern vending )

P01.8

Seteleie

) før fødsel

Tverrleie

)

Ustabilt leie

)

Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos
mor

Spontanabort, foster
P01.9

Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor

P02

Foster og nyfødt påvirket av komplikasjoner i morkake (placenta),
navlesnor og fosterhinner

P02.0

Foster og nyfødt påvirket av forliggende morkake (placenta praevia)

P02.1

Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og -blødning

Abruptio placentae
Blodtap hos mor
Blødning før fødsel
For tidlig morkakeløsning
Skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon
Tilfeldig blødning
P02.2

Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle
avvik ved morkake

Morkake-:
dysfunksjon
infarkt
insuffisiens

P02.3

Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom

Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-tiltvilling eller andre transplacentale transfusjoner
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi følgetilstand hos foster og nyfødt.
P02.4

Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall

P02.5

Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor

Innvikling i navlesnor
Knute på navlesnor
Navlesnor (stramt) rundt hals
P02.6

Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor

Kort navlesnor
Vasa praevia
Ekskl: enkel arteria umbilicalis(Q27.0)
P02.7

Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt

Amnionitt
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Membranitt
Placentitt
P02.8

Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner

P02.9

Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner

P03

Foster og nyfødt påvirket av andre komplikasjoner under fødsel og
forløsning

P03.0

Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon

P03.1

Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske
misforhold under fødsel og forløsning

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66
Trangt bekken
Tverrleie
Vedvarende oksipitoposteriør innstilling
P03.2

Foster og nyfødt påvirket av tangforløsning

P03.3

Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved hjelp av vakuumekstraktor

P03.4

Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt

P03.5

Foster og nyfødt påvirket av styrtfødsel

Hurtig annet stadium
P03.6

Foster og nyfødt påvirket av unormale livmorkontraksjoner

Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3
Hyperton fødsel
Uterin risvekkelse
P03.8

Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og
forløsning

Destruktivt inngrep for å lette fødsel
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av
behandling brukt under fødsel og forløsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6
Induksjon av rier
Unormale forhold ved bløtvev hos mor
P03.9

P04

Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert komplikasjon under fødsel og forløsning

Foster og nyfødt affisert av skadelig påvirkning via morkake
(placenta) eller morsmelk
Inkl: ikke-teratogene virkninger av substanser overført via morkake
Ekskl: gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor (P58.4)

medfødte misdannelser (Q00-Q99)
P04.0

Foster og nyfødt påvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under
svangerskap, fødsel og forløsning

Reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til mor
under fødsel og forløsning
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.1

Foster og nyfødt påvirket av annen medisinering av mor

Cytoksiske legemidler
Kjemoterapi mot kreft
Ekskl: dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2)
ICD-10
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føtalt hydantoinsyndrom (Q86.1)
mors bruk av vanedannende legemidler (P04.4)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.2

Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av tobakk

P04.3

Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av alkohol
Ekskl: føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)

P04.4

Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av vanedannende legemidler
Ekskl: abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.5

Foster og nyfødt påvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold

P04.6

Foster og nyfødt påvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljøgifter

P04.8

Foster og nyfødt affisert av annen spesifisert skadelig påvirkning via mor

P04.9

Foster og nyfødt affisert av uspesifisert skadelig påvirkning via mor

Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst
(P05-P08)
P05
P05.0

Langsom vekst og feilernæring hos foster
Lett i forhold til svangerskapslengde

Vanligvis referert til som vekt under, men lengde over 10- percentilen i forhold til
svangerskapslengde
Lett for svangerskapslengden
P05.1

Liten i forhold til svangerskapslengde

Vanligvis referert til som vekt og lengde under 10-percentilen i forhold til
svangerskapslengde
Liten for svangerskapslengden
Liten og lett for svangerskapslengden
P05.2

Feilernæring hos foster uten opplysning om lett eller liten i forhold til
svangerskapslengde

Nyfødt som ikke er lett eller liten i forhold til svangerskapslengde, men som viser tegn på
feilernæring i fosterstadiet, som f eks tørr, skallende hud og tap av underhudsvev
Ekskl: feilernæring hos foster med opplysning om:
lett i forhold til svangerskapslengde (P05.0)
liten i forhold til svangerskapslengde (P05.1)

P05.9

Uspesifisert langsom fostervekst

Føtal vekstretardasjon INA

P07

Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt, ikke
klassifisert annet sted
Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal

fødselsvekt prioriteres.
Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifikasjon som årsak til død hos, sykdom hos

eller behandling av nyfødt
Ekskl: lav fødselsvekt som skyldes langsom fostervekst og feilernæring hos foster

(P05.-)
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Ekstremt lav fødselsvekt

Fødselsvekt 999 g eller mindre
Norske 5.tegnskoder
P07.01 Ekstremt lav fødselsvekt, < 500 g
P07.02 Ekstremt lav fødselsvekt, 500-749 g
P07.03 Ekstremt lav fødselsvekt, 750-999 g
P07.1

Annen lav fødselsvekt

Fødselsvekt 1000-2499 g
Norske 5.tegnskoder
P07.11 Annen lav fødselsvekt, 1000-1499 g
P07.12 Annen lav fødselsvekt, 1500-1999 g
P07.13 Annen lav fødselsvekt, 2000-2499 g
P07.2

Ekstrem immaturitet

Mindre enn 28 fullgåtte uker (mindre enn 196 fullgåtte dager) av svangerskapet
P07.3

Andre for tidlig fødte barn

28 fullgåtte uker eller mer, men mindre enn 37 fullgåtte uker (196 fullgåtte dager, men
mindre enn 259 fullgåtte dager) av svangerskapet
Prematuritet INA

P08

Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og høy fødselsvekt
Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal

fødselsvekt prioriteres.
Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifikasjon som årsak til død hos, sykdom hos

eller behandling av foster eller nyfødt
P08.0

Uvanlig stort barn

Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på 4500 g eller mer
Ekskl: syndrom hos:
barn av diabetisk mor (P70.1)
barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)

P08.1

Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde

Andre foster eller barn som er store eller tunge for svangerskapslengde. Innebærer
vangligvis fødselsvekt >90-persentilen for svangerskapslengde eller fødselsvekt på 4000
g eller mer.
Ekskl: syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)
syndrom hos barn av diabetisk mor(P70.1)
Fødselsvekt på 4500 g eller mer (P08.0)
P08.2

Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde

Foster eller barn med svangerskapslengde på 42 fullgåtte uker eller mer (294 dager eller
mer) og som ikke er tunge eller store for svangerskapslengden
Postmaturitet INA

Fødselsskader (P10-P15)
P10

Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade
Ekskl: intrakraniell blødning hos foster eller nyfødt:
som skyldes anoksi eller hypoksi (P52.-)
INA(P52.9)

P10.0

Subduralblødning som skyldes fødselsskade

Subduralt hematom (lokalisert) som skyldes fødselsskade
ICD-10
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Ekskl: subduralblødning som ledsager tentoriumrift (P10.4)

P10.1

Hjerneblødning som skyldes fødselsskade

P10.2

Intraventrikulær blødning som skyldes fødselsskade

P10.3

Subaraknoidalblødning som skyldes fødselsskade

P10.4

Tentoriumrift som skyldes fødselsskade

P10.8

Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner og blødninger som skyldes
fødselsskade

P10.9

Uspesifisert intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

P11

Andre fødselsskader i sentralnervesystemet

P11.0

Hjerneødem som skyldes fødselsskade

P11.1

Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.2

Uspesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.3

Fødselsskade i nervus facialis

Facialisparese som skyldes fødselsskade
P11.4

Fødselsskade i andre hjernenerver

P11.5

Fødselsskade i ryggsøyle og ryggmarg

Ryggsøylebrudd som skyldes fødselsskade
P11.9

P12

Uspesifisert fødselsskade i sentralnervesystemet

Fødselsskade i hodebunn

P12.0

Cefalhematom som skyldes fødselsskade

P12.1

Chignon som skyldes fødselsskade

P12.2

Epikraniell subaponevrotisk blødning som skyldes fødselsskade

P12.3

Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fødselsskade

P12.4

Bløtdelsskade i hodebunn hos nyfødt pga overvåkning

Skade som skyldes skalpelektrode
Snitt for blodprøve
P12.8

Andre spesifiserte fødselsskader i hodebunn

P12.9

Uspesifisert fødselsskade i hodebunn

P13

Fødselsskade i skjelettet
Ekskl: fødselsskade i ryggsøyle (P11.5)

P13.0

Kraniebrudd som skyldes fødselsskade

P13.1

Andre fødselsskader i hjerneskalle
Ekskl: cefalhematom (P12.0)

P13.2

Fødselsskade i lårben (femur)

P13.3

Fødselsskade i andre lange knokler

P13.4

Kragebensbrudd som skyldes fødselsskade

P13.8

Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet

P13.9

Uspesifisert fødselsskade i skjelettet
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Fødselsskade i det perifere nervesystemet

P14.0

Erbs parese som skyldes fødselsskade

P14.1

Klumpkes parese som skyldes fødselsskade

P14.2

Mellomgulvsnerveparese som skyldes fødselsskade

P14.3

Andre fødselsskader i plexus brachialis

P14.8

Fødselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet

P14.9

Uspesifisert fødselsskade i det perifere nervesystemet

P15
P15.0

Andre fødselsskader
Fødselsskade i lever

Leverruptur som skyldes fødselsskade
P15.1

Fødselsskade i milt

Miltruptur som skyldes fødselsskade
P15.2

Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade

P15.3

Fødselsskade i øye
Subkonjunktival blødning ) som skyldes fødselsskade
Traumatisk glaukom

P15.4

)

Fødselsskade i ansikt

Ansiktshevelse som skyldes fødselsskade
P15.5

Fødselsskade i ytre kjønnsorganer

P15.6

Subkutan fettnekrose som skyldes fødselsskade

P15.8

Andre spesifiserte fødselsskader

Torticollis som skyldes fødselsskade
P15.9

Uspesifisert fødselsskade

Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke
for perinatalperioden (P20-P29)
P20

Intrauterin hypoksi
Inkl: føtal(t) eller intrauterin(t):
acidose
anoksi
asfyksi
distress
hypoksi

mekonium i fostervann
unormal hjertefrekvens hos foster
uttømming av mekonium
Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi

P20.0

Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner

P20.1

Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning

P20.9

Uspesifisert intrauterin hypoksi

P21
ICD-10

Fødselsasfyksi
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Merk: Denne kategorien skal ikke brukes for lav «Apgar score» uten opplysning om

asfyksi eller andre åndedrettsproblemer.
Ekskl: intrauterin hypoksi eller asfyksi (P20.-)

P21.0

Alvorlig fødselsasfyksi

Hjertefrekvens (fallende eller stabil) lavere enn 100 per minutt ved fødselen, ingen eller
gispende respirasjon, blek og uten tonus
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 0-3
Blek asfyksi
Frivillige 5-tegnskoder:
P21.01 Alvorlig fødselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1
minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i
navlestrengsblod, samt Apgar > 3 ved 5 minutter.
P21.02 Alvorlig fødselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved
1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i
navlestrengsblod, samt Apgar 0-3 ved 5 minutter.
P21.1

Lett og moderat fødselsasfyksi

Ikke normalt åndedrett innen ett minutt, hjertefrekvens på 100 eller mer, en viss
muskeltonus og respons på stimuli
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 4-7
Blå asfyksi
P21.9

Uspesifisert fødselsasfyksi
Anoksi )
Asfyksi ) INA
Hypoksi )

P22

Respirasjonsbesvær hos nyfødt
Ekskl: respirasjonssvikt hos nyfødt (P28.5)

P22.0

Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt

Hyalin membran-sykdom
P22.1

Transitorisk takypné hos nyfødt

Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse
P22.8

Annet spesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt

P22.9

Uspesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt

P23

Medfødt pneumoni
Inkl: infeksiøs pneumoni ervervet i livmor eller under fødsel
Ekskl: pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon (P24.-)

P23.0

Medfødt pneumoni som skyldes virus
Ekskl: medfødt interstitiell pneumoni ved rubella(P35.0)

P23.1

Medfødt pneumoni som skyldes Chlamydia

P23.2

Medfødt pneumoni som skyldes Staphylococcus

P23.3

Medfødt pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B

P23.4

Medfødt pneumoni som skyldes Escherichia coli

P23.5

Medfødt pneumoni som skyldes Pseudomonas
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P23.6
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Medfødt pneumoni som skyldes andre bakterier

Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mykoplasma
Streptococcus, unntatt serogruppe B
P23.8

Medfødt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

P23.9

Uspesifisert medfødt pneumoni

P24

Aspirasjonssyndrom hos nyfødt
Inkl: pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon

P24.0

Aspirasjon av mekonium hos nyfødt

P24.1

Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt

Aspirasjon av fostervann
P24.2

Aspirasjon av blod hos nyfødt

P24.3

Aspirasjon av melk og oppgulpet føde hos nyfødt

P24.8

Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfødt

P24.9

Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfødt

Aspirasjonspneumoni hos nyfødt INA

P25

Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstår i
perinatalperioden

P25.0

Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden

P25.1

Pneumotoraks som oppstår i perinatalperioden

P25.2

Pneumomediastinum som oppstår i perinatalperioden

P25.3

Pneumoperikard som oppstår i perinatalperioden

P25.8

Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som
oppstår i perinatalperioden

P26

Lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P26.0

Trakeobronkial blødning som oppstår i perinatalperioden

P26.1

Massiv lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P26.8

Annen spesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P26.9

Uspesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P27
P27.0

Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden
Wilson-Mikitys syndrom

Pulmonal dysmaturitet
P27.1

Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden

P27.8

Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstår i
perinatalperioden

Medfødt lungefibrose
Respiratorlunge hos nyfødt
P27.9

ICD-10

Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden
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P28

Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Andre åndedrettstilstander som oppstår i perinatalperioden
Ekskl: medfødt misdannelse i åndedrettssystemet (Q30-Q34)

P28.0

Primær atelektase hos nyfødt

Lunge-:
hypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap
immaturitet INA

Primær svikt i ekspansjon av terminale luftveier
P28.1

Annen og uspesifisert atelektase hos nyfødt

Atelektase:
partiell
sekundær
INA

Resorpsjonsatelektase uten respiratorisk distressyndrom
P28.2

Cyanoseanfall hos nyfødt
Ekskl: apné hos nyfødt (P28.3-P28.4)

P28.3

Primær søvnapné hos nyfødt

Søvnapné hos nyfødt:
sentral
INA
obstruktiv

P28.4

Annen apné hos nyfødt

Apné:
obstruktiv hos nyfødt
prematuritetsrelatert
Ekskl: obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)

P28.5

Respirasjonssvikt hos nyfødt

P28.8

Andre spesifiserte åndedrettstilstander hos nyfødt

Medfødt (laryngeal) stridorINA
Nesetetthet
Stridor
Ekskl: tidlig medfødt syfilitisk rinitt (A50.0)
P28.9

P29

Uspesifisert åndedrettstilstand hos nyfødt

Hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden
Ekskl: medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

P29.0

Hjertesvikt hos nyfødt

P29.1

Hjertearytmi hos nyfødt

P29.2

Hypertensjon hos nyfødt

P29.3

Vedvarende føtal sirkulasjon

Forsinket lukking av ductus arteriosus
(Vedvarende) Pulmonal hypertensjon hos nyfødt
P29.4

Forbigående myokardiskemi hos nyfødt

P29.8

Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

P29.9

Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstår i perinatalperioden
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Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)
Inkl: infeksjoner ervervet før eller under fødsel
Ekskl: infeksiøse tarmsykdommer (A00-A09)

infeksjonssykdommer ervervet etter fødsel (A00-B99, J09-J11)
infeksjonssykdommer hos mor som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt, som
selv ikke viser tegn på sykdommen (P00.2)
kikhoste (A37.-)
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)
medfødt:
gonokokkinfeksjon (A54.-)
pneumoni (P23.-)
syfilis (A50.-)

stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

P35
P35.0

Medfødte virussykdommer
Medfødt rubellasyndrom

Medfødt interstitiell pneumoni ved rubella
P35.1

Medfødt cytomegealovirusinfeksjon

P35.2

Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus

P35.3

Medfødt virushepatitt

P35.8

Andre spesifiserte medfødte virussykdommer

Medfødt varicella[vannkopper]
P35.9

P36

Uspesifisert medfødt virussykdom

Bakteriell sepsis hos nyfødt
Inkl: medfødt sepsis

P36.0

Sepsis hos nyfødt forårsaket av Streptococcus, serogruppe B

P36.1

Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker

P36.2

Sepsis hos nyfødt forårsaket av Staphylococcus aureus

P36.3

Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker

P36.4

Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli

P36.5

Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier

P36.8

Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt

P36.9

Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt

P37

Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
Ekskl: diaré hos nyfødt:
ikke-infeksiøs (P78.3)
infeksiøs (A00-A09)

kikhoste (A37.-)
medfødt syfilis (A50.-)
nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)
oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3)
stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)
ICD-10
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P37.0

Medfødt tuberkulose

P37.1

Medfødt toksoplasmose

Hydrocephalus som skyldes medfødt toksoplasmose
P37.2

Listeriose (disseminert) hos nyfødt

P37.3

Medfødt Plasmodium falciparum-malaria

P37.4

Annen medfødt malaria

P37.5

Candidainfeksjon hos nyfødt

P37.8

Andre spesifiserte medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

P37.9

Uspesifisert medfødt infeksjonssykdom og parasittsykdom

P38

Omfalitt hos nyfødt med eller uten liten blødning

P39

Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

P39.0

Infeksiøs mastitt hos nyfødt
Ekskl: brystkjertelforstørrelse hos nyfødt (P83.4)

ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt (P83.4)
P39.1

Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt

Klamydiakonjunktivitt hos nyfødt
Ophthalmia neonatorumINA
Ekskl: gonokokkonjunktivitt (A54.3)
P39.2

Fosterinfeksjon oppstått i amnionhule, ikke klassifisert annet sted

P39.3

Urinveisinfeksjon hos nyfødt

P39.4

Hudinfeksjon hos nyfødt

Pyodermi hos nyfødt
Ekskl: hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)
pemphigus neonatorum(L00)
P39.8

Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

P39.9

Uspesifisert infeksjon spesifikk for perinatalperioden

Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50P61)
Ekskl: arvelig hemolytisk anemi (D55-D58)

Crigler-Najjars syndrom (E80.5)
Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)
Gilberts syndrom (E80.4)
medfødt stenose og striktur av galleganger (Q44.3)

P50

Blodtap hos foster
Ekskl: medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)

P50.0

Blodtap hos foster fra vasa praevia

P50.1

Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor

P50.2

Blodtap hos foster fra morkake

P50.3

Blødning til tvilling
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P50.4

Blødning til mors sirkulasjon

P50.5

Blodtap hos foster fra overskåret navlesnor til tvilling

P50.8

Annet spesifisert blodtap hos foster

P50.9

Uspesifisert blodtap hos foster
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Blødning hos foster INA

P51

Navleblødning hos nyfødt
Ekskl: omfalitt med liten blødning (P38)

P51.0

Massiv navleblødning hos nyfødt

P51.8

Andre spesifiserte navleblødninger hos nyfødt

Løsnet navleligatur INA
P51.9

P52

Uspesifisert navleblødning hos nyfødt

Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt
Inkl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi
Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes skade:
annen (S06.-)
hos mor (P00.5)
ved fødsel (P10.-)

P52.0

Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 1

Subependymal blødning uten gjennombrudd til ventrikkellumen
P52.1

Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 2

Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon
P52.2

Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 3-4

Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen med
ventrikkeldilatasjon, eventuelt også med blødning til parenkym
P52.3

Uspesifisert intraventrikulær (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt

P52.4

Intracerebral blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt
Ekskl: Med samtidig intraventrikulær blødning(P52.2)

P52.5

Subaraknoidal blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt

P52.6

Blødning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfødt

P52.8

Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) blødninger hos foster og
nyfødt

P52.9

Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt

P53

Blødningssykdom hos foster eller nyfødt
K-vitaminmangel
Morbus haemorrhagicus neonatorum

P54

Andre blødninger hos nyfødt
Ekskl: blodtap hos foster (P50.-)

lungeblødning som oppstår i perinatalperioden (P26.-)
P54.0

ICD-10

Hematemese hos nyfødt
Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)
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P54.1

Melena hos nyfødt
Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

P54.2

Blødning fra endetarm og analkanal hos nyfødt

P54.3

Annen gastrointestinal blødning hos nyfødt

P54.4

Binyreblødning hos nyfødt

P54.5

Hudblødning hos nyfødt
Bloduttredelser

)

Ekkymoser

)

Overfladiske hematomer ) hos foster eller nyfødt
Petekkier

)

Ekskl: bloduttredelse i hodebunn som skyldes fødselsskade (P12.3)

cefalhematom som skyldes fødselsskade (P12.0)
P54.6

Blødning fra skjede hos nyfødt

Pseudomenstruasjon
P54.8

Andre spesifiserte blødninger hos nyfødt

P54.9

Uspesifisert blødning hos nyfødt

P55

Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P55.0

Rhesusisoimmunisering hos foster og nyfødt

P55.1

ABO-isoimmunisering hos foster og nyfødt

P55.8

Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfødt

P55.9

Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P56

Føtal hydrops (hydrops foetalis) som skyldes hemolytisk sykdom
Ekskl: føtal hydropsINA(P83.2)
som ikke skyldes hemolytisk sykdom (P83.2)

P56.0

Føtal hydrops som skyldes isoimmunisering

P56.9

Føtal hydrops som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom

P57

Kjerneikterus

P57.0

Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering

P57.8

Annen spesifisert kjerneikterus
Ekskl: Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

P57.9

Uspesifisert kjerneikterus

P58

Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
Ekskl: gulsott som skyldes isoimmunisering (P55-P57)

P58.0

Gulsott hos nyfødt som skyldes fødselstraumatiske hudblødninger

P58.1

Gulsott hos nyfødt som skyldes blødning

P58.2

Gulsott hos nyfødt som skyldes infeksjon

P58.3

Gulsott hos nyfødt som skyldes polycytemi
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P58.4
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Gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt
til nyfødt

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
P58.5

Gulsott hos nyfødt som skyldes nedsvelget blod fra mor

P58.8

Gulsott hos nyfødt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse

P58.9

Uspesifisert gulsott hos nyfødt som skyldes sterk hemolyse

P59

Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspesifiserte årsaker
Ekskl: kjerneikterus (P57.-)

som skyldes medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)
P59.0

Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel

Gulsott som skyldes forsinket konjugering i forbindelse med for tidlig fødsel
Hyperbilirubinemi ved prematuritet
P59.1

Biliært inspissasjonssyndrom

P59.2

Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade

Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt
Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt
Ekskl: medfødt virushepatitt (P35.3)
P59.3

Gulsott hos nyfødt som følge av brystmelkinhibitor

P59.8

Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker

P59.9

Uspesifisert gulsott hos nyfødt

Fysiologisk gulsott (intens/langvarig) INA

P60

Disseminert intravaskulær koagulasjon hos foster og nyfødt
Defibrineringssyndrom hos foster eller nyfødt

P61

Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden
Ekskl: forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder (D80.7)

P61.0

Forbigående trombocytopeni hos nyfødt

Trombocytopeni hos nyfødt som skyldes:
idiopatisk trombocytopeni hos mor
isoimmunisering
utskiftingstransfusjon

P61.1

Polycytemi hos nyfødt

P61.2

Prematuritetsanemi

P61.3

Medfødt anemi etter blodtap hos foster

P61.4

Andre medfødte anemier, ikke klassifisert annet sted

Medfødt anemi INA
P61.5

Forbigående nøytropeni hos nyfødt

P61.6

Andre forbigående koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødt

P61.8

Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden

P61.9

Uspesifisert hematologisk forstyrrelse i perinatalperioden

Forbigående endokrine sykdommer og metabolske
forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74)
ICD-10
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Inkl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon

på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren

P70
P70.0

Forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen for foster og
nyfødt
Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av svangerskapsdiabetes hos mor
P70.1

Syndrom hos barn av diabetisk mor

Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av foruteksisterende diabetes mellitus
hos mor
P70.2

Diabetes mellitus hos nyfødt

P70.3

Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt

P70.4

Annen hypoglykemi hos nyfødt

Forbigående hypoglykemi hos nyfødt
P70.8

Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos
foster og nyfødt

P70.9

Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og
nyfødt

P71

Forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen
hos nyfødt

P71.0

Kumelkhypokalsemi hos nyfødt

P71.1

Annen hypokalsemi hos nyfødt
Ekskl: hypoparatyreoidisme hos nyfødt (P71.4)

P71.2

Hypomagnesemi hos nyfødt

P71.3

Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel

Tetani hos nyfødt INA
P71.4

Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme

P71.8

Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i kalsium- og
magnesiummetabolismen hos nyfødt

P71.9

Uspesifisert forbigående forstyrrelse i kalsium- og magnesiummetabolismen hos
nyfødt

P72

Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt
Ekskl: dyshormogenetisk struma (E07.1)

medfødt hypotyreose med eller uten struma (E03.0-E03.1)
Pendreds syndrom (E07.1)
P72.0

Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted

Forbigående medfødt struma med normal funksjon
P72.1

Forbigående hypertyreose hos nyfødt

Tyreotoksikose hos nyfødt
P72.2

Andre forbigående forstyrrelser i tyreoideafunksjon hos nyfødt, ikke klassifisert
annet sted

Forbigående hypotyreose hos nyfødt
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P72.8

Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt

P72.9

Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt

P74

Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske
forstyrrelser hos nyfødt

P74.0

Sen metabolsk acidose hos nyfødt

P74.1

Dehydrering hos nyfødt

P74.2

Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt

P74.3

Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt

P74.4

Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt

P74.5

Forbigående tyrosinemi hos nyfødt

P74.8

Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt

P74.9

Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt

Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt
(P75-P78)
P75 * Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†)
P76

Annen tarmobstruksjon hos nyfødt

P76.0

Mekoniumpluggsyndrom
Inkl: mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger

P76.1

Forbigående ileus hos nyfødt
Ekskl: Hirschsprungs sykdom (Q43.1)

P76.2

Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk

P76.8

Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt
Ekskl: tarmobstruksjon som kan klassifiseres i (K56.0-K56.5).

P76.9

Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt

P77

Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt

P78

Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet i perinatalperioden
Ekskl: gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)

P78.0

Tarmperforasjon i perinatalperioden

Mekoniumperitonitt
P78.1

Annen peritonitt hos nyfødt

Peritonitt hos nyfødt INA
P78.2

Hematemese og melena hos nyfødt som følge av nedsvelget blod fra mor

P78.3

Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt
Ekskl: diaré hos nyfødt
INA (A09)
infeksiøs (A09.0)

P78.8

Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden
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Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Medfødt cirrhose (i lever)
Peptisk sår hos nyfødt
Øsofageal refluks hos nyfødt
P78.9

Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos
foster og nyfødt (P80-P83)
P80
P80.0

Hypotermi hos nyfødt
Kuldeskadesyndrom

Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med blussende, rød hud, ødem og
nevrologiske og biokjemiske forstyrrelser
Ekskl: lett hypotermi hos nyfødt (P80.8)
P80.8

Annen spesifisert hypotermi hos nyfødt

Lett hypotermi hos nyfødt
P80.9

P81

Uspesifisert hypotermi hos nyfødt

Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.0

Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfødt

P81.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.9

Uspesifisert forstyrrelse i temperaturregulering hos nyfødt

Feber hos nyfødt INA
Tørstefeber

P83

Andre tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt
Ekskl: bleiedermatitt (L22)

crusta lactea(L21.0)
føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)
hudinfeksjon hos nyfødt (P39.4)
hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)
medfødte misdannelser i hud (Q80-Q84)
P83.0

Sclerema neonatorum

P83.1

Erythema toxicum neonatorum

P83.2

Føtal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom

Føtal hydropsINA
P83.3

Annet og uspesifisert ødem spesifikt for foster og nyfødt

P83.4

Brystkjertelforstørrelse hos nyfødt

Heksemelk
Ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt
P83.5

Medfødt hydrocele

P83.6

Navlepolypp hos nyfødt

P83.8

Andre spesifiserte tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt

Bronsebabysyndrom
Sklerodermi hos nyfødt
Urticaria neonatorum
P83.9

Uspesifisert tilstand som angår hud spesifikk for foster og nyfødt
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Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden (P90P96)
P90

Kramper hos nyfødt
Ekskl: godartede neonatale kramper (familiære) (G40.3)

P91

Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt

P91.0

Cerebral iskemi hos nyfødt

P91.1

Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt

Frivillige 5-tegnskoder:
P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1. Vedvarende (> 14 dager) «flares»/økt
periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster.
P91.12 Periventrikulær leukomalaci grad 2. Små cyster, oftest lokalisert frontalt.
P91.13 Periventrikulær leukomalaci grad 3. Multiple cyster periventrikulært, oftest
lokalisert parieto-occipitalt.
P91.14 Periventrikulær leukomalaci grad 4. Multiple, ofte store cyster med betydelig
substanstap subcortikalt.
P91.2

Cerebral leukomalasi hos nyfødt

P91.3

Cerebral irritabilitet hos nyfødt

P91.4

Cerebral depresjon hos nyfødt

P91.5

Koma hos nyfødt

P91.6

Hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt

Frivillge 5-tegnskoder:
P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 1
P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 2
P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 3
P91.7

Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt

Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt
P91.8

Andre spesifiserte forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt

P91.9

Uspesifisert forstyrrelse som angår hjerne hos nyfødt

P92

Problemer med næringsinntak hos nyfødt

P92.0

Brekninger hos nyfødt

P92.1

Gulping og ruminasjon hos nyfødt

P92.2

Langsomt næringsinntak hos nyfødt

P92.3

For lite mat til nyfødt

P92.4

For mye mat til nyfødt

P92.5

Problem med brysternæring hos nyfødt

P92.8

Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt

P92.9

Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt

P93

Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster
og nyfødt
Greys syndrom på grunn av kloramfenikol gitt til nyfødt
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Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Ekskl: abstinenssymptomer etter:
behandling av nyfødt med legemidler (P96.2)
mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

gulsott som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt
(P58.4)
reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater, beroligende midler og annen
medikasjon gitt til mor (P04.0-P04.1, P04.4)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P94

Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt

P94.0

Forbigående myasthenia gravis hos nyfødt
Ekskl: myasthenia gravis(G70.0)

P94.1

Medfødt hypertoni

P94.2

Medfødt hypotoni

Uspesifikt «floppy-baby»-syndrom
P94.8

Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt

P94.9

Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfødt

P95

Fosterdød, uspesifisert årsak
Dødfødsel INA
Dødfødt foster INA

P96
P96.0

Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden
Medfødt nyresvikt

Uremi hos nyfødt
P96.1

Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende
legemidler

Legemiddelabstinenssyndrom hos barn av legemiddelavhengig mor
Neonatalt abstinenssyndrom
Ekskl: reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til
mor under fødsel og forløsning (P04.0)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P96.2

Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandling med legemidler

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P96.3

Brede kraniesuturer hos nyfødt

Craniotabes hos nyfødt
P96.4

Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Ekskl: avbrutt svangerskap (påvirkning på mor) (O04.-)

P96.5

Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, ikke klassifisert annet sted

P96.8

Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden

P96.9

Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden

Medfødt svakhet INA
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Kapittel XVII
Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
(Q00-Q99)
Ekskl: medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)

Kategoriblokker
Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet
Q10-Q18 Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals
Q20-Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet
Q30-Q34 Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet
Q35-Q37 Leppespalte og ganespalte
Q38-Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet
Q50-Q56 Medfødte misdannelser i kjønnsorganer
Q60-Q64 Medfødte misdannelser i urinsystemet
Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted

Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)
Q00
Q00.0

Anencephalus og lignende misdannelser
Anencephalus

Acephalus
Akrani (acrania)
Amyelencefali
Hemianencefali
Hemicefali
Q00.1

Craniorachischisis

Q00.2

Iniencefali

Q01

Encefalocele
Inkl: encefalomyelocele

hydroencefalocele
hydromeningocele, kranielt
meningocele, cerebralt
meningoencefalocele
Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q01.0

Frontalt encefalocele

Q01.1

Nasofrontalt encefalocele

Q01.2

Oksipitalt encefalocele

Q01.8

Encefalocele med annen spesifisert lokalisasjon

Q01.9

Uspesifisert encefalocele

Q02

Foster med lite hode
Hydromikrocefali
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Mikrencefalon
Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

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)

Q03.0

Misdannelser av aqueductus cerebri

Aqueductus cerebri med:
anomali
obstruksjon, medfødt
stenose

Q03.1

Atresi av foramina Magendie et Luschka

Dandy-Walkers syndrom
Q03.8

Annen spesifisert medfødt hydrocephalus

Q03.9

Uspesifisert medfødt hydrocephalus

Q04

Andre medfødte misdannelser i hjernen
Ekskl: cyklopi (Q87.0)

makrocefali (Q75.3)
Q04.0

Medfødte misdannelser i corpus callosum

Agenesi av corpus callosum
Q04.1

Arhinencefali

Q04.2

Holoprosencefali

Q04.3

Andre reduksjonsdeformiteter i hjernen
Agenesi

)

Aplasi

)

Hypoplasi ) (av/på) del av hjernen
Mangel

)

Agyri
Hydranencefali
Lissencefali
Mikrogyri
Pakygyri
Ekskl: medfødte misdannelser i corpus callosum(Q04.0)
Q04.4

Septooptisk dysplasi

Q04.5

Megalencefali

Q04.6

Medfødte hjernecyster

Porencefali
Schizencefali
Ekskl: ervervet porencefal-cyste (G93.0)
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Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjernen

Makrogyri
Q04.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen

Medfødt:
•
•
•
•

Q05

)
anomali
) INA i hjerne
deformitet
)
flere anomalier
sykdom eller lesjon )

Spina bifida
Inkl: hydromeningocele (spinalt)

meningocele (spinalt)
meningomyelocele
myelocele
myelomeningocele
rachischisis
spina bifida (aperta/cystica)
syringomyelocele
Ekskl: Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)

spina bifida occulta(Q76.0)
Q05.0

Cervikal spina bifida med hydrocephalus

Q05.1

Torakal spina bifida med hydrocephalus

Spina bifida:
) med hydrocephalus
• dorsal
• torakolumbal )

Q05.2

Lumbal spina bifida med hydrocephalus

Lumbosakral spina bifida med hydrocephalus
Q05.3

Sakral spina bifida med hydrocephalus

Q05.4

Uspesifisert spina bifida med hydrocephalus

Q05.5

Cervikal spina bifida uten hydrocephalus

Q05.6

Torakal spina bifida uten hydrocephalus

Spina bifida:
dorsal INA
torakolumbal INA

Q05.7

Lumbal spina bifida uten hydrocephalus

Lumbosakral spina bifidaINA
Q05.8

Sakral spina bifida uten hydrocephalus

Q05.9

Uspesifisert spina bifida

Q06

Andre medfødte misdannelser i ryggmarg (medulla spinalis)

Q06.0

Amyeli

Q06.1

Hypoplasi og dysplasi av ryggmarg

Atelomyeli
Myelateli
Myelodysplasi av ryggmarg
Q06.2
ICD-10
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Q06.3

Andre medfødte misdannelser i cauda equina

Q06.4

Hydromyeli

Hydrorachis
Q06.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ryggmarg

Q06.9

Uspesifisert medfødt misdannelse av ryggmarg

Medfødt:
)
• anomali
) INA i ryggmarg eller ryggmargshinner
• deformitet
• sykdom eller lesjon )

Q07

Andre medfødte misdannelser i nervesystemet
Ekskl: familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)

nevrofibromatose (ikke-ondartet) (Q85.0)
Q07.0

Arnold-Chiaris syndrom

Q07.8

Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet

Agenesi av nerve
Forskyvning av plexus brachialis
«Jaw-winking»-syndrom
Marcus Gunns syndrom
Q07.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i nervesystemet

Medfødt:
)
• anomali
) INA i nervesystemet
• deformitet
• sykdom eller lesjon )

Medfødte misdannelser i øye, øre, ansikt og hals (Q10-Q18)
Ekskl: leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)

medfødt misdannelse i:
biskjoldbruskkjertel (Q89.2)
cervikalkolumna (Q05.0, Q05.5,Q67.5, Q76.0-Q76.4)
leppe IKAS(Q38.0)
nese (Q30.-)
skjoldbruskkjertel (Q89.2)
strupehode (Q31.-)

Q10

Medfødte misdannelser i øyelokk, tåreapparat og øyehule
Ekskl: cryptophthalmus(-):
syndrom (Q87.0)
INA(Q11.2)

Q10.0

Medfødt ptosis

Q10.1

Medfødt ektropion

Q10.2

Medfødt entropion

Q10.3

Andre medfødte misdannelser i øyelokk

Ablefaron
Agenesi av eller manglende:
øyelokk
øyevipper

Aksessorisk:
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øyelokk
øyemuskel

Blefarofimose, medfødt
Kolobom i øyelokk
Medfødt misdannelse i øyelokk INA
Q10.4

Agenesi av eller manglende tåreapparat

Manglende tårepunkt
Q10.5

Medfødt stenose og striktur i tårekanal (ductus nasolacrimalis)

Q10.6

Andre medfødte misdannelser i tåreapparat

Medfødt misdannelse i tåreapparat INA
Q10.7

Q11

Medfødt misdannelse i øyehule

Anoftalmus , mikroftalmus og makroftalmus

Q11.0

Cystisk øyeeple

Q11.1

Annen anoftalmus
Agenesi ) av øye
Aplasi

Q11.2

)

Mikroftalmus

CryptophthalmusINA
Dysplasi av øye
Hypoplasi av øye
Rudimentært øye
Ekskl: cryptophthalmus-syndrom (Q87.0)
Q11.3

Q12

Makroftalmi
Ekskl: makroftalmus ved medfødt glaukom (Q15.0)

Medfødte linsemisdannelser

Q12.0

Medfødt grå stær

Q12.1

Medfødt linseforskyvning

Q12.2

Kolobom i linse

Q12.3

Medfødt afaki

Q12.4

Sfærofaki

Q12.8

Andre spesifiserte medfødte linsemisdannelser

Q12.9

Uspesifisert medfødt linsemisdannelse

Q13
Q13.0

Medfødte misdannelser i fremre del av øye
Iriskolobom

Kolobom INA
Q13.1

Fraværende regnbuehinne

Aniridi
Q13.2

Andre medfødte misdannelser av regnbuehinne

Ektopisk pupille
Medfødt anisokori
Medfødt misdannelse av regnbuehinne INA
ICD-10
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Pupille-atresi
Q13.3

Medfødt hornhinnefordunkling

Q13.4

Andre medfødte misdannelser av hornhinne (cornea)

Medfødt misdannelse av hornhinne INA
Mikrokornea
Peters anomali
Q13.5

Blå sclera

«Blue sclera»
Q13.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øye

Axenfeld-Riegers syndrom
Riegers anomali
Q13.9

Q14
Q14.0

Uspesifisert medfødt misdannelse i fremre del av øye

Medfødte misdannelser i bakre del av øye
Medfødt misdannelse i glasslegeme (corpus vitreum)

Medfødt glasslegemefordunkling
Q14.1

Medfødt misdannelse av netthinne (retina)

Medfødt aneurisme i netthinnekar
Q14.2

Medfødt misdannelse av papilla nervi optici

Kolobom i synsnervepapillen
Q14.3

Medfødt misdannelse av årehinne (choroidea)

Q14.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i bakre del av øye

Funduskolobom
Q14.9

Q15

Uspesifisert medfødt misdannelse i bakre del av øye

Andre medfødte misdannelser i øye
Ekskl: medfødt nystagmus(H55)

okulær albinisme (E70.3)
retinitis pigmentosa(H35.5)
Q15.0

Medfødt glaukom

Buftalmus
Glaukom hos nyfødte
Hydroftalmus
Makroftalmus ved medfødt glaukom
Makrokornea med glaukom
Medfødt keratoglobus med glaukom
Megalokornea med glaukom
Q15.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øye

Q15.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i øye

Medfødt:
• anomali ) INA i øye
• deformitet )

Q16

Medfødte øremisdannelser som forårsaker nedsatt hørsel
Ekskl: medfødt døvhet (H90.-)

Q16.0

Medfødt mangel på aurikkel
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Atresi og striktur eller manglende ytre øregang (medfødt)

Atresi eller striktur i benet del av øregang
Q16.2

Manglende tuba auditiva

Q16.3

Medfødt misdannelse av øreknokler

Sammenvokste øreknokler
Q16.4

Andre medfødte misdannelser av mellomøre

Medfødt misdannelse av mellomøre INA
Q16.5

Medfødt misdannelse av det indre øret

Anomali i:
Cortis organ
den hinnede labyrint (labyrinthus membranaceus)

Q16.9

Uspesifisert øremisdannelse som forårsaker nedsatt hørsel

Medfødt mangel på øre INA

Q17

Andre medfødte øremisdannelser
Ekskl: preaurikulær fistel (Q18.1)

Q17.0

Aksessorisk aurikkel

Aksessorisk tragus
Overtallig:
øre
øreflipp

Polyoti
Preaurikulær appendiks
Q17.1

Makroti

Q17.2

Mikroti

Q17.3

Andre øremisdannelser

Spisse ører
Q17.4

Feilplassert øre

Lavtstående ører
Ekskl: cervikal aurikkel (Q18.2)
Q17.5

Utstående øre

Q17.8

Andre spesifiserte medfødte øremisdannelser

Medfødt mangel på øreflipp
Q17.9

Uspesifisert medfødt øremisdannelse

Medfødt øreanomali INA

Q18

Andre medfødte misdannelser i ansikt og hals
Ekskl: cyklopi (Q87.0)

dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)
leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)
medfødte misdannelser i skalle og ansiktsknokler (Q75.-)
misdannelsessyndromer som påvirker ansiktets utseende (Q87.0)
tilstander klassifisert i Q67.0-Q67.4
vedvarende ductus thyreoglossus(Q89.2)
Q18.0

Sinus, fistel og cyste i gjellebuespalte

Gjellerudiment
ICD-10
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Preaurikulær sinus og cyste

Fistel (i):
aurikkel, medfødt
cervikoaural

Pretragal sinus og cyste
Q18.2

Andre gjellebuespaltemisdannelser

Cervikal aurikkel
Gjellebuespaltemisdannelse INA
Otocefali
Q18.3

Pterygium colli

«Webbing» av hals
Q18.4

Makrostomi

Q18.5

Mikrostomi

Q18.6

Makrocheili

Leppehypertrofi, medfødt
Q18.7

Mikrocheili

Q18.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ansikt og hals

Medial:
• cyste )
• fistel ) i ansikt og hals
• sinus )

Q18.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i ansikt og hals

Medfødt anomali INA i ansikt og hals

Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)
Q20

Medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser
Ekskl: dekstrokardi med situs inversus(Q89.3)

speilvendt forkammer med situs inversus(Q89.3)
Q20.0

Truncus arteriosus communis

Truncus arteriosus persistens
Q20.1

Dobbelt utløp fra høyre hjertekammer

Taussig-Bings syndrom
Q20.2

Dobbelt utløp fra venstre hjertekammer

Q20.3

Transposisjon av de store arterier

Dextrotransposisjon av aorta
Diskordant ventrikuloarteriell forbindelse
Q20.4

Dobbelt innløp til hjertekammer

Cor triloculare biatriatum
Felles hjertekammer
Univentrikulært hjerte
Q20.5

Kongenitt korrigert transposisjon

Diskordant atrioventrikulær forbindelse
Levotransposisjon av aorta
Ventrikkelinversjon
Q20.6

Isomeri av auricula atrii

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

507

Isomeri av auricula atrii med aspleni eller polyspleni
Q20.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets kamre og forbindelser

Q20.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets kamre og forbindelser

Q21

Medfødte misdannelser i hjerteskillevegger (septum cordis)
Ekskl: ervervet septumperforasjon i hjerte (I51.0)

Q21.0

Ventrikkelseptumdefekt [VSD]

Q21.1

Atrieseptumdefekt [ASD]

Ostium secundum-atrieseptumdefekt
sekundumdefekt (ASD II)
Sinus coronarius-defekt
Sinus venosus-defekt
Åpent eller persisterende foramen ovale
Q21.2

Atrioventrikulær septumdefekt

Endokardial «cushion»-defekt
Felles atrioventrikulær kanal (AV-kanal)(canalis atrioventricularis communis)
Ostium primum-atrieseptumdefekt
Primumdefekt (ASD type I)
Q21.3

Fallots tetrade

Ventrikkelseptumdefekt med pulmonalstenose eller -atresi, dekstroposisjon av aorta og
hypertrofi av høyre hjertekammer
Q21.4

Aortopulmonal septumdefekt

Aortaseptumdefekt
Aortopulmonalt vindu
Q21.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger

Eisenmengers defekt
Fallots pentalogi
Ekskl: Eisenmengers
kompleks(I27.8)
syndrom(I27.8)

Q21.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i hjertets skillevegger

Septumdefekt (i hjerte) INA

Q22

Medfødte misdannelser i pulmonalklaff og trikuspidalklaff

Q22.0

Atresi i pulmonalklaff

Q22.1

Medfødt valvulær pulmonalstenose

Q22.2

Medfødt pulmonalinsuffisiens

Medfødt regurgitasjon i pulmonalklaff
Q22.3

Andre medfødte misdannelser i pulmonalklaff

Medfødt misdannelse i pulmonalklaff INA
Q22.4

Medfødt trikuspidalstenose

Atresi i trikuspidalklaff
Q22.5

Ebsteins anomali

Q22.6

Hypoplastisk høyre hjerte-syndrom

Q22.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i trikuspidalklaff
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Q23
Q23.0

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

Uspesifisert medfødt misdannelse i trikuspidalklaff

Medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff
Medfødt valvulær aortastenose

Medfødt aorta-:
atresi
stenose
Ekskl: medfødt subaortastenose (Q24.4)

ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)
Q23.1

Medfødt aortainsuffisiens

Bikuspid aortaklaff
Medfødt aorta insuffisiens
Q23.2

Medfødt mitralstenose

Medfødt atresi i mitralklaff
Q23.3

Medfødt mitralinsuffisiens

Q23.4

Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Atresi eller utpreget hypoplasi av aortaåpning eller -klaff, med hypoplasi av aorta
ascendens og defekt utvikling av venstre hjertekammer med mitralstenose eller -atresi
Q23.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff

Q23.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i aortaklaff og mitralklaff

Q24

Andre medfødte misdannelser i hjertet
Ekskl: endokardial fibroelastose (I42.4)

Q24.0

Dekstrokardi
Ekskl: dekstrokardi med situs inversus(Q89.3)

isomeri i auricula atrii (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)
speilvendt forkammer med situs inversus(Q89.3)
Q24.1

Levokardi
Merk: Hjertet til stede i venstre torakshalvdel med apex pekende mot venstre, men med

situs inversus av andre indre organer og hjertemisdannelser, eller med korrigert
transposisjon av store blodkar.
Q24.2

Cor triatriatum

Q24.3

Infundibulær pulmonalstenose

Q24.4

Medfødt subaortastenose

Q24.5

Misdannelse av koronarkar

Medfødt koronar(arterie)aneurisme
Q24.6

Medfødt hjerteblokk

Q24.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte

Feilstilling av hjerte
Medfødt:
divertikkel på venstre hjertekammer
misdannelse av:
myokard
perikard

Uhls sykdom
Direktoratet for e-helse
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Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte

Medfødt:
• anomali ) i hjerte INA
• sykdom )

Q25
Q25.0

Medfødte misdannelser i store arterier
Åpen ductus arteriosus

Ductus arteriosus persistens
Åpen ductus Botalli
Q25.1

Coarctatio aortae

Coarctatio aortae (preduktal/postduktal)
Q25.2

Aorta-atresi

Q25.3

Aortastenose

Supravalvulær aortastenose
Ekskl: medfødt aortaklaffstenose (Q23.0)
Q25.4

Andre medfødte misdannelser av aorta

Aneurisme i sinus valsalvae (rumpert)
Aplasi av

)

Manglende )
Medfødt: ) aorta
aneurisme
dilatasjon

Dobbel aortabue [vaskulær ring i aorta]
Hypoplasi av aorta
Persisterende:
høyre aortabue
vindinger i aortabue (aortic kink)
Ekskl: hypoplasi av aorta ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (Q23.4)

Q25.5

Atresi av arteria pulmonalis

Q25.6

Stenose av arteria pulmonalis

Supravalvulær pulmonalstenose
Q25.7

Andre medfødte misdannelser i arteria pulmonalis

Aberrant arteria pulmonalis
Agenesi

)

Aneurisme )
Anomali

) i arteria pulmonalis

Hypoplasi )

Pulmonalt arteriovenøst aneurisme
Q25.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i store arterier

Q25.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i store arterier

Q26
Q26.0

Medfødte misdannelser i de store vener
Medfødt stenose av vena cava

Medfødt stenose av vena cava (inferior/superior)
Q26.1
ICD-10
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Q26.2

Fullstendig anomal lungeveneforbindelse

Q26.3

Delvis anomal lungeveneforbindelse

Q26.4

Uspesifisert anomal lungeveneforbindelse

Q26.5

Anomal vena portae-forbindelse

Q26.6

Fistel mellom arteria hepatica og vena portae

Q26.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i de store vener

Kontinuasjon av vena cava inferior til vena azygos
Manglende vena cava (inferior/superior)
Persisterende venstre bakre kardinalvene
«Scimitar»-syndrom
Q26.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i stor vene

Anomali i vena cava (inferior/superior)INA

Q27

Andre medfødte misdannelser i det perifere karsystemet
Ekskl: anomalier i:
arteria pulmonalis(Q25.5-Q25.7)
cerebrale og precerebrale kar (Q28.0-Q28.3)
koronarkar (Q24.5)

hemangiom og lymfangiom (D18.-)
medfødt aneurisme i netthinne (Q14.1)
Q27.0

Medfødt aplasi og hypoplasi i arteria umbilicalis

Enkel arteria umbilicalis
Q27.1

Medfødt stenose av arteria renalis

Q27.2

Andre medfødte misdannelser i arteria renalis

Flere nyrearterier
Medfødt misdannelse i arteria renalisINA
Q27.3

Perifer arteriovenøs misdannelse

Arteriovenøst aneurisme
Ekskl: ervervet arteriovenøst aneurisme (I77.0)
Q27.4

Medfødt flebektasi

Q27.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i det perifere karsystem

Aberrant arteria subclavia
Aplasi ) av arterie eller vene IKAS
Atresi )

Medfødt:
aneurisme (perifert)
hypoplasi , arterie
åreknute

Q27.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i det perifere karsystem

Anomali i arterie eller vene INA

Q28

Andre medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet
Ekskl: medfødt aneurisme (i):
arteria pulmonalis(Q25.7)
koronararterie (Q24.5)
netthinne (Q14.1)
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perifer (Q27.8)
INA(Q27.8)

ruptur av:
cerebral arteriovenøs misdannelse (I60.8)
misdannelse i precerebralt kar (I72.-)

Q28.0

Arteriovenøs malformasjon i precerebrale kar

Medfødt arteriovenøst precerebralt aneurisme (uten ruptur)
Q28.1

Andre misdannelser i precerebrale kar

Medfødt:
misdannelse i precerebrale kar INA
precerebralt aneurisme (uten ruptur)

Q28.2

Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar

Arteriovenøs misdannelse i hjerne INA
Medfødt arteriovenøs cerebralt aneurisme (uten ruptur)
Q28.3

Andre misdannelser i cerebrale kar

Medfødt:
cerebralt aneurisme (uten ruptur)
misdannelse i cerebrale kar INA

Q28.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

Medfødt aneurisme med spesifisert lokalisasjon IKAS
Q28.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i sirkulasjonssystemet

Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet (Q30-Q34)
Q30

Medfødte misdannelser i nese
Ekskl: medfødt skjev neseskillevegg (Q67.4)

Q30.0

Choanal atresi
Atresi

) av nesebor (fremre/bakre)

Medfødt stenose )

Q30.1

Agenesi og manglende utvikling av nese

Medfødt mangel på nese
Q30.2

Fissur i nese, skår i nese og nesespalte

Q30.3

Medfødt perforert neseskillevegg

Q30.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nese

Aksessorisk nese
Medfødt anomali i bihulevegg
Q30.9

Q31

Uspesifisert medfødt misdannelse i nese

Medfødte misdannelser i strupehode (larynx)
Ekskl: medfødt laryngeal stridorINA(P28.8)

Q31.0

Larynksmembran

Larynksmembran:
glottal
subglottal
INA

Q31.1

ICD-10

Medfødt subglottal stenose
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Q31.2

Laryngeal hypoplasi

Q31.3

Laryngocele

Q31.5

Medfødt laryngomalasi

Q31.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i strupehode
Agenesi )
Aplasi

) av cartilago cricoidea, strupelokk, glottis,

Atresi

) strupehode eller cartilago thyreoidea

Bakre spalte i cartilago cricoidea
Fissur i strupelokk (epiglottis)
Medfødt stenose av strupehode IKAS
Spalte i cartilago thyreoidea
Q31.9

Q32

Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode

Medfødte misdannelser i luftrør (trachea) og bronkie (bronchus)
Ekskl: medfødt bronkiektasi (Q33.4)

Q32.0

Medfødt trakeomalasi

Q32.1

Andre medfødte misdannelser i luftrør

Anomali i brusk i luftrør
Atresi av luftrør
Medfødt:
•
•
•
•

dilatasjon )
misdannelse ) av luftrør
)
stenose
trakeocele )

Q32.2

Medfødt bronkomalasi

Q32.3

Medfødt stenose av bronkier

Q32.4

Andre medfødte misdannelser i bronkier
Agenesi
)
Aplasi

)

Atresi

) av bronkier

Divertikkel

)

Medfødt misdannelse INA )

Q33
Q33.0

Medfødte misdannelser i lunge
Medfødt cystelunge

Medfødt:
lungesykdom:
cystisk
polycystisk
vokskakelunge
Ekskl: cystisk lungesykdom, ervervet eller uspesifisert (J98.4)

Q33.1

Aksessorisk lungelapp

Q33.2

Lungesekvestrasjon

Q33.3

Agenesi av lunge
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Manglende lunge(lapp)
Q33.4

Medfødt bronkiektasi

Q33.5

Ektopisk vev i lunge

Q33.6

Hypoplasi og dysplasi i lunge
Ekskl: lungehypoplasi i tilknytning til kort svangerskapstid (P28.0)

Q33.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i lunge

Q33.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i lunge

Q34

Andre medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Q34.0

Anomali i brysthinne (pleura)

Q34.1

Medfødt mediastinalcyste

Q34.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i åndedrettssystemet

Atresi av nasopharynx
Q34.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i åndedrettssystemet

Medfødt:
• anomali INA i )
) åndedrettsorgan
• aplasi av

Leppespalte og ganespalte (Q35-Q37)
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (Q30.2) for å angi assosierte misdannelser i nesen.
Ekskl: Robins syndrom (Q87.0)

Q35

Ganespalte
Inkl: fissur i gane (palatum)

åpen gane (palatoschisis)
Ekskl: ganespalte med leppespalte (Q37.-)

Q35.1

Spaltet hard gane

Q35.3

Spaltet bløt gane

Q35.5

Spaltet hard gane med spaltet bløt gane

Q35.7

Spaltet drøvel

Q35.9

Uspesifisert ganespalte

Ganespalte INA

Q36

Leppespalte
Inkl: cheiloschisis

hareskår
labium leporinum
medfødt leppefissur
Ekskl: leppespalte med ganespalte (Q37.-)

Q36.0

Leppespalte, bilateral

Q36.1

Midtstilt leppespalte

Q36.9

Leppespalte, unilateral

Leppespalte INA

ICD-10
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Ganespalte med leppespalte

Q37.0

Spaltet hard gane med bilateral leppespalte

Q37.1

Spaltet hard gane med unilateral leppespalte

Spaltet hard gane med leppespalte INA
Q37.2

Spaltet bløt gane med bilateral leppespalte

Q37.3

Spaltet bløt gane med unilateral leppespalte

Spaltet bløt gane med leppespalte INA
Q37.4

Spaltet hard og bløt gane med bilateral leppespalte

Q37.5

Spaltet hard og bløt gane med unilateral leppespalte

Spaltet hard og bløt gane med leppespalte INA
Q37.8

Uspesifisert ganespalte med bilateral leppespalte

Q37.9

Uspesifisert ganespalte med unilateral leppespalte

Ganespalte med leppespalte INA

Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet (Q38Q45)
Q38

Andre medfødte misdannelser i tunge, munn og svelg (pharynx)
Ekskl: makrostomi (Q18.4)

mikrostomi (Q18.5)
Q38.0

Medfødte misdannelser i lepper, ikke klassifisert annet sted

Medfødt:
leppefistel
leppemisdannelse INA

Van der Woudes syndrom
Ekskl: leppespalte (Q36.-)
med ganespalte (Q37.-)

makrocheili (Q18.6)
mikrocheili (Q18.7)
Q38.1

Ankyloglossi

Tungebånd (kort/stramt)
Q38.2

Makroglossi

Q38.3

Andre medfødte misdannelser i tunge

Aglossi
Hypoglossi
Hypoplasi av tunge
Kløyvd tunge
Medfødt:
)
• adheranse
) i tunge
• fissur
• misdannelse INA )

Mikroglossi
Q38.4

Medfødte misdannelser i spyttkjertler og spyttkjertelganger
Aksessorisk )
Atresi

Direktoratet for e-helse
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)

Medfødt spyttkjertelfistel
Q38.5

Medfødte misdannelser i gane, ikke klassifisert annet sted

Fraværende drøvel
Høy ganebue
Medfødt misdannelse i gane INA
Ekskl: ganespalte (Q35.-)
med leppespalte (Q37.-)

Q38.6

Andre medfødte misdannelser i munn

Medfødt misdannelse i munn INA
Q38.7

Faryngeallomme

Farynksdivertikkel
Ekskl: faryngeallommesyndrom (D82.1)
Q38.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i svelg

Medfødt misdannelse i svelg INA

Q39
Q39.0

Medfødte misdannelser i spiserør (oesophagus)
Atresi av spiserør uten fistel

Atresi av spiserør INA
Q39.1

Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel

Atresi av spiserør med bronkoøsofageal fistel
Q39.2

Medfødt øsofagotrakeal fistel uten atresi

Medfødt trakeoøsofageal fistel INA
Q39.3

Medfødt stenose og striktur av spiserør

Q39.4

Medfødt øsofageal membran
Ekskl: øsofageal membran (ervervet) (K22.2)

Q39.5

Medfødt dilatasjon av spiserør

Q39.6

Øsofagusdivertikkel

Q39.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i spiserør
Duplikasjon
)
Manglende

) (av) spiserør

Medfødt feilstilling )

Q39.9

Q40
Q40.0

Uspesifisert medfødt misdannelse i spiserør

Andre medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen
Medfødt hypertrofisk pylorusstenose

Medfødt eller infantil:
•
•
•
•
•

Q40.1

hypertrofi )
konstriksjon )
) av pylorus
spasme
)
stenose
)
striktur

Medfødt hiatushernie

Forskyvning av cardia ventriculi gjennom hiatus oesophageus
ICD-10
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Ekskl: medfødt mellomgulvsbrokk (Q79.0)

Q40.2

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i magesekk

Dobbel magesekk
Medfødt:
divertikkel i magesekk
feilstillet magesekk
timeglassmagesekk

Megalogastri
Mikrogastri
Q40.3

Uspesifisert medfødt misdannelse i magesekk

Q40.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen

Q40.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i øvre del av fordøyelseskanalen

Medfødt:
• anomali ) INA i øvre del av fordøyelseskanalen
• deformitet )

Q41

Medfødt mangel på atresi og stenose av tynntarm
Inkl: medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tynntarm eller tarm INA
Ekskl: mekoniumileus(E84.1)

Q41.0

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tolvfingertarm (duodenum)

Q41.1

Medfødt mangel på, atresi og stenose av jejunum

Lukket jejunum
Q41.2

Medfødt mangel på, atresi og stenose av ileum

Q41.8

Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tynntarm

Q41.9

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tynntarm, uspesifisert del

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tarm INA

Q42

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm (colon)
Inkl: medfødt obstruksjon, okklusjon og striktur av tykktarm

Q42.0

Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (rectum) og analkanal (canalis
analis) med fistel

Q42.1

Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarm (rectum) og analkanal (canalis
analis) uten fistel

Uperforert endetarm
Q42.2

Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (anus) med fistel

Q42.3

Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (anus) uten fistel

Ikke-perforert endetarmsåpning (anus imperforatus)
Q42.8

Medfødt mangel på, atresi og stenose av andre spesifiserte deler av tykktarm

Q42.9

Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm, uspesifisert del

Q43
Q43.0

Andre medfødte misdannelser i tarm
Meckels divertikkel

Vedvarende:
omfalomesenterial gang (ductus omphalomesentericus)
plommegang (ductus vitellinus)
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Hirschprungs sykdom (megacolon congenitum)

Aganglionosis
Medfødt (aganglionær) megacolon
Q43.2

Andre medfødte funksjonsforstyrrelser i tykktarm (colon)

Medfødt dilatasjon av tykktarm
Q43.3

Medfødte misdannelser i tarmfeste

Felles tarmkrøs (mesenterium)
Jacksons membran
Malrotasjon av tarm
Medfødte adheranser (strenger/i):
bukhinne
oment, anomale

Rotasjon(s-):
)
• svikt
• ufullstendig ) av blindtarm
• utilstrekkelig ) og tykktarm

Q43.4

Duplikasjon av tarm

Q43.5

Ektopisk endetarmsåpning

Q43.6

Medfødt fistel i endetarm, analkanal og endetarmsåpning
Ekskl: med mangel på, atresi og stenose (Q42.0, Q42.2)

medfødt fistel:
rektovaginal (Q52.2)
uretrorektal (Q64.7)

pilonidalfistel eller -sinus (L05.-)
Q43.7

Persisterende kloakk

Kloakk INA
Q43.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i tarm

Dolikocolon
Medfødt:
«blind loop»-syndrom
divertikkel, tynntarm
divertikulitt, tykktarm

Megaloappendiks
Megaloduodenum
Mikrocolon
Transposisjon av:
blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
tykktarm
tynntarm

Q43.9

Q44
Q44.0

Uspesifisert medfødt misdannelse i tarm

Medfødte misdannelser i galleblære (vesica fellea), galleganger
(ductus choledochus et hepaticus) og lever (hepar)
Agenesi, aplasi og hypoplasi av galleblære

Medfødt mangel på galleblære
Q44.1

Andre medfødte misdannelser i galleblære

Intrahepatisk galleblære
Medfødt misdannelse i galleblære INA
ICD-10
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Q44.2

Atresi av galleganger

Q44.3

Medfødt stenose og striktur av galleganger

Q44.4

Koledokuscyste

Q44.5

Andre medfødte misdannelser i galleganger

Aksessorisk levergallegang (ductus hepaticus)
Duplikasjon av:
galleblæregang
gallegang

Medfødt misdannelse i gallegang INA
Q44.6

Cystisk sykdom i lever

Fibrocystisk sykdom i lever
Q44.7

Andre medfødte misdannelser i lever

Aksessorisk lever
Alagilles syndrom
Medfødt:
hepatomegali
mangel på lever
misdannelse i lever INA

Q45

Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystem
Ekskl: medfødt:
hiatushernie (Q40.1)
mellomgulvsbrokk (Q79.0)

Q45.0

Agenesi, aplasi og hypoplasi av bukspyttkjertel

Medfødt mangel på av bukspyttkjertel
Q45.1

Ringformet bukspyttkjertel (pancreas annulare)

Q45.2

Medfødt cyste i bukspyttkjertel

Q45.3

Andre medfødte misdannelser i bukspyttkjertel og pankreasgang

Aksessorisk bukspyttkjertel
Medfødt misdannelse i bukspyttkjertel og pankreasgang INA
Ekskl: cystisk fibrose i bukspyttkjertel (E84.-)
diabetes mellitus:
hos nyfødte (P70.2)
medfødt (E10.-)

Q45.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fordøyelsessystem
Duplikasjon
) av fordøyelsesorgan INA
Malposisjon , medfødt )

Fullstendig/delvis mangel på fordøyelseskanal INA
Q45.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i fordøyelsessystem

Medfødt:
• anomali ) INA i fordøyelsessystem
• deformitet )

Medfødte misdannelser i kjønnsorganer (Q50-Q56)
Ekskl: androgent resistens-syndrom (E34.5)

syndromer forbundet med anomalier i kromosomantall og -form (Q90-Q99)
testikulær feminisering (syndrom) (E34.5)
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Medfødte misdannelser i eggstokker (ovaria), eggledere (salpinges)
og ligamentum latum uteri

Q50.0

Medfødt mangel på eggstokk
Ekskl: Turners syndrom (Q96.-)

Q50.1

Utviklingsovarialcyste

Q50.2

Medfødt torkvert eggstokk

Q50.3

Andre medfødte misdannelser i eggstokk

Aksessorisk eggstokk
Medfødt misdannelse i eggstokk INA
Strekovarier
Q50.4

Embryonal cyste i eggleder

Fimbriacyste
Q50.5

Embryonal cyste i ligamentum latum uteri

Cyste i:
epoophoron
Gartners gang

Parovarialcyste
Q50.6

Andre medfødte misdannelser i eggleder og ligamentum latum uteri
Aksessorisk )
Atresi

) (av eggleder eller ligamentum latum uteri

Manglende )

Medfødt misdannelse i eggleder eller ligamentum latum uteriINA

Q51
Q51.0

Medfødte misdannelser i livmor (uterus) og livmorhals (cervix uteri)
Agenesi og aplasi av livmor

Medfødt mangel på livmor
Q51.1

Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede

Q51.2

Annen duplikasjon av livmor

Duplikasjon av livmor INA
Q51.3

Uterus bicornis

Q51.4

Uterus unicornis

Q51.5

Agenesi og aplasi av livmorhals

Medfødt mangel på livmorhals
Q51.6

Embryonal cyste på livmorhals

Q51.7

Medfødt fistel mellom livmor, fordøyelseskanal og urinveier

Q51.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor og livmorhals

Hypoplasi av livmor og livmorhals
Q51.9

Q52

Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor og livmorhals

Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer

Q52.0

Medfødt mangel på skjede

Q52.1

Duplikasjon av skjede

Vagina septa
ICD-10
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Ekskl: duplikasjon av skjede med duplikasjon av livmor og livmorhals (Q51.1)

Q52.2

Medfødt rektovaginal fistel
Ekskl: kloakk (Q43.7)

Q52.3

Uperforert hymen (hymen imperforatus)

Q52.4

Andre medfødte misdannelser i skjede

Cyste (i):
embryonal vaginal
Nucks kanal, medfødt (processus vaginalis peritonei)

Medfødt misdannelse i skjede INA
Q52.5

Sammenvokste kjønnslepper

Q52.6

Medfødt misdannelse i klitoris

Q52.7

Andre medfødte misdannelser i ytre kvinnelige kjønnsorganer

Medfødt:
)
• cyste
) (i) ytre kvinnelige kjønnsorganer
• mangel på
• misdannelse INA )

Q52.8

Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer

Q52.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer

Q53
Q53.0

Ikke-descendert testikkel
Ektopisk testikkel

Unilaterale eller bilaterale ektopiske testikler
Q53.1

Ikke-descendert testikkel, unilateral

Q53.2

Ikke-descendert testikkel, bilateral

Q53.9

Uspesifisert ikke-descendert testikkel

Kryptorkisme INA

Q54

Hypospadi
Ekskl: epispadi (Q64.0)

Q54.0

Hypospadi, penishode

Hypospadi:
glandulær
koronal

Q54.1

Hypospadi, penil

Q54.2

Hypospadi, penoskrotal

Q54.3

Hypospadi, perineal

Q54.4

Medfødt «chordée»

Q54.8

Annen spesifisert hypospadi

Q54.9

Uspesifisert hypospadi

Q55

Andre medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer
Ekskl: hypospadi (Q54.-)

medfødt hydrocele (P83.5)
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Aplasi av testikkel

Monorkisme
Q55.1

Hypoplasi av testikkel og pung

Sammenvokste testikler
Q55.2

Andre medfødte misdannelser i testikler og pung

Medfødt misdannelse i testikler og pung INA
Polyorkisme
Retraktil testikkel (testis retractilis)
Testis migrans
Q55.3

Atresi av sædleder (ductus deferens)

Q55.4

Andre medfødte misdannelser i sædleder (ductus deferens), bitestikkel
(epididymis), sædblære (vesicula seminalis) og blærehalskjertel (prostata)

Aplasi av eller manglende:
blærehalskjertel (prostata)
sædstreng (funiculus spermaticus)

Medfødt misdannelse i sædleder, bitestikkel, sædblære og blærehalskjertel INA
Q55.5

Medfødt mangel på og aplasi av penis

Q55.6

Andre medfødte misdannelser i penis

Hypoplasi av penis
Krumning av penis (lateral)
Medfødt misdannelse i penisINA
Torsjon av penis
Q55.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i mannlige kjønnsorganer

Q55.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i mannlige kjønnsorganer

Medfødt:
• anomali ) INA i mannlige kjønnsorganer
• deformitet )

Q56

Ubestemmelig kjønn og pseudohermafrodittisme
Ekskl: pseudohermafrodittisme:
kvinnelig, med binyrebarkforstyrrelse (E25.-)
mannlig, med androgen resistens (E34.5)
med spesifisert kromosomavvik (Q96-Q99)

Q56.0

Hermafrodittisme, ikke klassifisert annet sted

Ovotestis
Q56.1

Mannlig pseudohermafrodittisme, ikke klassifisert annet sted

Mannlig pseudohermafrodittisme INA
Q56.2

Kvinnelig pseudohermafrodittisme, ikke klassifisert annet sted

Kvinnelig pseudohermafrodittisme INA
Q56.3

Uspesifisert pseudohermafrodittisme

Q56.4

Uspesifisert ubestemmelig kjønn

Tvetydig kjønnsorgan

Medfødte misdannelser i urinsystemet (Q60-Q64)
Q60

Agenesi av nyre og andre reduksjonsdefekter i nyre (ren)
Inkl: atrofi av nyre:
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infantil
medfødt

medfødt mangel på nyre
Q60.0

Agenesi av nyre, unilateral

Q60.1

Agenesi av nyre, bilateral

Q60.2

Uspesifisert agenesi av nyre

Q60.3

Hypoplasi av nyre, unilateral

Q60.4

Hypoplasi av nyre, bilateral

Q60.5

Uspesifisert hypoplasi av nyre

Q60.6

Potters syndrom

Q61

Cystenyresykdom
Ekskl: nyrecyste (N28.1)

Potters syndrom (Q60.6)
Q61.0

Medfødt enkel nyrecyste

Medfødt nyrecyste (enkel)
Q61.1

Cystenyre, autosomal recessiv

Cystenyre, infantil type
Q61.2

Cystenyre, autosomal dominant

Cystenyre, voksen type
Q61.3

Uspesifisert cystenyre

Q61.4

Dysplasi av nyre

Multicystisk:
dysplastisk nyre
nyresykdom
nyredysplasi
Ekskl: cystenyre (Q61.1-Q61.3)

Q61.5

Medullær cystenyre

Svampnyre INA
Q61.8

Annen spesifisert cystenyresykdom

Fibrocystisk:
nyre
nyredegenerasjon eller -sykdom

Q61.9

Uspesifisert cystenyresykdom

Meckel-Grubers syndrom

Q62

Medfødte obstruktive defekter i nyrebekken (pelvis renalis) og
medfødte misdannelser i urinleder (ureter)

Q62.0

Medfødt hydronefrose

Q62.1

Atresi og stenose av urinleder

Medfødt okklusjon eller obstruksjon av:
overgang mellom nyrebekken og urinleder
overgang mellom urinleder og urinblære
urinleder

Ugjennomtrengelig urinleder
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Medfødt megaloureter

Medfødt dilatasjon av urinleder
Q62.3

Andre obstruktive defekter i nyrebekken og urinleder

Medfødt ureterocele
Q62.4

Agenesi av urinleder

Manglende urinleder
Q62.5

Duplikasjon av urinleder
Aksessorisk ) urinleder
Dobbel

Q62.6

)

Malposisjon av urinleder
Avvik

)

Ektopisk

) (av) urinleder eller urinlederåpning

Forskyvning

)

Implantasjon, anomal )

Q62.7

Medfødt vesikoureterorenal refluks

Q62.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinleder

Anomali i urinleder INA

Q63

Andre medfødte misdannelser i nyre (ren)
Ekskl: medfødt nefrotisk syndrom (N04.-)

Q63.0

Aksessorisk nyre

Q63.1

Lobulær nyre, sammenvokst nyre og hesteskonyre

Q63.2

Ektopisk nyre

Malrotasjon av nyre
Medfødt feilplassert nyre
Q63.3

Hyperplastisk nyre og kjempenyre

Q63.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nyre

Medfødt nyresten
Q63.9

Q64

Uspesifisert medfødt misdannelse i nyre

Andre medfødte misdannelser i urinsystemet

Q64.0

Epispadi
Ekskl: hypospadi (Q54.-)

Q64.1

Ekstrofi av urinblære

Ectopia vesicae
Ekstroversjon av urinblære
Q64.2

Medfødte uretraklaffer i bakre del av urinrør (Amussats valvula)

Q64.3

Annen medfødt atresi og stenose av urinrør (urethra) og blærehals

Medfødt:
Blærehalsobstruksjon
Meatusstenose

Striktur av:
urinrør
urinrørsåpning i blære
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ytre urinrørsåpning (meatus urinarius)

Ugjennomtrengelig urinrør
Q64.4

Misdannelse i urachus

Urachuscyste
Urachusprolaps
Åpen urachus
Q64.5

Medfødt mangel på urinblære (vesica urinaria) og urinrør (urethra)

Q64.6

Medfødt blæredivertikkel

Q64.7

Andre medfødte misdannelser i urinblære og urinrør

Aksessorisk:
blære
urinrør

Dobbel(t):
urinrør
ytre urinrørsåpning (meatus urinarius)

Medfødt:
blærebrokk
misdannelse i blære eller urinrør INA
proplaps av:
blære(slimhinne)
urinrør
ytre urinrørsåpning (meatus urinarius)
uretrorektal fistel

Q64.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i urinsystemet

Q64.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet

Medfødt:
• anomali ) INA i urinsystemet
• deformitet )

Medfødte misdannelser og deformiteter i muskelskjelettsystemet (Q65-Q79)
Q65

Medfødte deformiteter i hofte (coxa)
Ekskl: kneppende hofte (R29.4)

Q65.0

Medfødt dislokasjon av hofte, unilateral

Q65.1

Medfødt dislokasjon av hofte, bilateral

Q65.2

Uspesifisert medfødt dislokasjon av hofte

Q65.3

Medfødt subluksasjon av hofte, unilateral

Q65.4

Medfødt subluksasjon av hofte, bilateral

Q65.5

Uspesifisert medfødt subluksasjon av hofte

Q65.6

Ustabil hofte

Lukserbar hofte
Sublukserbar hofte
Q65.8

Andre spesifiserte medfødte deformiteter i hofte

Anteversjon av lårhals
Medfødt coxa:
valga
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vara

Medfødt dysplasi av acetabulum
Q65.9

Q66

Uspesifisert medfødt deformitet i hofte

Medfødte deformiteter i fot
Ekskl: reduksjonsdefekter i fot (Q72.-)

valgusdeformitet (ervervet) (M21.0)
varusdeformitet (ervervet) (M21.1)
Q66.0

Pes equinovarus(talipes equinovarus)

Q66.1

Pes calcaneovarus

Q66.2

Metatarsus varus

Q66.3

Andre medfødte varusdeformiteter i fot

Hallux varus, medfødt
Q66.4

Pes calcaneovalgus

Q66.5

Medfødt plattfot (pes planus)

Plattfot:
medfødt
spastisk (utovervendt)
stiv

Q66.6

Andre medfødte valgusdeformiteter i fot

Metatarsus valgus
Q66.7

Pes cavus

Q66.8

Andre spesifiserte medfødte deformiteter i fot

Hammertå, medfødt
Klumpfot INA
Talipes:
asymmetrisk
INA

Tarsalkoalisjon (tarsal coalitio)
Vertikalt vristben
Q66.9

Q67

Uspesifisert medfødt deformitet i fot

Medfødte deformiteter i muskler og skjelett i hode (caput), ansikt
(facies), ryggsøyle (columna vertebralis) og brystkasse (thorax)
Ekskl: medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.-

Potters syndrom (Q60.6)
Q67.0

Ansiktsasymmetri

Q67.1

Ansiktskompresjon

Q67.2

Dolikocefali

Q67.3

Plagiocefali

Q67.4

Andre medfødte deformiteter i skalle, ansikt og kjeve

Halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansikt
Kranieimpresjoner
Medfødt flat eller skjev nese
Medfødt skjev neseskillevegg
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Ekskl: dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)

syfilitisk sadelnese (A50.5)
Q67.5

Medfødt deformitet i ryggsøyle

Medfødt skoliose:
postural
INA
Ekskl: infantil idiopatisk skoliose (M41.0)

skoliose som skyldes medfødt knokkelmisdannelse (Q76.3)
Q67.6

Pectus excavatum

Medfødt traktbryst
Q67.7

Pectus carinatum

Medfødt fuglebryst
Q67.8

Andre spesifiserte medfødte deformiteter i brystkasse

Medfødt deformitet i brystvegg INA

Q68

Andre medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem
Ekskl: reduksjonsdefekter i ekstremitet(er) (Q71-Q73)

Q68.0

Medfødt deformitet i skrå halsmuskel (musculus sternocleidomastoideus)

Kontraktur av skrå halsmuskel
Medfødt (sternocleidomastoid) torticollis
Sternomastoideustumor (medfødt)
Q68.1

Medfødt deformitet i hånd

Medfødt klumpfinger
Medfødt spadehånd
Q68.2

Medfødt deformitet i kne

Medfødt:
genu recurvatum
luksasjon av kne

Q68.3

Medfødt krumning av lårben (femur)
Ekskl: anteversjon av lårhals (Q65.8)

Q68.4

Medfødt krumning av skinneben (tibia) og leggben (fibula)

Q68.5

Medfødt krumning av lange knokler i underekstremitet, uspesifisert

Q68.8

Andre spesifiserte medfødte deformiteter i muskel-skjelettsystem

Medfødt:
deformitet i:
albue
krageben (clavicula)
skulderblad (scapula)
underarm
dislokasjon av:
albue
skulder

Q69

Polydaktyli

Q69.0

Overtallige fingre

Q69.1

Overtallig tommel
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Overtallige tær

Overtallig stortå (hallux)
Q69.9

Uspesifisert polydaktyli

Overtallige fingre eller tær INA

Q70
Q70.0

Syndaktyli
Sammenvokste fingre

Komplisert syndaktyli av fingre med synostose
Q70.1

Svømmehud mellom fingre

Ukomplisert syndaktyli av fingre uten synostose
Q70.2

Sammenvokste tær

Komplisert syndaktyli av tær med synostose
Q70.3

Svømmehud mellom tær

Ukomplisert syndaktyli av tær uten synostose
Q70.4

Polysyndaktyli

Q70.9

Uspesifisert syndaktyli

Symfalangi INA

Q71

Reduksjonsdefekter i overekstremitet

Q71.0

Medfødt fullstendig mangel på overekstremitet(er)

Q71.1

Medfødt mangel på overarm og underarm med hånd til stede

Q71.2

Medfødt mangel på både underarm og hånd

Q71.3

Medfødt mangel på hånd og fingre

Q71.4

Longitudinal reduksjonsdefekt i radius

Klumphånd (medfødt)
Radial klumphånd
Q71.5

Longitudinal reduksjonsdefekt i ulna

Q71.6

Spaltehånd

Q71.8

Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i overekstremitet(er)

Medfødt forkorting av overekstremitet
Q71.9

Q72

Uspesifisert reduksjonsdefekt i overekstremitet

Reduksjonsdefekter i underekstremitet

Q72.0

Medfødt fullstendig mangel på underekstremitet(er)

Q72.1

Medfødt mangel på lår og legg med fot til stede

Q72.2

Medfødt mangel på både legg og fot

Q72.3

Medfødt mangel på fot og tær

Q72.4

Longitudinal reduksjonsdefekt i lårben (femur)

Proksimal fokal femurdefekt
Q72.5

Longitudinal reduksjonsdefekt i skinneben (tibia)

Q72.6

Longitudinal reduksjonsdefekt i leggben (fibula)

Q72.7

Kløvd fot

Q72.8

Andre spesifiserte reduksjonsdefekter i underekstremitet(er)
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Medfødt forkorting av underekstremitet(er)
Q72.9

Q73
Q73.0

Uspesifisert reduksjonsdefekt i underekstremitet

Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet
Medfødt mangel på uspesifisert(e) ekstremitet(er)

Ameli INA
Q73.1

Fokomeli, uspesifisert(e) ekstremitet(er)

Fokomeli INA
Q73.8

Andre reduksjonsdefekter i uspesifisert(e) ekstremitet(er)

Longitudinal reduksjonsdefekt i uspesifisert(e) ekstremitet(er)
Ektromeli INA

)

Hemimeli INA

) av ekstremitet(er) INA

Reduksjonsdefekt )

Q74

Andre medfødte misdannelser i ekstremitet(er)
Ekskl: polydaktyli (Q69.-)

reduksjonsdefekt i ekstremitet (Q71-Q73)
syndaktyli (Q70.-)
Q74.0

Andre medfødte misdannelser i overekstremitet(er), inkludert skulderbue

Aksessoriske håndrotsben
Dysostosis cleidocranialis
Madelungs deformitet
Makrodaktyli (fingre)
Medfødt pseudartrose i krageben (clavicula)
Radioulnar synostose
Sprengels deformitet
Trifalangeal tommel
Q74.1

Medfødt misdannelse i kne

Medfødt:
dislokasjon av kneskål
genu:
valgum
varum
mangel på kneskål (patella)

Rudimentær kneskål
Ekskl: medfødt:
dislokasjon av kne (Q68.2)
genu recurvatum(Q68.2)

onycho-osteodysplasia(Q87.2)
Q74.2

Andre medfødte misdannelser i underekstremitet(er), inkludert bekken

Medfødt:
fusjon av sakroiliakalledd
misdannelse (av):
ankel(ledd)
sakroiliakal(ledd)
Ekskl: anteversjon av lårben (hals) (Q65.8)

Q74.3

Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i ekstremitet(er)
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Uspesifisert medfødt misdannelse i ekstremitet(er)

Medfødt anomali i ekstremitet(er) INA

Q75

Andre medfødte misdannelser i hjerneskalle og ansiktsknokler
Ekskl: deformiteter i muskler og skjelett i hode og ansikt (Q67.0-Q67.4)

dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)
medfødt misdannelse i ansikt INA(Q18.-)
medfødte misdannelsessyndromer klassifisert i Q87.skalledefekter i tilknytning til medfødte anomalier i hjernen slik som:
anencephalus(Q00.0)
encefalocele (Q01.-)
hydrocephalus(Q03.-)
mikrencefalon (Q02)

Q75.0

Kraniosynostose

Akrocefali
Oksycefali
Trigonocefali
Ufullkommen sammenvoksing av skalle
Q75.1

Kraniofacial dysostose (dysostosis craniofacialis)

Crouzons sykdom
Q75.2

Hyperteleorisme

Q75.3

Makrocefali

Q75.4

Mandibulofacial dysostose

Syndrom:
Franceschetti
Treacher Collins

Q75.5

Okulomandibulær dysostose

Q75.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerneskalle og ansiktsknokler

Fravær av skalleben , medfødt
Medfødt deformitet i panne
Platybasia
Q75.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerneskalle og ansiktsknokler

Medfødt anomali i:
ansiktsknokler INA
skalle INA

Q76

Medfødte misdannelser i ryggsøyle (columna vertebralis) og
brystkasse (thorax)
Ekskl: medfødte deformiteter i muskler og skjelett i ryggsøyle og brystkasse (Q67.5-

Q67.8)
Q76.0

Spina bifida occulta
Ekskl: meningocele (spinal) (Q05.-)

spina bifida (aperta/cystica)(Q05.-)
Q76.1

Klippel-Feils syndrom

Cervikalt fusjonssyndrom
Q76.2

Medfødt spondylolistese

Medfødt spondylolyse
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Ekskl: spondylolistese (ervervet) (M43.1)

spondylolyse (ervervet) (M43.0)
Q76.3

Medfødt skoliose som skyldes medfødt knokkelmisdannelse

Hemivertebrafusjon eller svikt i segmentering med skoliose
Q76.4

Andre medfødte misdannelser i ryggsøyle, ikke forbundet med skoliose
Hemivertebra

) forbundet med skoliose

Misdannelse av ryggsøyle )

Medfødt:
•
•
•
•
•

)
kyfose
)
lordose
)
mangel på ryggvirvel
misdannelse av lumbosakral(ledd/-region) )
) uspesifisert eller ikke
sammenvokste ryggvirvler

Overtallig ryggvirvel )
Platyspondyli

Q76.5

)

Halsribbe

Overtallig ribbe i halsregion
Q76.6

Andre medfødte misdannelser i ribbe

Aksessorisk ribbe
Medfødt:
mangel på ribben
misdannelse av ribben INA
sammenvokst ribbe
Ekskl: Jeunes syndrom (Q77.2)

Q76.7

Medfødt misdannelse i brystben (sternum)

Dobbelt brystben
Medfødt mangel på brystben
Q76.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i brystkasse

Q76.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i brystkasse

Q77

Osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggsøyle
(columna vertebralis)
Ekskl: mukopolysakkaridose (E76.0-E76.3)

Q77.0

Akondrogenese

Hypokondrogenese
Q77.1

Tanatoforisk dvergvekst

Q77.2

Jeunes syndrom

«Short rib syndrome»
Torakal dysplasi med asfyksi
Q77.3

Chondrodysplasia punctata

Q77.4

Akondroplasi

Hypokondroplasi
Medfødt osteosklerose
Q77.5

Diastrofisk dysplasi
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Kondroektodermal dysplasi

Ellis-van Crevelds syndrom
Q77.7

Spondyloepifyseal dysplasi

Q77.8

Annen spesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og
ryggsøyle

Q77.9

Uspesifisert osteokondrodysplasi med vekstdefekter i rørknokler og ryggsøyle

Q78
Q78.0

Annen osteokondrodysplasi
Osteogenesis imperfecta

Benskjørhet
Osteopsatyrosis
Q78.1

Polyostotisk fibrøs dysplasi (dysplasia polyostotica fibrosa)

Albrights syndrom
Q78.2

Osteopetrose

Albers-Schönbergs syndrom
Q78.3

Progressiv diafysær dysplasi

Dysplasia diaphysealis
Camurati-Engelmanns syndrom
Q78.4

Enkondromatose

Maffuccis syndrom
Olliers sykdom
Q78.5

Metafyseal dysplasi (dysplasia metaphysealis)

Pyles syndrom
Q78.6

Multippel medfødt eksostose

Diafyseal aklasi
Q78.8

Annen spesifisert osteokondrodysplasi

Osteopoikilose
Q78.9

Uspesifisert osteokondrodysplasi

Kondrodystrofi INA
Osteodystrofi INA

Q79

Medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: medfødt (sternomastoid) torticollis(Q68.0)

Q79.0

Medfødt mellomgulvsbrokk (hernia diaphragmatica)
Ekskl: medfødt hiatushernie (Q40.1)

Q79.1

Andre medfødte misdannelser i mellomgulv (diaphragma)

Eventrasjon av mellomgulv
Manglende mellomgulv
Medfødt misdannelse av mellomgulv INA
Q79.2

Exomphalos og omphalocele

Navlesnorsbrokk
Ekskl: navlebrokk (K42.-)
Q79.3
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Q79.4

«Prune belly»-syndrom

Q79.5

Andre medfødte misdannelser i bukvegg
Ekskl: navlebrokk (K42.-)

Q79.6

Ehlers-Danlos' syndrom

Q79.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i muskel-skjelettsystem

Aksessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Manglende:
muskel
sene

Medfødt(e):
forkorting av sene
konstringerende bånd

Polands syndrom
Q79.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i muskel-skjelettsystem

Medfødt:
• anomali INA ) i muskel-skjelettsystem INA
• deformitet INA )

Andre medfødte misdannelser (Q80-Q89)
Q80

Medfødt iktyose (ichthyosis congenita)
Ekskl: Refsums sykdom (G60.1)

Q80.0

Ichthyosis vulgaris

Q80.1

X-bundet iktyose

Q80.2

Lamellær iktyose

Kollodiumbaby
Q80.3

Medfødt bulløs iktyosiform erytrodermi

Q80.4

Harlekinfoster

Q80.8

Annen spesifisert medfødt iktyose

Q80.9

Uspesifisert medfødt iktyose

Q81

Epidermolysis bullosa

Q81.0

Epidermolysis bullosa simplex
Ekskl: Cockaynes syndrom (Q87.1)

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis

Herlitz' syndrom
Q81.2

Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Annen spesifisert epidermolysis bullosa

Q81.9

Uspesifisert epidermolysis bullosa

Q82

Andre medfødte misdannelser i hud (cutis)
Ekskl: enteropatisk akrodermatitt (E83.2)

medfødt erytropoietisk porfyri (E80.0)
pilonidalcyste eller -sinus (L05.-)
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Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom (Q85.8)
Q82.0

Arvelig lymfødem

Q82.1

Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocytose

Urticaria pigmentosa
Ekskl: ondartet mastocytose (C96.2)
Q82.3

Incontinentia pigmenti

Q82.4

Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)
Ekskl: Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q82.5

Medfødt ikke-neoplastisk nevus

Fødselsmerke INA
Nevus:
flammeus
jordbærportvinssanguinøs
vaskulær INA
verrukøs
Ekskl: «café au lait»-flekker (L81.3)

lentigo(L81.4)
nevus:
araneus(I78.1)
edderkopp- (I78.1)
melanocyttisk (D22.-)
pigmentert (D22.-)
stjerne- (I78.1)
INA(D22.-)

Q82.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud

Aksessoriske hudfliker
Arvelig palmar og plantar keratose
Cutis laxa (hyperelastica)
Dermatoglyfiske anomalier
Follikulær keratose (keratosis follicularis)[Dariers sykdom]
Godartet familiær pemfigus (pemphigus familiaris benignus)[Hailey-Hailey]
Unormale håndflatefurer
Ekskl: Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)
Q82.9

Q83

Uspesifisert medfødt misdannelse i hud

Medfødte misdannelser av bryst (mamma)
Ekskl: manglende brystmuskel (Q79.8)

Q83.0

Medfødt mangel på bryst med manglende brystvorte

Q83.1

Aksessorisk bryst

Overtallig bryst
Q83.2

Manglende brystvorte

Q83.3

Aksessorisk brystvorte

Overtallig brystvorte
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Andre spesifiserte medfødte misdannelser av bryst

Brysthypoplasi
Q83.9

Q84
Q84.0

Uspesifisert medfødt misdannelse av bryst

Andre medfødte misdannelser i hud og underhud
Medfødt alopesi

Medfødt atrikose
Q84.1

Medfødte morfologiske forstyrrelser av hår, ikke klassifisert annet sted

Monilethrix
Perlehår
Pili annulati
Ekskl: Menkes sykdom (E83.0)
Q84.2

Andre medfødte misdannelser av hår

Medfødt:
hypertrikose
misdannelse av hår INA

Persisterende lanugohår
Q84.3

Medfødt mangel på negler (anonychia)
Ekskl: onycho-osteodysplasia(Q87.2)

Q84.4

Medfødt leukonyki

Q84.5

Forstørrede og hypertrofiske negler

Medfødt onychauxis
Pakyonyki (pachyonychia)
Q84.6

Andre medfødte misdannelser av negler

Medfødt:
klumpnegl
koilonyki
misdannelse av negl INA

Q84.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud og underhud

Aplasia cutis congenita
Q84.9

Uspesifisert medfødt misdannelse i hud og underhud

Medfødt:
• anomali INA ) i hud og underhud INA
• deformitet INA )

Q85

Fakomatoser, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: ataksi med teleangiektasi [Louis-Bar](G11.3)

familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom](G90.1)
Q85.0

Nevrofibromatose (ikke-ondartet)

Norske 5.tegnskoder for frivillig underinndeling.
Q85.01 Nevrofibromatose type 1
Von Recklinghausens sykdom
Q85.02 Nevrofibromatose type 2
Q85.1

Tuberøs sklerose

Bournevilles sykdom
Epiloia
Direktoratet for e-helse
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Andre spesifiserte fakomatoser, ikke klassifisert annet sted

Syndrom:
Peutz-Jeghers
Sturge-Weber(-Dimitri)s
von Hippel-Lindaus
Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q85.9

Uspesifisert fakomatose

HamartosisINA

Q86

Medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene
årsaker, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: ikke-teratogene effekter av substanser overført via morkake eller morsmelk

(P04.-)
jodmangelrelatert hypotyreoidisme (E00-E02)
Q86.0

Føtalt alkoholsyndrom (dysmorft)

Q86.1

Føtalt hydantoinsyndrom

Meadows syndrom
Q86.2

Dysmorfisme som skyldes warfarin

Q86.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente
eksogene årsaker

Q87

Andre spesifiserte misdannelsessyndromer som påvirker flere
organer

Q87.0

Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende

Akrocefalopolysyndaktyli
Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Cryptophthalmus-syndrom
Cyklopi
Syndrom:
Goldenhar
Moebius
oro-facio-digitalt
Robin

«Whistling face»
Q87.1

Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig fører til kortvoksthet

Syndrom:
Aarskog
Cockayne
De Lange
Dubowitz
Noonan
Prader-Willi
Robinow-Silverman-Smith
Russel-Silver
Seckel
Smith-Lemli-Opitz
Ekskl: Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q87.2

Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter

Syndrom:
ICD-10
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Holt-Oram
Klippel-Trénaunay-Weber
«nail patella»
onycho-osteodysplasia
Rubinstein-Taybi
sirenomeli
trombocytopeni med manglende radius[TAR]
VATER

Q87.3

Medfødte misdannelsessyndromer som omfatter tidlig eksessiv vekst

Syndrom:
Beckwith-Wiedemann
Sotos
Weaver

Q87.4

Marfans syndrom

Q87.5

Andre medfødte misdannelsessyndromer med andre skjelettforandringer

Q87.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer, ikke klassifisert annet sted

Syndrom:
Alport
Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
Zellweger

Q89
Q89.0

Andre medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted
Medfødte misdannelser i milt

Aspleni (medfødt)
Medfødt splenomegali
Ekskl: isomeri i auricula atrii (med aspleni eller polyspleni) (Q20.6)
Q89.1

Medfødte misdannelser i binyre (glandula suprarenalis)
Ekskl: medfødt binyrebarkhyperplasi (E25.0)

Q89.2

Medfødte misdannelser i andre endokrine kjertler

Ductus thyreoglossus persistens
Medfødt misdannelse av biskjoldbrusk- eller skjoldbruskkjertel
Thyreoglossuscyste
Q89.3

Situs inversus

Dekstrokardi med situs inversus
Situs inversus eller transversus:
abdominalis
thoracalis

Speilvendt forkammer med situs inversus
Transposisjon av indre organer:
abdominal
torakal
Ekskl: dekstrokardi INA(Q24.0)

levokardi (Q24.1)
Q89.4

Sammenvokste tvillinger

Dobbelt monstrum
Sammenvokst hode (craniopagus)
Sammenvokst seteparti (pygopagus)
Sammenvokst toraks (thoracopagus)
To hoder (dicephalus)
Direktoratet for e-helse
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Flere medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted

Flere medfødte:
anomalier INA
deformiteter INA

Monstrum INA
Ekskl: medfødte misdannelsessyndromer som påvirker flere systemer (Q87.-)
Q89.8

Andre spesifiserte medfødte misdannelser

Q89.9

Uspesifisert medfødt misdannelse

Medfødt:
anomali INA
deformitet INA

Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted (Q90-Q99)
Q90

Downs syndrom

Q90.0

Trisomi 21, meiotisk nondisjunksjon

Q90.1

Trisomi 21, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q90.2

Trisomi 21, translokasjon

Q90.9

Uspesifisert Downs syndrom

Trisomi 21 INA

Q91

Edwards' syndrom og Pataus syndrom

Q91.0

Trisomi 18, meiotisk nondisjunksjon

Q91.1

Trisomi 18, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q91.2

Trisomi 18, translokasjon

Q91.3

Uspesifisert Edwards' syndrom

Q91.4

Trisomi 13, meiotisk nondisjunksjon

Q91.5

Trisomi 13, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q91.6

Trisomi 13, translokasjon

Q91.7

Uspesifisert Pataus syndrom

Q92

Andre trisomier og partielle trisomier av autosomer, ikke klassifisert
annet sted
Inkl: ubalanserte translokasjoner og tilheftninger
Ekskl: trisomier av kromosom 13, 18, 21 (Q90-Q91)

Q92.0

Trisomi, meiotisk nondisjunksjon

Q92.1

Trisomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q92.2

Større partiell trisomi

Hel arm eller mer duplisert
Q92.3

Mindre partiell trisomi

Mindre enn hel arm duplisert
Q92.4

Duplikasjoner sett kun ved prometafase

Q92.5

Duplikasjoner med andre komplekse rearrangement

Q92.6

Ekstra markør-kromosomer
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Q92.7

Triploidi og polyploidi

Q92.8

Andre spesifiserte trisomier og partielle trisomier av autosomer

Q92.9

Uspesifisert trisomi og partiell trisomi av autosomer

Q93

Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted

Q93.0

Monosomi, meiotisk nondisjunksjon

Q93.1

Monosomi, mosaikk (mitotisk nondisjunksjon)

Q93.2

Kromosom erstattet med ring eller disentrisk kromosom

Q93.3

Delesjon av kort arm på kromosom 4

Wolff-Hirschorns syndrom
Q93.4

Delesjon av kort arm på kromosom 5

«Cri-du-chat»-syndrom
Q93.5

Andre delesjoner av del av kromosom

Angelmans syndrom
Q93.6

Delesjoner kun sett ved prometafase

Q93.7

Delesjoner med andre komplekse rearrangementer

Q93.8

Andre spesifiserte delesjoner av autosomer

Q93.9

Uspesifisert delesjon av autosomer

Q95

Balanserte rearrangementer og strukturelle markører, ikke
klassifisert annet sted
Inkl: Robertsonske og balanserte resiproke translokasjoner og insersjoner

Q95.0

Balansert translokasjon og insersjon hos normalt individ

Q95.1

Kromosom-inversjon hos normalt individ

Q95.2

Balanserte autosomale rearrangementer hos unormalt individ

Q95.3

Balanserte rearrangementer mellom autosom og kjønnskromosom hos unormalt
individ

Q95.4

Individer med markør-heterokromatin

Q95.5

Individer med autosomalt fragilt sted

Q95.8

Andre spesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører

Q95.9

Uspesifiserte balanserte rearrangementer og strukturelle markører

Q96

Turners syndrom
Ekskl: Noonans syndrom (Q87.1)

Q96.0

Karyotype 45,X

Q96.1

Karyotype 46,X iso (Xq)

Q96.2

Karyotype 46,X med unormalt kjønnskromosom, unntatt iso (Xq)

Q96.3

Mosaikk, 45,X/46,XX eller XY

Q96.4

Mosaikk, 45,X/annen cellelinje med unormalt kjønnskromosom

Q96.8

Andre spesifiserte varianter av Turners syndrom

Q96.9

Uspesifisert Turners syndrom

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

Q97

539

Andre kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: Turners syndrom (Q96.-)

Q97.0

Karyotype 47,XXX

Q97.1

Kvinne med mer enn tre X-kromosomer

Q97.2

Mosaikkceller, linjer med forskjellig antall X-kromosomer

Q97.3

Kvinne med 46,XY karyotype

Q97.8

Andre spesifiserte kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype

Q97.9

Uspesifisert kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype

Q98

Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype, ikke klassifisert
annet sted

Q98.0

Klinefelters syndrom karyotype 47,XXY

Q98.1

Klinefelters syndrom, mann med mer enn to X-kromosomer

Q98.2

Klinefelters syndrom, mann med 46,XX karyotype

Q98.3

Annen mann med 46,XX karyotype

Q98.4

Uspesifisert Klinefelters syndrom

Q98.5

Karyotype 47,XYY

Q98.6

Mann med strukturelt avvikende kjønnskromosom

Q98.7

Mann med kjønnskromosom-mosaikk

Q98.8

Annet spesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype

Q98.9

Uspesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype

Q99
Q99.0

Andre kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted
Kimære (chimaera) 46,XX/46,XY

Kimære 46,XX/46,XY ekte hermafroditt
Q99.1

46,XX ekte hermafroditt

46,XX med strekgonader
46,XY med strekgonader
Ren gonadedysgenesi
Q99.2

Fragilt X-kromosom

Fragil X-syndrom
Q99.8

Andre spesifiserte kromosomavvik

Q99.9

Uspesifisert kromosomavvik

ICD-10
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Kapittel XVIII
Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn,
ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
Merk: Dette kapitlet innbefatter symptomer, tegn og unormale resultater av kliniske eller andre

undersøkelser, og ufullstendig angitte tilstander der det ikke foreligger en diagnose som
kan klassifiseres annet sted.
Symptomer som peker forholdsvis bestemt mot en gitt diagnose har fått tildelt en kategori i ett av de
andre kapitlene i denne klassifikasjonen. Kategoriene i dette kapitlet inkluderer ubestemte tilstander
og symptomer som peker omtrent like mye i retning av to eller flere sykdommer, eller to eller flere
organsystemer, uten at det foreligger undersøkelser som gjør en endelig diagnose mulig. Praktisk
talt alle kategorier i dette kapitlet kan gis tilføyelsen «INA» eller «av ukjent etiologi» eller
«forbigående». Underkategorier med fjerdetegn .8 er opprettet for andre relevante symptomer som
ikke kan plasseres annet sted i klassifikasjonen. Tilstander og symptomer som er inkludert i
kategoriene R00-R99, består av: a) tilfeller der det ikke kan stilles noen mer spesifikk diagnose selv
etter at alle opplysninger om tilfellet er gjennomgått, b) symptomer som forelå ved første kontakt,
men som var forbigående, slik at årsakene ikke kunne bestemmes, c) foreløpige diagnoser hos en
pasient som ikke møtte til ytterligere undersøkelse eller behandling, d) tilfeller som ble henvist
annet sted for undersøkelse eller behandling før diagnosen kunne stilles, e) tilfeller der en mer
presis diagnose ikke var mulig av andre grunner, f) visse symptomer som representerer viktige
problemer i medisinsk behandling, og som det kan være ønskelig å klassifisere i tillegg til en kjent
årsak.
Ekskl: unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)
Kategoriblokker
R00-R09 Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
R10-R19 Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken
R20-R23 Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev
R25-R29 Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
R30-R39 Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene
R40-R46 Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og
atferd
R47-R49 Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme
R50-R69 Generelle symptomer og tegn
R70-R79 Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose
R80-R82 Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose
R83-R89 Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose
R90-R94 Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose
R95-R99 Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker

Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og
åndedrettssystemet (R00-R09)
R00

Unormale hjerteslag
Ekskl: abnormiteter med begynnelse i perinatalperioden (P29.1)

spesifisert arytmi (I47-I49)
R00.0

Uspesifisert takykardi
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Rask hjerteaksjon
Takykardi:
sinoaurikulær INA
sinus INA

R00.1

Uspesifisert bradykardi

Langsom hjerteaksjon
Bradykardi:
sinoatrial
sinus
vagus

Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
R00.2

Palpitasjon

Ubehagelig hjertebank
R00.8

R01

Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag

Bilyd og andre hjertelyder
Ekskl: med begynnelse i perinatalperioden (P29.8)

R01.0

Godartet og uskyldig hjertebilyd

Funksjonell bilyd
R01.1

Uspesifisert bilyd

Hjertelyd INA
Systolisk bilyd INA
R01.2

Andre hjertelyder

Gnidningslyd over hjertet
Hjertedempning, forstørret eller forminsket

R02

Gangren, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: gangren med visse lokalisasjoner

gangren ved:
andre sykdommer i perifere kar (I73.-)
aterosklerose (I70.2)
diabetes mellitus(E10-E14 med felles fjerdetegn .5)

gassgangren (A48.0)
pyoderma gangrenosum(L88)

R03
R03.0

Unormal blodtrykksmåling, uten diagnose
Forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose
Merk: Denne kategorien skal brukes til å registrere et tilfelle av forhøyet blodtrykk hos

en pasient som ikke tidligere har fått stilt diagnosen hypertensjon, eller for å
registrere et tilfeldig isolert funn.
R03.1

Uspesifikt lavt blodtrykk
Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)

hypotensjon (I95.-)
nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

R04
R04.0

Blødning fra luftveiene
Epistaxis

Neseblødning
ICD-10
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R04.1

Blødning fra svelget
Ekskl: hemoptyse (R04.2)

R04.2

Hemoptyse

Blodig oppspytt
Hoste med blødning
R04.8

Blødning fra andre spesifiserte lokalisasjoner i luftveiene

Lungeblødning INA
Ekskl: perinatal lungeblødning (P26.-)
R04.9

R05

Uspesifisert blødning fra luftveiene

Hoste
Ekskl: hoste med blødning (R04.2)

psykogen hoste (F45.3)

R06

Åndedrettsabnormiteter
Ekskl: respirasjonsstans (R09.2)

respirasjonssvikt (J96.-)
hos nyfødt (P28.5)

respiratorisk distressyndrom hos voksne (J80)
respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)
R06.0

Dyspné

Kortpustethet
Ortopne
Ekskl: transitorisk takypné hos nyfødt (P22.1)
R06.1

Stridor
Ekskl: laryngismus (stridulus)(J38.5)

medfødt laryngeal stridor(P28.8)
R06.2

Hvesende respirasjon

R06.3

Periodisk respirasjon

Cheyne-Stokes respirasjon
R06.4

Hyperventilering
Ekskl: psykogen hyperventilasjon (F45.3)

R06.5

Munnpusting

Snorking
Ekskl: munntørrhet INA(R68.2)
R06.6

Hikke
Ekskl: psykogen hikke (F45.3)

R06.7

Nysing

R06.8

Andre og uspesifiserte åndedrettsabnormiteter

Anfall av pustestans
Apné INA
Kvelningsfornemmelse
Sukking
Ekskl: apné hos nyfødt (P28.4)
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søvnapné (G47.3)
hos nyfødt (primær) (P28.3)

R07

Smerte i svelg og bryst
Ekskl: dysfagi (R13)

epidemisk myalgi (B33.0)
smerte i:
brystkjertel (N64.4)
hals(M54.2)

sår hals (akutt) INA(J02.9)
R07.0

Smerte i svelg

R07.1

Brystsmerte ved pusting

Smertefull respirasjon
R07.2

Prekordial smerte

R07.3

Annen brystsmerte

Smerte i fremre brystvegg INA
R07.4

R09

Uspesifisert brystsmerte

Andre symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og
åndedrettssystemet
Ekskl: respirasjonssvikt (J96.-)
hos nyfødt (P28.5)

respiratorisk distressyndrom (hos):
nyfødt (P22.-)
voksne (J80)

R09.0

Asfyksi
Ekskl: asfyksi (som skyldes):
fremmedlegeme i luftveier (T17.-)
fødsel (P21.-)
intrauterin (P20.-)
karbonmonoksid (T58)
traumatisk (T71)

R09.1

Pleuritt
Ekskl: pleuritt med effusjon (J90)

R09.2

Respirasjonsstans

Kardiorespiratorisk svikt
R09.3

Unormalt oppspytt
Rikelig

)

Unormal:

)

• farge ) (av) oppspytt
)
• lukt
• mengde )
Ekskl: blodig oppspytt (R04.2)

R09.8

Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og
åndedrettssystemet

Bryst(-):
ICD-10
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gnidningslyder
knatrelyder
ralling
unormal perkusjon

Karsus (arteriell)
Ralling
Svak puls

Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet
og buken (abdomen)(R10-R19)
Ekskl: gastrointestinal blødning (K92.0-K92.2)
hos nyfødt (P54.0-P54.3)

pylorusspasme (K31.3)
medfødt eller infantil (Q40.0)

symptomer fra kjønnsorganene:
hos kvinner (N94.-)
hos menn (N48-N50)

symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)
tarmobstruksjon (K56.-)
hos nyfødt (P76.-)

R10

Smerte i buk og bekken
Ekskl: dorsalgi (M54.-)

flatulens og beslektede tilstander (R14)
nyrekolikk (N23)
R10.0

Akutt abdomen

Akutt alvorlig magesmerte (generalisert/lokalisert/med abdominal stramming)
R10.1

Smerte lokalisert til øvre abdomen

Dyspepsi INA
Smerte i epigastriet
Ekskl: funksjonell dyspepsi (K30)
R10.2

Smerte i bekken og perineum

R10.3

Smerte lokalisert til andre deler av nedre abdomen

R10.4

Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken

Kolikk:
infantil
INA

Ømhet i abdomen INA

R11

Kvalme og oppkast
Ekskl: brekninger:
etter gastrointestinal kirurgi (K91.0)
hos nyfødt (P92.0)
sterke under svangerskap (O21.-)

hematemese (K92.0)
hos nyfødte (P54.0)

psykogen oppkast (F50.5)

R12

Halsbrann
Ekskl: dyspepsi INA (R10.1)
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funksjonell dyspepsi (K30)

R13

Dysfagi
Svelgebesvær

R14

Flatulens og beslektede tilstander
Abdominal distensjon (oppblåst)
Luftsmerte
Oppblåsthet
Oppstøt
Trommesyke (mage/tarm)
Ekskl: psykogen aerofagi (F45.3)

R15

Ufrivillig avføring
Enkoprese INA
Ekskl: av ikke-organisk opprinnelse (F98.1)

R16
R16.0

Hepatomegali og splenomegali, ikke klassifisert annet sted
Hepatomegali, ikke klassifisert annet sted

Hepatomegali INA
R16.1

Splenomegali, ikke klassifisert annet sted

Splenomegali INA
R16.2

Hepatomegali med splenomegali, ikke klassifisert annet sted

Hepatosplenomegali INA

R17

Uspesifisert gulsott (icterus)
Ekskl: gulsott hos nyfødt (P55, P57-P59)

R18

Ascites
Væske i bukhule

R19

Andre symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og
buken (abdomen)
Ekskl: akutt abdomen (R10.0)

R19.0

Hevelse, oppfylling og kul i buk og bekken

Diffus eller generalisert hevelse eller oppfylling:
i bekken INA
i navle
intraabdominal INA
Ekskl: abdominal distensjon (oppblåst) (R14)

ascites(R18)
R19.1

Unormale tarmlyder

Fravær av tarmlyder
Lyder fra hyperaktiv tarm
R19.2

Synlig peristaltikk

Hyperperistaltikk
R19.3

ICD-10
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Forandring i avføringsvane
Ekskl: forstoppelse (K59.0)

funksjonell diaré (K59.1)
R19.5

Annen unormal avføring

Klumpet avføring
Slim i avføring
Unormal avføringsfarge
Okkult blod i avføring
Ekskl: melena(K92.1)
hos nyfødt (P54.1)

R19.6

Dårlig ånde

R19.8

Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og
buken

Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev
(R20-R23)
R20

Forstyrrelser i hudens sansefornemmelser
Ekskl: dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall (F44.6)

psykogene forstyrrelser (F45.8)
R20.0

Anestesi i hud

R20.1

Hypoestesi i hud

R20.2

Parestesi i hud

Maurkryping
Kribling i hud
Prikking og brenning
Ekskl: akroparestesi (I73.8)
R20.3

Hyperestesi

R20.8

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i hudens følsomhet

R21

Utslett og annet uspesifikt hudutbrudd

R22

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul i hud og underhudsvev
Inkl: subkutane knuter (lokaliserte/overfladiske)
Ekskl: forstørrede lymfeknuter (R59.-)

hevelse i:
buk og bekken (R19.0)
ledd (M25.4)

lokalisert fedme (adipositas)(E65)
oppfylling og kul i:
bryst (mamma)(N63)
buk og bekken (R19.0)

unormale funn ved diagnostisk avbildning (R90-R93)
ødem (R60.-)
R22.0

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hode

R22.1

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på hals
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R22.2

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på trunkus

R22.3

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på overekstremitet

R22.4

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul på underekstremitet

R22.7

Lokalisert hevelse, oppfylling og kul med flere lokalisasjoner

R22.9

Uspesifisert lokalisert hevelse, oppfylling og kul

R23
R23.0

547

Andre hudforandringer
Cyanose
Ekskl: akrocyanose (I73.8)

cyanoseanfall hos nyfødt (P28.2)
R23.1

Blekhet

Klam hud
R23.2

Eksessiv rødming

Rubor
Ekskl: tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause (N95.1)

R23.3

Spontane blødninger i hud

Petekkier
Ekskl: ekkymoser hos foster og nyfødt (P54.5)
purpura(D69.-)
R23.4

Forandringer i hudstruktur
Avskalling )
Indurasjon ) i huden
Skjelling

)

Ekskl: epidermal fortykkelse INA(L85.9)

R23.8

Andre og uspesifiserte hudforandringer

Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og
muskel-skjelettsystemet (R25-R29)
R25

Unormale ufrivillige bevegelser
Ekskl: spesifikke bevegelsesforstyrrelser (G20-G26)

stereotype bevegelsesforstyrrelser (F98.4)
«tics» (F95.-)
R25.0

Unormale hodebevegelser

R25.1

Uspesifisert tremor
Ekskl: choreaINA(G25.5)

intensjonstremor (G25.2)
tremor:
essensiell (G25.0)
hysterisk (F44.4)

R25.2

Krampe og spasme
Ekskl: infantile spasmer (G40.4)

karpopedal spasme (R29.0)
R25.3
ICD-10

Fascikulasjoner
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«Twitching» INA
R25.8

R26

Andre og uspesifiserte unormale ufrivillige bevegelser

Unormal gange og bevegelighet
Ekskl: ataksi:
arvelig (G11.-)
lokomotorisk (syfilitisk) (A52.1)
INA(R27.0)

immobilitetssyndrom (paraplegisk) (M62.3)
R26.0

Ataktisk gange

Sjanglende gange
R26.1

Paretisk gange

Spastisk gange
R26.2

Vanskeligheter med å gå, ikke klassifisert annet sted

R26.3

Immobilitet

Sengeliggende
Rullestolsbundet
R26.8

Annen og uspesifisert unormal gange og bevegelighet

Ustødig på foten INA

R27

Annen koordinasjonssvikt
Ekskl: arvelig ataksi (G11.-)

ataktisk gange (R26.0)
vertigoINA(R42)
R27.0

Uspesifisert ataksi

R27.8

Annen og uspesifisert koordinasjonssvikt

R29
R29.0

Andre symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og
muskel-skjelettsystemet
Tetani

Karpopedal spasme
Ekskl: etter tyreoidektomi (E89.2)
hos nyfødt (P71.3)
hysterisk (F44.5)
paratyreoid (E20.9)
R29.1

Meningisme

R29.2

Unormal refleks
Ekskl: hyperaktiv svelgrefleks (J39.2)

unormal pupillerefleks (H57.0)
vasovagal reaksjon eller synkope (R55)
R29.3

Unormal holdning

R29.4

Kneppende hofte
Ekskl: medfødt hoftedeformitet (Q65)

R29.6

Falltendens ikke klassifisert annet sted
Inkl: Falltendens pga. høy alder eller andre uklare helseproblemer
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Ekskl: fall med skade (kode fra kapittel XIX med tilleggskode W0n)

gangvansker(R26.2)
svimmelhet(R42)
fall pga. sykdommer klassifisert annet sted
synkope og kollaps(R55)
R29.8

Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og
muskel-skjelettsystemet

Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene (R30-R39)
R30

Smerte i forbindelse med vannlating
Ekskl: psykogen smerte (F45.3)

R30.0

Dysuri

Smertefull og langsom vannlating
R30.1

Blæretenesme

R30.9

Uspesifisert smertefull vannlating

R31

Uspesifisert hematuri
Ekskl: tilbakevendende eller vedvarende hematuri ved glomerulære sykdommer (N02.-)

R32

Uspesifisert inkontinens
EnuresisINA
Ekskl: ikke-organisk enuresis(F98.0)
stressinkontinens og annen spesifisert urininkontinens (N39.3-N39.4)

R33

Urinretensjon

R34

Anuri og oliguri
Ekskl: som komplikasjon ved:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.4)
svangerskap, fødsel og barseltid (O26.8, O90.4)

R35

Polyuri
Hyppig vannlating
Nokturi
Ekskl: psykogen polyuri (F45.3)

R36

Utflod fra urinrøret (urethra)
Uretroré
Utflod fra penis

R39

Andre symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene

R39.0

Uroplani (extravasatio urinae)

R39.1

Andre vannlatingsproblemer

Delt urinstråle
Residualurin uten avløpshinder
Svak urinstråle
Treg igangsettelse av vannlating
R39.2
ICD-10

Ekstrarenal uremi
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Postrenal uremi
Prerenal uremi
R39.8

Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene

Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon,
persepsjon, emosjonell tilstand og atferd (R40-R46)
Ekskl: slike symptomer som er en del av mønsteret ved psykiske lidelser (F00-F99)

R40

Somnolens, stupor og koma
Ekskl: koma:
diabetisk (E10-E14 med felles fjerdetegn .0)
hepatisk (K72.-)
hos nyfødt (P91.5)
hypoglykemisk (ikke-diabetisk) (E15)
uremisk (N19)

R40.0

Somnolens

Søvnighet
R40.1

Stupor

Semikoma
Ekskl: stupor:
depressiv (F31-F33)
dissosiativ (F44.2)
kataton (F20.2)
manisk (F30.2)

R40.2

Uspesifisert koma

Bevisstløshet INA

R41

Andre symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og
bevissthet
Ekskl: dissosiative lidelser (F44.-)

R41.0

Uspesifisert desorientering

Forvirring INA
Ekskl: psykogen desorientering (F44.8)
R41.1

Anterograd amnesi

R41.2

Retrograd amnesi

R41.3

Annen amnesi

Amnesi INA
Ekskl: amnesisyndrom:
organisk (F04)
som skyldes bruk av psykoaktivt stoff (F10-F19 med felles fjerdetegn .6)

forbigående global amnesi (G45.4)
R41.8

R42

Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive
funksjoner og bevissthet

Svimmelhet
Svimmelhet INA
Ørhet

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

551

Ekskl: svimmelhetssyndromer (H81.-)

R43

Forstyrrelser i lukt og smak

R43.0

Anosmi

R43.1

Parosmi

R43.2

Parageusi

R43.8

Andre og uspesifiserte forstyrrelser i lukt og smak

Blandet forstyrrelse i både lukt og smak

R44

Andre symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner
og persepsjoner
Ekskl: forstyrrelse i hudens følsomhet (R20.-)

R44.0

Hørselshallusinasjoner

R44.1

Synshallusinasjoner

R44.2

Andre hallusinasjoner

R44.3

Uspesifiserte hallusinasjoner

R44.8

Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til generelle
sensasjoner og persepsjoner

R45
R45.0

Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand
Nervøsitet

Nervøs spenning
R45.1

Rastløshet og agitasjon

R45.2

Ulykkelighet

Bekymringer INA
R45.3

Demoralisering og apati

R45.4

Irritabilitet og sinne

R45.5

Fiendtlighet

R45.6

Fysisk voldelighet

R45.7

Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress

R45.8

Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand

Selvmordstanker (tendenser til)
Ekskl: tegn og symptomer som del av psykisk lidelse og/eller adferdsforstyrrelse (F00F99)

R46

Symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd

R46.0

Meget dårlig personlig hygiene

R46.1

Bisart personlig utseende

R46.2

Merkelig og uforklarlig opptreden

R46.3

Overaktivitet

R46.4

Langsom og dårlig reaksjonsevne
Ekskl: stupor(R40.1)

ICD-10
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R46.5

Mistenksomhet og påfallende unnvikenhet

R46.6

Overdreven engstelse og bekymring ved stressituasjoner

R46.7

Omstendelighet og ordgyteri som tåkelegger årsaken til kontakt

R46.8

Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
Inkl: selvneglisjering INA
Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)

Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme (R47R49)
R47

Taleforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: autisme (F84.0-F84.1)

løpsk tale (F98.6)
spesifikk utviklingsforstyrrelse av tale og språk (F80.-)
stamming (F98.5)
R47.0

Dysfasi og afasi
Ekskl: progressiv isolert afasi (G31.0)

R47.1

Dysartri og anartri

R47.8

Andre og uspesifiserte taleforstyrrelser

R48

Dysleksi og andre forstyrrelser i symbolfunksjoner, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: spesifikk utviklingsforstyrrelse av skoleferdigheter (F81.-)

R48.0

Dysleksi og aleksi

R48.1

Agnosi

R48.2

Apraksi

R48.8

Andre og uspesifiserte forstyrrelser av symbolfunksjoner

Agrafi
Akalkuli

R49

Stemmeforstyrrelser
Ekskl: psykogen stemmeforstyrrelse (F44.4)

R49.0

Dysfoni

Heshet
R49.1

Afoni

Tap av stemme
R49.2

Hypernasal og hyponasal røst

R49.8

Andre og uspesifiserte stemmeforstyrrelser

Stemmeforandring INA

Generelle symptomer og tegn (R50-R69)
R50

Feber av annen og ukjent årsak
Febris causae ignotae
Ekskl: barselpyreksi INA(O86.4)
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feber av ukjent årsak:
hos nyfødt (P81.9)
under fødsel (O75.2)

R50.2

Legemiddelutløst feber

Bruk om mulig ATC-kode for å angi legemiddel
R50.8

Annen spesifisert feber

Feber med frostanfall
Feber med kuldegysninger
Vedvarende feber
R50.9

Uspesifisert feber

Hyperpyreksi INA
Pyreksi INA
Ekskl: ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

R51

Hodepine
Ansiktssmerte INA
Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)
migrene og andre hodepinesyndromer (G43-G44)
trigeminusnevralgi (G50.0)

R52

Smerte, ikke klassifisert annet sted
Inkl: smerte som ikke kan henføres til noe enkelt organ eller kroppsdel
Ekskl: hodepine (R51)

kronisk smerteutløst personlighetssyndrom (F62.8)
nyrekolikk (N23)
smerte (i):
bekken og perineum(R10.2)
brystkjertel (N64.4)
brystregion (R07.1-R07.4)
buk (R10.-)
ekstremitet (M79.6)
ledd (M25.5)
lumbalregion (M54.5)
psykogen (F45.4)
rygg (M54.9)
ryggsøyle (M54.-)
skulder (M25.5)
svelg (R07.0)
tann (K08.8)
tunge (K14.6)
øre (H92.0)
øye (H57.1)

R52.0

Akutt smerte

R52.1

Kronisk intraktabel smerte

R52.2

Annen kronisk smerte

R52.9

Uspesifisert smerte

Generalisert smerte INA

R53
ICD-10
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Asteni INA
Debilitet:
kronisk
INA

Generell fysisk svekkelse
Sløvhet
Ekskl: postviralt utmattelsessyndrom (G93.3)
svakhet:
medfødt (P96.9)
senil (R54)

tretthetssyndrom (F48.0)
utbrenthet (Z73.0)
utmattelse og slitenhet (som skyldes/ved):
hete (T67.-)
kamptretthet (F43.0)
klimatisk påkjenning (T73.2)
nevrasteni (F48.0)
overdreven anstrengelse (T73.3)
senil asteni (R54)
svangerskap (O26.8)

R54

Senilitet
Alderdom ) uten opplysning om psykotisk lidelse
Høy alder )

«Frailty»
Senil:
asteni
svakhet
Ekskl: senil psykotisk lidelse (F03)

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)
sjokk:
etter operasjon (T81.1)
kardiogent (R57.0)
som komplikasjon ved eller etter:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
fødsel og forløsning (O75.1)
INA(R57.9)

synkope:
forårsaket av varme (T67.1)
psykogen (F48.8)

R56

Kramper, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: kramper og anfall:
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dissosiative (F44.5)
hos nyfødt (P90)
ved epilepsi (G40-G41)

R56.0

Feberkramper

R56.8

Andre og uspesifiserte kramper

Anfall INA
Krampeanfall INA

R57

Sjokk, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: sjokk (som skyldes)
anafylaktisk (som skyldes):
reaksjon på mat (T78.0)
serum (T80.5)
INA(T78.2)
anestesi (T88.2)
elektrisk (T75.4)
lynnedslag (T75.0)
obstetrisk (O75.1)
operativt inngrep (T81.1)
psykisk (F43.0)
som komplikasjon ved eller etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola
(O00-O07, O08.3)
traumatisk (T79.4)

toksisk sjokksyndrom (TSS)(A48.3)
R57.0

Kardiogent sjokk

R57.1

Hypovolemisk sjokk

R57.2

Septisk sjokk
Merk: Denne koden skal ikke brukes alene. Den er til bruk ved multippel koding som

tillegg til tilstanden som har forårsaket sjokket.
R57.8

Annet spesifisert sjokk

Sjokk som skyldes endotoksiner
R57.9

Uspesifisert sjokk

Perifer sirkulasjonssvikt INA

R58

Blødning, ikke klassifisert annet sted
Blødning INA

R59

Forstørrede lymfeknuter
Ekskl: lymfadenitt:
akutt (L04.-)
kronisk (I88.1)
mesenterial (akutt/kronisk) (I88.0)
INA(I88.9)

R59.0

Lokaliserte forstørrede lymfeknuter

R59.1

Generaliserte forstørrede lymfeknuter

Lymfadenopati INA
Ekskl: hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati (B23.1)
R59.9
ICD-10
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Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Ødem, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: ascites(R18)

føtal hydropsINA(P83.2)
hydrotoraks (J94.8)
ødem (i/ved):
angionevrotisk (T78.3)
hjerne (G93.6)
som skyldes fødselsskade (P11.0)
arvelig (Q82.0)
hos nyfødt (P83.3)
lunge (J81)
nasopharynx(J39.2)
strupe (J38.4)
svangerskap (O12.0)
svelg (J39.2)
underernæring og feilernæring (E40-E46)

R60.0

Lokalisert ødem

R60.1

Generalisert ødem

R60.9

Uspesifisert ødem

Væskeretensjon INA

R61

Hyperhidrose

R61.0

Lokalisert hyperhidrose

R61.1

Generalisert hyperhidrose

R61.9

Uspesifisert hyperhidrose

Nattesvette
Økt svetting

R62

Uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling
Ekskl: forsinket pubertet (E30.0)

R62.0

Forsinket oppnåelse av utviklingsmilepæl

Forsinket oppnåelse av forventet fysiologisk utviklingsnivå
Sen med:
å gå
å snakke

R62.8

Annen spesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling

Fysisk retardasjon
Manglende vekst
Mental umodenhet INA
«Failure to thrive» (hos barn) INA
Svikt i vektøkning
Ekskl: Failure to thrive» hos voksne (R64)
fysisk forsinket utvikling som skyldes feilernæring (E45)
hiv-sykdom med allmenn svekkelse som følge (B22.2)
R62.9

R63

Uspesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling

Symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak
Ekskl: bulimi INA(F50.2)
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spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (F50.-)
underernæring og feilernæring (E40-E46)
R63.0

Anoreksi

Appetittløshet
Ekskl: anorexia nervosa(F50.0)
appetittløshet av ikke-organisk opprinnelse (F50.8)
R63.1

Polydipsi

Overdreven drikking
R63.2

Polyfagi

Hyperalimentasjon INA
Overdreven spising
R63.3

Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat

Spisevansker INA
Ekskl: ernæringsproblemer hos nyfødt (P92.-)
spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse hos barn (F98.2)
R63.4

Unormalt vekttap

R63.5

Unormal vektøkning
Ekskl: ekstrem vektøkning under svangerskap (O26.0)

fedme (E66.-)
R63.6

Utilstrekkelig inntak av mat og væske

Utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering)
Ekskl: utsulting som skyldes anoreksi (R63.0)
utsulting som skyldes matmangel (X5n)
tørste som skyldes vannmangel (X5n)
selvneglisjering INA (R46.8)
R63.8

R64

Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak

Kakeksi (cachexia)
Failure to thrive» hos voksne
Ekskl: ernæringsbetinget marasme (E41)
hiv-sykdom med avmagringssyndrom (B22.2)

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.
R65.0

Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak uten organsvikt

R65.1

Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med organsvikt

Alvorlig sepsis
Infeksjon og endring i SOFA-skår ≥2 poeng
R65.2

Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak uten
organsvikt

R65.3

Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak med
organsvikt
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R65.9

R68

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Uspesifisert systemisk inflammatorisk responssyndrom

Andre generelle symptomer og tegn

R68.0

Hypotermi, uten tilknytning til lav omgivelsestemperatur
Ekskl: hypotermi (som skyldes):
anestesi (T88.5)
hos nyfødt (P80.-)
lav omgivelsestemperatur (T68)
INA (tilfeldig funn) (T68)

R68.1

Uspesifikke symptomer typiske for spedbarn

Eksessiv skriking
Irritabelt spedbarn
Ekskl: cerebral irritabilitet hos nyfødt (P91.3)
tannfrembruddssyndrom (K00.7)
R68.2

Uspesifisert munntørrhet
Ekskl: hypoptyalisme (nedsatt salivasjon) i spyttkjertel (K11.7)

munntørrhet som skyldes:
dehydrering (E86)
sicca-syndrom (M35.0)

R68.3

Trommestikkefingre

«Clubbing» av fingre
Urglassnegler
Ekskl: medfødt clubbing av finger (Q68.1)
medfødt klumpnegl(Q84.6)
R68.8

R69

Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn

Ukjente og uspesifiserte sykdomsårsaker
Sykdom INA
Udiagnostisert sykdom som ikke er spesifisert til lokalisasjon eller organsystem

Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose (R70R79)
Ekskl: abnormitet ved:
blodplater og trombocytter (D69.-)
hvite blodceller klassifisert annet sted (D70-D72)
koagulasjon (D65-D68)
lipider (E78.-)
screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)
diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

R70

Økt senkningsreaksjon og unormal plasmaviskositet

R70.0

Økt senkningsreaksjon

R70.1

Unormal plasmaviskositet

R71

Unormale forhold ved røde blodceller
Anisocytose
Poikilocytose
Unormale røde blodceller med hensyn til:
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morfologi INA
volum INA
Ekskl: anemier (D50-D64)

polycytemi:
godartet (familiær) (D75.0)
hos nyfødt (P61.1)
primær (D45)
sekundær (D75.1)
INA (D75.1)
vera (D45)

R72

Unormale forhold ved hvite blodceller, ikke klassifisert annet sted
Unormal differensialtelling av leukocytter INA
Ekskl: leukocytose (D72.8)

R73

Forhøyet glukosenivå i blodet
Ekskl: diabetes mellitus(E10-E14)
under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O24.-)

forstyrrelser hos nyfødt (P70.0-P70.2)
postoperativ hypoinsulinemi (E89.1)
R73.0

Unormal glukosebelastningsprøve

Diabetes:
kjemisk
latent

Nedsatt glukosetoleranse
Prediabetes
R73.9

R74

Uspesifisert hyperglykemi

Unormale serumnivåer av enzymer

R74.0

Forhøyet nivå av aminotransferaser og melkesyredehydrogenase [LDH]

R74.8

Unormalt serumnivå av andre spesifiserte enzymer

Unormalt nivå av:
alkalisk fosfatase
amylase
lipase [triacylglyserollipase]
sur fosfatase

R74.9

R75

Unormalt serumnivå av uspesifisert enzym

Laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv]
Ikke-avgjørende hiv-testfunn hos spedbarn
Ekskl: sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)
Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid (O98.7)

R76

Andre unormale immunologiske funn i serum

R76.0

Forhøyet antistofftiter
Ekskl: isoimmunisering under svangerskap (O36.0-O36.1)
som påvirker foster eller nyfødt (P55.-)
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R76.1

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Unormal reaksjon på tuberkulinprøve

Unormalt resultat av Mantoux-test
Unormalt resultat av Pirquet-prøve
R76.2

Falsk positiv serologisk prøve på syfilis

Falsk positiv Wassermann-reaksjon
R76.8

Andre spesifiserte unormale immunologiske funn i serum

Forhøyet verdi av immunglobulin INA
R76.9

R77

Uspesifisert unormalt immunologisk funn i serum

Andre abnormiteter i proteiner i plasma
Ekskl: forstyrrelser i metabolismen av plasmaprotein (E88.0)

R77.0

Albuminabnormitet

R77.1

Globulinabnormitet

Hyperglobulinemi INA
R77.2

Alfaføtoproteinabnormitet

R77.8

Andre spesifiserte abnormiteter i proteiner i plasma

R77.9

Uspesifisert abnormitet i protein i plasma

R78

Funn av legemidler og andre stoffer som vanligvis ikke finnes i blod
Ekskl: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer

(F10-F19)
R78.0

Funn av alkohol i blod

Bruk hvis mulig tilleggskode for ytre årsak (Y90.-) for detaljer angående alkoholnivå
R78.1

Funn av opiater i blod

R78.2

Funn av kokain i blod

R78.3

Funn av hallusinogener i blod

R78.4

Funn av andre vanedannende legemidler i blod

R78.5

Funn av psykotrope legemidler i blod

R78.6

Funn av steroide stoffer i blod

R78.7

Funn av unormalt nivå av tungmetaller i blod

R78.8

Funn av andre spesifiserte stoffer som vanligvis ikke finnes i blod

Funn av unormalt litiumnivå i blod
R78.9

R79

Funn av uspesifisert stoff, som vanligvis ikke finnes i blod

Andre unormale funn i blodets kjemi
Ekskl: asymptomatisk hyperurikemi (E79.0)

hyperglykemi INA(R73.9)
hypoglykemi INA(E16.2)
hos nyfødt (P70.3-P70.4)

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:
karbohydratmetabolismen (E73-E74)
lipidmetabolismen (E75.-)
metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormal væskebalanse, elektrolyttbalanse eller syre-base-balanse (E86-E87)
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Unormalt nivå av mineraler i blod

Unormalt nivå i blod av:
jern
kobber
kobolt
magnesium
mineral IKAS
sink
Ekskl: forstyrrelser i mineralmetabolismen (E83.-)

hypomagnesemi hos nyfødt (P71.2)
manglende mineralinntak (E58-E61)
unormalt litiumnivå (R78.8)
R79.8

Andre spesifiserte unormale funn i blodets kjemi

Unormalt blodgassnivå
R79.9

Uspesifisert unormalt funn i blodets kjemi

Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose (R80R82)
Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

spesifikke funn som indikerer forstyrrelse i:
karbohydratmetabolismen (E73-E74)
metabolismen av aminosyrer (E70-E72)

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

R80

Isolert proteinuri
Albuminuri INA
Bence-Jones' proteinuri
Proteinuri INA
Ekskl: proteinuri:
isolert, med spesifisert morfologisk lesjon (N06.-)
ortostatisk (N39.2)
under svangerskap (O12.1)
vedvarende (N39.1)

R81

Glykosuri
Ekskl: renal glykosuri (E74.8)

R82

Andre unormale funn i urin
Ekskl: hematuri (R31)

R82.0

Kyluri (chyluria)
Ekskl: kyluri ved filariasis(B74.-)

R82.1

Myoglobinuri

R82.2

Biliuri

R82.3

Hemoglobinuri
Ekskl: hemoglobinuri:
paroksysmal nokturnal [Marchiafava-Micheli](D59.5)
som skyldes hemolyse av ytre årsaker IKAS(D59.6)

R82.4

Acetonuri
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Ketonuri
R82.5

Forhøyet nivå av legemidler og biologiske stoffer i urin

Forhøyet nivå i urin av:
17-ketosteroider
indoleddiksyre
katekolaminer
steroider

R82.6

Unormalt nivå i urin av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse

Unormalt nivå av tungmetaller i urin
R82.7

Unormale funn ved mikrobiologisk undersøkelse av urin

Bakteriuri
Dyrkningsfunn
R82.8

Unormale funn ved cytologisk og histologisk undersøkelse av urin

R82.9

Andre og uspesifiserte unormale funn i urin

Celler og sylindre i urin
Krystalluri
Melanuri

Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker,
stoffer og vev, uten diagnose (R83-R89)
Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

unormale funn ved:
screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)
undersøkelse av blod, uten diagnose (R70-R79)
undersøkelse av urin, uten diagnose (R80-R82)
Følgende underinndeling på firetegnsnivå skal brukes med kategoriene R83-R89.
.0Unormalt enzymnivå
.1Unormalt hormonnivå
.2Unormalt nivå av andre legemidler og biologiske stoffer
.3Unormalt nivå av stoffer med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse
.4Unormale immunologiske funn
.5Unormale mikrobiologiske funn

Dyrkningsfunn
.6Unormale cytologiske funn

Unormal celleprøve fra livmorhals (Papanicolaou-utstryk)
.7Unormale histologiske funn
.8Andre spesifiserte unormale funn

Unormale kromosomfunn
.9Uspesifisert unormalt funn

R83

Unormale funn i cerebrospinalvæske
[Se underinndeling foran denne koden]

R84

Unormale funn i prøver fra åndedrettsorganer og brysthule (thorax)
[Se underinndeling foran R83]
Unormale funn i:
bronkialskyllevæske
halsutstryk
nesesekret
oppspytt
pleuravæske
Ekskl: blodig oppspytt (R04.2)
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Unormale funn i prøver fra fordøyelsesorganer og bukhule
[Se underinndeling foran R83]
Unormale funn i:
peritonealvæske
spytt
Ekskl: unormal avføring (R19.5)

R86

Unormale funn i prøver fra mannlige kjønnsorganer
[Se underinndeling foran R83]
Unormale funn i:
prostatasekret
sæd, sædvæske

Unormale sædceller
Ekskl: azoospermia(N46)
oligospermia(N46)

R87

Unormale funn i prøver fra kvinnelige kjønnsorganer
[Se underinndeling foran R83]
Unormale funn i sekret og utstryk fra:
livmorhals
skjede
ytre kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: carcinoma in situ(D05-D07.3)

dysplasi i:
livmorhals (N87.-)
skjede (N89.0-N89.3)
ytre kvinnelige kjønnsorganer (N90.0-N90.3)

R89

Unormale funn i prøver fra andre organer, systemer og vev
[Se underinndeling foran R83]
Unormale funn i:
synovia
sårsekret
utflod fra brystvorte

Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved
funksjonsstudier, uten diagnose (R90-R94)
Inkl: uspesifikke unormale funn ved diagnostisk avbildning ved hjelp av:
computertomografi [CT-skann]
nukleær magnetisk resonans [NMRI][MT]
positronemisjontomografi [PET-skann]
røntgenundersøkelse
termografi
ultralyd [ekkogram]
Ekskl: diagnostiske unormale funn klassifisert annet sted

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskap (O28.-)

R90

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av sentralnervesystemet

R90.0

Intrakraniell ekspansiv prosess

R90.8

Andre spesifiserte unormale funn ved diagnostisk avbildning av
sentralnervesystemet
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Unormalt ekkoencefalogram
Sykdom i hvit substans INA

R91

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lunge
Lungeinfiltrasjon INA
Rundskygge INA

R92

Unormale funn ved billeddiagnostikk av bryst (mamma)

R93

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre kroppsstrukturer

R93.0

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle og hode, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: intrakraniell ekspansiv prosess (R90.0)

R93.1

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av hjerte og karsirkulasjon

Unormal(t):
ekkokardiogram INA
hjerteskygge

R93.2

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lever og galleveier

Ikke synlig galleblære
R93.3

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av fordøyelsessystemet

R93.4

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av urinorganer

Fyllingsdefekt i:
blære
nyre
urinleder
Ekskl: hypertrofi av nyre (N28.8)

R93.5

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre abdominale områder,
inkludert retroperitoneum

R93.6

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av ekstremiteter
Ekskl: unormale funn i hud og underhudsvev (R93.8)

R93.7

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av muskelskjelettsystemet
Ekskl: unormale funn ved diagnostisk avbildning av skalle (R93.0)

R93.8

Unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre spesifiserte kroppsstrukturer

Mediastinale forandringer
Unormale radiologiske funn i hud og underhudsvev

R94

Unormale resultater ved funksjonsstudier
Inkl: unormale resultater ved:
radionuklide [radioisotope] opptaksstudier
scintigrafi

R94.0

Unormale resultater ved funksjonsstudier av sentralnervesystemet

Unormalt elektroencefalogram [EEG]
R94.1

Unormale resultater ved funksjonsstudier av det perifere nervesystemet

Unormal(t):
elektromyogram [EMG]
elektro-okulogram [EOG]
Direktoratet for e-helse
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elektroretinogram [ERG]
nevrografi
visuelt fremkalt potensial [VEP]
visuelt fremkalt («evoked») respons [VER]

R94.2

Unormale resultater ved funksjonsstudier av lunger

Redusert:
ventilasjonskapasitet
vitalkapasitet

R94.3

Unormale resultater ved funksjonsstudier av hjerte og kar

Unormalt:
elektrofysiologiske intrakardielle studier
elektrokardiogram [EKG]
fonokardiogram
vektorkardiogram

R94.4

Unormale resultater ved funksjonsstudier av nyre

Unormal nyrefunksjonstest
R94.5

Unormale resultater ved funksjonsstudier av lever

R94.6

Unormale resultater ved funksjonsstudier av skjoldbruskkjertel

R94.7

Unormale resultater ved andre endokrine funksjonsstudier
Ekskl: unormal glykosebelastningsprøve (R73.0)

R94.8

Unormale resultater ved funksjonsstudier av andre spesifiserte organer og
systemer

Unormal(t):
basalmetabolisme [BMR]
blærefunksjonstest
miltfunksjonstest

Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker (R95-R99)
Ekskl: fosterdød av uspesifisert årsak (P95)

obstetrisk død INA(O95)

R95

Krybbedødsyndrom

R95.0

Krybbedødsyndrom med anmerkning om likundersøkelse

R95.9

Krybbedødsyndrom uten anmerkning om likundersøkelse

Uspesifisert krybbedødsyndrom

R96

Annen plutselig død av ukjent årsak
Ekskl: plutselig:
hjertedød, INA(I46.1)
krybbedødsyndrom (R95)

R96.0

Plutselig død
Inkl: Plutselig død uten forklaring hos voksen
Ekskl: plutselig død av kjent årsak (A00.0-Q99.9, U04.9, V0n-Y98)

R96.1

Død av ukjent årsak mindre enn 24 timer etter symptomenes begynnelse, ikke
forklart på annen måte

Død som verken er voldelig eller plutselig og hvor årsaken ikke er påvisbar
Død uten tegn på sykdom
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Funnet død
Død i tilfeller avdøde ble funnet uten påviselig dødsårsak
Funnet død

R99

Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker
Død INA
Ukjent dødsårsak
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Kapittel XIX
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre
årsaker (S00-T98)
Merk: Konsulter årets Kodingsregelverk for ytterligere merknader til dette kapitlet.
Ekskl: fødselsskade (P10-P15)

obstetrisk skade (O70-O71)
Kategoriblokker
S00-S09
Hodeskader
S10-S19
Skader på hals
S20-S29
Skader i brystregionen
S30-S39
Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken
S40-S49
Skader i skulder og overarm
S50-S59
Skader i albue og underarm
S60-S69
Skader på håndledd og hånd
S70-S79
Skader i hofte og lår
S80-S89
Skader i kne og legg
S90-S99
Skader i ankel og fot
T00-T07
Skader som omfatter flere kroppsregioner
T08-T14
Skader i uspesifisert del av trunkus, ekstremitet eller kroppsregion
T15-T19
Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning
T20-T32
Brannskader og etseskader
T33-T35
Frostskader
T4n-T50
Forgiftning med legemidler og biologiske substanser
T51-T65
Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse
T66-T78
Andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker
T79
Visse tidlige komplikasjoner til traume
T80-T88
Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted
T90-T98
Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker
I dette kapitlet brukes S-avsnittet til å kode forskjellige typer skader i tilknytning til enkeltstående kroppsregioner, og Tavsnittet dekker skader på flere eller uspesifiserte kroppsregioner samt forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre
årsaker.
Når flere skadelokalisasjoner er spesifisert i overskriftene, indikerer ordet «med» at begge lokalisasjonene er innbefattet,
og ordet «og» at enten den ene eller begge lokalisasjoner er innbefattet.
Skader skal kodes enkeltvis når det er mulig. Ofte brukes tilleggskoder for å gi ytterligere informasjon om skader, såkalt
multippel koding. Dette er nærmere beskrevet i årets Kodingsregelverk. Det finnes kombinasjonskategorier for flere
skader, for veiledning om bruk av disse vises det også til årets Kodingsregelverk.
Kategoriblokkene i S-avsnittet samt T00-T14 og T90-T98 inneholder skader på tretegnsnivå klassifisert etter type som
følger:

Overflateskade, herunder

abrasjon
blemme (ikke forårsaket av varme)
insektbitt (ikke-giftig)
kontusjon, inkludert bloduttredelser og hematom
skade av overfladisk fremmedlegeme (flis, splint) uten større åpent sår
Åpent sår, herunder

dyrebitt
ICD-10
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kutt
laserasjon
stikksår:
med (penetrerende) fremmedlegeme
INA
Brudd, herunder
dislokert fraktur
fraktur med feilstilling
lukket:
epifysefraktur
fissur
«greenstick»-fraktur
hevet fraktur
innkilingsfraktur
knusningsfraktur
komminutt fraktur
kompresjonsfraktur
lengdefraktur
spiralfraktur
luksasjonsfraktur
åpen:
fraktur med fremmedlegeme
fraktur med prosjektil
infisert fraktur
perforasjonsfraktur
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)
Dislokasjon, forstuving og forstrekking,herunder
avrivning

)

forstrekking

)

forstuving

)

laserasjon

) av ledd(kapsel) leddbånd

traumatisk:

)

•
•
•
•

hemartrose )
)
rift
)
ruptur
subluksasjon )

Skade på nerver og ryggmarg (medulla spinalis), herunder

fullstendig eller ufullstendig lesjon av ryggmarg
kontinuitetsbrudd, nerver og ryggmarg,
traumatisk:
avdeling av nerve
hematomyeli
kvadriplegi
lammelse (forbigående)
paraplegi
Skade på blodkar,herunder

avrivning av blodkar
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kutt i blodkar
laserasjon av blodkar
traumatisk:
aneurisme av eller fistel mellom (arteriovenøs) blodkar
arterielt hematom
ruptur av blodkar
Skade på muskel og sene, herunder

avrivning av muskel, fascie og sene
kutt i muskel, fascie og sene
laserasjon av muskel, fascie og sene
traumatisk ruptur av muskel, fascie og sene
forstrekning av muskel, fascie og sene
Knusningsskade
Traumatisk amputasjon
Skade på indre organer,herunder
bloduttredelser

)

eksplosjonsskader )
knusning

)

laserasjon

) (i/av) indre organer

rystelsesskader

)

traumatisk:

)

•
•
•
•

hematom )
punksjon )
)
rift
)
ruptur

Andre og uspesifiserte skader

Hodeskader (S00-S09)
Inkl: skader i:
ansikt [enhver del]
gane
hodebunn
kjeve
kjeveleddområde
munnhule
område omkring øye
tann
tannkjøtt
tunge
øre
øye
kjevekam mellom tannkjøtt og tunge
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
virkning av fremmedlegeme i:
munn (T18.0)
nese (T17.0-T17.1)
strupehode (T17.3)
svelg (T17.2)
øre (T16)
ICD-10
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fremre del av øyet (T15.-)

S00

Overflateskade på hode (caput)
Ekskl: intrakraniell skade (S06.-)

skade på øye og øyehule (S05.-)
S00.0

Overflateskade i hodebunn

S00.1

Kontusjon av øyelokk og område omkring øye

Blått øye
Ekskl: kontusjon av øyeeple og vev i øyehule (S05.1)
S00.2

Andre overflateskader på øyelokk og i område omkring øye
Ekskl: overflateskade på conjunctiva og hornhinne (S05.0)

S00.3

Overflateskade på nese

S00.4

Overflateskade på øre

S00.5

Overflateskade på leppe og i munnhule

S00.7

Flere overflateskader på hode

S00.8

Overflateskade på andre spesifiserte deler av hode

S00.9

Overflateskade på hode, uspesifisert del

S01

Åpent sår i hode (caput)
Ekskl: dekapitasjon (S18)

skade på øye og øyehule (S05.-)
traumatisk amputasjon av del av hode (S08.-)
S01.0

Åpent sår i hodebunn
Ekskl: skalpering (S08.0)

S01.1

Åpent sår i øyelokk og område omkring øye

Åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye med eller uten affeksjon av tåreveier
S01.2

Åpent sår i nese

S01.3

Åpent sår i øre

S01.4

Åpent sår i kinn og kjeveleddområde

S01.5

Åpent sår i leppe og i munnhule
Ekskl: brudd i tann (S02.5)

dislokasjon av tann (S03.2)
traumatiske skader i tannkjøtt og tannløs kjevekam(K06.2)
S01.7

Flere åpne sår i hode

S01.8

Åpent sår i andre spesifiserte deler av hode

S01.9

Åpent sår i hode, uspesifisert del

S02

Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler
Merk: For koding av brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler med tilknyttet intrakraniell

skade skal årets Kodingsregelverk 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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
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0 lukket
1 åpent
S02.0

Brudd på skalletak

Isseben (os parietale)
Panneben (os frontale)
S02.1

Brudd på skallebasis

Bakhodeben (os occipitale)
Bakre skallegrop (fossa posterior)
Fremre skallegrop (fossa anterior)
Kileben (os sphenoidale)
Midtre skallegrop (fossa media)
Orbitatak
Pannebihule (sinus frontalis)
Silbensbihule (sinus ethmoidalis)
Tinningben (os temporale)
Ekskl: orbitagulv (S02.3)
øyehule INA(S02.8)
S02.2

Brudd i neseben (os nasale)

S02.3

Brudd i orbitagulv
Ekskl: orbitatak (S02.1)

øyehule INA(S02.8)
S02.4

Brudd i kinnben (os zygomaticum) og overkjeveben (os maxillare)

Kinnbuen (arcus zygomaticus)
Overkjeve
S02.5

Brudd i tann

Brukket tann
S02.6

Brudd i underkjeve

Underkjeveben
S02.7

Flere brudd som omfatter hjerneskalle og ansiktsknokler

S02.8

Brudd i andre spesifiserte knokler i hjerneskalle og ansikt

Gane
Tannalveol
Øyehule INA
Ekskl: orbita-:
gulv (S02.3)
tak (S02.1)

S02.9

S03
S03.0

Brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler, uspesifisert ben

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i hode
(caput)
Dislokasjon av kjeve

Kjeve (brusk/menisk)
Kjeveledd
Underkjeve
S03.1

Dislokasjon av neseskilleveggsbrusk

S03.2

Dislokasjon av tann

ICD-10
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S03.3

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av hode

S03.4

Forstuving og forstrekking av kjeve

Kjeveledd
Kjeveleddbånd
S03.5

S04
S04.0

Forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av
hode

Skade på hjernenerver
Skade på nervus opticus[2. hjernenerve] og synsbaner

Radiatio optica
Synsnerve
Synsnervekrysning
Tractus opticus
S04.1

Skade på nervus oculomotorius[3. hjernenerve]

S04.2

Skade på nervus trochlearis[4. hjernenerve]

S04.3

Skade på nervus trigeminus[5. hjernenerve]

Trillingnerve
S04.4

Skade på nervus abducens[6. hjernenerve]

S04.5

Skade på nervus facialis[7. hjernenerve]

Ansiktsnerve
S04.6

Skade på nervus vestibulocochlearis[8. hjernenerve]

Nervus statoacusticus
S04.7

Skade på nervus accessorius[11. hjernenerve]

S04.8

Skade på andre spesifiserte hjernenerver

Nervus glossopharyngeus[9. hjernenerve]
Nervus hypoglossus[12. hjernenerve]
Nervus olfactorius[1. hjernenerve]
Nervus vagus[10. hjernenerve]
S04.9

S05

Skade på uspesifisert hjernenerve

Skade på øye (oculus) og øyehule (orbita)
Ekskl: brudd i knokler i øyehule (S02.1 , S02.3, S02.8)

overflateskade på øyelokk (S00.1-S00.2)
skade på:
nervus oculomotorius[3. hjernenerve](S04.1)
nervus opticus[2. hjernenerve](S04.0)

åpent sår i/på øyelokk og område omkring øye (S01.1)
S05.0

Skade på conjunctiva og hornhinneabrasjon uten opplysning om fremmedlegeme
Ekskl: fremmedlegeme i:
hornhinne (T15.0)
konjunktivalsekk (T15.1)

S05.1

Kontusjon av øyeeple og vev i øyehule

Traumatisk hyfema
Ekskl: blått øye (S00.1)
kontusjon av øyelokk og område omkring øye (S00.1)
S05.2

Øyelaserasjon og -ruptur med prolaps eller tap av intraokulært vev
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S05.3

573

Øyelaserasjon uten prolaps eller tap av intraokulært vev

Laserasjon av øye INA
S05.4

Penetrerende sår i øyehule med eller uten fremmedlegeme
Ekskl: retinert (gammelt) fremmedlegeme etter penetrerende sår i øyehule (H05.5)

S05.5

Penetrerende sår i øyeeple med fremmedlegeme
Ekskl: retinert (gammelt) fremmedlegeme i øye (H44.6-H44.7)

S05.6

Penetrerende sår i øyeeple uten fremmedlegeme

Penetrasjon av øye INA
S05.7

Utriving av øye

Traumatisk enukleasjon
S05.8

Andre spesifiserte skader på øye og øyehule

Skade på tårekanal
S05.9

Uspesifisert skade på øye og øyehule

Øyeskade INA

S06

Intrakraniell skade
Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets

Kodingsregelverk 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 sår
1 med åpent sår
S06.0

Hjernerystelse

Commotio cerebri
S06.1

Traumatisk hjerneødem

S06.2

Diffus hjerneskade

Cerebral:
kontusjon INA
laserasjon INA

Traumatisk hjernekompresjon INA
S06.3

Fokal hjerneskade

Fokal:
cerebral:
kontusjon
laserasjon
traumatisk intracerebral blødning

S06.4

Epiduralblødning

Ekstraduralblødning (traumatisk)
S06.5

Traumatisk subduralblødning

S06.6

Traumatisk subaraknoidalblødning

S06.7

Intrakraniell skade med langvarig koma

S06.8

Andre spesifiserte intrakranielle skader

Traumatisk blødning:
i lillehjerne (cerebellum)
intrakraniell INA
ICD-10
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Uspesifisert intrakraniell skade

Hjerneskade INA
Ekskl: hodeskade INA(S09.9)

S07

Knusningsskade i hode (caput)

S07.0

Knusningsskade i ansikt

S07.1

Knusningsskade av hjerneskalle

S07.8

Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hode

S07.9

Knusningsskade i hode, uspesifisert del

S08

Traumatisk amputasjon av del av hode (caput)

S08.0

Skalpering

S08.1

Traumatisk amputasjon av øre

S08.8

Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av hode

S08.9

Traumatisk amputasjon av uspesifisert del av hode
Ekskl: dekapitasjon (S18)

S09

Andre og uspesifiserte hodeskader

S09.0

Skade på blodkar i hode, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: skade på:
cerebrale blodkar (S06.-)
precerebrale blodkar (S15.-)

S09.1

Skade på muskel og sene i hode

S09.2

Traumatisk trommehinneruptur

S09.7

Flere hodeskader

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S00-S09.2
S09.8

Andre spesifiserte hodeskader

S09.9

Uspesifisert hodeskade

Ansiktsskade INA
Neseskade INA
Øreskade INA

Skader på hals (collum)(S10-S19)
Inkl: skader i:
nakke
strupe
supraklavikulær region
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggsøyle INA(T08)
frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade på:
ryggmarg INA(T09.3)
trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:
luftrør (T17.4)
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spiserør (T18.1)
strupehode (T17.3)
svelg (T17.2)

S10
S10.0

Overflateskade på hals
Kontusjon av strupe

Cervikaldel av spiserør
Luftrør
Strupehode
Svelg
S10.1

Andre og uspesifiserte overflateskader i strupe

S10.7

Flere overflateskader på hals

S10.8

Overflateskade på andre spesifiserte deler av hals

S10.9

Overflateskade på hals, uspesifisert del

S11

Åpent sår på hals
Ekskl: dekapitasjon (S18)

S11.0

Åpent sår som omfatter strupehode og luftrør

Luftrør:
cervikaldel
INA
Ekskl: torakaldel av luftrør (S27.5)

S11.1

Åpent sår som omfatter skjoldbruskkjertel

S11.2

Åpent sår som omfatter svelg og cervikaldel av spiserør
Ekskl: spiserør INA(S27.8)

S11.7

Flere åpne sår på hals

S11.8

Åpent sår på andre spesifiserte deler av hals

S11.9

Åpent sår på hals, uspesifisert del

S12

Brudd i halsregionen
Inkl: cervikal(-):
kolumna
ryggtagg
tverrtagg
virvel
virvelbue

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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
S12.0

Brudd i 1. cervikalvirvel

Atlas
S12.1

Brudd i 2. cervikalvirvel

Axis
S12.2
ICD-10
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Ekskl: flere brudd i cervikalkolumna (S12.7)

S12.7

Flere brudd i cervikalkolumna

S12.8

Brudd i andre spesifiserte deler av halsregionen

Luftrør
Skjoldbrusk
Strupehode
Tungeben (hyoidemum)
S12.9

Brudd i halsregionen, uspesifisert del

Brudd i cervikal-:
kolumna INA
virvel INA

S13

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i
halsregionen
Ekskl: ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av cervikalskive (M50.-)

S13.0

Traumatisk ruptur av cervikalskive

S13.1

Dislokasjon av cervikalvirvel

Cervikalkolumna INA
S13.2

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler i halsregionen

S13.3

Flere dislokasjoner i halsregionen

S13.4

Forstuving og forstrekking i cervikalkolumna

Atlantoaxialledd
Atlanto-oksipitalledd
Fremre longitudinale ligament, cervikaldel
Nakkeslengskade INA
S13.5

Forstuving og forstrekking i skjoldbruskregionen

Krikoarytenoidledd/-ligament
Krikotyreoidledd/-ligament
Skjoldbrusk
S13.6

S14

Forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i andre og uspesifiserte deler av
halsregionen

Skade på nerver og ryggmarg (medulla spinalis) i halsregionen

S14.0

Commotio og ødem i cervikalmarg

S14.1

Andre og uspesifiserte skader på cervikalmarg

Skade på cervikalmarg INA
S14.2

Skade på cervikal nerverot

S14.3

Skade på plexus brachialis

S14.4

Skade på perifere nerver i halsregionen

S14.5

Skade på cervikale sympatiske nerver

S14.6

Skade på andre og uspesifiserte nerver i halsregionen

S15
S15.0

Skade på blodkar i halsregionen
Skade på arteria carotis

Arteria carotis (communis/externa/interna)
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S15.1

Skade på arteria vertebralis

S15.2

Skade på vena jugularis externa

S15.3

Skade på vena jugularis interna

S15.7

Skade på flere blodkar i halsregionen

S15.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i halsregionen

S15.9

Skade på uspesifisert blodkar i halsregionen

S16

Skade på muskel og sene i halsregionen

S17

Knusningsskade i hals (collum)

S17.0

Knusningsskade i strupehode og luftrør

S17.8

Knusningsskade i andre spesifiserte deler av hals

S17.9

Knusningsskade i hals, uspesifisert del

S18

577

Traumatisk amputasjon på halsnivå
Dekapitasjon

S19
S19.7

Andre og uspesifiserte skader i halsregionen
Flere skader i halsregionen

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S10-S18
S19.8

Andre spesifiserte skader i halsregionen

S19.9

Uspesifisert skade i halsregionen

Skader på og i toraks (S20-S29)
Inkl: skader på:
bryst (mamma)
brystkasse (vegg)
område mellom skulderblad
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggsøyle (columna vertebralis)INA(T08)
frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade i:
)
• armhule
)
• krageben
) (S40-S49)
• skulder
• skulderbladregion )
ryggmarg INA(T09.3)
trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:
bronkie (T17.5)
luftrør (T17.4)
lunge (T17.8)
spiserør (T18.1)

S20
S20.0

ICD-10
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S20.1

Andre og uspesifiserte overflateskader på bryst (mamma)

S20.2

Kontusjon av brystkassen

S20.3

Andre overflateskader på fremside av brystkassen

S20.4

Andre overflateskader på baksiden av brystkassen

S20.7

Flere overflateskader på brystkassen

S20.8

Overflateskade på andre og uspesifiserte deler av brystkassen

Brystvegg INA

S21

Åpent sår i brystregionen (thorax)
Ekskl: traumatisk:
hemopneumotoraks (S27.2)
hemotoraks (S27.1)
pneumotoraks (S27.0)

S21.0

Åpent sår i/på bryst (mamma)

S21.1

Åpent sår på fremsiden av brystkassen

S21.2

Åpent sår på baksiden av brystkassen

S21.7

Flere åpne sår i brystvegg

S21.8

Åpent sår i andre spesifiserte deler av brystkassen

S21.9

Åpent sår i brystkassen, uspesifisert del

Brystvegg INA

S22

Brudd i ribben (costa), brystben (sternum) og torakalkolumna
Inkl: torakal(-):
ryggtagg
tverrtagg
virvel
virvelbue

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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: brudd i:
krageben (S42.0)
skulderblad (S42.1)

S22.0

Brudd i torakalvirvel

Brudd i torakalkolumna INA
S22.1

Flere brudd i torakalkolumna

S22.2

Brudd i brystben

S22.3

Brudd i ribben

S22.4

Flere brudd i ribben

S22.5

Ustabil brystvegg

«Flail chest»
S22.8

Brudd i andre spesifiserte deler av skjelett i brystkasse

S22.9

Brudd i skjelett i brystkasse , uspesifisert ben
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S23

579

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i
brystkassen (thorax)
Ekskl: dislokasjon, forstuving og forstrekking av sternoklavikularledd (S43.2,S43.6)

ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av torakalskive (M51.-)
S23.0

Traumatisk ruptur av torakalskive

S23.1

Dislokasjon av torakalvirvel

Torakalkolumna INA
S23.2

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av brystkassen

S23.3

Forstuving og forstrekking av torakalkolumna

S23.4

Forstuving og forstrekking av ribben (costa) og brystben (sternum)

S23.5

Forstuving og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av brystkassen

S24

Skade på nerver og ryggmarg (medulla spinalis) i brystregionen
(thorax)
Ekskl: skade på plexus brachialis(S14.3)

S24.0

Commotio og ødem i torakalmarg

S24.1

Andre og uspesifiserte skader på torakalmarg

S24.2

Skade på torakal nerverot

S24.3

Skade på perifere nerver i brystkassen

S24.4

Skade på sympatiske nerver i brystkassen

Ganglion stellatum
Plexus cardiacus
Plexus oesophageus
Plexus pulmonalis
Torakalt sympatisk ganglion
S24.5

Skade på andre nerver i brystkassen

S24.6

Skade på uspesifisert nerve i brystkassen

S25
S25.0

Skade på blodkar i brystkassen
Skade på torakaldel av aorta (aorta thoracalis)

Aorta INA
S25.1

Skade på truncus brachiocephalicus eller arteria subclavia

S25.2

Skade på vena cava superior

Vena cavaINA
S25.3

Skade på vena brachiocephalica eller vena subclavia

S25.4

Skade på lungekar

S25.5

Skade på interkostalkar

S25.7

Skade på flere blodkar i brystkassen

S25.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i brystkassen

Vena azygos
Vena eller arteria thoracica interna
S25.9
ICD-10

Skade på uspesifisert blodkar i brystkassen
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Skade i hjerte (cor)
Inkl: kontusjon

)

laserasjon

)i hjerte

stikk

)

traumatisk ruptur )

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er
mulig eller ønskelig å bruke flere koder:
0 uten åpent sår til brysthule
1 med åpent sår til brysthule
S26.0

Skade i hjerte med hemoperikard

S26.8

Andre spesifiserte skader i hjerte

S26.9

Uspesifisert skade i hjerte

S27

Skade på andre og uspesifiserte intratorakale organer
Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er
mulig eller ønskelig å bruke flere koder:
0 uten åpent sår til brysthule
1 med åpent sår til brysthule
Ekskl: skade i:
cervikaldel av spiserør (S10-S19)
luftrør (cervikaldel) (S10-S19)

S27.0

Traumatisk pneumotoraks

S27.1

Traumatisk hemotoraks

S27.2

Traumatisk hemopneumotoraks

S27.3

Andre skader i lunge

S27.4

Skade i bronkie

S27.5

Skade i torakaldel av luftrør

S27.6

Skade i brysthinne

S27.7

Flere skader på intratorakale organer

S27.8

Skade i andre spesifiserte intratorakale organer

Brystlymfegang (ductus thoracicus)
Mellomgulv
Spiserør (oesophagus) (torakaldel)
Thymus
S27.9

S28

Skade i uspesifisert intratorakalt organ

Knusningsskade i brystkassen (thorax) og traumatisk amputasjon av
del av brystkassen

S28.0

Knust brystkasse
Ekskl: ustabil brystvegg (S22.5)

S28.1

Traumatisk amputasjon av del av brystkassen
Ekskl: avdeling eller amputasjon på brystnivå (T05.8)

S29

Andre og uspesifiserte skader i/på brystkassen (thorax)
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S29.0

Skade i muskel og sene i brystregionen

S29.7

Flere skader i brystkassen

581

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S20-S29.0
S29.8

Andre spesifiserte skader i/på brystkassen

S29.9

Uspesifisert skade i/på brystkassen

Skader i buken (abdomen), nedre del av rygg,
lumbalkolumna og bekken (pelvis)(S30-S39)
Inkl: bukvegg

endetarmsåpning (anus)
flanke
lyske
sete
ytre kjønnsorganer
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ryggsøyle INA(T08)
frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade i:
rygg INA(T09.-)
ryggmarg INA(T09.3)
trunkus INA(T09.-)

virkning av fremmedlegeme i:
endetarmsåpning og endetarm (T18.5)
kjønnsorganer og urinveier (T19.-)
magesekk, tynntarm og tykktarm (T18.2-T18.4)

S30

Overflateskade på buk (abdomen), nedre del av rygg og bekken
Ekskl: overflateskade på hofte (S70.-)

S30.0

Kontusjon av nedre del av rygg og bekken

Sete
S30.1

Kontusjon av bukvegg

Flanke
Lyske
S30.2

Kontusjon av ytre kjønnsorganer

Kjønnslepper (store/små)
Penis
Perineum
Pung
Skjede
Testikkel
Ytre kvinnelige kjønnsorganer
S30.7

Flere overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken

S30.8

Andre spesifiserte overflateskader i buk, nedre del av rygg og bekken

S30.9

Overflateskade i buk, nedre del av rygg og bekken, uspesifisert del

S31

Åpent sår i buk, nedre del av rygg og bekken
Ekskl: traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del av rygg og bekken (S38.2-S38.3)

ICD-10
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åpent sår på hofte (S71.0)
S31.0

Åpent sår i nedre del av rygg og bekken

Sete
S31.1

Åpent sår i bukvegg

Flanke
Lyske
S31.2

Åpent sår på penis

S31.3

Åpent sår på pung og testikler

S31.4

Åpent sår i skjede og på ytre kvinnelige kjønnsorganer

S31.5

Åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan
Ekskl: traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer (S38.2)

S31.7

Flere åpne sår i buk, nedre del av rygg og bekken

S31.8

Åpent sår i andre og uspesifiserte deler av bukregionen

S32

Brudd i lumbalkolumna og bekken
Inkl: lumbosakral(-):
ryggtagg
tverrtagg
virvel
virvelbue

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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: brudd i hofte INA(S72.0)
S32.0

Brudd i lumbalvirvel

Brudd i lumbalkolumna
S32.1

Brudd i korsben (os sacrum)

S32.2

Brudd i haleben (os coccygis)

S32.3

Brudd i tarmben (os ilium)

S32.4

Brudd i acetabulum

S32.5

Brudd i os pubis

S32.7

Flere brudd i lumbalkolumna og bekken

S32.8

Brudd i andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken

Brudd i:
bekken INA
lumbosakralkolumna INA
sitteben (os ischii)

S33

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i
lumbalkolumna og bekken
Ekskl: dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i hofte (S73.-)

ruptur eller forskyvning (ikke-traumatisk) av lumbalskive (M51.-)
skade på ledd og ligament i bekken under fødsel (O71.6)
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Norsk versjon 2018

ICD-10

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

S33.0

Traumatisk ruptur av lumbalskive

S33.1

Dislokasjon av lumbalvirvel
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Dislokasjon av lumbalkolumna INA
S33.2

Dislokasjon av sakroiliakalledd og sakrococcygealledd

S33.3

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og bekken

S33.4

Traumatisk ruptur av symfysen

S33.5

Forstuving og forstrekking av lumbalkolumna

S33.6

Forstuving og forstrekking av sakroiliakalledd

S33.7

Forstuving og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av lumbalkolumna og
bekken

S34

Skade på nerver og ryggmarg på nivå med buk (abdomen), nedre del
av rygg og bekken

S34.0

Commotio og ødem i lumbalmarg

S34.1

Annen skade på lumbalmarg

S34.2

Skade på lumbosakral nerverot

S34.3

Skade på cauda equina

S34.4

Skade på plexus lumbosacralis

S34.5

Skade på sympatiske nerver lumbosakralt og i bekken

Ganglion celiacum eller plexus celiacus
Nervus splanchnicus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (inferior/superior)
S34.6

Skade på perifere nerver i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

S34.8

Skade på andre og uspesifiserte nerver på nivå med buk, nedre del av rygg og
bekken

S35

Skade på blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og
bekkenregionen

S35.0

Skade på abdominaldel av aorta (aorta abdominalis)
Ekskl: aorta INA(S25.0)

S35.1

Skade på vena cava inferior

Vena hepatica
Ekskl: vena cavaINA(S25.2)
S35.2

Skade på arteria coeliaca eller arteria mesenterica

Arteria gastrica
Arteria gastroduodenalis
Arteria hepatica
Arteria lienalis
Arteria mesenterica (inferior/superior)
S35.3

Skade på vena portae eller vena lienalis

Vena mesenterica (inferior/superior)
S35.4
ICD-10

Skade på nyrekar
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Arteria renalis eller vena renalis
S35.5

Skade på bekkenkar

Arteria hypogastrica eller vena hypogastrica
Arteria iliaca eller vena iliaca
Arteria uterina eller vena uterina
S35.7

Skade på flere blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og bekkenregionen

S35.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og
bekkenregionen

Arteria ovarica eller vena ovarica
S35.9

S36

Skade på uspesifisert blodkar i bukregionen, nedre del av rygg og
bekkenregionen

Skade på organer i bukhule
Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er
mulig eller ønskelig å bruke flere koder:
0 uten åpent sår til bukhule
1 med åpent sår til bukhule

S36.0

Skade på milt

S36.1

Skade på lever eller galleblære

Gallegang
S36.2

Skade på bukspyttkjertel

S36.3

Skade på magesekk

S36.4

Skade på tynntarm

S36.5

Skade på tykktarm

S36.6

Skade på endetarm

S36.7

Skade på flere organer i bukhule

S36.8

Skade på andre spesifiserte organer i bukhule

Bukhinne
Retroperitoneum
S36.9

S37

Skade på uspesifisert organ i bukhule

Skade på urin- og bekkenorganer
Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er
mulig eller ønskelig å bruke flere koder:
0 uten åpent sår til hulrom
1 med åpent sår til hulrom
Ekskl: bukhinne og retroperitoneum(S36.8)

S37.0

Skade på nyre

S37.1

Skade på urinleder

S37.2

Skade på urinblære

S37.3

Skade på urinrør

S37.4

Skade på eggstokk

S37.5

Skade på eggleder

S37.6

Skade på livmor
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S37.7

Skade på flere bekkenorganer

S37.8

Skade på andre spesifiserte bekkenorganer
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Binyre
Blærehalskjertel
Sædblære
Sædleder
Ekskl: åpent sår på annet og uspesifisert ytre kjønnsorgan (S31.5)
S37.9

S38

Skade på uspesifisert bekkenorgan

Knusningsskade og traumatisk amputasjon av del av buk, nedre del
av rygg og bekken

S38.0

Knusningsskade av ytre kjønnsorganer

S38.1

Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg og
bekken

S38.2

Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer

Kjønnslepper (store/små)
Penis
Pung
Testikkel
Ytre kvinnelige kjønnsorganer
S38.3

S39

Traumatisk amputasjon av andre og uspesifiserte deler av buk, nedre del av rygg
og bekken
Ekskl: atskillelse av brystkasse (T05.8)

Andre og uspesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken

S39.0

Skade på muskel og sene i buk, nedre del av rygg og bekken

S39.6

Skade på organer i bukhule med bekkenorgan

S39.7

Andre sammensatte skader i buk, nedre del av rygg og bekken

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S30-S39.6
Ekskl: skader i S36.- med skader i S37.- (S39.6)
S39.8

Andre spesifiserte skader i buk, nedre del av rygg og bekken

S39.9

Uspesifisert skade i buk, nedre del av rygg og bekken

Skader i skulder og overarm (S40-S49)
Inkl: skader i:
armhule
skulderbladregion
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skader i:
albue (S50-S59)
arm, uspesifisert del (T10-T11)

S40
S40.0

ICD-10

Overflateskade på skulder og overarm
Kontusjon av skulder og overarm
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S40.7

Flere overflateskader på skulder og overarm

S40.8

Andre spesifiserte overflateskader på skulder og overarm

S40.9

Uspesifisert overflateskade på skulder og overarm

S41

Åpent sår på skulder og overarm
Ekskl: traumatisk amputasjon av skulder og overarm (S48.-)

S41.0

Åpent sår på skulder

S41.1

Åpent sår på overarm

S41.7

Flere åpne sår på skulder og overarm

S41.8

Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av skulderbue

S42

Brudd i skulder og overarm
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent

S42.0

Brudd i krageben (clavicula)

Akromion-ende av krageben
Kragebensskaft
Nøkleben
S42.1

Brudd i skulderblad (scapula)

Akromion
Skulderblad (corpus/cavitas glenoidalis/collum)
Skulderhøyden (processus coracoideus)
S42.2

Brudd i proksimal ende av overarmsben (humerus)

Anatomisk hals (collum anatomicum humeri)
Kirurgisk hals (collum chirurgicum humeri)
Proksimal epifyse
Tuberculum majus humeri
S42.3

Brudd i overarmsbenets skaft

Overarm INA
Overarmsben (humerus)INA
S42.4

Brudd i distal ende av overarmsben
Distal epifyse
)
Interkondylær del )
Lateral epikondyl ) av overarmsben
Medial epikondyl )
Suprakondylær del )
Ekskl: brudd i albue INA(S52.0)

S42.7

Flere brudd i krageben (clavicula), skulderblad (scapula) og overarmsben
(humerus)

S42.8

Brudd i andre spesifiserte deler av skulder og overarm

S42.9

Brudd i skulderbue, uspesifisert del

Brudd i skulder INA
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S43
S43.0
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Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i
skulderbue
Dislokasjon av skulderledd

Glenohumeralledd
S43.1

Dislokasjon av akromioklavikularledd

S43.2

Dislokasjon av sternoklavikularledd

S43.3

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av skulderbue

Dislokasjon av skulderbue INA
S43.4

Forstuving og forstrekking av skulderledd

Korakohumeralt ligament (ligamentum coracohumerale)
Rotatormansjett
S43.5

Forstuving og forstrekking av akromioklavikularledd

Akromioklavikulært ligament (ligamentum acromioclaviculare)
S43.6

Forstuving og forstrekking av sternoklavikularledd

S43.7

Forstuving og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av skulderbue

Forstuving og forstrekking av skulderbue INA

S44

Skade på nerver i skulder- og overarmsregionen
Ekskl: skade på plexus brachialis(S14.3)

S44.0

Skade på nervus ulnaris i overarmsregionen
Ekskl: nervus ulnarisINA(S54.0)

S44.1

Skade på nervus medianus i overarmsregionen
Ekskl: nervus medianusINA(S54.1)

S44.2

Skade på nervus radialis i overarmsregionen
Ekskl: nervus radialisINA(S54.2)

S44.3

Skade på nervus axillaris

S44.4

Skade på nervus musculocutaneus

S44.5

Skade på sensorisk hudnerve i overarmsregionen

S44.7

Skade på flere nerver i skulder- og overarmsregionen

S44.8

Skade på andre spesifiserte nerver i skulder- og overarmsregionen

S44.9

Skade på uspesifisert nerve i skulder- og overarmsregionen

S45

Skade på blodkar i skulder- og overarmsregionen
Ekskl: skade på arteria subclavia(S25.1)

skade på vena subclavia(S25.3)
S45.0

Skade på arteria axillaris

S45.1

Skade på arteria brachialis

S45.2

Skade på vena axillaris og vena brachialis

S45.3

Skade på overfladisk vene i skulder- og overarmsregionen

S45.7

Skade på flere blodkar i skulder- og overarmsregionen

S45.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i skulder- og overarmsregionen

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

588

S45.9
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Skade på uspesifisert blodkar i skulder- og overarmsregionen

Skade på muskel og sene i skulder- og overarmsregionen
Ekskl: skade i muskel og sene i eller nedenfor albue (S56.-)

S46.0

Skade på muskel og sene i rotatormansjett i skulder

S46.1

Skade på muskel og sene i langt hode på biceps

S46.2

Skade på muskel og sene i andre deler av biceps

S46.3

Skade på muskel og sene i triceps

S46.7

Skade på flere muskler og sener i skulder- og overarmsregionen

S46.8

Skade på andre spesifiserte muskler og sener i skulder- og overarmsregionen

S46.9

Skade på uspesifisert muskel og sene i skulder- og overarmsregionen

S47

Knusningsskade i skulder og overarm
Ekskl: knusningsskade i albue (S57.0)

S48

Traumatisk amputasjon av skulder og overarm
Ekskl: traumatisk amputasjon:
av arm, uspesifisert nivå (T11.6)
ved albue (S58.0)

S48.0

Traumatisk amputasjon ved skulderledd

S48.1

Traumatisk amputasjon mellom skulder og albue

S48.9

Traumatisk amputasjon av skulder og overarm, uspesifisert del

S49

Andre og uspesifiserte skader på skulder og overarm

S49.7

Flere skader på skulder og overarm

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S40-S48
S49.8

Andre spesifiserte skader på skulder og overarm

S49.9

Uspesifisert skade på skulder og overarm

Skader i albue og underarm (S50-S59)
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade i:
arm, uspesifisert nivå (T10-T11)
håndledd og hånd (S60-S69)

S50

Overflateskade på underarm
Ekskl: overflateskade på håndledd og hånd (S60.-)

S50.0

Kontusjon av albue

S50.1

Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av underarm

S50.7

Flere overflateskader på underarm

S50.8

Andre spesifiserte overflateskader på underarm

S50.9

Uspesifisert overflateskade på underarm

Overflateskade på albue INA
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S51
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Åpent sår på underarm
Ekskl: traumatisk amputasjon av underarm (S58.-)

åpent sår på håndledd og hånd (S61.-)
S51.0

Åpent sår på albue

S51.7

Flere åpne sår på underarm

S51.8

Åpent sår på andre spesifiserte deler av underarm

S51.9

Åpent sår på underarm, uspesifisert del

S52

Brudd i underarm
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: brudd i håndledd og hånd (S62.-)

S52.0

Brudd i proksimal ende av ulna

Albue INA
Monteggias luksasjonsfraktur
Olecranon
Processus coronoideus
S52.1

Brudd i proksimal ende av radius

Caput radii
Collum radii
S52.2

Brudd i ulnaskaft

S52.3

Brudd i radiusskaft

S52.4

Brudd i både ulna- og radiusskaft

S52.5

Brudd i distal ende av radius

Colles fraktur
Smiths fraktur
S52.6

Brudd i distal ende av både ulna og radius

S52.7

Flere brudd i underarm
Ekskl: brudd i både ulna og radius:
nedre ende (S52.6)
skaft (S52.4)

S52.8

Brudd i andre spesifiserte deler av underarm

Caput ulnae
Distal ende av ulna
S52.9

S53
S53.0

Brudd i underarm, uspesifisert del

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i albue
Dislokasjon av caput radii

Radiohumeralledd
Ekskl: Monteggias luksasjonsfraktur (S52.0)
S53.1
ICD-10

Uspesifisert dislokasjon av albue
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Ulnohumeralledd
Ekskl: dislokasjon av kun caput radii(S53.0)
S53.2

Traumatisk ruptur av radiale kollateralligamenter i albue

S53.3

Traumatisk ruptur av ulnare kollateralligamenter i albue

S53.4

Forstuving og forstrekking av albue

S54

Skade på nerver i underarmsregionen
Ekskl: skade på nerver i håndledd og hånd (S64.-)

S54.0

Skade på nervus ulnaris i underarmsregionen

Nervus ulnarisINA
S54.1

Skade på nervus medianus i underarmsregionen

Nervus medianusINA
S54.2

Skade på nervus radialis i underarmsregionen

Nervus radialisINA
S54.3

Skade på sensorisk hudnerve i underarmsregionen

S54.7

Skade på flere nerver i underarmsregionen

S54.8

Skade på andre spesifiserte nerver i underarmsregionen

S54.9

Skade på uspesifisert nerve i underarmsregionen

S55

Skade på blodkar i underarmsregionen
Ekskl: skade på:
arteria brachialis og vena brachialis(S45.1-S45.2)
blodkar i håndledd og hånd (S65.-)

S55.0

Skade på arteria ulnaris i underarmsregionen

S55.1

Skade på arteria radialis i underarmsregionen

S55.2

Skade på vene i underarmsregionen

S55.7

Skade på flere blodkar i underarmsregionen

S55.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i underarmsregionen

S55.9

Skade på uspesifisert blodkar i underarmsregionen

S56

Skade på muskel og sene i underarmsregionen
Ekskl: skade på muskel og sene i eller nedenfor håndledd (S66.-)

S56.0

Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

S56.1

Skade på bøyemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

S56.2

Skade på annen bøyemuskel og -sene i underarmsregionen

S56.3

Skade på strekke- eller sprikemuskel og -sene for tommel i underarmsregionen

S56.4

Skade på strekkemuskel og -sene for finger i underarmsregionen

S56.5

Skade på annen strekkemuskel og -sene i underarmsregionen

S56.7

Skade på flere muskler og sener i underarmsregionen

S56.8

Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i underarmsregionen

S57

Knusningsskade i underarm
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Ekskl: knusningsskade i håndledd og hånd (S67.-)

S57.0

Knusningsskade i albue

S57.8

Knusningsskade i andre spesifiserte deler av underarm

S57.9

Knusningsskade i underarm, uspesifisert del

S58

Traumatisk amputasjon av underarm
Ekskl: traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)

S58.0

Traumatisk amputasjon ved albue

S58.1

Traumatisk amputasjon mellom albue og håndledd

S58.9

Traumatisk amputasjon av underarm, uspesifisert del

S59

Andre og uspesifiserte skader i underarm
Ekskl: andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd (S69.-)

S59.7

Flere skader i underarm

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S50-S58
S59.8

Andre spesifiserte skader i underarm

S59.9

Uspesifisert skade i underarm

Skader på håndledd og hånd (S60-S69)
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade i overekstremitet, uspesifisert del (T10-T11)

S60
S60.0

Overflateskade på håndledd og hånd
Kontusjon av finger uten skade på negl

Kontusjon av finger INA
Ekskl: kontusjon som omfatter negl (S60.1)
S60.1

Kontusjon av finger med skade på negl

S60.2

Kontusjon av andre deler av håndledd og hånd

S60.7

Flere overflateskader på håndledd og hånd

S60.8

Andre spesifiserte overflateskader på håndledd og hånd

S60.9

Uspesifisert overflateskade på håndledd og hånd

S61

Åpent sår på håndledd og hånd
Ekskl: traumatisk amputasjon av håndledd og hånd (S68.-)

S61.0

Åpent sår på finger uten skade på negl

Åpent sår på finger INA
Ekskl: åpent sår som omfatter negl (S61.1)
S61.1

Åpent sår på finger med skade på negl

S61.7

Flere åpne sår på håndledd og hånd

S61.8

Åpent sår på andre spesifiserte deler av håndledd og hånd

S61.9

Åpent sår på håndledd og hånd, uspesifisert del
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Brudd i håndledds- og håndregionen
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: brudd i distale deler av ulna og radius(S52.-)

S62.0

Brudd i båtben i hånd (os scaphoideum)

Os naviculare manum
S62.1

Brudd i andre håndrotsben

Os capitatum
Os hamatum
Os lunatum
Os pisiforme
Os trapezium
Os trapezoideum
Os triquetrum
S62.2

Brudd i første metakarp

Bennetts fraktur
S62.3

Brudd i en annen metakarp

S62.4

Brudd i flere metakarper

S62.5

Brudd i tommel

S62.6

Brudd i en annen finger

S62.7

Brudd i flere fingre

S62.8

Brudd i andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

S63
S63.0

Dislokasjon, forstuving, forstrekking eller ruptur av ledd og leddbånd
i håndledds- og håndregionen
Dislokasjon av håndledd

Håndrotsben
Karpometakarpalledd
Mediokarpalledd
Metakarp, proksimal ende
Radiokarpalledd
Radioulnarledd, distalt
Radius, distal ende
Ulna, distal ende
S63.1

Dislokasjon av finger

Fingerfalang
Interfalangealledd, hånd
Metakarp, distal ende
Metakarpofalangealledd
Tommel
S63.2

Dislokasjon av flere fingre

S63.3

Traumatisk ruptur av leddbånd i håndledd og håndrot

Interkarpalligament
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Radiokarpalligament
Ulnokarpalligament
S63.4

Traumatisk ruptur av leddbånd i finger ved metakarpofalangeal- og
interfalangealledd

Kollateralligament
Palmaraponeurosen
Palmarfascie
Volarfascie
S63.5

Forstuving og forstrekking av håndledd

Karpalledd
Radiokarpalledd og -ligament
S63.6

Forstuving og forstrekking av finger

Fingerfalang
Interfalangealledd, hånd
Metakarpofalangealledd
Tommel
S63.7

Forstuving og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av hånd

S64

Skade på nerver i håndledds- og håndregionen

S64.0

Skade på nervus ulnaris i håndledds- og håndregionen

S64.1

Skade på nervus medianus i håndledds- og håndregionen

S64.2

Skade på nervus radialis i håndledds- og håndregionen

S64.3

Skade på fingernerve i tommel

S64.4

Skade på nerve i annen finger

S64.7

Skade på flere nerver i håndledds- og håndregionen

S64.8

Skade på andre spesifiserte nerver i håndledds- og håndregionen

S64.9

Skade på uspesifisert nerve i håndledds- og håndregionen

S65

Skade på blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.0

Skade på arteria ulnaris i håndledds- og håndregionen

S65.1

Skade på arteria radialis i håndledds- og håndregionen

S65.2

Skade på overfladisk arteriebue i håndflate (arcus palmaris superficialis)

S65.3

Skade på dyp arteriebue i håndflate (arcus palmaris profundus)

S65.4

Skade på blodkar i tommel

S65.5

Skade på blodkar i en annen finger

S65.7

Skade på flere blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i håndledds- og håndregionen

S65.9

Skade på uspesifisert blodkar i håndledds- og håndregionen

S66
S66.0

Skade på muskel og sene i håndledds- og håndregionen
Skade på bøyemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen

Skade på musculus flexor pollicis longus
S66.1

ICD-10
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S66.2

Skade på strekkemuskel og -sene for tommel i håndledds- og håndregionen

S66.3

Skade på strekkemuskel og -sene for fingre i håndledds- og håndregionen

S66.4

Skade på korte håndmuskler og sener for tommel i håndledds- og håndregionen

S66.5

Skade på kort muskel og sene for annen finger i håndledds- og håndregionen

S66.6

Skade på flere bøyemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

S66.7

Skade på flere strekkemuskler og -sener i håndledds- og håndregionen

S66.8

Skade på andre spesifiserte muskler og sener i håndledds- og håndregionen

S66.9

Skade på uspesifisert muskel og sene i håndledds- og håndregionen

S67

Knusningsskade av håndledd og hånd

S67.0

Knusningsskade av fingre, inkludert tommel

S67.8

Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

S68

Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd

S68.0

Traumatisk amputasjon av tommel (fullstendig/delvis)

S68.1

Traumatisk amputasjon av annen enkeltfinger (fullstendig/delvis)

S68.2

Traumatisk amputasjon av to eller flere fingre (fullstendig/delvis)

S68.3

Traumatisk amputasjon av (del av) finger kombinert med andre deler av håndledd
og hånd

S68.4

Traumatisk amputasjon av hånd ved håndledd

S68.8

Traumatisk amputasjon av andre spesifiserte deler av håndledd og hånd

S68.9

Traumatisk amputasjon av håndledd og hånd, uspesifisert del

S69
S69.7

Andre og uspesifiserte skader i håndledd og hånd
Flere skader i håndledd og hånd

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S60-S68
S69.8

Andre spesifiserte skader i håndledd og hånd

S69.9

Uspesifisert skade i håndledd og hånd

Skader i hofte og lår (S70-S79)
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skade i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S70

Overflateskade på hofte og lår

S70.0

Kontusjon av hofte

S70.1

Kontusjon av lår

S70.7

Flere overflateskader på hofte og lår

S70.8

Andre spesifiserte overflateskader på hofte og lår

S70.9

Uspesifisert overflateskade på hofte og lår

S71

Åpent sår på hofte og lår
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Ekskl: traumatisk amputasjon av hofte og lår (S78.-)

S71.0

Åpent sår på hofte

S71.1

Åpent sår på lår

S71.7

Flere åpne sår på hofte og lår

S71.8

Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av bekkenring

S72

Brudd i lårben (femur)
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent

S72.0

Brudd i lårhals

Hoftebrudd INA
S72.1

Pertrokantært brudd (fractura pertrochanterica)

Intertrokantærfraktur
Trokantærfraktur
S72.2

Subtrokantært brudd (fractura subtrochanterica femoris)

S72.3

Brudd i lårbensskaft

S72.4

Brudd i nedre ende av lårben

S72.7

Flere brudd i lårben

S72.8

Brudd i andre spesifiserte deler av lårben

S72.9

Brudd i lårben, uspesifisert del

S73

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i hofte
(coxa)

S73.0

Dislokasjon av hofte

S73.1

Forstuving og forstrekking av hofte

S74

Skade på nerver i hofte- og lårregionen

S74.0

Skade på nervus ischiadicus i hofte- og lårregionen

S74.1

Skade på nervus femoralis i hofte- og lårregionen

S74.2

Skade på sensorisk hudnerve i hofte- og lårregionen

S74.7

Skade på flere nerver i hofte- og lårregionen

S74.8

Skade på andre spesifiserte nerver i hofte- og lårregionen

S74.9

Skade på uspesifisert nerve i hofte- og lårregionen

S75

Skade på blodkar i hofte- og lårregionen
Ekskl: arteria poplitea(S85.0)

S75.0

Skade på arteria femoralis

S75.1

Skade på vena femoralis i hofte- og lårregionen

S75.2

Skade på vena saphena magna i hofte- og lårregionen

ICD-10
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Ekskl: vena saphena magnaINA(S85.3)

S75.7

Skade på flere blodkar i hofte- og lårregionen

S75.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i hofte- og lårregionen

S75.9

Skade på uspesifisert blodkar i hofte- og lårregionen

S76

Skade på muskel og sene i hofte- og lårregionen

S76.0

Skade på muskel og sene i hofte

S76.1

Skade på quadricepsmuskel og -sene i hofte- og lårregionen

Patellarsene
S76.2

Skade på adduktormuskel og -sene i hofte- og lårregionen

S76.3

Skade på muskel og sene i lårets bakre muskelgruppe

S76.4

Skade på andre og uspesifiserte muskler og sener i lårregionen

S76.7

Skade på flere muskler og sener i hofte- og lårregionen

S77

Knusningsskade i hofte og lår

S77.0

Knusningsskade i hofte

S77.1

Knusningsskade i lår

S77.2

Knusningsskade i hofte med lår

S78

Traumatisk amputasjon av hofte og lår
Ekskl: traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

S78.0

Traumatisk amputasjon ved hofteledd

S78.1

Traumatisk amputasjon mellom hofte og kne

S78.9

Traumatisk amputasjon av hofte og lår, uspesifisert del

S79
S79.7

Andre og uspesifiserte skader i hofte og lår
Flere skader i hofte og lår

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S70-S78
S79.8

Andre spesifiserte skader i hofte og lår

S79.9

Uspesifisert skade i hofte og lår

Skader i kne og legg (S80-S89)
Inkl: brudd i ankel og malleol
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skader i:
ankel og fot, unntatt brudd i ankel og malleol (S90-S99)
underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S80

Overflateskade på kne og legg
Ekskl: overflateskade på ankel og fot (S90.-)

S80.0

Kontusjon av kne

S80.1

Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av legg
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S80.7

Flere overflateskader på legg

S80.8

Andre spesifiserte overflateskader på kne og legg

S80.9

Uspesifisert overflateskade på kne og legg

S81

597

Åpent sår på kne og legg
Ekskl: traumatisk amputasjon av legg (S88.-)

åpent sår på ankel og fot (S91.-)
S81.0

Åpent sår på kne

S81.7

Flere åpne sår på legg

S81.8

Åpent sår på andre spesifiserte deler av kne og legg

S81.9

Åpent sår på kne og legg, uspesifisert del

S82

Brudd i kne, legg og ankel
Inkl: malleol

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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: brudd i fot, unntatt ankel (S92.-)
S82.0

Brudd i kneskål (patella)

Kneskjell
S82.1

Brudd i proksimal ende av skinneben (tibia)

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (fibula) i:
kondyl
tuberositas tibiae
caput tibiae
platå

S82.2

Brudd i skinnebensskaft

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (fibula)
S82.3

Brudd i distal ende av skinneben (tibia)

Med eller uten opplysning om brudd i leggben (fibula)
Ekskl: medial malleol (S82.5)
S82.4

Brudd i leggben (fibula) alene
Ekskl: lateral malleol (S82.6)

S82.5

Brudd i medial malleol

Skinneben (tibia) innbefattet:
ankel
malleol

S82.6

Brudd i lateral malleol

leggben (fibula) innbefattet:
ankel
malleol

S82.7

ICD-10

Flere brudd i legg
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distal ende (S82.3)
proksimal ende (S82.1)
skaft (S82.2)

S82.8

Brudd i andre spesifiserte deler av legg

Brudd (i):
ankel INA
bimalleolært
trimalleolært

S82.9

S83

Brudd i legg, uspesifisert del

Skade på ledd og leddbånd i kne
Inkl: dislokasjon, forstuving, forstrekking og ruptur
Ekskl: patologiske tilstander i:
kneledd (M23.-)
kneskål (M22.0-M22.3)

spesiell dislokasjon av kne:
gammel (M24.3)
patologisk (M24.3)
residiverende (M24.4)

S83.0

Dislokasjon av kneskål (patella)

S83.1

Dislokasjon av kne

Tibiofemoral luksasjon
Tibiofibulær (ledd)
S83.2

Fersk skade i menisk

Bøttehankruptur (i):
lateral menisk
medial menisk
INA
Ekskl: gammel bøttehankruptur (M23.2)

S83.3

Fersk skade i leddbrusk i kne

S83.4

Forstuving, ruptur og forstrekking som omfatter (medialt/lateralt)
kollateralligament i kne

S83.5

Forstuving, ruptur og forstrekking som omfatter (fremre/bakre) korsbånd i kne

S83.6

Forstuving, ruptur og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av kne

Tibiofibularledd og -ligament, øvre
Ekskl: forstuving av patellarsene (S76.1)
S83.7

Skade på flere strukturer i kne

Skade på (lateral/medial) menisk i kombinasjon med kollateralligament og/eller korsbånd

S84

Skade på nerver i legg
Ekskl: skade på nerver i ankel og fot (S94.-)

S84.0

Skade på nervus tibialis i legg

S84.1

Skade på nervus fibularis i legg

S84.2

Skade på sensorisk hudnerve i legg

S84.7

Skade på flere nerver i legg
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S84.8

Skade på andre spesifiserte nerver i legg

S84.9

Skade på uspesifisert nerve i legg

S85

599

Skade på blodkar i legg
Ekskl: skade på blodkar i ankel og fot (S95.-)

S85.0

Skade på arteria poplitea

S85.1

Skade på arteria tibialis (anterior/posterior)

S85.2

Skade på arteria fibularis

S85.3

Skade på vena saphena magna i legg

Vena saphena magnaINA
S85.4

Skade på vena saphena parva i legg

S85.5

Skade på vena poplitea

S85.7

Skade på flere blodkar i legg

S85.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i legg

S85.9

Skade på uspesifisert blodkar i legg

S86

Skade på muskel og sene i legg
Ekskl: skade på:
muskel og sene i eller nedenfor ankel (S96.-)
patellarsene (S76.1)

S86.0

Skade på akillessene

S86.1

Skade på annen muskel og sene i leggens bakre muskelgruppe

S86.2

Skade på muskel og sene i leggens fremre muskelgruppe

S86.3

Skade på muskel og sene i peroneus-gruppe

S86.7

Skade på flere muskler og sener i legg

S86.8

Skade på andre spesifiserte muskler og sener i legg

S86.9

Skade på uspesifisert muskel og sene i legg

S87

Knusningsskade av kne og legg
Ekskl: knusningsskade av ankel og fot (S97.-)

S87.0

Knusningsskade av kne

S87.8

Knusningsskade av andre og uspesifiserte deler av legg

S88

Traumatisk amputasjon av legg
Ekskl: traumatisk amputasjon av:
ankel og fot (S98.-)
underekstremitet, uspesifisert nivå (T13.6)

S88.0

Traumatisk amputasjon ved kne

S88.1

Traumatisk amputasjon mellom kne og ankel

S88.9

Traumatisk amputasjon av legg, uspesifisert del

S89

Andre og uspesifiserte skader i legg
Ekskl: andre og uspesifiserte skader i ankel og fot (S99.-)
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Flere skader i legg

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S80-S88
S89.8

Andre spesifiserte skader i legg

S89.9

Uspesifisert skade i legg

Skader i ankel og fot (S90-S99)
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

brudd i ankel og malleol (S82.-)
frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skader i underekstremitet, uspesifisert del (T12-T13)

S90

Overflateskade på ankel og fot

S90.0

Kontusjon av ankel

S90.1

Kontusjon av tå uten skade på negl

Kontusjon av tå INA
S90.2

Kontusjon av tå med skade på negl

S90.3

Kontusjon av andre og uspesifiserte deler av fot

S90.7

Flere overflateskader på ankel og fot

S90.8

Andre spesifiserte overflateskader på ankel og fot

S90.9

Uspesifisert overflateskade på ankel og fot

S91

Åpent sår på ankel og fot
Ekskl: traumatisk amputasjon av ankel og fot (S98.-)

S91.0

Åpent sår på ankel

S91.1

Åpent sår på tå uten skade på negl

Åpent sår på tå INA
S91.2

Åpent sår på tå med skade på negl

S91.3

Åpent sår på andre deler av fot

Åpent sår på fot INA
S91.7

Flere åpne sår på ankel og fot

S92

Brudd i fot, unntatt ankel
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: ankel (S82.-)
malleol (S82.-)

S92.0

Brudd i calcaneus

Hælben
Os calcaneus
S92.1

Brudd i vristben (talus)

Astragalus
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S92.2
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Brudd i andre fotrotsknokler

Os cuboideum
Os cuneiforme (intermedium/laterale/mediale)
Os naviculare
S92.3

Brudd i metatarsalben

S92.4

Brudd i stortå

S92.5

Brudd i en annen tå

S92.7

Flere brudd i fot

S92.9

Uspesifisert brudd i fot

S93
S93.0

Dislokasjon, ruptur, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i
ankel og fot
Dislokasjon av ankelledd

Leggben (fibula), nedre ende
Skinneben (tibia), nedre ende
Vristben (talus)
S93.1

Dislokasjon av tå

Interfalangealledd
Metatarsofalangealledd
S93.2

Ruptur av leddbånd i ankel og fot

S93.3

Dislokasjon av andre og uspesifiserte deler av fot

Os naviculare
Tarsalledd
Tarsometatarsalledd
S93.4

Forstuving og forstrekking av ankelligament

Deltoidligament
Kalkaneofibulærligament
Medialt kollateralligament
Talofibulærligament
Tibiofibulærligament, distalt
Ekskl: skade i akillessene (S86.0)
S93.5

Forstuving og forstrekking av tå

Interfalangealledd
Metatarsofalangealledd
S93.6

Forstuving og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av fot

Tarsalligament
Tarsometatarsalligament

S94

Skade på nerver i ankel og fot

S94.0

Skade på nervus plantaris lateralis

S94.1

Skade på nervus plantaris medialis

S94.2

Skade på nervus fibularis profundus i ankel og fot

Ytre endegren av nervus fibularis profundus
S94.3

Skade på sensorisk hudnerve i ankel og fot

S94.7

Skade på flere nerver i ankel og fot
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S94.8

Skade på andre spesifiserte nerver i ankel og fot

S94.9

Skade på uspesifisert nerve i ankel og fot

S95

Skade på blodkar i ankel og fot
Ekskl: skade på arteria tibialis posterior og vena tibialis posterior(S85.-)

S95.0

Skade på arteria dorsalis pedis

S95.1

Skade på arteria plantaris

S95.2

Skade på vene på fotrygg

S95.7

Skade på flere blodkar i ankel og fot

S95.8

Skade på andre spesifiserte blodkar i ankel og fot

S95.9

Skade på uspesifisert blodkar i ankel og fot

S96

Skade på muskel og sene i ankel og fot
Ekskl: skade på akillessene (S86.0)

S96.0

Skade på lange tåfleksors muskel og sene i ankel og fot

S96.1

Skade på lange tåekstensors muskel og sene i ankel og fot

S96.2

Skade på korte muskel og sene i ankel og fot

S96.7

Skade på flere muskler og sener i ankel og fot

S96.8

Skade på andre spesifiserte muskler og sener i ankel og fot

S96.9

Skade på uspesifisert muskel og sene i ankel og fot

S97

Knusningsskade av ankel og fot

S97.0

Knusningsskade av ankel

S97.1

Knusningsskade av tå

S97.8

Knusningsskade av andre spesifiserte deler av ankel og fot

Knusningsskade av fot INA

S98

Traumatisk amputasjon av ankel og fot

S98.0

Traumatisk amputasjon ved ankel

S98.1

Traumatisk amputasjon av én tå

S98.2

Traumatisk amputasjon av to eller flere tær

S98.3

Traumatisk amputasjon av andre deler av fot

Traumatisk amputasjon av tå kombinert med andre deler av fot
S98.4

S99
S99.7

Traumatisk amputasjon av fot, uspesifisert del

Andre og uspesifiserte skader i ankel og fot
Flere skader i ankel og fot

Skader som kan klassifiseres i flere enn én av kategoriene S90-S98
S99.8

Andre spesifiserte skader i ankel og fot

S99.9

Uspesifisert skade i ankel og fot

Skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)
Inkl: dobbeltsidig affeksjon av ekstremiteter i samme kroppsregion
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skader inndelt etter type, som omfatter to eller flere kroppsregioner, og som kan klassifiseres
under S00-S99
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

flere skader som omfatter bare én kroppsregion (se S-avsnittet)
frostskade (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
solforbrenning (L55.-)

T00
T00.0

Overflateskader som omfatter flere kroppsregioner
Overflateskader som omfatter hode med hals

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S00.(hode) og S10.- (hals)
Ekskl: skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)
T00.1

Overflateskader som omfatter brystkasse (thorax) med buk, nedre del av rygg og
bekken

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S20.(brystregion), S30.- (buk), nedre del av rygg og bekken og T09.0 (trunkus)
Ekskl: skader som også omfatter andre kroppsregioner (T00.8)
T00.2

Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S40.(skulder og overarm), S50.- (underarm), S60.- (håndledd og hånd) og T11.0
(overekstremitet, uspesifisert del)
Ekskl: skader som også omfatter:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
underekstremitet(er) (T00.6)

T00.3

Overflateskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S70.(hofte og lår), S80.- (kne og legg), S90.- (ankel og fot) og T13.0 (underekstremitet,
uspesifisert del)
Ekskl: skader som også omfatter:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
overekstremitet(er) (T00.6)

T00.6

Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med
underekstremitet(er)

Overflateskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T00.2
og T00.3
Ekskl: skader som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T00.8)
T00.8

Overflateskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av
kroppsregioner

T00.9

Flere overflateskader, uspesifisert

Flere:
•
•
•
•
•
•
ICD-10

)
abrasjoner
blemmer (ikke forårsaket av varme) )
) INA
bloduttredelser
)
hematom
)
insektbitt (ikke-giftige)
)
kontusjoner
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T01

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

Åpne sår som omfatter flere kroppsregioner
Ekskl: traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsregioner (T05.-)

T01.0

Åpne sår som omfatter hode med hals

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S01.- (hode)
og S11.- (hals)
Ekskl: åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)
T01.1

Åpne sår som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S21.(brystregion), S31.- (buk, nedre del av rygg og bekken) og T09.1 (trunkus, uspesifisert
del)
Ekskl: åpne sår som også omfatter andre kroppsregioner (T01.8)
T01.2

Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S41.(skulder og overarm), S51.- (underarm), S61.- (håndledd og hånd) og T11.1
(overekstremitet, uspesifisert del)
Ekskl: åpne sår som også omfatter:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
underekstremitet(er) (T01.6)

T01.3

Åpne sår som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S71.- (hofte
og lår), S81.- (kne og legg), S91.- (ankel og fot) og T13.1 (underekstremitet, uspesifisert
del)
Ekskl: åpne sår som også omfatter:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
overekstremitet(er) (T01.6)

T01.6

Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med
underekstremitet(er)

Åpne sår lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under T01.2 og
T01.3
Ekskl: åpne sår som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T01.8)
T01.8

Åpne sår som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T01.9

Flere åpne sår, uspesifisert

Flere:
•
•
•
•

T02

)
dyrebitt
)
kutt
laserasjoner ) INA
)
stikksår

Brudd som omfatter flere kroppsregioner
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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent

T02.0

Brudd som omfatter hode med hals
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Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S02.(hjerneskalle og ansiktsknokler) og S12.- (halsregion)
Ekskl: brudd som også omfatter andre kroppsregioner (T02.8)
T02.1

Brudd som omfatter brystkasse (thorax) med nedre del av rygg og bekken

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S22.- (ribben,
brystben og torakalkolumna), S32.- (lumbalkolumna og bekken) og T08 (ryggsøyle,
uspesifisert del)
Ekskl: når kombinert med brudd i:
andre kroppsregioner (T02.8)
ekstremitet(er) (T02.7)

T02.2

Brudd som omfatter flere regioner av én overekstremitet

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder
og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10
(overekstremitet, uspesifisert del) i én overekstremitet
Ekskl: når kombinert med brudd i:
annen overekstremitet (T02.4)
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
underekstremitet(er) (T02.6)

T02.3

Brudd som omfatter flere regioner av én underekstremitet

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben),
S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet,
uspesifisert del) i én underekstremitet
Ekskl: når kombinert med brudd i:
annen underekstremitet (T02.5)
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
overekstremitet(er) (T02.6)

T02.4

Brudd som omfatter flere regioner av begge overekstremiteter

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S42.- (skulder
og overarm), S52.- (underarm), S62.- (håndledds- og håndregion) og T10
(overekstremitet, uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige
Ekskl: når kombinert med brudd i:
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
underekstremitet(er) (T02.6)

T02.5

Brudd som omfatter flere regioner av begge underekstremiteter

Brudd lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S72.- (lårben),
S82.- (kne, legg og ankel), S92.- (fot, unntatt ankel) og T12 (underekstremitet,
uspesifisert del) spesifisert som dobbeltsidige
Ekskl: når kombinert med brudd i:
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)
overekstremitet(er) (T02.6)

T02.6

Brudd som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med
underekstremitet(er)
Ekskl: når kombinert med brudd i brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T02.7)

T02.7

Brudd som omfatter brystkasse (thorax) med nedre del av rygg og bekken med
ekstremitet(er)

T02.8

Brudd som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av kroppsregioner

T02.9

Flere brudd, uspesifiserte
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T03
T03.0

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere
kroppsregioner
Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter hode med hals

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg
kunne klassifiseres under S03.- (ledd og leddbånd i hode) og S13.- (ledd og leddbånd i
halsregionen)
Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i andre
kroppsregioner (T03.8)
T03.1

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter brystkasse (thorax)
med nedre del av rygg og bekken

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg
kunne klassifiseres under S23.- (ledd og leddbånd i brystkasse), S33.- (ledd og leddbånd i
lumbalkolumna og bekken) og T09.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus).
Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i andre
kroppsregioner (T03.8)
T03.2

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av
overekstremitet(er)

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg
kunne klassifiseres under S43.- (ledd og leddbånd i skulderbue), S53.- (ledd og leddbånd
i albue), S63.- (ledd og leddbånd i håndledds- og håndregionen) og T11.2 (uspesifisert
ledd og leddbånd i overekstremitet, uspesifisert del)
Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i:
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
underekstremitet(er) (T03.4)

T03.3

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av
underekstremitet(er)

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger lokalisert til flere deler som hver for seg
kunne klassifiseres under S73.- (ledd og leddbånd i hofte), S83.- (ledd og leddbånd i
kne), S93.- (ledd og leddbånd i ankel og fot) og T13.2 (uspesifisert ledd og leddbånd i
underekstremitet, uspesifisert del)
Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i:
brystkasse, nedre del av rygg og bekken (T03.8)
overekstremitet(er) (T03.4)

T03.4

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter flere regioner av
overekstremitet(er) med underekstremitet(er)
Ekskl: når kombinert med dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger i brystkasse,

nedre del av rygg og bekken (T03.8)
T03.8

Dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger som omfatter andre spesifiserte
kombinasjoner av kroppsregioner

T03.9

Flere dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger, uspesifisert

T04
T04.0

Knusningsskader som omfatter flere kroppsregioner
Knusningsskader som omfatter hode med hals

Knusningsskader lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under
S07.- (hode) og S17.- (hals)
Ekskl: som også omfatter andre kroppsregioner (T04.8)
Direktoratet for e-helse
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Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

Knusningsskade:
i trunkus (truncusINA)
lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S28.- (brystkasse) og S38.- (buk,
nedre del av rygg og bekken)
Ekskl: som også omfatter:
andre kroppsregioner (T04.8)
ekstremiteter (T04.7)

T04.2

Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

Knusningsskade:
i overekstremitet INA
lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S47.- (skulder og overarm), S57.(underarm) og S67.- (håndledd og hånd)
Ekskl: som også omfatter:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
underekstremitet(er) (T04.4)

T04.3

Knusningsskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er)

Knusningsskade:
i underekstremitet INA
lokalisert til flere deler som hver for seg kunne klassifiseres under S77.- (hofte og lår), S87.- (legg og
kne) og S97.- (ankel og fot)
Ekskl: når kombinert med knusningsskader i:
brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)
overekstremitet(er) (T04.4)

T04.4

Knusningsskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med
underekstremitet(er)
Ekskl: som også omfatter brystkasse, buk, nedre del av rygg og bekken (T04.7)

T04.7

Knusningsskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken
med ekstremiteter

T04.8

Knusningsskader som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av
kroppsregioner

T04.9

Flere knusningsskader, uspesifisert

T05

Traumatiske amputasjoner som omfatter flere kroppsdeler
Inkl: avrivning som rammer flere kroppsregioner
Ekskl: dekapitasjon (S18)

traumatisk amputasjon av:
arm INA(T11.6)
ben INA(T13.6)
trunkus INA(T09.6)

åpne sår som omfatter flere kroppsregioner (T01.-)
T05.0

Traumatisk amputasjon av begge hender

T05.1

Traumatisk amputasjon av én hånd og større deler av andre arm [på ethvert nivå
ovenfor håndregionen]

T05.2

Traumatisk amputasjon av begge armer [ethvert nivå]

T05.3

Traumatisk amputasjon av begge føtter
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T05.4

Traumatisk amputasjon av én fot og større deler av andre ben [på ethvert nivå
ovenfor fotregionen]

T05.5

Traumatisk amputasjon av begge ben [ethvert nivå]

T05.6

Traumatisk amputasjon av over- og underekstremiteter, alle kombinasjoner
[ethvert nivå]

T05.8

Traumatiske amputasjoner som omfatter andre spesifiserte kombinasjoner av
kroppsregioner

Avdeling på:
brystnivå
buknivå

T05.9

T06
T06.0

Flere traumatiske amputasjoner, uspesifisert

Andre skader som omfatter flere kroppsregioner, ikke klassifisert
annet sted
Skader på hjerne og hjernenerver med skader på nerver og ryggmarg i halsregion

Flere skader som hver for seg kunne klassifiseres under S04.- (skade på hjernenerver) og
S06.- (intrakraniell skade) med skader som kan klassifiseres under S14.- (skade på nerver
og ryggmarg i halsregionen)
T06.1

Skader på nerver og ryggmarg som omfatter andre kombinasjoner av
kroppsregioner

T06.2

Skader på nerver som omfatter flere kroppsregioner

Flere skader på nerver INA
Ekskl: skader som også omfatter ryggmarg (T06.0-T06.1)
T06.3

Skader på blodkar som omfatter flere kroppsregioner

T06.4

Skader i muskler og sener som omfatter flere kroppsregioner

T06.5

Skader i intratorakale organer med skade i organer i bukhule og bekkenorganer

T06.8

Andre spesifiserte skader som omfatter flere kroppsregioner

T07

Flere skader, uspesifiserte
Ekskl: skade INA(T14.9)

Skader i uspesifisert del av trunkus (truncus), ekstremitet
eller kroppsregion (T08-T14)
Ekskl: brannskader og etseskader (T20-T32)

frostskader (T33-T35)
giftig insektbitt eller -stikk (T63.4)
skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

T08

Brudd i ryggsøyle (columna vertebralis), uspesifisert del
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke
flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet
som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
Ekskl: flere brudd i ryggsøyle, uspesifisert del (T02.1)

T09

Andre skader på ryggsøyle (columna vertebralis) og trunkus
(truncus), uspesifisert del
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Ekskl: avdeling på nivå med trunkus (T05.8)

flere skader på trunkus (T00-T06)
knusningsskade i trunkus INA(T04.1)
T09.0

Overflateskade på trunkus, uspesifisert del

T09.1

Åpent sår på trunkus, uspesifisert del

T09.2

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i trunkus

T09.3

Skade på ryggmarg, uspesifisert del

T09.4

Skade på uspesifisert nerve, ryggmargsnerverot og nervepleksus i trunkus

T09.5

Skade på uspesifisert muskel og sene i trunkus

T09.6

Traumatisk amputasjon av trunkus, uspesifisert del

T09.8

Andre spesifiserte skader i trunkus, uspesifisert del

T09.9

Uspesifisert skade i trunkus, uspesifisert del

T10

Brudd i overekstremitet, uspesifisert del
Brukket arm INA
Fraktur i arm INA
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke
flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet
som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
Ekskl: flere brudd i arm, uspesifisert del (T02.-)

T11

Andre skader i overekstremitet, uspesifisert del
Ekskl: brudd i overekstremitet, uspesifisert del (T10)

knusningsskade i overekstremitet INA(T04.2)
skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)
T11.0

Overflateskade på overekstremitet, uspesifisert del

T11.1

Åpent sår på overekstremitet, uspesifisert del

T11.2

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i
overekstremitet, uspesifisert del

T11.3

Skade på uspesifisert nerve i overekstremitet, uspesifisert del

T11.4

Skade på uspesifisert blodkar i overekstremitet, uspesifisert del

T11.5

Skade på uspesifisert muskel og sene i overekstremitet, uspesifisert del

T11.6

Traumatisk amputasjon av overekstremitet, uspesifisert nivå

Traumatisk amputasjon av arm INA
T11.8

Andre spesifiserte skader i overekstremitet, uspesifisert del

T11.9

Uspesifisert skade i overekstremitet, uspesifisert del

Armskade INA

T12

Brudd i underekstremitet, uspesifisert del
Brukket ben INA
Fraktur i ben INA
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke
flere koder for å beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet
som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
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Ekskl: flere brudd i ben, uspesifisert del (T02.-)

T13

Andre skader i underekstremitet, uspesifisert del
Ekskl: brudd i underekstremitet, uspesifisert del (T12)

knusningsskade i underekstremitet INA(T04.3)
skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06)
T13.0

Overflateskade på underekstremitet, uspesifisert del

T13.1

Åpent sår på underekstremitet, uspesifisert del

T13.2

Dislokasjon, forstuving og forstrekking av uspesifisert ledd og leddbånd i
underekstremitet, uspesifisert del

T13.3

Skade på uspesifisert nerve i underekstremitet, uspesifisert del

T13.4

Skade på uspesifisert blodkar i underekstremitet, uspesifisert del

T13.5

Skade på uspesifisert muskel og sene i underekstremitet, uspesifisert del

T13.6

Traumatisk amputasjon av underekstremitet, uspesifisert nivå

Traumatisk amputasjon av ben INA
T13.8

Andre spesifiserte skader i underekstremitet, uspesifisert del

T13.9

Uspesifisert skade i underekstremitet, uspesifisert del

Benskade INA

T14

Skade i uspesifisert kroppsregion
Ekskl: skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T07)

T14.0

Overflateskade på uspesifisert kroppsregion
Abrasjon

)

Blemme (ikke forårsaket av varme)

)

Bloduttredelse

)

Hematom

) INA

Kontusjon

)

Insektbitt (ikke-giftig)

)

Overflateskade fra fremmedlegeme (splint, flis) uten større åpent sår )
Ekskl: flere overflateskader INA(T00.9)

T14.1

Åpent sår på uspesifisert kroppsregion
Dyrebitt
)
Kutt

)

Laserasjon

) INA

Stikksår med (penetrerende) fremmedlegeme )
Åpent sår

)

Ekskl: flere:
traumatiske amputasjoner INA(T05.9)
åpne sår INA(T01.9)

traumatisk amputasjon INA(T14.7)
T14.2

Brudd i uspesifisert kroppsregion

Brudd:
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forskjøvet INA
lukket INA
med dislokasjon INA
åpent INA
INA

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 brudd og åpent sår. Et
brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres som lukket.
0 lukket
1 åpent
Ekskl: flere brudd INA(T02.9)
T14.3

Dislokasjon, forstuving og forstrekking i uspesifisert kroppsregion
Avrivning
)
Forstrekking

) INA ( ledd(kapsel)

Forstuving

)

Laserasjon

) av

Traumatisk:

)

•
•
•
•

hemartros )
)
rift
)
ruptur
subluksasjon )

( leddbånd

Ekskl: flere dislokasjoner, forstuvinger og forstrekkinger INA(T03.9)

T14.4

Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion
Skade på nerve

)

Traumatisk:

)

•
•
•
•
•

) INA
deling av nerve
)
hematomyeli
)
kvadriplegi
lammelse (forbigående) )
)
paraplegi

Ekskl: flere skader på nerver INA(T06.2)

T14.5

Skade på blodkar i uspesifisert kroppsregion
Avrivning

)

Kutt

)

Laserasjon

)

Skade

) (av/i) blodkar INA

Traumatisk:

)

• aneurisme eller fistel (arteriovenøs) )
)
• arterielt hematom
)
• ruptur
Ekskl: flere skader på blodkar INA(T06.3)

T14.6

Skade på sener og muskler i uspesifisert kroppsregion
Avrivning
)
Kutt

ICD-10

)
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Laserasjon

) i muskel INA

Skade

) og sene INA

Traumatisk ruptur

)

Forstuvning i muskel )
Forstrekning i muskel )
Ekskl: flere skader i muskler og sener INA(T06.4)

T14.7

Knusningsskade og traumatisk amputasjon av uspesifisert kroppsregion

Knusningsskade INA
Traumatisk amputasjon INA
Ekskl: flere:
knusningsskader INA(T04.9)
traumatiske amputasjoner INA(T05.9)

T14.8

Andre skader i uspesifisert kroppsregion

T14.9

Uspesifisert skade
Ekskl: flere skader INA(T07)

Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom
naturlig åpning (T15-T19)
Ekskl: fremmedlegeme:
etterlatt ved uhell i operasjonssår (T81.5)
i stikksår (se åpent sår etter kroppsregion)
residualt, i bløtvev (M79.5)

splint eller flis uten større åpent sår (se overflateskade etter kroppsregion)

T15

Fremmedlegeme i fremre del av øye
Ekskl: fremmedlegeme i penetrerende sår i:
øyehule og øyeeple (S05.4-S05.5)
retinert (gammelt) (H05.5, H44.6-H44.7)

retinert fremmedlegeme i øyelokk (H02.8)
T15.0

Fremmedlegeme i hornhinne

T15.1

Fremmedlegeme i konjunktivalsekk

T15.8

Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fremre øye

Fremmedlegeme i tårepunkt
T15.9

T16

Fremmedlegeme i fremre del av øye, uspesifisert del

Fremmedlegeme i øre
Øregang

T17

Fremmedlegeme i luftveier
Inkl: aspirasjon av væske eller oppkast INA

kvelning som skyldes fremmedlegeme
mat (oppgulpet) i vrangstrupe
slim i vrangstrupe
T17.0

Fremmedlegeme i nesebihule

T17.1

Fremmedlegeme i nesebor

Nese INA
Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

T17.2
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Fremmedlegeme i svelg

Hals INA
Nasopharynx
T17.3

Fremmedlegeme i strupehode

T17.4

Fremmedlegeme i luftrør

T17.5

Fremmedlegeme i bronkie

T17.8

Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av luftveier

Bronkioler
Lunge
T17.9

T18

Fremmedlegeme i luftveier, uspesifisert del

Fremmedlegeme i fordøyelseskanal
Ekskl: fremmedlegeme i svelg (T17.2)

T18.0

Fremmedlegeme i munn

T18.1

Fremmedlegeme i spiserør

T18.2

Fremmedlegeme i magesekk

T18.3

Fremmedlegeme i tynntarm

T18.4

Fremmedlegeme i tykktarm

T18.5

Fremmedlegeme i endetarmsåpning og endetarm

Overgang mellom sigmoideum og endetarm
T18.8

Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal

T18.9

Fremmedlegeme i fordøyelseskanal, uspesifisert del

Fordøyelsessystemet INA
Svelget fremmedlegeme INA

T19

Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier
Ekskl: prevensjonsmiddel (intrauterint/vaginalt):
mekanisk komplikasjon ved (T83.3)
tilstedeværelse av (Z97.5)

T19.0

Fremmedlegeme i urinrør

T19.1

Fremmedlegeme i urinblære

T19.2

Fremmedlegeme i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede

T19.3

Fremmedlegeme i livmor [enhver del]

T19.8

Fremmedlegeme (flere) i andre spesifiserte deler av kjønnsorganer og urinveier

T19.9

Fremmedlegeme i kjønnsorganer og urinveier, uspesifisert del

Brannskader og etseskader (T20-T32)
Inkl: brannskader (termale) forårsaket av:
elektrisitet
elektriske varmeapparater
flamme
friksjon
lyn
stråling
varm luft og varme gasser
ICD-10
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varme gjenstander

kjemiske brannskader [etseskader] (ytre/indre)
skåldinger
Ekskl: solforbrenning (L55.-)

strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
varmeerytem (L59.0)

Brannskader og etseskader på ytre kroppsoverflate,
spesifisert etter lokalisasjon (T20-T25)
Inkl: brannskader og etseskader av:
første grad [erytem]
andre grad [blemmer] [tap av overhud (epidermis)]
tredje grad [dyp nekrose i underliggende vev] [tap av alle hudlag]

T20

Brannskade og etseskade på hode og hals
Inkl: hodebunn [enhver del]

leppe
nese(skillevegg)
tinning(region)
øre [enhver del]
øye med andre deler av ansikt, hode og hals
Ekskl: brannskade og etseskade (i):
begrenset til øye og øyeomgivelser (T26.-)
munn og svelg (T28.-)

T20.0

Brannskade av uspesifisert grad på hode og hals

T20.1

Brannskade av første grad på hode og hals

T20.2

Brannskade av andre grad på hode og hals

T20.3

Brannskade av tredje grad på hode og hals

T20.4

Etseskade av uspesifisert grad på hode og hals

T20.5

Etseskade av første grad på hode og hals

T20.6

Etseskade av andre grad på hode og hals

T20.7

Etseskade av tredje grad på hode og hals

T21

Brannskade og etseskade på trunkus (truncus)
Inkl: bryst (mamma)

brystvegg
bukvegg
endetarmsåpning
flanke
kjønnslepper (store/små)
lyske
område mellom skulderblader
penis
perineum
pung
rygg [enhver del]
sete
testikkel
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ytre kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl: brannskade og etseskade i:
armhule (T22.-)
skulderbladregion (T22.-)

T21.0

Brannskade av uspesifisert grad på trunkus

T21.1

Brannskade av første grad på trunkus

T21.2

Brannskade av andre grad på trunkus

T21.3

Brannskade av tredje grad på trunkus

T21.4

Etseskade av uspesifisert grad på trunkus

T21.5

Etseskade av første grad på trunkus

T21.6

Etseskade av andre grad på trunkus

T21.7

Etseskade av tredje grad på trunkus

T22

Brannskade og etseskade på skulder og overekstremitet, unntatt
håndledd og hånd
Inkl: arm [enhver del, unntatt bare håndledd og hånd]

armhule
skulderbladregion
Ekskl: brannskade og etseskade:
bare på håndledd og hånd (T23.-)
i område mellom skulderblader (T21.-)

T22.0

Brannskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet unntatt håndledd
og hånd

T22.1

Brannskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og
hånd

T22.2

Brannskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og
hånd

T22.3

Brannskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og
hånd

T22.4

Etseskade av uspesifisert grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd
hånd

T22.5

Etseskade av første grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og
hånd

T22.6

Etseskade av andre grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T22.7

Etseskade av tredje grad på skulder og overekstremitet, unntatt håndledd og hånd

T23

Brannskade og etseskade på håndledd og hånd
Inkl: finger(negl)

håndflate
tommel(negl)
T23.0

Brannskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

T23.1

Brannskade av første grad på håndledd og hånd

T23.2

Brannskade av andre grad på håndledd og hånd

ICD-10
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T23.3

Brannskade av tredje grad på håndledd og hånd

T23.4

Etseskade av uspesifisert grad på håndledd og hånd

T23.5

Etseskade av første grad på håndledd og hånd

T23.6

Etseskade av andre grad på håndledd og hånd

T23.7

Etseskade av tredje grad på håndledd og hånd

T24

Brannskade og etseskade på hofte og underekstremitet, unntatt
ankel og fot
Inkl: ben [enhver del, unntatt bare ankel og fot]
Ekskl: brannskade og etseskade bare på ankel og fot (T25.-)

T24.0

Brannskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og
fot

T24.1

Brannskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.2

Brannskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.3

Brannskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.4

Etseskade av uspesifisert grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.5

Etseskade av første grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.6

Etseskade av andre grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T24.7

Etseskade av tredje grad på hofte og underekstremitet, unntatt ankel og fot

T25

Brannskade og etseskade på ankel og fot
Inkl: tå/tær

T25.0

Brannskade av uspesifisert grad på ankel og fot

T25.1

Brannskade av første grad på ankel og fot

T25.2

Brannskade av andre grad på ankel og fot

T25.3

Brannskade av tredje grad på ankel og fot

T25.4

Etseskade av uspesifisert grad på ankel og fot

T25.5

Etseskade av første grad på ankel og fot

T25.6

Etseskade av andre grad på ankel og fot

T25.7

Etseskade av tredje grad på ankel og fot

Brannskader og etseskader begrenset til øye og indre
organer (T26-T28)
T26

Brannskade og etseskade begrenset til øye og øyeomgivelser

T26.0

Brannskade på øyelokk og i område omkring øye

T26.1

Brannskade i hornhinne og konjunktivalsekk

T26.2

Brannskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

T26.3

Brannskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

T26.4

Brannskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

T26.5

Etseskade på øyelokk og i område omkring øye
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T26.6

Etseskade i hornhinne og konjunktivalsekk

T26.7

Etseskade med ruptur og ødeleggelse av øyeeple som følge

T26.8

Etseskade i andre spesifiserte deler av øye og øyeomgivelser

T26.9

Etseskade i øye og øyeomgivelser, uspesifisert del

T27

617

Brannskade og etseskade i luftveier

T27.0

Brannskade i strupehode og luftrør

T27.1

Brannskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)
Ekskl: eksplosjonsskadesyndrom (T70.8)

T27.2

Brannskade i andre spesifiserte deler av luftveier

Brysthule
T27.3

Brannskade i luftveier, uspesifisert del

T27.4

Etseskade i strupehode og luftrør

T27.5

Etseskade som omfatter strupehode og luftrør med lunge(r)

T27.6

Etseskade av andre spesifiserte deler av luftveier

T27.7

Etseskade av luftveier, uspesifisert del

T28

Brannskade og etseskade av andre indre organer

T28.0

Brannskade av munn og svelg

T28.1

Brannskade av spiserør

T28.2

Brannskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal

T28.3

Brannskade av indre kjønnsorganer og urinveier

T28.4

Brannskade av andre og uspesifiserte indre organer

T28.5

Etseskade av munn og svelg

T28.6

Etseskade av spiserør

T28.7

Etseskade av andre spesifiserte deler av fordøyelseskanal

T28.8

Etseskade av indre kjønnsorganer og urinveier

T28.9

Etseskade av andre og uspesifiserte indre organer

Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner (T29-T32)
T29

Brannskader og etseskader i flere kroppsregioner
Inkl: brannskader og etseskader lokalisert til deler som hver for seg kunne klassifiseres i

flere enn én av kategoriene T20-T28
T29.0

Brannskader i flere regioner, uspesifisert grad

Flere brannskader INA
T29.1

Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn første

T29.2

Brannskader i flere regioner, ikke angitt brannskader av høyere grad enn andre

T29.3

Brannskader i flere regioner, minst én brannskade av tredje grad angitt

T29.4

Etseskader i flere regioner, uspesifisert grad

Flere etseskader INA
T29.5
ICD-10

Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn første
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T29.6

Etseskader i flere regioner, ikke angitt etseskader av høyere grad enn andre

T29.7

Etseskader i flere regioner, minst én etseskade av tredje grad angitt

T30

Brannskade og etseskade, uspesifisert kroppsregion
Ekskl: brannskader og etseskader med utsagn om størrelse på berørt kroppsoverflate

(T31-T32)
T30.0

Brannskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad

Brannskade INA
T30.1

Brannskade av første grad , uspesifisert kroppsregion

Førstegrads brannskade INA
T30.2

Brannskade av andre grad , uspesifisert kroppsregion

Andregrads brannskade INA
T30.3

Brannskade av tredje grad , uspesifisert kroppsregion

Tredjegrads brannskade INA
T30.4

Etseskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad

Etseskade INA
T30.5

Etseskade av første grad, uspesifisert kroppsregion

Førstegrads etseskade INA
T30.6

Etseskade av andre grad, uspesifisert kroppsregion

Andregrads etseskade INA
T30.7

Etseskade av tredje grad, uspesifisert kroppsregion

Tredjegrads etseskade INA

T31

Brannskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate
Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når brannskadens lokalisasjon

er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene
T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.
T31.0

Brannskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten

T31.1

Brannskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten

T31.2

Brannskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten

T31.3

Brannskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten

T31.4

Brannskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten

T31.5

Brannskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten

T31.6

Brannskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten

T31.7

Brannskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten

T31.8

Brannskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten

T31.9

Brannskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten

T32

Etseskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate
Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når etseskadens lokalisasjon er

uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.
T32.0

Etseskader som omfatter mindre enn 10 % av kroppsoverflaten

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

T32.1

Etseskader som omfatter 10-19 % av kroppsoverflaten

T32.2

Etseskader som omfatter 20-29 % av kroppsoverflaten

T32.3

Etseskader som omfatter 30-39 % av kroppsoverflaten

T32.4

Etseskader som omfatter 40-49 % av kroppsoverflaten

T32.5

Etseskader som omfatter 50-59 % av kroppsoverflaten

T32.6

Etseskader som omfatter 60-69 % av kroppsoverflaten

T32.7

Etseskader som omfatter 70-79 % av kroppsoverflaten

T32.8

Etseskader som omfatter 80-89 % av kroppsoverflaten

T32.9

Etseskader som omfatter 90 % eller mer av kroppsoverflaten

619

Frostskade (T33-T35)
Ekskl: hypotermi og andre virkninger av nedsatt omgivelsestemperatur (T68-T69)

T33

Overfladisk frostskade
Inkl: overfladisk frostskade med tap av deler av hudlag
Ekskl: overfladisk frostskade som omfatter flere kroppsregioner (T35.0)

T33.0

Overfladisk frostskade på hode

T33.1

Overfladisk frostskade på hals

T33.2

Overfladisk frostskade på brystkassen

T33.3

Overfladisk frostskade på bukvegg , nedre del av rygg og bekken

T33.4

Overfladisk frostskade på arm
Ekskl: overfladisk frostskade bare på håndledd og hånd (T33.5)

T33.5

Overfladisk frostskade på håndledd og hånd

T33.6

Overfladisk frostskade på hofte og lår

T33.7

Overfladisk frostskade på kne og legg
Ekskl: overfladisk frostskade bare på ankel og fot (T33.8)

T33.8

Overfladisk frostskade på ankel og fot

T33.9

Overfladisk frostskade med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Overfladisk frostskade (på):
ben INA
trunkus INA
INA

T34

Frostskade med vevsnekrose
Ekskl: frostskade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner (T35.1)

T34.0

Frostskade med vevsnekrose på hode

T34.1

Frostskade med vevsnekrose på hals

T34.2

Frostskade med vevsnekrose på brystkassen

T34.3

Frostskade med vevsnekrose på bukvegg , nedre del av rygg og bekken

T34.4

Frostskade med vevsnekrose på arm
Ekskl: frostskade med vevsnekrose bare på håndledd og hånd (T34.5)
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T34.5

Frostskade med vevsnekrose på håndledd og hånd

T34.6

Frostskade med vevsnekrose på hofte og lår

T34.7

Frostskade med vevsnekrose på kne og legg
Ekskl: frostskade med vevsnekrose bare på ankel og fot (T34.8)

T34.8

Frostskade med vevsnekrose på ankel og fot

T34.9

Frostskade med vevsnekrose med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Frostskade med vevsnekrose (på):
ben INA
trunkus INA
INA

T35
T35.0

Frostskade som omfatter flere kroppsregioner og uspesifisert
frostskade
Overfladisk frostskade som omfatter flere kroppsregioner

Flere overfladiske frostskader INA
T35.1

Frostskade med vevsnekrose som omfatter flere kroppsregioner

Flere frostskader med vevsnekrose INA
T35.2

Uspesifisert frostskade på hode og hals

T35.3

Uspesifisert frostskade på brystkasse, bukvegg , nedre del av rygg og bekken

Frostskade på trunkus INA
T35.4

Uspesifisert frostskade på overekstremitet

T35.5

Uspesifisert frostskade på underekstremitet

T35.6

Uspesifisert frostskade som omfatter flere kroppsregioner

Flere frostskader INA
T35.7

Uspesifisert frostskade med uspesifisert lokalisasjon

Frostskade INA

Forgiftning med legemidler og biologiske substanser (T4nT50)
Merk: Denne kategoriblokken brukes til å beskrive forgiftninger med legemidler mv. Bruk

tilleggskode fra kapittel XX (X4n, X6n eller Y4n-Y84) for å beskrive årsaken til
forgiftningen.
Inkl: feil substans gitt eller tatt ved en feiltakelse

overdose av disse substansene
Ekskl: bivirkninger [«overfølsomhet», «reaksjon», osv] av riktig substans forskrevet i passende

dose, disse tilfellene skal klassifiseres etter type bivirkning, som for eksempel:
blodsykdommer (D50-D76)
dermatitt forårsaket av substanser til innvortes bruk (L27.-)
gastritt forårsaket av acetylsalisylsyre (K29.-)
kontaktdermatitt (L23-L25)
nefropati (N14.0-N14.2)

legemiddelreaksjon og forgiftning som påvirker foster og nyfødt (P00-P96)
misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)
patologisk legemiddelintoksikasjon (F10-F19)
selvpåført rus, avhengighet og derav følgende tilstander klassifisert under (F10-F19)

T4n

Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser
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Merk: For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til koden T4n. Dersom

legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som
informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om
hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over
hovedgrupper i kapittel XX ved Y4n).
Ekskl: forgiftninger med:
diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (T50.8)
ukjente, uspesifiserte legemidler mv (T50.9)

T41

Forgiftning med anestetika og terapeutiske gasser
Ekskl: benzodiazepiner (T4n (med ATC-kode))

T41.0

Inhalasjonsanestetika

Oppgi ATC-kode på egnet nivå
Ekskl: oksygen (T41.5)
T41.1

Anestetika gitt parenteralt

Tiobarbiturater
Oppgi ATC-kode
T41.2

Andre og uspesifiserte generelle anestetika

Oppgi ATC-kode om mulig
T41.3

Lokalanestetika

T41.4

Uspesifisert anestetika

T41.5

Terapeutiske gasser

Karbondioksid
Oksygen

T50
T50.8

Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske
substanser
Diagnostiske midler

Ikke terapeutiske preparater
Oppgi ATC-kode med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.
T50.9

Andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser

Narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt
Ekskl: akutt rus (F10-F19 med fjerde tegn .0)

Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikkemedisinsk anvendelse (T51-T65)
Ekskl: etseskader (T20-T32)

lokaliserte toksiske virkninger, klassifisert annet sted (A00-R99)
luftveissykdommer forårsaket av ytre stoffer (J60-J70)

T51
T51.0

Toksisk virkning av alkohol
Etanol

Etylalkohol
Ekskl: akutt alkoholforgiftning eller bakrusvirkninger (F10.0)
drukkenskap (F10.0)
patologisk rus (F10.0)
ICD-10
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Metanol

Metylalkohol
T51.2

2-Propanol

Isopropylalkohol
T51.3

Fuselolje

Amylalkohol
Butylalkohol [1-butanol]
Propylalkohol [1-propanol]
T51.8

Andre spesifiserte alkoholer

T51.9

Uspesifisert alkohol

T52

Toksisk virkning av organiske løsemidler
Ekskl: halogenderivater av alifatiske og aromatiske hydrokarboner (T53.-)

T52.0

Petroleumsprodukter

Bensin
Lettbensin
Parafin
Parafinvoks
Petroleums-:
eter
nafta

T52.1

Benzen
Ekskl: benzenhomologer (T52.2)

nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer (T65.3)
T52.2

Benzenhomologer

Toluen [metylbenzen]
Xylen [dimetylbenzen]
T52.3

Glykol

T52.4

Keton

T52.8

Andre spesifiserte organiske løsemidler

T52.9

Uspesifisert organisk løsemiddel

T53
T53.0

Toksisk virkning av halogenderivater av alifatiske og aromatiske
hydrokarboner
Karbontetraklorid

Tetraklormetan
T53.1

Kloroform

Triklormetan
T53.2

Trikloretylen

Trikloreten
T53.3

Tetrakloretylen

Perkloretylen
Tetrakloreten
T53.4

Diklormetan

Metylenklorid
Direktoratet for e-helse
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T53.5

Klorfluorkarboner (KFK)

T53.6

Andre halogenderivater av alifatiske hydrokarboner

T53.7

Andre halogenderivater av aromatiske hydrokarboner

T53.9

Uspesifisert halogenderivat av alifatiske og aromatiske hydrokarboner

T54

Toksisk virkning av etsende stoffer

T54.0

Fenol og fenolhomologer

T54.1

Andre etsende organiske forbindelser

T54.2

Etsende syrer og syrelignende stoffer

Saltsyre
Svovelsyre
T54.3

Etsende alkalier og alkalielignende stoffer

Kaliumlut
Natronlut
T54.9

Uspesifisert etsende stoff

T55

Toksisk virkning av såper og rengjøringsmidler

T56

Toksisk virkning av metaller
Inkl: metaller fra alle kilder, unntatt legemidler med ATC-kode

røyk og damp av metaller
Ekskl: arsen og arsenforbindelser (T57.0)

mangan og manganforbindelser (T57.2)
T56.0

Bly og blyforbindelser

T56.1

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

T56.2

Krom og kromforbindelser

T56.3

Kadmium og kadmiumforbindelser

T56.4

Kopper og kopperforbindelser

T56.5

Sink og sinkforbindelser

T56.6

Tinn og tinnforbindelser

T56.7

Beryllium og berylliumforbindelser

T56.8

Andre spesifiserte metaller

Thallium
T56.9

T57

Uspesifisert metall

Toksisk virkning av andre uorganiske stoffer

T57.0

Arsen og arsenforbindelser

T57.1

Fosfor og fosforforbindelser
Ekskl: insekticider med organofosfat (T60.0)

T57.2

Mangan og manganforbindelser

T57.3

Hydrogencyanid [blåsyre]

T57.8

Andre spesifiserte uorganiske stoffer
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Uspesifisert uorganisk stoff

Toksisk virkning av karbonmonoksid
Fra alle kilder

T59

Toksisk virkning av annen gass, røyk og damp
Inkl: drivgass for aerosoler
Ekskl: klorfluorkarboner (T53.5)

T59.0

Nitrogenoksid

T59.1

Svoveldioksid

T59.2

Formaldehyd

T59.3

Lakrimogen gass

Tåregass
T59.4

Klorgass

T59.5

Fluorgass og flussyre

T59.6

Hydrogensulfid

T59.7

Karbondioksid

T59.8

Annen spesifisert gass, røyk og damp

T59.9

Uspesifisert gass, røyk og damp

T60

Toksisk virkning av pesticider
Inkl: konserveringsmidler for tre

T60.0

Insekticider med organofosfat og karbamat

T60.1

Halogenerte insekticider
Ekskl: klorerte hydrokarboner (T53.-)

T60.2

Andre og uspesifiserte insekticider

T60.3

Herbicider og fungicider

T60.4

Rodenticider
Ekskl: stryknin og dets salter (T65.1)

T60.8

Andre spesifiserte pesticider

T60.9

Uspesifisert pesticid

T61

Toksisk virkning av skadelige stoffer spist som sjømat
Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:
anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)

matforgiftning (bakteriell) (A05.-)
toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:
aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
cyanider (T65.0)
hydrogencyanid (T57.3)
kvikksølv (T56.1)

T61.0

Ciguatera
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Forgiftning med makrellfisk

Histaminlignende syndrom
T61.2

Annen fiske- og skalldyrforgiftning

T61.8

Toksisk virkning av annen spesifisert sjømat

T61.9

Toksisk virkning av uspesifisert sjømat

T62

Toksisk virkning av andre skadelige stoffer spist som mat
Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som f eks:
anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0)
dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2)
gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-)

matforgiftning (bakteriell) (A05.-)
toksisk virkning av forurensninger i matvarer, som f eks:
aflatoksin og andre mykotoksiner (T64)
cyanider (T65.0)
hydrogencyanid (T57.3)
kvikksølv (T56.1)

T62.0

Fortært sopp

T62.1

Fortærte bær

T62.2

Annen fortært (del av) plante

T62.8

Andre spesifiserte skadelige stoffer spist som mat

T62.9

Uspesifisert skadelig stoff spist som mat

T63
T63.0

Toksisk virkning av kontakt med giftige dyr
Slangegift

Havslangegift
T63.1

Gift fra andre krypdyr

Firfislegift
T63.2

Skorpiongift

T63.3

Edderkoppgift

T63.4

Gift fra andre artropoder

Giftig insektbitt eller -stikk
T63.5

Toksisk virkning av kontakt med fisk
Ekskl: forgiftning etter fortæring av fisk (T61.0-T61.2)

T63.6

Toksisk virkning av kontakt med andre sjødyr

Manet
Sjøanemone
Sjøstjerne
Skalldyr
Ekskl: forgiftning etter fortæring av skalldyr (T61.2)
havslangegift (T63.0)
T63.8

Toksisk virkning av kontakt med andre spesifiserte giftige dyr

Amfibiegift
T63.9
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T64

Toksisk virkning av aflatoksin og andre mykotoksiner som forurenser
matvarer

T65

Toksisk virkning av andre og uspesifiserte stoffer

T65.0

Cyanider
Ekskl: hydrogencyanid (T57.3)

T65.1

Stryknin og dets salter

T65.2

Tobakk og nikotin

T65.3

Nitroderivater og aminoderivater av benzen og dets homologer

Anilin [benzenamin]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen
T65.4

Karbondisulfid

T65.5

Nitroglyserin og andre nitrogensyrer og -estere

1,2,3-Propantrioltrinitrat
T65.6

Maling og fargestoffer, ikke klassifisert annet sted

T65.8

Toksisk virkning av andre spesifiserte stoffer

T65.9

Toksisk virkning av uspesifisert stoff

Forgiftning INA

Andre og uspesifiserte tilstander som skyldes ytre
påvirkning (T66-T78)
T66

Uspesifiserte tilstander som skyldes radioaktiv stråling
Strålesykdom
Ekskl: spesifiserte bivirkninger av radioaktiv stråling, som f eks:
brannskader (T20-T31)
gastroenteritt og kolitt som skyldes radioaktiv stråling (K52.0)
leukemi (C91-C95)
solforbrenning (L55.-)
strålingspneumonitt (J70.0)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)

T67

Tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys
Ekskl: brannskader (T20-T31)

ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)
solforbrenning (L55.-)
strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59)
svettelidelser som skyldes varme (L74-L75)
varmeerytem (L59.0)
T67.0

Heteslag og solstikk

Siriasis
Termoplegi
Varme-:
apopleksi
pyreksi

T67.1

Besvimelse forårsaket av varme
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Hetekollaps
T67.2

Hetekramper

T67.3

Varmeutmattelse som skyldes væsketap

Varmeprostrasjon som skyldes væsketap
Ekskl: varmeutmattelse som skyldes salttap (T67.4)
T67.4

Varmeutmattelse som skyldes salttap

Varmeprostrasjon som skyldes salt- (og væske)tap
T67.5

Uspesifisert varmeutmattelse

Varmeprostrasjon INA
T67.6

Forbigående tretthet som skyldes varme

T67.7

Varmeødem

T67.8

Andre spesifiserte tilstander som skyldes påvirkning av varme og lys

T67.9

Uspesifisert tilstand som skyldes påvirkning av varme og lys

T68

Hypotermi
Tilfeldig hypotermi (uforklart) i forbindelse med ulykker og uhell
Ekskl: frostskader (T33-T35)
hypotermi:
etter anestesi (T88.5)
hos nyfødte (P80.-)
som ikke er forbundet med lav omgivelsestemperatur (R68.0)

T69

Andre tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur
Ekskl: frostskader (T33-T35)

T69.0

Immersjonshånd og -fot

Skyttergravsfot
T69.1

Frostknuter

T69.8

Andre spesifiserte tilstander som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur

T69.9

Uspesifisert tilstand som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur

T70
T70.0

Virkninger av endret omgivende trykk
Otittisk barotraume

Mellomørelidelse som skyldes endret omgivende trykk
Virkninger på øre av endringer i omgivende trykk (luft- eller vanntrykk)
T70.1

Barotraume i bihuler

Aerosinusitt
Virkninger på bihuler av endringer i omgivende trykk
T70.2

Andre og uspesifiserte virkninger av opphold i stor høyde over havet

Anoksi ved stor høyde (lavt omgivende trykk)
Barotraume INA
Hypobaropati
Høydesyke
Ekskl: polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet (D75.1)
T70.3

Trykkfallsyke [dykkersyke]

Trykkfallsyke, alvorlig type:
ICD-10
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cerebral «bends»
spinal «bends»

Trykkfallsyke, ikke alvorlig type:
ledd-«bends»
«skin-lymphebends»

T70.4

Virkninger av høytrykksvæsker

Traumatisk jetinjeksjon (industriell)
T70.8

Andre spesifiserte virkninger av lufttrykk og vanntrykk

Eksplosjonsskadesyndrom
T70.9

T71

Uspesifisert virkning av lufttrykk og vanntrykk

Asfyksi
Suffokasjon (ved kvelning)
Systemisk oksygenmangel som skyldes:
lavt oksygeninnhold i pusteluft ved normalt omgivende trykk eller i pusteutstyr
mekanisk respirasjonshindring
Ekskl: anoksi som skyldes stor høyde (T70.2)

asfyksi pga:
annen gass, røyk eller damp (T59.-)
inhalasjon av mat eller fremmedlegeme (T17.-)
karbonmonoksid (T58)

respirasjonsbesvær hos nyfødt (P22.-)
respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)

T73
T73.0

Virkninger av annen deprivasjon
Virkninger av hunger

Matmangel
Næringsdeprivasjon
Sult
T73.1

Virkninger av tørste

Vanndeprivasjon
Vannmangel
T73.2

Utmattelse på grunn av klimatiske påkjenninger

T73.3

Utmattelse på grunn av overdreven anstrengelse

Overanstrengelse
T73.8

Andre spesifiserte deprivasjonseffekter

T73.9

Uspesifisert deprivasjonseffekt

T74

Mishandlingssyndromer
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi aktuell skade.

T74.0

Vanskjøtsel

T74.1

Fysisk mishandling

Barnemishandlingssyndrom INA
Ektefellemishandlingssyndrom INA
Kvinnemishandling
T74.2

Seksuell mishandling

Seksuelt overgrep
T74.3

Psykisk mishandling
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Andre spesifiserte mishandlingssyndromer

Blandede former
T74.9

Uspesifisert mishandlingssyndrom

Virkninger av:
barnemishandling INA
mishandling av voksen INA

T75

Virkninger av annen ytre påvirkning
Ekskl: bivirkninger IKAS(T78.-)

brannskader (som skyldes elektrisitet) (T20-T31)
T75.0

Virkninger av lynnedslag

Sjokk som skyldes lynnedslag
Truffet av lyn INA
T75.1

Drukning og nestendrukning

Badekrampe
Neddukking
T75.2

Virkninger av vibrasjon

Presslufthammersyndrom
Svimmelhet av infralyd
Traumatisk vasospastisk syndrom
T75.3

Bevegelsessyke

Bilsyke
Flysyke
Reisesyke
Sjøsyke
T75.4

Skadevirkninger av elektrisk kraft

Elektrokusjon
Sjokk som skyldes elektrisk strøm
T75.8

Andre spesifiserte skadevirkninger av ytre påvirkning

Virkninger av:
unormale gravitasjonskrefter
vektløshet

T78

Skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når det er nødvendig å

beskrive virkninger som ikke kan klassifiseres annet sted, dvs virkninger av
ukjente, ubestemte eller uklare årsaker. Ved bruk av flere koder kan denne
kategorien brukes som tilleggskode for å angi virkningene av tilstander
klassifisert annet sted.
Ekskl: komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

T78.0

Anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer

T78.1

Andre reaksjoner på matvarer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: bakterielle matforgiftninger (A05.-)

dermatitt som skyldes:
inntak av matvarer (L27.2)
matvarer i kontakt med hud (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2
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Allergisk sjokk

)

Anafylaksi

) INA

Anafylaktisk reaksjon )
Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes:
bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
serum (T80.5)
ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)

T78.3

Angionevrotisk ødem

Angioødem (med urticaria)
Quinckes ødem
Ekskl: urticaria (L50.-)
etter serumbehandling (T80.6)

T78.4

Uspesifisert allergi

Allergisk reaksjon INA
Idiosynkrasi
Overfølsomhet INA
Ekskl: spesifiserte typer allergiske reaksjoner, som f eks:
allergisk gastroenteritt og kolitt (K52.2)
dermatitt (L23-L25, L27.-)
høyfeber (J30.1)

T78.8

Andre spesifiserte skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted

T78.9

Uspesifisert skadevirkning
Ekskl: skade som følge av kirurgisk og medisinsk behandling INA(T88.9)

Visse tidlige komplikasjoner til traume (T79)
T79

Visse tidlige komplikasjoner til traume , ikke klassifisert annet sted
Ekskl: komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS(T80-T88)

når de inntreffer under eller etter medisinske inngrep (T80-T88)
respirasjonsbesvær hos nyfødt (.-)P22
respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)(J80)
T79.0

Luftemboli (traumatisk)
Ekskl: luftemboli som komplikasjon til:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07,O08.2)
infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
svangerskap, fødsel og barseltid (O88.0)

T79.1

Fettemboli (traumatisk)
Ekskl: fettemboli som komplikasjon til:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
svangerskap, fødsel og barseltid (O88.8)

T79.2

Traumatisk sekundær eller residiverende blødning

T79.3

Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
T79.4

Traumatisk sjokk

Sjokk (umiddelbart/forsinket) etter skade
Ekskl: sjokk:
Direktoratet for e-helse
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anafylaktisk:
etter serum (T80.5)
som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
som skyldes ugunstig reaksjon på matvarer (T78.0)
INA(T78.2)
i forbindelse med anestesi (T88.2)
ikke-traumatisk IKAS(R57.-)
obstetrisk (O75.1)
postoperativt (T81.1)
som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07,
O08.3)
som skyldes elektrisitet (T75.4)
som skyldes lynnedslag (T75.0)

T79.5

Traumatisk anuri

Knusningssyndrom
Nyresvikt etter knusningsskade
T79.6

Traumatisk iskemi i muskel

Losjesyndrom
Volkmanns kontraktur
Ekskl: tibialis anterior-syndrom (M76.8)
T79.7

Traumatisk subkutant emfysem
Ekskl: emfysem (subkutant) som følge av inngrep (T81.8)

T79.8

Andre spesifiserte tidlige komplikasjoner til traume

T79.9

Uspesifisert tidlig komplikasjon til traume

Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke
klassifisert annet sted (T80-T88)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi involverte instrumenter samt detaljer om
omstendighetene.
Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent.
Ekskl: bivirkninger av legemidler og substanser i medisinsk bruk (A00-R99, T78)
brannskader og etseskader som skyldes lokal påføring og bestråling (T20-T32)
ethvert tilfelle av medisinsk behandling for postoperative tilstander der det ikke er noen
komplikasjoner, som f eks:
lukking av utvendig stoma (Z43.-)
status med kunstig åpning (Z93.-)
tilpasning og justering av utvendig protese (Z44.-)

forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
komplikasjoner til kirurgiske inngrep under svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)
spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:
cerebrospinalvæskelekkasje ved lumbalpunksjon (G97.0)
forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalanse (E86-E87)
funksjonelle forstyrrelser etter hjertekirurgi (I97.0-I97.1)
funksjonssvikt i kolostomi (K91.4)
lymfødem etter mastektomi (I97.2)
postlaminektomisyndrom IKAS(M96.1)
postoperativt «blind loop»-syndrom (K91.2)
syndromer etter kirurgi på magesekk (K91.1)

T80

ICD-10

Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
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Inkl: perfusjon
Ekskl: avstøting av benmargstransplantat (T86.0)

T80.0

Luftemboli etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

T80.1

Komplikasjoner i blodkar etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Flebitt
)
Tromboemboli ) etter infusjon, transfusjon
Tromboflebitt ) og terapeutisk injeksjon
Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:
etter inngrep (T81.7)
grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2

Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Infeksjon

) etter infusjon, transfusjon

Sepsis

) og terapeutisk injeksjon

Septisk sjokk )

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)

T80.3

ABO-uforlikelighetsreaksjon

Reaksjon på overføring av uforlikelig blod
T80.4

Rh-uforlikelighetsreaksjon

Reaksjon på uforlikelig Rh-faktor ved infusjon eller transfusjon
T80.5

Anafylaktisk sjokk som skyldes serumbehandling
Ekskl: sjokk:
allergisk INA(T78.2)
anafylaktisk:
som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i teraupeutisk dose (T88.6)
INA(T78.2)

T80.6

Andre serumreaksjoner

Proteinsykdom
Serum:
sykdom
urticaria
utslett

Serumforgiftning
Ekskl: serumhepatitt (B16 - B19)
T80.8

Andre spesifiserte komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk
injeksjon

T80.9

Ikke spesifisert komplikasjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

T81

Komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted
Ekskl: komplikasjoner etter:
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infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
vaksinasjon (T88.0-T88.1)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:
dermatitt som skyldes legemidler (L23.3 , L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
komplikasjoner skyldes proteser, implantater og transplantater (T82-T85)

funksjonssvikt og avstøtning av transplanterte organer og vev (T86)
T81.0

Blødning og hematom som komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer,
ikke klassifisert annet sted

Blødning fra enhver lokalisasjon som følge av prosedyre
Ekskl: blødning som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.8)
hematom i obstetrisk sår (O90.2)
T81.1

Sjokk under eller som følge av kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted
Kollaps INA

) under eller etter

Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk/septisk) ) en prosedyre

Postoperativt sjokk
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: sjokk:
anafylaktisk:
etter serum (T80.5)
som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.6)
INA(T78.2)
etter abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.3)
i forbindelse med anestesi (T88.2)
obstetrisk (O75.1)
som skyldes elektrisitet (T75.4)
traumatisk (T79.4)

T81.2

Utilsiktet punksjon og laserasjon under kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted

Utilsiktet perforasjon av blodkar/nerve/organ med kateter/endoskop/instrument/sonde
under en prosedyre
Ekskl: perforasjon, punksjon eller laserasjon forårsaket av innretning eller implantat
etterlatt med hensikt i operasjonssår (T82-T85)
skade fra instrumenter brukt ved forløsning (O70-O71)
spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks laserasjonssyndrom i
brede livmorbånd [Allen-Masters] (N83.8)
T81.3

Sårruptur, ikke klassifisert annet sted
Dehiscens )
Ruptur

) av operasjonssår

Ekskl: bristing av:
obstetrisk sår i perineum (O90.1)
sår etter keisersnitt (O90.0)

T81.4

Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Abscess:
• i sting
• i sår
ICD-10

)
)
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• intraabdominal ) etter prosedyre
)
• subfrenisk

Sepsis
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Ekskl: infeksjon (som skyldes):
infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.2)
proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
sår etter obstetrisk kirurgi (O86.0)

T81.5

Fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i kroppshule eller operasjonssår etter
kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
Adheranser ) som skyldes fremmedlegeme
Obstruksjon ) utilsiktet etterlatt i
Perforasjon ) operasjonssår eller kroppshule
Ekskl: obstruksjon eller perforasjon som skyldes proteser og implantater etterlatt i

kroppen med hensikt (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
T81.6

Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under kirurgiske og
medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted

Peritonitt:
aseptisk
kjemisk

T81.7

Komplikasjoner i blodkar etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted

Luftemboli etter prosedyreIKAS
Ekskl: emboli:
etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.0)
som komplikasjon til:
abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.2)
svangerskap, fødsel og barseltid (O88.-)
som skyldes proteser, implantater og transplantater (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
traumatisk (T79.0)

T81.8

Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted

Subkutant emfysem som følge av prosedyre
Komplikasjoner til inhalasjonsterapi
Vedvarende fistel etter operasjon
Ekskl: hypotermi etter anestesi (T88.5)
ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)
T81.9

T82

Uspesifisert komplikasjon til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke
klassifisert annet sted

Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte
og blodkar
Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T82.0

Mekaniske komplikasjoner ved hjerteklaffprotese
Feilstilling
)
Forskyvning
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Lekkasje

)

Mekanisk obstruksjon

) som skyldes hjerteklaffprotese

Perforasjon

)

Protrusjon

)
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Sammenbrudd (mekanisk) )

T82.1

Mekaniske komplikasjoner av elektronisk hjertestimulator

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
elektroder
impulsgenerator (batteri)

T82.2

Mekaniske komplikasjoner ved koronararteriebypass eller klaffebærende
transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
koronararteriebypass og klafftransplantater

T82.3

Mekaniske komplikasjoner ved andre kartransplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
aorta(bifurkasjon)transplantat (erstatning)
arterielt (i karotider/femoralt) transplantat (bypass)

T82.4

Mekaniske komplikasjoner ved dialysekateter i blodkar

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
dialysekateter i blodkar
Ekskl: mekanisk komplikasjon ved intraperitonealt dialysekateter (T85.6)

T82.5

Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i hjerte og
blodkar

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
• arteriovenøs fistel )
• arteriovenøs shunt ) laget kirurgisk
ballong(kontrapuls)innretning
infusjonskateter
kunstig hjerte
paraplyinnretning
Ekskl: mekanisk komplikasjon ved epiduralt og subduralt infusjonskateter (T85.6)

T82.6

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes hjerteklaffprotese

T82.7

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innretninger, implantater og
transplantater i hjerte og blodkar

T82.8

Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i
hjerte og blodkar
Blødning )
Emboli

)

Fibrose

) som skyldes proteser, implantater

Smerte

)

Stenose

)

Trombose )

T82.9

ICD-10

Ikke spesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i hjerte og
blodkar
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Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i
kjønnsorganer og urinveier
Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T83.0

Mekaniske komplikasjoner ved kateter (inne) i urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
cystostomikateter
kateter inne i urinrør

T83.1

Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger og implantater i urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
elektronisk stimulator for urinveier
sfinkterimplantat i urinveier
stent i urinveier

T83.2

Mekaniske komplikasjoner ved urinorgantransplantat

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
urinorgantransplantat

T83.3

Mekaniske komplikasjoner ved intrauterint prevensjonsmiddel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
intrauterint prevensjonsmiddel

T83.4

Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i
kjønnsorganer

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
(implantert) penisprotese

T83.5

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat
i urinveier

T83.6

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, implantat og transplantat
i kjønnsorganer

T83.8

Andre spesifiserte komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i
kjønnsorganer og urinveier

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:
proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier

T83.9

Uspesifisert komplikasjon ved protese, implantat og transplantat i kjønnsorganer
og urinveier

T84

Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og
transplantater
Ekskl: brudd i knokkel etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller

benplate (M96.6)
funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)
T84.0

Mekaniske komplikasjoner ved innvendig leddprotese

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
leddprotese

T84.1

Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for knokler i
ekstremitet

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstremitet

T84.2

Mekaniske komplikasjoner ved innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler
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Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler

T84.3

Mekaniske komplikasjoner ved andre innretninger, implantater og transplantater i
knokkel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
bentransplantat
elektronisk benstimulator

T84.4

Mekaniske komplikasjoner ved andre innvendige ortopediske proteser,
implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
muskel- og senetransplantat

T84.5

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese

T84.6

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig fiksasjonsanordning
[enhver lokalisasjon]

T84.7

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige ortopediske
proteser, implantater og transplantater

T84.8

Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser,
implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:
innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater

T84.9

Uspesifisert komplikasjon ved innvendig ortopedisk protese, implantat og
transplantat

T85

Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og
transplantater
Ekskl: funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev (T86.-)

T85.0

Mekanisk komplikasjon til shunt fra hjerneventrikkel

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
ventrikulær intrakraniell (forbindelses)shunt

T85.1

Mekaniske komplikasjoner ved implantert elektronisk stimulator i nervesystemet

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes elektronisk nevrostimulator(elektrode)
i:
hjerne
perifer nerve
ryggmarg (medulla spinalis)

T85.2

Mekaniske komplikasjoner ved kunstig linse

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
linse inne i øye

T85.3

Mekaniske komplikasjoner ved andre proteser, implantater og transplantater i øye

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
hornhinnetransplantat
øyeprotese

T85.4

Mekaniske komplikasjoner ved brystprotese og -implantat

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
brystprotese og -implantat

T85.5

ICD-10

Mekaniske komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i
fordøyelsesorganer
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Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
antirefluksinnretning i spiserør
gallegangsprotese

T85.6

Mekaniske komplikasjoner ved andre spesifiserte innvendige proteser,
implantater og transplantater

Komplikasjoner oppført under T82.0 som skyldes:
epiduralt og subduralt infusjonskateter
ikke-absorberbart kirurgisk materiale INA
intraperitonealt dialysekateter
permanente suturer
Ekskl: mekaniske komplikasjoner ved permanent (ståltråd)sutur brukt ved reparasjon av

knokler (T84.1-T84.2)
T85.7

Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes andre innvendige proteser,
implantater og transplantater

T85.8

Andre spesifiserte komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og
transplantater, ikke klassifisert annet sted

Komplikasjoner oppført under T82.8 som skyldes:
innvendige proteser, implantater og transplantater IKAS

T85.9

Uspesifisert komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat

Komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat INA

T86
T86.0

Funksjonssvikt og avstøting av transplanterte organer og vev
Avstøting av benmargstransplantat

Reaksjon transplantat-mottaker
T86.1

Funksjonssvikt og avstøting av nyretransplantat

T86.2

Funksjonssvikt og avstøting av hjertetransplantat
Ekskl: som komplikasjon ved:
hjerte-lunge-transplantat (T86.3)
kunstig hjerteinnretning (T82.5)

T86.3

Funksjonssvikt og avstøting av hjerte-lunge-transplantat

T86.4

Funksjonssvikt og avstøting av levertransplantat

T86.8

Funksjonssvikt og avstøting av andre spesifiserte transplanterte organer og vev

Funksjonssvikt og avstøting av transplantert:
ben
bukspyttkjertel (pancreas)
hud (allograft/autograft)
lunge
tarm

T86.9

Funksjonssvikt og avstøting av uspesifisert transplantert organ og vev

T87

Komplikasjoner særegne for reimplantasjon og amputasjon

T87.0

Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) overekstremitet

T87.1

Komplikasjoner ved reimplantasjon av (del av) underekstremitet

T87.2

Komplikasjoner ved reimplantasjon av annen kroppsdel

T87.3

Amputasjonsnevrom

T87.4

Infeksjon i amputasjonsstump
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Nekrose i amputasjonsstump

T87.6

Andre og uspesifiserte komplikasjoner i amputasjonsstump
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Amputasjonsstump-:
hematom
kontraktur (fleksjon/i nærmeste proksimale ledd)
ødem
Ekskl: fantomsmerter (G54.6-G54.7)

T88

Andre komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke
klassifisert annet sted
Ekskl: komplikasjoner etter:
infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon (T80.-)
inngrep IKAS(T81.-)

spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted, som f eks:
dermatitt som skyldes legemidler (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
forgiftning og toksisk virkning av legemidler og kjemikalier (T4n-T65)
komplikasjoner ved:
anestesi i barseltid (O89.-)
anestesi under fødsel og forløsning (O74.-)
anestesi under svangerskap (O29.-)
innretninger, implantater og transplantater (T82-T85)
obstetrisk kirurgi og inngrep (O75.4)

utilsiktet punksjon og laserasjon under inngrep (T81.2)
T88.0

Infeksjon etter vaksinasjon
Sepsis ) etter vaksinasjon

T88.1

Andre komplikasjoner etter vaksinasjon, ikke klassifisert annet sted

Utslett etter vaksinasjon
Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)
andre serumreaksjoner (T80.6)
leddlidelse etter vaksinasjon (M02.2)
vaksinasjonsencefalitt (G04.0)
T88.2

Sjokk som skyldes anestesi

Sjokk som skyldes anestesi der riktig stoff ble forskrevet i passende dose
Ekskl: komplikasjoner ved anestesi:
i barseltid (O89.-)
på grunn av overdose eller fordi feil stoff ble gitt (T4n-T50)
under fødsel og forløsning (O74.-)
under svangerskap (O29.-)

postoperativt sjokk (T81.1)
T88.3

Ondartet hypertermi som skyldes anestesi

T88.4

Mislykket eller vanskelig intubasjon

T88.5

Andre komplikasjoner ved anestesi

Hypotermi etter anestesi
T88.6

ICD-10

Anafylaktisk sjokk som skyldes bivirkning av riktig legemiddel gitt i terapeutisk
dose
Ekskl: anafylaktisk sjokk som skyldes serum (T80.5)
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T88.8

Andre spesifiserte komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke
klassifisert annet sted

T88.9

Ikke spesifisert komplikasjon til kirurgisk og medisinsk behandling
Ekskl: bivirkning INA(T78.9)

Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre
konsekvenser av ytre årsaker (T90-T98)
Merk: Kategoriene T90-T98 skal brukes for å angi tilstander under S00-S99 og T00-T88 som årsak

til senvirkninger, som selv er klassifisert annet sted. Følgetilstandene inkluderer de som er
spesifisert som slike, eller som senvirkninger, og de som er til stede ett år eller mer etter
den akutte skaden. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig ytre påvirkning.
Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

T90
T90.0

Følgetilstander etter hodeskader
Følgetilstander etter overflateskade på hode

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S00.T90.1

Følgetilstander etter åpent sår i hode

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S01.T90.2

Følgetilstander etter brudd på hjerneskalle og ansiktsknokler

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S02.T90.3

Følgetilstander etter skade på hjernenerver

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S04.T90.4

Følgetilstander etter skade på øye og øyehule

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S05.T90.5

Følgetilstander etter intrakraniell skade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S06.T90.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte hodeskader

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S03.-, S07-S08 og S09.0-S09.8
T90.9

Følgetilstander etter uspesifisert hodeskade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S09.9

T91
T91.0

Følgetilstander etter skader på hals og trunkus
Følgetilstander etter overflateskade og åpent sår på hals og trunkus

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S10-S11, S20-S21, S30-S31 og
T09.0-T09.1
T91.1

Følgetilstander etter brudd i ryggsøyle

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7
og T08
T91.2

Følgetilstander etter annet brudd i brystkassen og bekken

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 og
S32.8
T91.3

Følgetilstander etter skade på ryggmarg

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0S34.1 og T09.3
T91.4

Følgetilstander etter skade i intratorakale organer

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S26-S27
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Følgetilstander etter skade i organer i bukhule og bekkenorganer

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S36-S37
T91.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte skader på hals og trunkus

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres 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 og T09.4-T09.8.
T91.9

Følgetilstander etter uspesifisert skade på hals og trunkus

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S19.9, S29.9, S39.9 og T09.9

T92
T92.0

Følgetilstander etter skader på overekstremitet
Følgetilstander etter åpent sår på overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S41.-, S51.-, S61.- og T11.1
T92.1

Følgetilstander etter brudd i arm

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S42.-, S52.- og T10
T92.2

Følgetilstander etter brudd i håndledds- og håndregionen

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S62.T92.3

Følgetilstander etter dislokasjon, forstuving og forstrekking av overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S43.-, S53.-, S63.- og T11.2
T92.4

Følgetilstander etter skade på nerve i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S44.-, S54.-, S64.- og T11.3
T92.5

Følgetilstander etter skade i muskel og sene i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S46.-, S56.-, S66.- og T11.5
T92.6

Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av
overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S47-S48, S57-S58, S67-S68 og
T11.6
T92.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-,
S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 og T11.8
T92.9

Følgetilstander etter uspesifisert skade i overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S49.9, S59.9, S69.9 og T11.9

T93
T93.0

Følgetilstander etter skader på underekstremitet
Følgetilstander etter åpent sår på underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S71.-, S81.-, S91.- og T13.1
T93.1

Følgetilstander etter brudd i lårben

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S72.T93.2

Følgetilstander etter andre brudd i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S82.-, S92.- og T12
T93.3

Følgetilstander etter dislokasjon, forstuving og forstrekking av underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S73.-, S83.-, S93.- og T13.2
T93.4

Følgetilstander etter skade på nerve i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S74.-, S84.-, S94.- og T13.3
T93.5

Følgetilstander etter skade i muskel og sene i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S76.-, S86.-, S96.- og T13.5
ICD-10
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Følgetilstander etter knusningsskade og traumatisk amputasjon av
underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S77-S78, S87-S88, S97-S98 og
T13.6
T93.8

Følgetilstander etter andre spesifiserte skader i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-,
S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 og T13.8
T93.9

Følgetilstander etter uspesifisert skade i underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S79.9, S89.9, S99.9 og T13.9

T94
T94.0

Følgetilstander etter skader som omfatter flere og uspesifiserte
kroppsregioner
Følgetilstander etter skader som omfatter flere kroppsregioner

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T00-T07
T94.1

Følgetilstander etter skader, ikke spesifisert etter kroppsregion

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T14.-

T95
T95.0

Følgetilstander etter brannskader, etseskader og frostskader
Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostskade på hode og hals

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1
og T35.2
T95.1

Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostskade på trunkus

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3
og T35.3
T95.2

Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostskade på overekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4T34.5 og T35.4
T95.3

Følgetilstander etter brannskade, etseskade og frostskade på underekstremitet

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6T34.8 og T35.5
T95.4

Følgetilstander etter brannskade og etseskade som kun kan klassifiseres etter
størrelse på berørt kroppsoverflate

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T31-T32
T95.8

Følgetilstander etter annen spesifisert brannskade, etseskade og frostskade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T26-T29, T35.0-T35.1 og T35.6
T95.9

Følgetilstander etter uspesifisert brannskade, etseskade og frostskade

Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under T30.-, T33.9, T34.9 og T35.7

T96

Følgetilstander etter forgiftning med legemidler og biologiske
substanser
Følgetilstander etter forgiftning som kan klassifiseres under T4n-T50

T97

Følgetilstander etter toksiske virkninger av substanser med
hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse
Følgetilstander etter toksiske virkninger som kan klassifiseres under T51-T65
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T98
T98.0

643

Følgetilstander etter andre og uspesifiserte virkninger av ytre
påvirkning
Følgetilstander etter fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning

Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T15-T19
T98.1

Følgetilstander etter andre og uspesifiserte ytre påvirkninger

Følgetilstander etter virkninger som kan klassifiseres under T66-T78
T98.2

Følgetilstander etter visse tidlige komplikasjoner til traume

Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T79.T98.3

Følgetilstander etter komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke
klassifisert annet sted

Følgetilstander etter komplikasjoner som kan klassifiseres under T80-T88

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

644

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

Kapittel XX
Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)
Dette kapitlet, som i tidligere revisjoner av ICD utgjorde en tilleggsklassifikasjon, er nå en del av
hovedklassifikasjonen, og brukes for å klassifisere de ytre hendelser og omstendigheter som fører til
skade, forgiftning eller andre negative effekter. Koder fra dette kapitlet skal brukes i tillegg til koder
fra andre kapitler av ICD-10 som klassifiserer den medisinske tilstanden eller konsekvensen av den
ytre skadeårsaken. Ved å bruke en kombinasjon av to eller flere koder får man en komplett
beskrivelse av skaden og dens ytre årsak. Ofte vil den medisinske konsekvens kunne klassifiseres
under kapittel XIX, Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98),
men en del tilstander utløst av ytre årsaker kan også finnes under kapitlene I til XVIII. For alle slike
bør man så langt som mulig bruke koder fra kapittel XX som tilleggsinformasjon.
Vi har i Norge forenklet skadedelen i det opprinnelige kapittel XX ved å slå sammen
kategoriblokker i større grupper, og i tillegg bruke egne norske tegn i 4. og 5. posisjon. Kodene i
skadedelen (V0n-Y3n) består nå i de fleste tilfeller av fem tegn; tre for den ytre årsak til skaden, ett
tegn for skadested, og ett for den skaddes aktivitet i skadeøyeblikket.
Meningen er at det skal bli enklere å registrere ytre årsaker til skader. Diagnosekoder som er basert
på det forenklede norske kapittel XX, vil kunne kodes om til WHOs originalversjon på
kategoriblokknivå.
Kategoriene V0n-Y84 gjelder «ferske» eller nye skader eller komplikasjoner. Ved reinnleggelser
for senere kontroller eller følgetilstander kan man bruke kodene for sekvele og følgetilstander, Y85Y89, eller en egnet kode fra kapitlene XIX og XXI, T90-T98, Z00-Z13 og Z40-Z54.
Kategoriblokker
V0n-X59 Ulykker
V0n-V99 Transportulykker
W0n-X59 Andre ulykker enn transportulykker
W2s-W4t Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter, herunder:
W5n-W6n Ulykke med levende mekaniske krefter, herunder:
W7n-X59 Andre ulykker
X6n-Y3n Andre skadetyper
Y4n-Y84
Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling
Y85-Y89
Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død
Y90-Y98
Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død
klassifisert annet sted

Sted- og aktivitetskoder
Med kategoriene V0n-Y3n er det behov for ytterligere informasjon om hvor skaden fant sted og hvilken aktivitet den
skadde var engasjert i da ulykken skjedde. Etter de tre tegnene som angir skadens ytre årsak, skal det derfor i 4. og 5.
posisjon oppgis henholdsvis en stedkode og en aktivitetskode. Stedkoden plasseres i 4. posisjon og angis ved et tall fra
0-9, eller x for «ukjent sted». Aktivitetskoden i 5. posisjon angis ved en bokstav. Kodene er listet opp nedenfor.

Skadested, type
0Bolig og boligområde
1Veitrafikkulykke
2Annen ulykke på gate/vei
3Barnehage/lekeplass
4Skole, skolegård, høyskole
5Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk
6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem
7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon
8Friluft, hav, sjø og vann
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9Annet sted
xUkjent sted

Aktivitet, type
Skjer skaden når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal kodene a-i brukes for å angi hvilken
bransje eller næring den skadde arbeider i.
aIndustri, bergverk, olje, gass
bBygg og anlegg
cAll virksomhet knyttet til olje-/gassutvinning på norsk kontinentalsokkel
dJordbruk og skogbruk
eFiske og fangst
fDet militære forsvar
gPoliti og fengselsvesen
hAnnen næring
iNæring ukjent eller ikke spesifisert

Skjer skaden uten sammenheng med inntektsgivende arbeid, skal kodene j-y brukes for å spesifisere
aktiviteten.
jUtdanning
kVerneplikt, militær eller siviltjeneste
mIdrett, sport, mosjon i utdanning/verneplikt/siviltjeneste
pAnnen idrett, sport og mosjon
rAnnen aktivitet
yUkjent aktivitet

Stedkoder, bruk og definisjoner
Stedet hvor hendelsen inntreffer skal kodes med et tegn i 4. posisjon. Dersom den skadde beveger seg fra ett sted til et
annet i løpet av hendelsen, skal man kode stedet hvor hendelsen startet.

-.0Bolig og boligområde
Inkl: bolig, fritidshus, hytte av alle typer, aldersbolig og vernet bolig, bolig i forbindelse med eller

sammenbygd med produksjons-, butikk-, handels- og serviceområde
utvendige bygningsdeler som utvendig trapp, altan, tak, yttervegg og fasade, stillas, stige i
forbindelse med f eks malingsarbeid
innkjørsel, gårdsplass, bakgård, gangareal
hage, tomt, terasse, svømmebasseng i hage, lekeplass i hage med eller uten lekeapparater
garasje, uthus
boligområde med gangareal
Ekskl: fjøs, låve, midlertidig opphold i hotell, pensjonat, bygning under oppførelse kodes som

«Annet sted»(-.9)
fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem (-.6)
lekeplass i boligområde som er opparbeidet av boligbyggelag o l, som er felles for alle i
boligområdet, kodes som «Barnehage/lekeplass» (-.3)
gate, vei i boligområde åpen for alminnelig trafikk (-.1 eller -.2)
-.1 og -.2 Ulykker på gate eller vei
Ulykker på gate eller vei er delt i to grupper; -.1, «Veitrafikkulykke», og -.2, «Annen ulykke på gate eller vei».

Gate/vei er definert slik:
«Vei åpen for alminnelig trafikk, dvs trafikk for allmenheten.» Med trafikk menes «Strøm av befordringsmidler
og/eller personer».
Inkl: motorvei, offentlig vei i og utenfor tettsted, kryss i plan med jernbane/T-bane,

fotgjengerovergang, privatvei og skogsbilvei
fortau og anlegg for gående og syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk som er angitt
med offentlig trafikkskilt
Ekskl: traktorvei, turvei og sti i friluftsområde kodes som «Friluftsområde» (-.8)

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

646

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

privat avkjørsel til bolig, gårdsvei og sti i boligområde kodes som «Bolig og boligområde»
(-.0)
Kjøretøy er definert slik:
»Sivile og militære motorkjøretøy, skinnegående kjøretøy, og ikke motordrevne kjøretøy«. Et kjøretøy trenger
ikke nødvendigvis å ha hjul eller belte. Tilhenger eller campingvogn som trekkes av et kjøretøy regnes som del av
kjøretøyet.
Inkl: hest med rytter, trekkdyr med dragkjerre, slede, pulk, o l

sykkel, elektrisk eller annen motorisert rullestol
Ekskl: fremkomstmidler for fotgjengere som barnevogn, kjelke, akebrett, rullebrett, ski,

trehjulssykkel for barn, o l
ikke-motorisert rullestol
en fotgjenger som triller en sykkel regnes som fotgjenger
-.1Veitrafikkulykke
Minst ett kjøretøy må være innblandet og i bevegelse. Veitrafikkulykke skjer på offentlig eller privat gate/vei eller plass
som er åpen for alminnelig trafikk. Ulykken kan oppstå på vei, opphøre på vei eller involvere et kjøretøy som delvis
befinner seg på vei.

Inkl: velteulykke med sykkel på gate/vei
Ekskl: ulykke der bare fotgjengere er involvert, velteulykke på gate/vei der bare fremkomstmiddel

for fotgjengere er involvert (-.2)
ulykke ved av- og pålessing, ulykke ved av- og påstigning, klemming i bildør (-.2)
ulykke som skjer på gårdsplass eller i garasje (-.0), i skogen (-.8) eller på jorde (-.8 eller -.9)
ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang kodes som (-.9)
vepsestikk (X2n) i bil, slåssing mellom barn (X8n) i bil, og andre «interne» ulykker som
forsåvidt er kjøretøyet uvedkommende, er heller ikke trafikkulykke, med mindre det
medfører at kjøretøyet innblandes i en trafikkulykke
-.2Annen ulykke på gate/vei
Inkl: ulykke som ikke er veitrafikkulykke og som skjer på gate og vei som er åpen for alminnelig

ferdsel, som fortau, gangvei, gangsti, sykkelvei og torg
ulykke der bare fotgjengere er innblandet, ulykke ved av- og pålessing, inn- og utstigning, avog påstigning, ulykke der fremkomstmidler for fotgjengere er innblandet og som ikke er
trafikkulykke, og lekeulykke på gate og vei
Ekskl: ulykke med tog eller T-bane utenfor planovergang (-.9)
-.3Barnehage/lekeplass
Inkl: barnepark/barnehage med lekeplass, lekeplass i boligområde eller borettslag, lekeplass i park,

annen lekeplass med utstyr, byggelekeplass
Ekskl: opphold hos dagmamma, i familiebarnehage i privat hjem eller lignende, lekeområde i privat

hage, kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
-.4Skole med ev skolegård, høgskole
Inkl: skole, høgskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon, alle med ev

skolegård
Ekskl: gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l, også om disse tilhører skole eller annen

læreansalt, kodes som «Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)
-.5Sykehus og helseinstitusjon, somatisk og psykiatrisk
Inkl: sykehus og poliklinikk, legesenter, legevaktlokaler (offentlig og privat)
Ekskl: gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehus kodes som «Gymnastikksal,

idretts- og sportsanlegg» (-.7)
legekontor (solopraksis) kodes som «Annet sted» (-.9)
-.6Fellesboform for pleie og omsorg, sykehjem og aldershjem
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Inkl: sykehjem og aldershjem
Ekskl: aldersbolig og vernet bolig for enkelthusholdninger kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)

gymnastikksal, idrettsanlegg, svømmeanlegg o l ved sykehjem/aldershjem kodes som
«Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg» (-.7)
-.7Gymnastikksal, idretts- og sportsanlegg, inne og ute, også på skole og institusjon
Inkl: idrettsanlegg inne og ute, idrettshall, fotball- og håndballbane, gymnastikksal, golf- og

tennisbane, svømmehall, badeanlegg med vannrutsjebane, rideskole innen- og utendørs,
motorbane, skøytebane, skøytehall, slalåmbakke, alpinanlegg, mosjonssti og lysløype
(sommer- og vinteranlegg)
alle idretts- og sportsanlegg på skoler og andre institusjoner
bygninger, tribuner o l som er en del av et idretts- og sportsanlegg
Ekskl: andre preparerte løyper i skog og mark som ikke er lysløyper o l kodes som «Friluft, hav, sjø

og vann» (-.8)
dersom det er usikkert hvorvidt et område er et sportsanlegg, kodes det som «Friluft, hav,
sjø og vann» (-.8)
svømmebasseng eller tennisbane i privat bolig eller hage kodes som «Bolig og
boligområde» (-.0)
-.8Friluft, hav, sjø og vann
Inkl: udyrket mark, skog- og fjellområde, sti, turvei, preparerte skiløyper i skog og mark, brygge

og sjøhus, strand og strandbredde med umiddelbart tilhørende vannområde
campingplass, militært øvingsområde
luftrommet
hav, fjord, større og mindre sjøer og vann, myr, elv, kanal, bekk
fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, oljeplattformer og andre installasjoner på
kontinentalsokkelen
Ekskl: lysløype og bearbeidede sommer- og vinteranlegg kodes som «Gymnastikksal, idretts- og

sportsanlegg» (-.7)
dyrket mark og offentlig brygge kodes som «Annet sted» (-.9)
hytte kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
kaserne og forlegning kodes som «Annet sted» (-.9)
-.9Annet sted
Inkl: Transportområde, herunder:
rutebilstasjon, godsterminal, T-bane, forstadsbane, jernbanestasjon og flyplass, med områder tillatt for
kunder og publikum, inklusive venterom, gangareal, perrong, i vogn, på skinner for tog, T-bane, osv
offentlig brygge, inklusive publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer, osv
parkeringsplass, parkeringshus, bensinstasjon
område ikke tillatt for publikum, som spor- og rangeringsområde på jernbanestasjon, på linje for
jernbane, T-bane og forstadsbane på eget areal, landingsbane og oppstillingsområde for fly

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:
dyrket mark, fjøs, låve, skogbruk, gruve, mine, stenbrudd, grustak, verksted, industriområde, fabrikkhall,
verft, bygning, vei, bro og tunnel under oppførelse, anlegg, lager, depot, administrativt lokale,
kantine, offentlige anlegg som søppelplass og forbrenningsanlegg

Butikk-, handels-, administrasjons- og serviceområde herunder:
butikk, supermarked, varehus og annen grossist- og detaljhandel
privat servicebedrift (advokat, lege, tannlege (alle i solopraksis), frisør, bank, forsikring osv)
hotell, pensjonat og motell inklusive eventuelle lekearealer

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:
fritidshjem, ungdomsklubb, døgninstitusjoner for barn og unge
offentlig tilgjengelige kontorer og bygninger; postkontor, trygdekontor, sosialkontor, rådhus, museum,
bibliotek, forsamlingshus, foreningslokale, kirke, osv
militær institusjon: kaserne og militærforlegning
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fengsel

Park- og fornøyelsesområde, herunder:
restaurant, bar, diskotek, jazzklubb, danseetablissement, kino, teater, konsertsal, folkepark, sirkus, tivoli,
lekeland, sommerland og dyrepark
park og parkanlegg, kirkegård
Ekskl: Transportområde, herunder:
garasje i privat bolig kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
i trikk på offentlig vei (-.1)

Produksjons- og verkstedsområde, herunder:
våningshus, tun og gårdsvei kodes som «Bolig og boligområde» (-.0)
skip, installasjoner på kontinentalsokkelen kodes som «Friluftsområde, hav, sjø og vann» (-.8)

Offentlig administrasjons- og institusjonsområde, herunder:
idrettsanlegg, gymnastikkanlegg og svømmeanlegg i institusjon kodes som «Gymnastikksal, idretts- og
sportsanlegg» (-.7)

Park- og fornøyelsesområde, herunder:
lekeplass i park (-.3)
-.xUkjent sted
Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvor hendelsen fant sted, skal koden -.x brukes i 4. posisjon.

Aktivitetskoder, bruk og definisjoner
Den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket skal kodes med et tegn i 5. posisjon. Aktivitetskodene er delt inn i to
hovedgrupper etter hvorvidt ulykken skjedde i forbindelse med inntektsgivende arbeid eller ikke. Aktiviteten
«Inntektsgivende arbeid» er delt inn i undergrupper for å angi hvilken bransje eller næring den skadde arbeider i når
skaden inntreffer.

Inntektsgivende arbeid
Inntektsgivende arbeid er definert som enhver aktivitet som gir inntekt i ansettelsesforhold eller som selvstendig
næringsdrivende, også i jordbruk, skogbruk og fiske på eget bruk. Vedkommende kan være i et hovedyrke eller et biyrke.
Dette gjelder også på andre steder enn vedkommendes faste arbeidsplass, f eks på en midlertidig arbeidsplass ved
transportoppdrag, på tjenestereise, osv.
Barn og unge som arbeider i et avtalt arbeidsforhold, som f eks avisbud, regnes for å ha inntektsgivende arbeid. Også en
lærling har inntektsgivende arbeid. Arbeid i det militære forsvar regnes som inntektsgivende arbeid, med unntak av
vernepliktige (-.-k) som er «i utdanning», selv om det betales godtgjørelse. Fysisk trening i løpet av arbeidstiden i politiet
eller i brannvesenet, i gymnastikksal eller lignende, regnes som inntektsgivende arbeid. Dette gjelder også for
oljearbeidere på plattformer når de utøver fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidet. Fysisk aktivitet i fritid regnes ikke som
inntektsgivende arbeid, selv om f eks en ansatt driver fysisk aktivitet i fritiden på en kontinentalsokkel-installasjon.
Ulykker under måltider og andre pauser i arbeidstiden regnes som ulykker i inntektsgivende arbeid.
Personer som i kortere eller lengre perioder hjelper til i et arbeidsforhold, f eks i familiebedrifter som gårdsbruk, butikk o l,
og som ikke nødvendigvis får lønn for arbeidet, regnes for å være i inntektsgivende arbeid. Det er arbeidstypen som er
det viktigste i disse tilfellene, og ikke hvorvidt personen har inntekt eller ikke.
En ulykke som skjer på vei til eller fra arbeidsstedet regnes ikke som arbeidsulykke, men som «Annen aktivitet» (-.-r).
Dersom skaden skjer når den skadde driver inntektsgivende arbeid, skal man kode med den bransjen eller næringen den
skadde arbeider i eller er ansatt i. En kontorfunksjonær i en industribedrift arbeider således i bransjen «Industri,
bergverk» (-.-a), og ikke i kontor- eller servicenæring. Det samme gjelder en sjåfør som kjører for en industribedrift og blir
skadd i en trafikkulykke. Næringen blir også her «Industri, bergverk» (-.-a).

-.-aIndustri, bergverk
Inkl: produksjon av nærings- og nytelsesmidler, tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer,

trevarer, treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, kull- og
petroleumsprodukter, kjemikalier og kjemiske produkter, gummi- og plastprodukter,
metaller og metallvarer, maskiner og utstyr, elektriske og optiske produkter,
transportmidler, andre industriprodukter
elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning
Ekskl: produksjon av tømmer kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)

transport av olje og gass i rørledning, kloakkrenseanlegg, vedlikehold og reparasjon av
motorkjøretøy kodes som "Annen næring (-.-h)
utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen (-.-c)
-.-bBygg og anlegg
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Inkl: all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og

riving av bygninger og bygging og reparasjon av anlegg
maling og glassarbeid
Ekskl: installasjonsarbeid på skip og båter, bygge- og anleggsvirksomhet som industriforetak mv

utfører på egen bygning med foretakets egne ansatte, kodes som «Industri, bergverk» (-.-a)
installasjonsarbeid i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen kodes
som (-.-c)
-.-cPetroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Inkl: utvinning av råolje og naturgass på kontinentalsokkelen

installasjonsarbeid, industrielt arbeid og annet arbeid som finner sted på faste eller flytende
installasjoner i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen
Ekskl: bygging av installasjoner i betong eller annet konstruksjonsarbeid ved verft eller verksteder i

land, kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b)
arbeid i selskapenes landbaserte administrasjon (-.-h)
arbeid i forsyningsskip , annen sjøtransport, fly- og helikoptertransport til og fra
kontinentalsokkel-installasjoner (-.-h)
-.-dJordbruk og skogbruk
Inkl: dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster, husdyrhold, skogbruk, produksjon av tømmer

jakt og fangst av fugler og landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking osv
Ekskl: rideskoler kodes som «Annen næring» (-.-h)

drenering av jord- og skogbruksareal kodes som «Bygg og anlegg» (-.-b).
-.-eFiske og fangst
Inkl: hav- og kystfiske, hvalfangst, ferskvannsfiske, fiskeoppdrett og klekkerier
Ekskl: selfangst kodes som «Jordbruk og skogbruk» (-.-d)
-.-fDet militære forsvar
Inkl: virksomhet som utøves av alle forsvarsgrener med hjelpeavdelinger, Forsvarets

overkommando og andre etater som administrerer og fører tilsyn med militær virksomhet,
inklusive sivilforsvaret
Ekskl: verneplikt og annen militær utdanning kodes som (-.-k)
-.-gPoliti og fengselsvesen
Inkl: politi, lensmenn, fengselsvirksomhet
Ekskl: innsatte i fengsler (-.-j)
-.-hAnnen næring
Inkl: alt annet inntektsgivende arbeid som ikke tilhører en av de ovennevnte kategoriene, som f eks

varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparater, hotell- og
restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, privat og offentlig tjenesteyting,
undervisning, helse- og sosialtjenester, kloakk- og renovasjonsvirksomhet, kulturell
tjenesteyting, sport, osv
-.-iNæring ukjent eller ikke spesifisert
Denne kategorien brukes når man vet at den skadde var i en inntektsgivende arbeidssituasjon, men ikke hvilken næring
vedkommende arbeidet i da skaden skjedde.

-.-jUtdanning
Inkl: heldags- eller deltidsundervisning på skole eller utdanningsinstitusjon

opphold i barnehage med utdannede barnepedagoger
hjemmearbeid og studier i tilknytning til undervisning
fengselsopphold, som innsatt
måltider på utdannings- og opplæringssted
pauser og lek under opphold på utdanningssted
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Ekskl: møte eller foredrag med uspesifisert innhold, eller kursvirksomhet generelt (-.-r)

opphold hos dagmamma (-.-r)
reise underveis til og fra utdanningssted (-.-r)
-.-kVerneplikt, militær eller siviltjeneste
Inkl: verneplikttid, repetisjonsøvelse og annen militær utdanning

sivilforsvarsøvelse
siviltjenestetid
Ekskl: inntektsgivende arbeid som yrkessoldat, leiesoldat eller vervet soldat (-.-f)
-.-m og -.-pIdrett, sport og mosjon
Idrett, sport og mosjon deles i to grupper; «Idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste» (-.-m), og
«Annen idrett, sport og mosjon» (-.-p).
Idrett, sport og mosjon er en planlagt eller systematisk fysisk aktivitet for konkurranse, for å styrke helsen, øke kondisjon
og utholdenhet, eller for avkobling. Aktiviteten kan drives i skolen, under annen utdanning og i fritiden. Å skille mellom
idrett, sport og mosjon på den ene siden, og lek og friluftsliv på den andre, er ikke alltid enkelt. En mulig indikator på en
mosjonstur kan være at det skiftes fra vanlige dagligklær til sports-, mosjons- eller treningsklær.

Inkl: løping, jogging, mosjonsløp, mosjonspreget sykling til jobb

skigåing, skøyte- og fottur, rotrening på vann
barns aktiviteter som er mer målrettet enn under lek, og som er organisert eller
konkurranseorientert, som f eks slalåmkjøring, fotballtrening, løkkefotball, skitur med
foreldre, o l
dans, trening eller konkurranse, men ikke dans under restaurantopphold
profesjonell idrett
bilsport, båtsport, dykking, hengeflyving , fallskjermhopping
ridning
mosjonsaktivitet i helsestudio
Ekskl: sjakk- eller bridgeturneringer, barns lek på skøytebane, på ski eller med ball, bærtur, rolig

spasertur i park, dans under restaurantbesøk, fisketur, bading, soling (-.-r)
-.-mIdrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt og siviltjeneste
Inkl: gymnastikk, idrett, sport, trening og mosjon som utøves i løpet av skole- eller utdanningstid, i

det militære forsvar som vernepliktig, under siviltjeneste, i fengsel og i lignende
institusjoner
-.-pAnnen idrett, sport og mosjon
Inkl: idrett, sport og mosjon i fritiden

idrett, sport og mosjon organisert gjennom bedriftsidrettslag, også pausegymnastikk på
jobben
Ekskl: idrett, sport og mosjon i utdanning, verneplikt, siviltjeneste o l

idrett, sport og mosjon som del av arbeidet i f eks politietaten, brannvesenet o l, kodes til
den bransjen vedkommende arbeider i (-.-a til -.-i)
-.-rAnnen aktivitet
Inkl: ikke-inntektsgivende arbeid i hjemmet, lek og hobbyaktiviteter, personlig hygiene, søvn,

hvile, osv
all annen aktivitet enn arbeid, utdanning, idrett, sport og mosjon
-.-yUkjent aktivitet
Dersom det ikke foreligger opplysninger om den skaddes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, skal koden -.-y brukes (i 5.
posisjon).

Ulykker og uhell(V0n-X59)
Merk: Denne hovedkategorien er inndelt i 16 grupper. Gruppene som viser til landtransportulykker

(V0n-V89) refererer til den skaddes transportmåte eller rolle i trafikken.

Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

651

En transportulykke (V0n-V99) er en ulykke som involverer en innretning som primært er beregnet
til, eller som på det aktuelle tidspunktet ble brukt til, å transportere mennesker eller materiell fra ett
sted til et annet.
Ekskl: overfall med transportinnretning (X8n)
hendelse med usikker hensikt (Y1n)
villet egenskade (X6n)
ulykke som følge av naturkatastrofe (X3n)
ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som forsåvidt er kjøretøyet
uvedkommende, som f eks vepsestikk (X2n), barn som slåss i bilen (X8n eller W2s),
klemt i bildør (W23) o l
ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i
bevegelse unntatt skade forårsaket av annet kjøretøy i bevegelse (W0n-X59)

V0n

Fotgjenger skadd i transportulykke
Som fotgjenger regnes her en person som er involvert i en ulykke, men som på
ulykkestidspunktet ikke befant seg i eller på motorkjøretøy, tog, sporvogn, kjøretøy
trukket av dyr eller annet kjøretøy, eller på sykkel eller dyr.
Inkl: person som skifter hjul på et kjøretøy eller justerer motor på kjøretøy, og som blir
påkjørt av et annet kjøretøy i bevegelse
person som befinner seg til fots eller benytter fremkomstmidler for fotgjengere (se
definisjon av kjøretøy under kommentarer til stedkoder)
Ekskl: sammenstøt mellom fotgjengere (W5n)
med påfølgende fall (W0n)

V1n

Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykke
Syklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt
(»eneulykke«), presset ut av veien av kjøretøy eller annen trafikant.
Inkl: passasjer i sidevogn eller tilhenger til tråsykkel

V2s

Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykke
Motorsyklist skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller velt
(»eneulykke«), presset ut av veien av annet kjøretøy.
Inkl: scooter, snøscooter, motorsykkel med sidevogn, motorisert trehjulsykkel

V2t

Fører/passasjer av moped skadd i transportulykke
Mopedfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand
eller velt (»eneulykke«), presset ut av veien av annet kjøretøy
Inkl: motorisert sykkel

V4n

Transportulykke med fører/passasjer i personbil
Bilfører/-passasjer skadd i trafikkulykke ved sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy,
fast gjenstand, utforkjøring, bråstopp o l.
En personbil er et motorkjøretøy med tre eller flere hjul som primært er beregnet til å
transportere opptil 13 personer (14 personer med fører).
Inkl: personbil, drosje, minibuss, politibil, ambulanse, bil med henger, campingvogn o l

V5n

Transportulykke med fører/passasjer i vare- og kombibil, lett lastebil
Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller
ved utforkjøring.

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

652

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

En lett lastebil eller varebil er et fire- eller sekshjulet motorkjøretøy som primært er
beregnet for transport av materiell, med en totalvekt som er lavere enn 3 500 kg, og som
ikke krever spesielt førerkort.
Inkl: kjøretøy med henger

V6n

Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøy
Bilfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand eller
ved utforkjøring. Et tungt kjøretøy er et motorkjøretøy som primært er beregnet for
transport av materiell, med en totalvekt over 3 500 kilo, og som krever spesielt førerkort.
Inkl: kjøretøy med henger

V7n

Transportulykke med fører/passasjer i buss
Bussfører/-passasjer skadd i sammenstøt med fotgjenger, dyr, kjøretøy, fast gjenstand,
ved utforkjøring, bråstopp o l.
En buss er et motorkjøretøy som primært er beregnet for eller tilpasset transport av 14
eller flere personer (15 personer med fører), og som krever spesielt førerkort.
Ekskl: minibuss (V4n)

Annen transportulykke på land (V80-V89)
V80

Transportulykke med rytter eller fører/passasjer av hestekjøretøy og
kjøretøy trukket av andre dyr

V81

Transportulykke med fører/passasjer av jernbanetog, T-bane, trikk
Inkl: person på utsiden av tog o l

V8n

Transportulykke med fører/passasjer i annen type kjøretøy
Inkl: spesialkjøretøy hovedsakelig brukt på industriområde, kjøretøy beregnet for

transport av passasjerer på flyplass, batteridrevet tralle, gaffeltruck, tømmervogn,
transportmiddel i gruve og stenbrudd
spesialkjøretøy hovedsakelig brukt innen landbruk, som traktor, skurtresker,
selvdrevet landbruksmaskineri, andre spesialkonstruerte kjøretøy som bulldoser,
gravemaskin, dumper, jordutjevningsmaskin, hjullaster, veivalse og
terrengkjøretøy

V89

Transportulykke med kjøretøy der den skaddes rolle er ukjent
Når man vet at skaden har skjedd i forbindelse med en landtransportulykke med et
kjøretøy, men ikke om den skadde var fotgjenger eller befant seg på et eller annet
kjøretøy.

Transportulykke på sjøen V9s
V9s

Transportulykke på sjøen
Inkl: alle skader ombord på fartøy, etter fall eller hopp fra fartøy (også til eller fra land),

herunder drukning
omfatter fartøy i all sjøfart, kysttrafikk, utenriksfart; bilferjer, slepebåter og
forsyningsskip, transport på elver og innsjøer, og sjøtransportmidler brukt til
rekreasjon
fall på dekk og i leider, ulykke som rammer person som ikke er passasjer på
sjøfartøy, person truffet av båt under vannskikjøring
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Ekskl: svømmer eller dykker som drukner etter frivillig å ha hoppet fra båt som ikke er

involvert i en ulykke (W7n)
ulykker på flytende og faste installasjoner på kontinentalsokkelen klassifiseres
innen området "Andre ulykker" (W0n-X59)

Transportulykke i luften og i rommet V9t
V9t

Transportulykke i luften og i rommet
Inkl: alle skader i luftfartøy med og uten fremdriftsmaskineri, med fallskjerm,

hengeflyver og mikrofly

Annen og uspesifisert transportulykke (V98-V99)
Inkl: ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

V98

Annen transportulykke
Inkl: ulykke med, på, eller som involverer heis i bygning, kabelbane, skiheis o l

V99

Uspesifisert transportulykke

Andre ulykker og uhell enn transportulykker(W0n-X59)
W0n

Ulykker og uhell ved fall
Inkl: alle typer fallulykker på is, snø, ski, skøyter, mens personen blir båret

fall etter sammenstøt mellom gående, fall fra seng, stol, lekeapparat, trapp, stige,
stillas, lift, bygning, tre, fjell og i sjø med annen skade enn drukning, som f eks
skade ved stuping, vannski, osv
Ekskl: fall fra dyr under transport (V80), fra/i brennende bygning eller struktur (X0n),

inn i ild (X0n), i vann med drukning eller nestendrukning (W7n), fra/i
maskineri i drift (W2t), gjentatte fall som ikke skyldes ulykke (R29.6), fra/i
transportkjøretøy (V1n-V99), fra skiheis, kabelbane (V98), overfall (X8n),
villet egenskade (X6n)

Ulykke og uhell med ikke-levende mekaniske krefter (W2sW4t)
W2s

Slag, støt, sammenstøt med gjenstand
Inkl: skade etter sammenrasning uten forgiftning eller kvelning, fallende sten, tre, slag

av sportsutstyr, gå/løpe på vegg eller gjenstand osv
Ekskl: sammenstyrtning av brennende bygning (X0n), fallende gjenstander i jordskjelv

(X3n), maskinulykker og ulykker med verktøy (W2t), i transportulykker (V0nV99), gjenstand satt i bevegelse av eksplosjon og skytevåpen (W2t), slag av
person eller dyr (se W5n), vold (X8n), villet egenskade (X6n)

W23

Klemt, knust eller presset i eller mellom gjenstand(er)
Inkl: fanget, knust, klemt av eller presset mellom gjenstander i bevegelse, mellom en

fast og en bevegelig gjenstand, eller i sammenleggbar gjenstand, mellom
skyvedør og dørkarm, i bildør eller dør i bolig, osv
Ekskl: skade som følge av skjærende eller stikkende redskap, heise- og

overføringsutstyr, maskineri, verktøy (W2t), dyr eller menneske (se W5n),
ulykke med kjøretøy brukt som transportmiddel (V0n-V99), heis i bygning
(V98)
ICD-10
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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
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)

W4s

Ulykke og uhell med høytrykksstråle, vibrasjon, støy
Inkl: hydraulisk stråle, pneumatisk stråle, lydbølger

W4t

Ulykke og uhell 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)

Ulykke og uhell med levende mekaniske krefter (W5n-W6n)
W5n

Slått, truffet, sparket, vridd, bitt, klort, stukket av person/dyr/plante
Inkl: knust, skjøvet, tråkket på av menneskemengde, bitt av dyr (sjø- eller landdyr),

følger av mekanisk kontakt med sjødyr, myggstikk (ikke giftig)
Ekskl: voldsskade (X8n), fall som følge av sammenstøt mellom fotgjengere (W0n),

kontakt med giftig dyr/plante/insekt (X2n)

W6n

Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler mv

Andre ulykker og uhell(W7n-X59)
W7n

Ulykke og uhell med drukning og nestendrukning, kvelning og
nestenkvelning
Inkl: drukning og nær drukning i badekar, svømmebasseng, i vann, sjø, hav

kvelning og strupning i seng, ras (ikke forårsaket av naturkrefter)
innånding av mageinnhold, svelgning av mat og andre gjenstander med blokkering
av luftrøret som følge
innesperret eller ufrivillig opphold i oksygenfattig område, med utilstrekkelig
pustegass, i plastpose o l
Ekskl: drukning og synking som følge av transportulykker (V0n-V99), ras forårsaket av

naturkrefter som jordskjelv eller snøras (X3n)
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Ulykke og uhell med elektrisk kraft, ioniserende stråling, omgivende
temperatur og trykk
Inkl: skade fra elektriske kraftledninger, brannskade eller annen skade forårsaket av

elektrisk kraft, ioniserende stråling eller sveiselys, påvirkning fra menneskeskapt
sterk hete og kulde, påvirkning fra høyt og lavt lufttrykk, påvirkning fra
endringer i omgivende trykk, som dykking, stor høyde, osv
Ekskl: påvirkning fra naturgitt kulde, varme, stråling, soling og lynnedslag (X3n)

X0n

Ulykke og uhell 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
Ekskl: sekundær brann som følge av eksplosjon (W2t), røyk, brann og flammer fra/ved

transportulykker (V0n-V99), brannstiftelse (X8n)

X1n

Ulykke og uhell med varm væske, gass, overflate
Inkl: kontakt med varme drikker, olje, vann, damp, varm luft og gasser (inklusive

innånding), varm overflate, varme maskiner, motorer, varmt metall
Ekskl: påvirkning fra naturgitt varme (X3n), brann og flammer (X0n)

X2n

Uhell med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt
Inkl: giftutsondring fra dyr og insekt via tenner, hår, pigger, tentakler (f eks manet),

giftige bitt og stikk (f eks veps og bie)
Ekskl: ikke-giftige (mekaniske) bitt og stikk (W5n), forgiftning fra giftige dyr og planter

(X4n)

X3n

Ulykke og uhell som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kulde
Inkl: naturgitt hete og kulde, solbestråling

lynnedslag, jordskjelv, vulkanske krefter, jord- og snøras, snøstorm, orkan,
styrtregn, kjøretøy skyllet av vei pga storm, flodbølge
Ekskl: sterk hete og kulde forårsaket av mennesker (W8n), brann fra lynnedslag (X0n),

fallende tre eller annen gjenstand pga lynnedslag (W2s), transportulykker (V0nV99) som medfører sammenstøt med snø- eller jordras som ikke er i bevegelse

X4n

ICD-10
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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 uhell (oppgi ATC-kode), galt legemiddel gitt eller tatt
ved en feiltakelse (oppgi ATC-kode), legemiddel tatt i vanvare (oppgi ATCkode)
(selvpåført) forgiftning når det ikke er spesifisert om det skyldes en ulykke eller
om det er gjort for å skade
Ekskl: når slike stoffer er brukt for å begå selvmord, mord, for å skade seg selv eller

andre, eller andre forhold som faller inn under X6n, X8n eller Y1n
forgiftninger mv ved bruk av stoffer, legemidler og biologiske substanser i
tilknytning til medisinsk og kirurgisk behandling på grunn av feil dosering eller
feil administrasjon (Y63.- eller annen relevant kode fra Y60-Y69)

X5n

Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel
Inkl: overbelastning etter løping, trening, løfting, reise og bevegelse, vektløshet
Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)

selvneglisjering INA (R46.8)
utilstrekkelig inntak av mat og væske etter å ha blitt neglisjert eller forlatt av
andre (X8n)

X58

Påvirkning fra annen spesifisert faktor ved ulykke og uhell

X59

Påvirkning fra uspesifisert faktor ved ulykke og uhell

Andre skadetyper (X6n-Y3n)
X6n

Villet egenskade
Inkl: forgiftning, hengning, drukning, skyting, brann, skarpe gjenstander, hopp, krasjing

osv
Merk: For X6n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

X8n

Voldsskade, 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)

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 et uhell, eller om hensikten har vært å skade
(X4n).

Y3n

Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlinger
Merk: For Y3n registreres bare skadestedet, ikke den skaddes aktivitet.

Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling (Y4nY84)
Direktoratet for e-helse

Norsk versjon 2018

ICD-10

Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

657

Merk: Skadens natur skal beskrives med en hovedkode fra kapittel XIX (T4n-T50 og T80-T88).

Koder fra dette kapitlet brukes i tillegg for å beskrive skadeårsak eller skademekanisme.
Inkl: skade på pasient ved bruk av medisinsk utstyr, bivirkninger av legemidler tilført på korrekt

måte i profylaktisk eller terapeutisk dose, skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk
prosedyre, pasientreaksjon som følge av kirurgisk eller medisinsk prosedyre og senere
komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade
Ekskl: overdose av legemiddel ved uhell eller feil medikament gitt eller tatt ved feiltakelse (X4n)

Legemidler og biologiske substanser i terapeutisk bruk som
årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning (Y4n-Y59)
Ekskl: skade på pasient som følge av feilaktig teknikk eller feil dosering ved administrasjonen av

legemiddel mv (Y60-Y69)

Y4n

Terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske
doser som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning
Merk: For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til årsakskoden Y4n.

Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn
som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om
hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jf liste over
hovedgrupper nedenfor).
Ekskl: diagnostika og ikke-terapeutiske preparater (Y57)

ukjente, uspesifiserte legemidler mv (Y57.9)
Hovedgrupper av legemidler i ATC-klassifikasjonen:
AFordøyelsesorganer og stoffskifte
BBlod og bloddannende organer
CHjerte og kretsløp
DDermatologiske midler
GUrogenitalsystem og kjønnshormoner
HHormoner til systemisk bruk, eksklusive kjønnshormoner
JAntiinfektiva til systemisk bruk
LAntineoplastiske og immunmodulerende midler
MMuskler og skjelett
NNervesystemet
PAntiparasitære midler
RRespirasjonsorganer
SSanseorganer
VVaria

Y48
Y48.0

Anestetika og terapeutiske gasser som årsak til bivirkning eller
annen uønsket virkning
Inhalasjonsanestetika

Oppgi ATC-kode på egnet nivå
Ekskl: oksygen og karbondioksid (Y48.5)
Y48.1

Parenteralt administrerte anestetika

Oppgi ATC-kode
Y48.2

Andre og uspesifiserte generelle anestetika

Oppgi ATC-kode om mulig
Y48.3
ICD-10
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Oppgi ATC-kode
Y48.4

Uspesifiserte anestetika

Y48.5

Terapeutiske gasser

Karbondioksid
Oksygen

Y49

Narkotiske og psykotrope stoffer som ikke er klassifisert som
legemidler som årsak til bivirkning eller annen uønsket virkning
Inkl: narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt

Y49.9

Y57

Uspesifiserte narkotiske og psykotrope stoffer

Andre og ikke spesifiserte legemidler, diagnostika eller ikketerapeutiske preparater som årsak til bivirkning eller annen uønsket
virkning
Merk: For kjente diagnostika og ikke-terapeutiske preparater oppgis ATC-kode med så

mange tegn som informasjonsgrunnlaget tilsier.
Y57.9

Y59
Y59.9

Droge, legemiddel, diagnostikum, preparat, uspesifisert

Andre og uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser som årsak
til bivirkning eller annen uønsket virkning
Uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser

Vaksine INA
Immunglobulin INA

Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre
(Y60-Y69)
Ekskl: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter

implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)
pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre, dersom selve prosedyren forløp uten
anmerkning om skade (Y83-Y84)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert
annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y60

Skade som følge av utilsiktet kutt, punksjon, perforasjon eller
blødning under medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y60.0

Under kirurgisk prosedyre

Y60.1

Under infusjon eller transfusjon

Y60.2

Under dialyse eller annen perfusjon

Y60.3

Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre

Y60.4

Under endoskopisk prosedyre

Y60.5

Under hjertekateterisering

Y60.6

Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er
hjertekateterisering)

Y60.7

Under klysterprosedyre

Y60.8

Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre
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Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Skade som følge av fremmedlegeme utilsiktet etterlatt i pasient i
forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y61.0

Under kirurgisk prosedyre

Y61.1

Under infusjon eller transfusjon

Y61.2

Under dialyse eller annen perfusjon

Y61.3

Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre

Y61.4

Under endoskopisk prosedyre

Y61.5

Under hjertekateterisering

Y61.6

Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er
hjertekateterisering)

Y61.7

Ved fjerning av kateter eller dren

Y61.8

Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y61.9

Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y62

Skade som følge av svikt i aseptiske prosedyrer (sterile kauteler) i
forbindelse med medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y62.0

Under kirurgisk prosedyre

Y62.1

Under infusjon eller transfusjon

Y62.2

Under dialyse eller annen perfusjon

Y62.3

Under injeksjon eller vaksinasjonsprosedyre

Y62.4

Under endoskopisk prosedyre

Y62.5

Under hjertekateterisering

Y62.6

Under aspirasjon, paracentese, punksjon og kateterisering (som ikke er
hjertekateterisering)

Y62.8

Under annen medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y62.9

Under ikke spesifisert medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y63

Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller
medisinsk prosedyre
Ekskl: overdose av medikament ved uhell eller feil medikament gitt ved feiltagelse

(X4n)
Y63.0

For stort volum av blod eller annen væske gitt ved transfusjon eller infusjon

Y63.1

Ukorrekt fortynning/konsentrasjon av væske brukt ved infusjon

Y63.2

For stor stråledose gitt ved strålebehandling

Y63.3

Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med behandling

Y63.4

Ukorrekt dosering ved elektrosjokk- eller insulinsjokkbehandling

Y63.5

Feilaktig/uhensiktsmessig temperatur ved lokal behandling eller pakning

Y63.6

Feilaktig utelatt administrasjon av nødvendig legemiddel eller biologisk substans

Y63.8

Doseringsfeil under annen kirurgisk eller medisinsk behandling

ICD-10
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Y63.9

Doseringsfeil under ikke spesifisert kirurgisk eller medisinsk behandling

Y64

Skade som følge av kontaminerte medisinske eller biologiske
substanser

Y64.0

Transfusjon eller infusjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans

Y64.1

Injeksjon av eller vaksinasjon med kontaminert medisinsk eller biologisk
substans

Y64.8

Annen administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans

Y64.9

Uspesifisert administrasjon av kontaminert medisinsk eller biologisk substans

Y65

Annen skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk prosedyre

Y65.0

Uforlikelig blod gitt i transfusjon

Y65.1

Administrasjon av feil infusjonsvæske

Y65.2

Svikt i sutur eller ligatur under kirurgisk prosedyre

Y65.3

Feil plassering av endotrakealtube under anestesiprosedyre

Y65.4

Manglende innlegging eller fjerning av annen tube eller annet instrument

Y65.5

Gjennomføring av feilaktig eller uhensiktsmessig kirurgisk prosedyre

Y65.8

Annen spesifisert skade på pasient under medisinske eller kirurgiske prosedyrer

Y66

Skade som følge av ikke gjennomført medisinsk eller kirurgisk
prosedyre
Nødvendig behandling ikke forordnet
For tidlig forordnet avslutning av medisinsk behandling

Y69

Uspesifisert skade på pasient under medisinsk eller kirurgisk
behandling

Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i
diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82)
Inkl: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter

implantasjon)(under pågående bruk)
Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

senere pasientreaksjon etter bruk av medisinsk utstyr uten merknad om svikt av utstyret
(Y83-Y84)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert
annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)
Følgende 4.-tegnskoder kan brukes for nærmere klassifisering i forbindelse med kategoriblokken (Y70-Y82)
.0Diagnostisk eller monitoreringsutstyr
.1Utstyr til bruk for ulike terapeutiske (ikke-kirurgiske) formål og rehabiliteringsformål
.2Proteser og andre implantater, implantasjonsmateriale og tilhørende utstyr
.3Kirurgiske instrumenter, materialer og utstyr (inklusive suturmateriale)
.8Diverse medisinsk-teknisk utstyr som ikke er klassifisert annet sted

Y70

Svikt ved anestesiutstyr

Y71

Svikt ved kardiovaskulært utstyr

Y72

Svikt ved otolaryngologisk utstyr
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Y73

Svikt ved gastroenterologisk og urologisk utstyr

Y74

Svikt ved allment sykehusutstyr og utstyr til personlig bruk

Y75

Svikt ved nevrologisk utstyr

Y76

Svikt ved obstetrisk og gynekologisk utstyr

Y77

Svikt ved oftalmologisk utstyr

Y78

Svikt ved radiologisk og strålemedisinsk utstyr

Y79

Svikt ved ortopedisk utstyr

Y80

Svikt ved fysikalsk-medisinsk utstyr

Y81

Svikt ved allment kirurgisk utstyr og utstyr til plastisk kirurgi

Y82

Svikt ved annet og uspesifisert medisinsk-teknisk utstyr

Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk
prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis
selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83Y84)
Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)

skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter
implantasjon)(under pågående bruk)(Y70-Y82)
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert
annet sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)

Y83

Pasientreaksjon som følge av kirurgisk prosedyre, og senere
komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten
anmerkning om skade

Y83.0

Kirurgisk prosedyre med organtransplantasjon

Y83.1

Kirurgisk prosedyre med plassering av kunstig implantat

Y83.2

Kirurgisk prosedyre med anastomose, «bypass» eller kartransplantasjon

Y83.3

Kirurgisk prosedyre med konstruksjon av ekstern stomi

Y83.4

Kirurgisk prosedyre med annen rekonstruksjon

Y83.5

Amputasjon av ekstremitet

Y83.6

Fjerning av annet organ enn ekstremitet (delvis/total)

Y83.8

Annen kirurgisk prosedyre

Y83.9

Ikke spesifisert kirurgisk prosedyre

Y84

ICD-10

Pasientreaksjon som følge av annen medisinsk prosedyre (ikke
kirurgisk), og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve
prosedyren forløp uten anmerkning om skade
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Y84.0

Hjertekateterisering

Y84.1

Dialyse

Y84.2

Radiologisk prosedyre eller strålebehandling

Y84.3

Sjokkbehandling

Y84.4

Tapping/aspirasjon av væske

Y84.5

Nedsetting av sonde i magesekk eller tolvfingertarm (ventrikkel eller duodenum)

Y84.6

Blærekateterisering

Y84.7

Taking av blodprøve

Y84.8

Annen medisinsk prosedyre

Y84.9

Ikke spesifisert medisinsk prosedyre

Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til
sykdom eller død (Y85-Y89)
Merk: Koder fra denne kategoriblokken (Y85-Y89) skal brukes for å forklare omstendigheter som

har vært årsak til sykdom eller død som er kodet eller beskrevet av koder fra et annet
kapittel. Med sekvele eller følgetilstand forstås de tilstander som helsetjenesten har oppgitt
som sådanne, eller tilstander som opptrer som senvirkninger et år eller mer etter den
hendelsen som antas å være årsaken. Skal ikke brukes for kronisk forgiftning og skadelig
ytre påvirkning. Dette kodes som pågående forgiftning og skadelig ytre påvirkning.

Y85

Følgetilstand etter transportulykke

Y85.0

Følgetilstand etter ulykke med motorkjøretøy

Y85.9

Følgetilstand etter andre og uspesifiserte transportulykker

Y86

Følgetilstand etter andre ulykker og uhell

Y87

Følgetilstand etter villet egenskade, overfall, vold og hendelser med
uklar hensikt

Y87.0

Følgetilstand etter villet egenskade

Y87.1

Følgetilstand etter overfall eller vold

Y87.2

Følgetilstand etter hendelser med uklar hensikt

Y88

Følgetilstand etter hendelser forårsaket av medisinske eller
kirurgiske prosedyrer

Y88.0

Følgetilstand etter bivirkning av legemiddel eller biologisk stoff gitt i terapeutiske
doser

Y88.1

Følgetilstand etter uhell med pasient under kirurgisk eller medisinsk prosedyre

Y88.2

Følgetilstand etter uhell med medisinsk utstyr brukt ved diagnose eller
behandling

Y88.3

Følgetilstand etter unormal pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk
prosedyre eller senkomplikasjon, uten opplysning om uhell på tiden for
prosedyren

Y89

Følgetilstand etter annen ytre årsak
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Y89.0

Følgetilstand etter rettslig begrunnet inngripen

Y89.1

Følgetilstand etter militære kamphandlinger

Y89.9

Følgetilstand etter uspesifisert ytre årsak
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Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være
medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted
(Y90-Y98)
Merk: Disse kategoriene kan om ønskelig brukes for å gi tilleggsinformasjon om årsaker til sykdom

eller død. Kategoriene skal ikke brukes alene som en beskrivende kode for noen medisinsk
tilstand eller som dødsårsak.

Y90

Blodprøvedokumentasjon av alkoholpåvirkning

Y90.0

Påvist alkoholmengde mindre enn 20mg/100ml (mindre enn 0.20 promille)

Y90.1

Påvist alkoholmengde 20-39mg/100ml (0.20-0.39 promille)

Y90.2

Påvist alkoholmengde 40-59mg/100ml (0.40-0.59 promille)

Y90.3

Påvist alkoholmengde 60-79mg/100ml (0.60-0.79 promille)

Y90.4

Påvist alkoholmengde 80-99mg/100ml (0.80-0.99 promille)

Y90.5

Påvist alkoholmengde 100-119mg/100ml (1.00-1.19 promille)

Y90.6

Påvist alkoholmengde 120-199mg/100ml (1.20-1.99 promille)

Y90.7

Påvist alkoholmengde 200-239mg/100ml (2.00-2.39 promille)

Y90.8

Påvist alkoholmengde 240mg/100ml eller mer (2.40 promille eller mer)

Y90.9

Påvist alkoholmengde ikke spesifisert

Y91

Alkoholpåvirkning bedømt ved klinisk undersøkelse
Ekskl: alkoholpåvirkning dokumentert ved blodprøve (Y90.-)

Y91.0

Mild alkoholpåvirkning

Lukt av alkohol, lett atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller
lett koordinasjonsforstyrrelse.
Y91.1

Middels alkoholpåvirkning

Lukt av alkohol, moderat atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå,
eller moderat koordinasjonsbesvær.
Y91.2

Betydelig alkoholpåvirkning

Betydelig atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, betydelig
koordinasjonsbesvær og nedsatt samarbeidsevne.
Y91.3

Alvorlig alkoholpåvirkning

Sterkt nedsatt funksjons- og reaksjonsnivå, alvorlig koordinasjonsbesvær og manglende
samarbeidsevne.
Y91.9

Alkoholpåvirkning INA

Antatt eller mistenkt alkoholpåvirkning INA

Y95

Nosokomial tilstand eller infeksjon

Y96

Yrkes- eller arbeidsmiljørelatert tilstand

Y97

Miljø- eller forurensningsrelatert tilstand

ICD-10
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Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V0n-Y98)

Livsstilsrelatert sykdom
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Kapittel XXI
Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med
helsetjenesten (Z00-Z99)
Merk: Dette kapitlet skal ikke brukes ved internasjonal sammenligning eller til mortalitetskoding.

Kategoriene Z00-Z99 omfatter kontaktårsaker. Kategoriene i dette kapitlet bør brukes som en
tilleggskategori, og der det foreligger en tilstand som kan klassifiseres i kategoriene A00-Y89, bør
denne beskrivelsen av sykdom, skade, lyte eller ytre årsak oppgis først.
Det kan være flere grunner til at man ved diagnosesettingen får behov for å angi en kontaktårsak:
(a) Når personen selv, uavhengig av helsetilstand forøvrig, tar kontakt med helsetjenesten for å få eller yte en
nærmere angitt tjeneste; for å donere organ eller vev, for å få utført en vaksinasjon for å forebygge sykdom,
eller for å søke råd om et problem som i og for seg ikke trenger være uttrykk for sykdom eller skade.(b) Når det
foreligger omstendighet eller problem som påvirker helsetilstanden, men som i seg selv ikke utgjør en aktuell
sykdom eller skade. Slike forhold kan være avdekket under en utvalgsundersøkelse eller en større
befolkningsundersøkelse, eller ved andre rutineundersøkelser, og det kan være nyttig å registrere dem i
journalen fordi forholdet kan få betydning ved senere kontakt med helsetjenesten.(c) (Dette avsnittet er lagt til i
norsk utgave av ICD-10) Når en person har gjentatte kontakter med helsevesenet for samme sykdom eller skade,
der innleggelse av praktiske og terapeutiske årsaker er delt opp i flere planlagte seanser. Disse kodene skal ikke
brukes ved uventede, ikke-planlagte reinnleggelser, eller henvendelser som skyldes forverring eller endring i
grunnlidelsen. De skal heller ikke brukes ved behandling av følgetilstander (sekveler) eller senfølger etter en
skade (Y85-Y89) eller en sykdom.

Kategoriblokker
Z00-Z13
Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning
Z20-Z29
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med
smittsom sykdom
Z30-Z39
Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med reproduksjonsspørsmål
Z40-Z54
Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak og behandlingsopplegg
Z55-Z65
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med
sosioøkonomiske og psykososiale forhold
Z70-Z76
Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter
Z80-Z99
Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og
egen sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har betydning for
helsetilstanden

Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning
(Z00-Z13)
Merk: Uspesifikke unormale funn som oppdages under disse undersøkelsene, klassifiseres i

kategoriene R70-R94 i kapittel XVIII.
Ekskl: undersøkelser i forbindelse med graviditet og reproduksjon (Z30-36, Z39)

Z00

Generell undersøkelse og utredning av personer uten symptomer
eller registrert diagnose
Ekskl: helseundersøkelse for administrative formål (Z02.-)

populasjonsbaserte screeningundersøkelser (Z11-Z13)
Z00.0

Generell helseundersøkelse

Helsekontroll INA
Periodisk undersøkelse (årlig/fysisk)
ICD-10
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Ekskl: generell helsekontroll av:
definert befolkningsgruppe (Z10.-)
spedbarn eller barn (Z00.1)

Z00.1

Rutinemessig helseundersøkelse av barn

Kontroll av spedbarns eller barns utvikling
Ekskl: helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1Z76.2)
Norsk 5. tegnskode:
Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt
Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder
For regler for bruk se årets Kodingsregelverk
Z00.2

Undersøkelse ved periode med vekstspurt i barnealder

Z00.3

Undersøkelse ved vekst og utvikling i ungdomstid

Pubertetsutvikling
Z00.4

Generell psykiatrisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: undersøkelse som er begjært av rettsmedisinske årsaker (Z04.6)

Z00.5

Undersøkelse av potensiell donor av organ og vev

Z00.6

Undersøkelse av kontrollperson i klinisk forskningsprogram

Z00.8

Andre generelle undersøkelser

Helseundersøkelse i forbindelse med utvalgsundersøkelser

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.-)

populasjonsbaserte screeningundersøkelser inkl. nasjonale screeningprogrammer
(Z11-Z13)
Z01.0

Undersøkelse av øyne og syn
Ekskl: undersøkelse for førerkort (Z02.4)

Z01.1

Undersøkelse av ører og hørsel

Z01.2

Undersøkelse av tenner og tannstatus

Z01.3

Undersøkelse av blodtrykk

Z01.4

Gynekologisk undersøkelse (generell/rutinemessig)

Celleprøve fra livmorhals
Underlivsundersøkelse (årlig/periodisk)
Ekskl: graviditetsundersøkelse eller -test (Z32.-)
rutineundersøkelse i forbindelse med fortsatt prevensjonsbruk (Z30.4-Z30.5)
Z01.5

Diagnostiske hud- og sensitivitetsprøver

Allergitester
Hudtester for:
bakteriesykdommer
hypersensitivitet
Direktoratet for e-helse
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Z01.6
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Radiologisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted

Rutinemessig:
mammografi
skjermbildeundersøkelse

Z01.7

Laboratorieundersøkelse

Z01.8

Annen spesifisert spesiell undersøkelse

Z01.9

Uspesifisert spesiell undersøkelse

Z02
Z02.0

Undersøkelse og kontakt med helsetjenesten for administrative
formål
Generell undersøkelse før opptak til utdanningsinstitusjon

Førskoleundersøkelse
Z02.1

Generell undersøkelse før ansettelse

Helsekontroll av arbeidstakere når dette er forskriftsmessig pålagt
Ekskl: yrkesmedisinsk undersøkelse (Z10.0)
Z02.2

Undersøkelse før inntak i spesiell boform
Ekskl: generell helsekontroll av beboer i institusjon (Z10.1)

undersøkelse før anbringelse i fengsel (Z02.8)
Z02.3

Undersøkelse før rekruttering til væpnede styrker

Sesjonsundersøkelse
Ekskl: generell helsekontroll av væpnede styrker (Z10.2)
Z02.4

Undersøkelse for førerkort

Z02.5

Generell undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett
Ekskl: blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)

generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener (Z10.3)
Z02.6

Generell undersøkelse i forbindelse med forsikringstegning

Z02.7

Utstedelse av legeerklæring

Utstedelse av legeerklæring om:
arbeidsuførhet
dødsårsak
helbred
invaliditet
Ekskl: oppmøte for generell medisinsk undersøkelse (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-

Z02.9, Z10.-)
Z02.8

Annen spesifisert undersøkelse for administrative formål

Undersøkelse i forbindelse med:
adgang til sommerleir
adopsjon
anbringelse i fengsel
flyktningemottak
oppholdstillatelse
Ekskl: helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn (Z76.1-

Z76.2)
Z02.9

ICD-10
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Medisinsk observasjon og vurdering 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
Ekskl: observasjon og vurdering av person med frykt for lidelse der ingen diagnose er

stilt (Z71.1)
Z03.0

Observasjon ved mistanke om tuberkulose

Z03.1

Observasjon ved mistanke om ondartet svulst

Z03.2

Observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Observasjon for:
•
•
•
•

asosial atferd )
bandeaktivitet ) uten manifest psykiatrisk lidelse
brannstifting )
butikktyveri )

Ekskl: generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter (Z04.6)

Z03.3

Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet

Z03.4

Observasjon ved mistanke om hjerteinfarkt

Z03.5

Observasjon ved mistanke om andre hjerte-karsykdommer

Z03.6

Observasjon ved mistanke om toksisk virkning av inntatt stoff

Observasjon ved mistanke om:
bivirkning av legemiddel
forgiftning

Z03.8

Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand

Z03.9

Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand (brukes ikke i
Norge)

Z04

Undersøkelse og observasjon av andre årsaker
Inkl: undersøkelse av rettsmedisinske årsaker

Z04.0

Blodprøvetaking for påvisning av alkohol og legemidler
Ekskl: påvist:
alkohol i blod (R78.0)
legemiddel i blod (R78.-)

Z04.1

Undersøkelse og observasjon etter transportulykke
Ekskl: etter arbeidsulykke (Z04.2)

Z04.2

Undersøkelse og observasjon etter arbeidsulykke

Z04.3

Undersøkelse og observasjon etter annen ulykke og uhell

Z04.4

Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter påstått voldtekt eller annet seksuelt
overgrep
Z04.5

Undersøkelse og observasjon etter annen påført skade

Undersøkelse av offer eller gjerningsmann etter annen påført skade eller fysisk
mishandling
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Z04.6

Generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter
Ekskl: observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (Z03.2)

Z04.8

Undersøkelse og observasjon av annen spesifisert årsak

Undersøkelse etter begjæring om sakkyndig uttalelse
Z04.9

Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak (brukes ikke i Norge)

Observasjon INA

Z08

Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst
Inkl: medisinsk overvåkning etter behandling
Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0

Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for ondartet svulst

Z08.1

Etterundersøkelse etter strålebehandling for ondartet svulst
Ekskl: utførelse av strålebehandling (Z51.0)

Z08.2

Etterundersøkelse etter kjemoterapi for ondartet svulst
Ekskl: utførelse av kjemoterapi (Z51.1)

Z08.7

Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for ondartet svulst

Z08.8

Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for ondartet svulst

Z08.9

Etterundersøkelse etter ikke spesifisert behandling for ondartet svulst

Z09

Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet
svulst
Inkl: medisinsk overvåkning etter behandling
Ekskl: medisinsk overvåkning etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)

oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
overvåkning av:
prevensjon (Z30.4-Z30.5)
proteser og andre medisinske hjelpemidler (Z44-Z46)

Z09.0

Etterundersøkelse etter kirurgisk behandling for andre tilstander
Ekskl: operativ behandling av brudd (Z09.4)

Z09.1

Etterundersøkelse etter strålebehandling for andre tilstander
Ekskl: utførelse av strålebehandling (Z51.0)

Z09.2

Etterundersøkelse etter kjemoterapi for andre tilstander
Ekskl: vedlikehold av kjemoterapi (Z51.1-Z51.2)

Z09.3

Etterundersøkelse etter psykoterapi

Z09.4

Etterundersøkelse etter behandling av brudd

Z09.7

Etterundersøkelse etter kombinasjonsbehandling for andre tilstander

Z09.8

Etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for andre tilstander

Z09.9

Etterundersøkelse etter uspesifisert behandling for andre tilstander

Z10

Rutinemessig generell helsekontroll av definert befolkningsgruppe
Ekskl: medisinsk undersøkelse for administrative formål (Z02.-)

Z10.0
ICD-10

Undersøkelse hos bedriftshelsetjeneste
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Ekskl: undersøkelse før ansettelse (Z02.1)

Z10.1

Rutinemessig generell helsekontroll av beboer i spesielle boformer
Ekskl: undersøkelse før inntak (Z02.2)

Z10.2

Rutinemessig generell helsekontroll av væpnede styrker
Ekskl: sesjonsundersøkelse (Z02.3)

Z10.3

Rutinemessig generell helsekontroll av lag innen forskjellige idrettsgrener
Ekskl: blodprøve for påvisning av alkohol og legemidler (Z04.0)

undersøkelse i forbindelse med deltakelse i idrett (Z02.5)
Z10.8

Rutinemessig generell helsekontroll av andre definerte befolkningsgrupper

Skolebarn
Studenter

Z11

Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjons- og
parasittsykdommer
Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor

befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer.
Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller
sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z11.0

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på smittsom
tarmsykdom

Z11.1

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på luftveistuberkulose
Ekskl: rutinemessig skjermbildeundersøkelse (Z01.6)

Z11.2

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen
bakteriesykdom

Z11.3

Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjoner som overveiende
overføres seksuelt

Z11.4

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på humant
immunsviktvirus [hiv-sykdom]

Z11.5

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen virussykdom
Ekskl: virussykdom i tarmkanal (Z11.0)

Z11.6

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på protozo- og
ormesykdom
Ekskl: protozosykdom i tarmkanalen (Z11.0)

Z11.8

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på annen spesifisert
smittsom sykdom
Klamydia - )
Rickettsia- ) sykdom
Spirochete- )

Mycoser
SoppZ11.9

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på uspesifisert smittsom
sykdom
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Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulster
Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor

befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer.
Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller
sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z12.0

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i magesekk

Z12.1

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i tarmkanalen

Z12.2

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i
åndedrettsorganer

Z12.3

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i bryst
(mamma)
Ekskl: rutinemessig mammografi (Z01.6)

Z12.4

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i livmorhals
Ekskl: når prøve tas rutinemessig eller som del av generell gynekologisk undersøkelse

(Z01.4)
Z12.5

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i
blærehalskjertel (prostata)

Z12.6

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst i urinblære

Z12.8

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med annen
spesifisert lokalisasjon

Z12.9

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulst med
uspesifisert lokalisasjon

Z13

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre
tilstander
Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor

befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer.
Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller
sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z13.0

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på sykdom i blod og
bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet

Z13.1

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på diabetes mellitus

Z13.2

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på
ernæringsforstyrrelser

Z13.3

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på psykiske lidelser og
atferdsforstyrrelser

Alkoholisme
Depresjon
Psykisk utviklingshemming
Z13.4

ICD-10

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på enkelte
utviklingsavvik i barneårene
Ekskl: rutinemessig utviklingstesting av spedbarn eller barn (Z00.1)
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Z13.5

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på øye- og
øresykdommer

Z13.6

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på hjertekarsykdommer

Z13.7

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på medfødte
misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

Z13.8

Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre spesifiserte
sykdommer og forstyrrelser

Endokrine og metabolske forstyrrelser
Tannproblemer
Ekskl: diabetes mellitus(Z13.1)
Z13.9

Populasjonsbasert screeningundersøkelse, ikke spesifisert formål

Potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom
(Z20-Z29)
Z20

Kontakt med og eksposisjon for smittsom sykdom

Z20.0

Kontakt med og eksposisjon for smittsom tarmsykdom

Z20.1

Kontakt med og eksposisjon for tuberkulose

Z20.2

Kontakt med og eksposisjon for seksuelt overførbar infeksjon

Z20.3

Kontakt med og eksposisjon for rabies

Z20.4

Kontakt med og eksposisjon for rubella

Z20.5

Kontakt med og eksposisjon for virushepatitt

Z20.6

Kontakt med og eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv]
Ekskl: symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

Z20.7

Kontakt med og eksposisjon for lus, innvollsorm og andre parasitter

Z20.8

Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom

Z20.9

Kontakt med og eksposisjon for uspesifisert smittsom sykdom

Z21

Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]
Hiv-positiv INA
Ekskl: kontakt med eller eksposisjon for humant immunsviktvirus [hiv](Z20.6)
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap,
fødsel og barseltid (O98.7)

Z22

Bærer av infeksjonssykdom
Inkl: mistenkt bærer

Z22.0

Bærer av tyfoidfeber

Z22.1

Bærer av annen smittsom tarmsykdom

Z22.2

Bærer av difteri

Z22.3

Bærer av annen spesifisert bakteriesykdom
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Bruk om mulig tilleggskode for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske
medikamenter (U82-U85)
Bærer av bakteriesykdom med:
meningokokker
stafylokokker
streptokokker

Norsk 5. tegnskode:
Z22.30 Latent tuberkulose
Z22.4

Bærer av seksuelt overførbar infeksjon

Bærer av:
gonoré
syfilis

Z22.6

Bærer av humant T-cellelymfotropt virus, type 1 [HTLV-1]

Z22.8

Bærer av annen spesifisert infeksjonssykdom

Z22.9

Bærer av uspesifisert infeksjonssykdom

Z23

Behov for immunisering mot en spesifisert bakteriesykdom
Ekskl: immunisering:
ikke utført (Z28.-)
mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z23.0

Behov for immunisering mot kolera alene

Z23.1

Behov for immunisering mot tyfoid- og paratyfoidfeber [TAB]

Z23.2

Behov for immunisering mot tuberkulose [BCG]

Z23.3

Behov for immunisering mot pest

Z23.4

Behov for immunisering mot tularemi

Z23.5

Behov for immunisering mot stivkrampe alene

Z23.6

Behov for immunisering mot difteri alene

Z23.7

Behov for immunisering mot kikhoste alene

Z23.8

Behov for immunisering mot en annen spesifisert bakteriesykdom

Z24

Behov for immunisering mot enkelte spesifiserte virussykdommer
Ekskl: immunisering:
ikke utført (Z28.-)
mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z24.0

Behov for immunisering mot poliomyelitt alene

Z24.1

Behov for immunisering mot virusencefalitt overført ved artropoder

Z24.2

Behov for immunisering mot rabies

Z24.3

Behov for immunisering mot gulfeber

Z24.4

Behov for immunisering mot meslinger alene

Z24.5

Behov for immunisering mot rubella alene

Z24.6

Behov for immunisering mot virushepatitt

Z25

Behov for immunisering mot andre spesifiserte virussykdommer
Ekskl: immunisering:

ICD-10
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ikke utført (Z28.-)
mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z25.0

Behov for immunisering mot kusma alene

Z25.1

Behov for immunisering mot influensa

Z25.8

Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående virussykdom

Z26

Behov for immunisering mot annen enkeltstående infeksjonssykdom
Ekskl: immunisering:
ikke utført (Z28.-)
mot kombinasjoner av sykdommer (Z27.-)

Z26.0

Behov for immunisering mot leishmaniasis

Z26.8

Behov for immunisering mot annen spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom

Z26.9

Behov for immunisering mot ikke spesifisert enkeltstående infeksjonssykdom

Behov for immunisering INA

Z27

Behov for immunisering mot kombinasjoner av
infeksjonssykdommer
Ekskl: immunisering ikke utført (Z28.-)

Z27.0

Behov for immunisering mot kolera samt tyfoid- og paratyfoidfeber [kolera + TAB]

Z27.1

Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste [DTP]

Z27.2

Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt tyfoid- og
paratyfoidfeber [DTP + TAB]

Z27.3

Behov for immunisering mot difteri, stivkrampe og kikhoste samt poliomyelitt
[DTP + polio]

Z27.4

Behov for immunisering mot meslinger, kusma og rubella[MMR]

Z27.8

Behov for immunisering mot andre spesifiserte kombinasjoner av
infeksjonssykdommer

Z27.9

Behov for immunisering mot ikke spesifiserte kombinasjoner av
infeksjonssykdommer

Z28

Immunisering ikke utført

Z28.0

Immunisering ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon

Z28.1

Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av
overbevisningsårsaker eller etter gruppepress

Z28.2

Immunisering ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av
andre og uspesifiserte årsaker

Z28.8

Immunisering ikke utført av andre spesifiserte årsaker

Z28.9

Immunisering ikke utført av uspesifisert årsak

Z29

Behov for andre forebyggende tiltak
Ekskl: desensibilisering mot allergener (Z51.6)

forebyggende kirurgi (Z40.-)
Z29.1

Forebyggende immunterapi

Forskrivning og injeksjon av immunglobulin
Direktoratet for e-helse
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Annen forebyggende kjemoterapi

Forebyggende antibiotikabehandling
Kjemoprofylakse
Z29.8

Annet spesifisert forebyggende tiltak

Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med
reproduksjonsspørsmål (Z30-Z39)
Z30
Z30.0

Prevensjonstiltak
Generell prevensjonsveiledning

Familieplanlegging INA
Førstegangsordinering av prevensjonsmidler
Z30.1

Innsetting av spiral

Z30.2

Sterilisering

Sykehusopphold for steriliseringsinngrep på eggledere eller sædledere
Z30.3

Postkoital antikonsepsjon

Nødprevensjon
Z30.4

Overvåkning av befruktningshindrende legemidler

Fornying av resept på p-piller eller andre befruktningshindrende legemidler
Rutinemessig undersøkelse for vedlikehold av prevensjon
Z30.5

Kontroll av spiral

Kontroll, skifting og fjerning av spiral
Z30.8

Annet spesifisert prevensjonstiltak

Telling av sædceller etter vasektomi
Z30.9

Z31

Uspesifisert prevensjonstiltak

Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon
Ekskl: komplikasjoner i forbindelse med kunstig befruktning (N98.-)

Z31.0

Tuboplastikk eller vasoplastikk etter tidligere sterilisering

Z31.1

Kunstig inseminasjon

Z31.2

In-vitro-fertilisering

Sykehusopphold for uthenting eller implantasjon av egg
Z31.3

Andre assisterte befruktningsmetoder

Z31.4

Undersøkelse av forplantningsdyktighet

Insufflasjon av eggledere
Telling av sædceller
Ekskl: telling av sædceller etter vasektomi (Z30.8)
Z31.5

Genetisk veiledning

Z31.6

Generell veiledning og rådgivning vedrørende forplantning

Z31.8

Annen spesifisert veiledning og andre spesifiserte tiltak i forbindelse med
reproduksjon

Z31.9

Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon, ikke spesifisert

Z32

ICD-10

Graviditetsundersøkelse og -test
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Z32.0

Graviditet, (ennå) ikke bekreftet

Z32.1

Bekreftet graviditet

Z33

Graviditet
Graviditet INA

Z34

Kontroll av normalt svangerskap

Z34.0

Kontroll av normalt førstegangssvangerskap

Z34.8

Kontroll av senere normalt svangerskap

Z34.9

Kontroll av normalt svangerskap, uspesifisert om første eller senere svangerskap

Z35

Kontroll av høyrisikosvangerskap

Z35.0

Overvåkning av svangerskap etter tidligere infertilitet

Z35.1

Kontroll av svangerskap etter tidligere abort

Overvåkning av svangerskap med blæremola i sykehistorien
Ekskl: behandling av gravid kvinne med tidligere habituell abort (O26.2)
ikke-gravid kvinne med tidligere habituell abort (N96)
Z35.2

Kontroll av svangerskap etter andre vansker i forbindelse med forplantning og
fødsel

Kontroll av svangerskap etter tidligere:
dødfødsel
neonatal død
tilstander som kan klassifiseres i O10-O92

Z35.3

Kontroll av svangerskap etter utilstrekkelig svangerskapsomsorg

Hemmeligholdt svangerskap
Skjult svangerskap
Z35.4

Kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet)
Ekskl: ikke-gravid flergangsfødende (Z64.1)

Z35.5

Kontroll av eldre førstegangsgravid (primigravida)

Z35.6

Kontroll av svært ung førstegangsgravid (primigravida)

Z35.7

Kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer

Z35.8

Kontroll av andre spesifiserte høyrisikosvangerskap

Z35.9

Kontroll av høyrisikosvangerskap, uspesifisert årsak

Z36

Prenatal diagnostikk
Ekskl: rutinemessig svangerskapskontroll (Z34-Z35)

unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskapet (O28.-)
Z36.0

Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik

Fostervannsprøve
Placentaprøve
Z36.1

Prenatal diagnostikk med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå

Z36.2

Annen prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve

Z36.3

Prenatal diagnostikk med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og
andre fysiske undersøkelsesmetoder
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Z36.4

Prenatal diagnostikk med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av
ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder

Z36.5

Prenatal diagnostikk med henblikk på isoimmunisering

Z36.8

Annen spesifisert prenatal diagnostikk

Screening med henblikk på hemoglobinopati
Z36.9

Z37

Uspesifisert prenatal diagnostikk

Resultat av forløsning
Merk: Denne kategorien skal anvendes hos mor ved fødsel i henhold til årets regelverk

for koding.
Z37.0

Enkeltfødsel, levendefødt

Z37.1

Enkeltfødsel, dødfødt

Z37.2

Tvillingfødsel, begge levendefødte

Z37.3

Tvillingfødsel, én levendefødt, én dødfødt

Z37.4

Tvillingfødsel, begge dødfødte

Z37.5

Andre flerfødsler, alle levendefødte

Z37.6

Andre flerfødsler, noen levendefødte

Z37.7

Andre flerfødsler, alle dødfødte

Z37.9

Uspesifisert resultat av forløsning

Enkeltfødsel INA
Flerfødsel INA

Z38

Levendefødte barn etter fødested

Z38.0

Enkeltfødsel på sykehus

Z38.1

Enkeltfødsel utenfor sykehus

Z38.2

Enkeltfødsel, fødested upesifisert

Levendefødt barn INA
Z38.3

Tvillingfødsel på sykehus

Z38.4

Tvillingfødsel utenfor sykehus

Z38.5

Tvillingfødsel, fødested uspesifisert

Z38.6

Annen flerfødsel på sykehus

Z38.7

Annen flerfødsel utenfor sykehus

Z38.8

Annen flerfødsel, fødested uspesifisert

Z39
Z39.0

Pleie og undersøkelse av mor etter fødsel
Pleie og undersøkelse umiddelbart etter forløsning

Pleie og observasjon i ukompliserte tilfeller
Ekskl: ved komplikasjoner etter fødsel (O85-O92)
Z39.1

Pleie og undersøkelse av ammende mor

Tilsyn med amming
Ekskl: forstyrrelser i melkeproduksjon (O92.-)
Z39.2
ICD-10

Rutinemessig kontroll i barseltiden
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Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med spesielle tiltak
og behandlingsopplegg (Z40-Z54)
Merk: Kategoriene Z40-Z54 er tenkt anvendt for å angi årsak til behandling. De kan brukes på

pasienter som allerede er behandlet for en sykdom eller skade, og som får planlagt
etterbehandling, forebyggende behandling, behandling under rekonvalesens, behandling
for å konsolidere utført behandling, for å behandle resttilstander, for å sikre at tilstanden
ikke er blusset opp igjen, eller for å hindre tilbakefall.
Ekskl: etterundersøkelse med henblikk på medisinsk overvåkning etter behandling (Z08-Z09)

følgetilstander og senfølger etter skade (Y85-Y89) eller sykdom

Z40
Z40.0

Forebyggende kirurgi
Forebyggende kirurgi ved risikofaktorer i forbindelse med ondartede svulster

Sykehusopphold for forebyggende fjerning av organ
Z40.8

Annen spesifisert forebyggende kirurgi

Z40.9

Uspesifisert forebyggende kirurgi

Z41

Kontakt med helsetjenesten for annet formål enn å bedre
helsetilstanden

Z41.0

Hårtransplantasjon

Z41.1

Annen kosmetisk plastisk kirurgisk prosedyre

Brystimplantat
Ekskl: plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon (Z42.-)
Z41.2

Rutinemessig og rituell omskjæring (av gutter/menn)

Z41.3

Hullsetting i øre

Z41.8

Andre spesifiserte tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden

Z41.9

Uspesifisert tiltak med annet formål enn å bedre helsetilstanden

Z42

Kontakt med helsetjenesten for etterbehandling som omfatter
plastisk kirurgi
Inkl: kontakt for plastisk og rekonstruerende kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon

utbedring av arrvev
Ekskl: plastisk kirurgi:
kosmetisk (Z41.1)
som behandling av foreliggende skade

Z42.0

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på hode og hals

Z42.1

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på bryst (mamma)

Z42.2

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på andre deler av trunkus

Z42.3

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på overekstremitet

Z42.4

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på underekstremitet

Z42.8

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på annen spesifisert kroppsdel

Z42.9

Etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi på uspesifisert kroppsdel

Z43

Kontakt med helsetjenesten for ettersyn av kunstige åpninger
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Inkl: fjerning av kateter
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)

innføring av sonder eller bougier )prosedyrer angis med
lukking

)egen prosedyrekode

omforming

)

stell og rensing

)

Ekskl: komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)

status med kunstig åpning, uten behov for ettersyn (Z93.-)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)
Z43.0

Ettersyn av trakeostomi

Z43.1

Ettersyn av gastrostomi

Z43.2

Ettersyn av ileostomi

Z43.3

Ettersyn av kolostomi

Z43.4

Ettersyn av annen kunstig åpning for fordøyelseskanal

Z43.5

Ettersyn av cystostomi

Z43.6

Ettersyn av annen kunstig åpning for urinvei

Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi
Z43.7

Ettersyn av kunstig skjede (vagina)

Z43.8

Ettersyn av annen spesifisert kunstig åpning

Z43.9

Ettersyn av uspesifisert kunstig åpning

Z44

Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av utvendig
protese
Ekskl: status med protese (Z97.-)

Z44.0

Tilpasning og justering av kunstig arm (hel/del)

Z44.1

Tilpasning og justering av kunstig ben (helt/del)

Z44.2

Tilpasning og justering av kunstig øye
Ekskl: mekanisk komplikasjon ved øyeprotese (T85.3)

Z44.3

Tilpasning og justering av utvendig protese for bryst (mamma)

Z44.8

Tilpasning og justering av annen spesifisert utvendig protese

Z44.9

Tilpasning og justering av uspesifisert utvendig protese

Z45

Kontakt med helsetjenesten for justering og kontroll av implantert
hjelpemiddel
Ekskl: funksjonssvikt eller andre komplikasjoner ved hjelpemiddel

status med protese eller andre hjelpemidler (Z95-Z97)
Z45.0

Justering og kontroll av hjertepacemaker og defibrillator

Kontroll og testing av hjertepacemaker og defibrillator
Z45.1

Justering og kontroll av infusjonspumpe

Z45.2

Justering og kontroll av hjelpemiddel for tilgang til blodkar
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Z45.3

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Justering og kontroll av implantert hjelpemiddel for hørsel

Benledende hjelpemiddel
Cochlea-implantat
Z45.8

Justering og kontroll av annet spesifisert implantert hjelpemiddel

Z45.9

Justering og kontroll av uspesifisert implantert hjelpemiddel

Z46

Kontakt med helsetjenesten for tilpasning og justering av andre
hjelpemidler
Ekskl: feilfunksjon eller annen komplikasjon ved hjelpemiddel

kun fornyelse av resept (Z76.0)
status med protese og annet hjelpemiddel (Z95-Z97)
Z46.0

Tilpasning og justering av briller og kontaktlinser

Z46.1

Tilpasning og justering av høreapparat

Z46.2

Tilpasning og justering av annet hjelpemiddel knyttet til nervesystemet og
spesielle sanser

Z46.3

Tilpasning og justering av tannprotese

Z46.4

Tilpasning og justering av tannreguleringsutstyr

Z46.5

Tilpasning og justering av hjelpemiddel for gastrointestinale stomier

Z46.6

Tilpasning og justering av hjelpemiddel ved urinveis- og inkontinensproblemer

Z46.7

Tilpasning og justering av ortopediske hjelpemidler

Ortopedisk:
gips
korsett
skinne
sko

Z46.8

Tilpasning og justering av annet spesifisert hjelpemiddel

Rullestol
Z46.9

Z47

Tilpasning og justering av uspesifisert hjelpemiddel

Kontakt med helsetjenesten for annen ortopedisk etterbehandling
Ekskl: behandling som omfatter rehabiliteringstiltak (Z50.-)

etterundersøkelse etter behandling av brudd (Z09.4)
komplikasjoner ved innvendige ortopediske hjelpemidler, implantater og
transplantater (T84.-)
Z47.0

Etterbehandling som omfatter fjerning av osteosyntesemateriale

Fjerning av:
nagler
plater
skruer
stenger
Ekskl: fjerning av utvendig fiksasjonsutstyr (Z47.8)

Z47.8

Annen spesifisert ortopedisk etterbehandling

Skifte, kontroll eller fjerning av:
gipsbandasje
utvendig fiksasjons- eller strekkutstyr

Z47.9

Uspesifisert ortopedisk etterbehandling
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Kontakt med helsetjenesten for annen etterbehandling etter kirurgi
Ekskl: ettersyn av kunstige åpninger (Z43.-)

etterundersøkelse etter:
behandling av brudd (Z09.4)
kirurgi (Z09.0)

ortopedisk etterbehandling (Z47.-)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)
Z48.0

Ettersyn av operasjonsbandasjer og suturer

Fjerning av sting
Skifte av bandasjer
Z48.8

Annen spesifisert etterbehandling etter operasjon

Z48.9

Uspesifisert etterbehandling etter operasjon

Z49

Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter dialyse
Inkl: forberedelse til og behandling med dialyse
Ekskl: status med nyredialyse (Z99.2)

Z49.0

Forberedelse til dialyse

Z49.1

Ekstrakorporeal dialyse

Dialyse (renal) INA
For regler for bruk se årets Kodingsregelverk
Z49.2

Annen dialyse

Peritonealdialyse
For regler for bruk se årets Kodingsregelverk

Z50

Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter
rehabiliteringstiltak
Ekskl: rådgivning (Z70-Z71)

Z50.0

Rehabilitering etter hjertesykdom

Z50.1

Annen fysikalsk behandling

Terapeutiske øvelser og sykegymnastikk
Z50.2

Rehabilitering av alkoholiker

Z50.3

Rehabilitering av misbruker av legemidler og illegale substanser

Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets regelverk for koding.
Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering
(LAR), uten samtidig konsultasjon
Z50.4

Psykoterapi, ikke klassifisert annet sted

Z50.5

Taleterapi

Z50.6

Ortoptisk trening

Z50.7

Arbeidsterapi og yrkesinnrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted

Frivillig 5 tegnskode:
Z50.70 Rehabilitering med arbeid som mål
For regler for bruk se årets Kodingsregelverk
Z50.8

Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak

Røykeavvenning
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Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Trening i dagliglivets aktiviteter [ADL-trening]IKAS
Norske 5.tegnskoder. For regler for bruk se årets Kodingsregelverk.
Z50.80 Kompleks rehabilitering
Z50.89 Enkel rehabilitering
Z50.9

Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak

Rehabilitering INA
For regler for bruk se årets Kodingsregelverk

Z51

Andre behandlingstiltak
Ekskl: etterundersøkelse etter behandling (Z08-Z09)

Z51.0

Strålebehandling (brukes ikke i Norge).

Strålebehandling kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og aktuelle
prosedyrekoder for strålebehandlingen.
Z51.1

Kjemoterapi for svulst (brukes ikke i Norge)

Kjemoterapi kodes med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell
svulstbehandling fra WBOC i NCMP.
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.
Z51.3

Blodoverføring (brukes ikke i Norge)

Z51.4

Forberedelse til videre behandling, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: forberedende behandling før dialyse (Z49.0)

Z51.5

Palliativ behandling

Lindrende behandling
Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets Kodingsregelverk.
Z51.50 Behandling ved palliativt senter
Z51.6

Desensibilisering mot allergener (brukes ikke i Norge)

Desensibiliseringsbehandling kodes med prosedyrekoder fra NCMP.
Z51.8

Annet spesifisert behandlingstiltak
Ekskl: ferieavlastningstiltak (Z75.5)

Z51.9

Uspesifisert behandlingstiltak

Z52

Kontakt med helsetjenesten for å donere organer eller vev
Ekskl: undersøkelse av potensiell donor (Z00.5)

Z52.0

Blodgiver

Også blodkomponenter som lymfocytter, blodplater og stamceller
Z52.1

Donasjon av hud

Z52.2

Donasjon av knokkel

Z52.3

Donasjon av benmarg

Z52.4

Donasjon av nyre

Z52.5

Donasjon av hornhinne

Z52.6

Donasjon av lever

Z52.7

Donasjon av hjerte

Z52.8

Donasjon av annet spesifisert organ eller vev
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Donasjon av uspesifisert organ eller vev

Donasjon INA

Z53

Fremmøte hos helsetjenesten på grunn av spesielle tiltak når disse
ikke er utført
Ekskl: immunisering ikke utført (Z28.-)

Z53.0

Tiltak ikke utført grunnet medisinsk kontraindikasjon

Z53.1

Tiltak ikke utført grunnet pasientbeslutning av overbevisningsårsak eller etter
gruppepress

Z53.2

Tiltak ikke utført grunnet beslutning tatt av pasient eller pårørende av andre og
uspesifiserte årsaker

Z53.8

Tiltak ikke utført av andre spesifiserte årsaker

Z53.9

Tiltak ikke utført av uspesifisert årsak

Z54

Kontakt med helsetjenesten for rekonvalesensformål

Z54.0

Rekonvalesens etter operasjon

Z54.1

Rekonvalesens etter strålebehandling

Z54.2

Rekonvalesens etter kjemoterapi

Z54.3

Rekonvalesens etter psykoterapi

Z54.4

Rekonvalesens etter behandling av brudd

Z54.7

Rekonvalesens etter kombinert behandlingsopplegg

Rekonvalesens etter enhver kombinasjon av behandling klassifisert i Z54.0-Z54.4
Z54.8

Rekonvalesens etter annen spesifisert behandling
Ekskl: forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)

Z54.9

Rekonvalesens etter uspesifisert behandling

Potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og
psykososiale forhold (Z55-Z65)
Z55

Problemer i forbindelse med utdannelse og lese- og skriveferdighet
Ekskl: forstyrrelser i psykologisk utvikling (F80-F89)

Z55.0

Analfabetisme og svært dårlig lese- og skriveferdighet

Z55.1

Utilgjengelig eller uoppnåelig skolegang

Z55.2

Stryk til eksamen, opptaksprøve o l

Z55.3

Prestasjoner under det forventede i skolen

Z55.4

Skolemistilpasning og konflikt med lærere og klassekamerater

Z55.8

Andre spesifiserte problemer i forbindelse med utdannelse og lese- og
skriveferdighet

Utilstrekkelig undervisning
Z55.9

Z56

Uspesifisert problem i forbindelse med utdannelse og lese- og skriveferdighet

Problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet
Ekskl: problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold (Z59.-)
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Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)
Z56.0

Uspesifisert arbeidsledighet

Z56.1

Skifte av jobb

Z56.2

Trussel om tap av jobb

Z56.3

Stressende arbeidsplan

Z56.4

Konflikt med overordnet og kolleger

Z56.5

Ubekvemt arbeid

Vanskelige arbeidsforhold
Z56.6

Annen spesifisert fysisk og mental belastning i forbindelse med arbeid

Z56.7

Andre og uspesifiserte problemer i forbindelse med arbeidsliv

Z57

Yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer

Z57.0

Yrkesmessig eksposisjon for støy

Z57.1

Yrkesmessig eksposisjon for stråling

Z57.2

Yrkesmessig eksposisjon for støv

Z57.3

Yrkesmessig eksposisjon for andre forurensende stoffer i luft

Z57.4

Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i landbruk

Faste stoffer, væsker, gasser eller damp
Z57.5

Yrkesmessig eksposisjon for giftige stoffer i annen næringsvirksomhet

Faste stoffer, væsker, gasser eller damp
Z57.6

Yrkesmessig eksposisjon for ekstrem temperatur

Z57.7

Yrkesmessig eksposisjon for vibrasjon

Z57.8

Yrkesmessig eksposisjon for andre spesifiserte risikofaktorer

Z57.9

Yrkesmessig eksposisjon for uspesifisert risikofaktor

Z58

Problemer i forbindelse med miljøforhold
Ekskl: yrkesmessig eksposisjon (Z57.-)

Z58.0

Eksposisjon for støy

Z58.1

Eksposisjon for luftforurensning
Ekskl: tobakksrøyk(Z58.7)

Z58.2

Eksposisjon for vannforurensning

Z58.3

Eksposisjon for forurensning fra jord

Z58.4

Eksposisjon for stråling

Z58.5

Eksposisjon for annen forurensning

Z58.6

Utilstrekkelig drikkevannsforsyning
Ekskl: virkninger av tørste (T73.1)

Z58.7

Eksposisjon for tobakksrøyk

Passiv røyking
Ekskl: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk(F17.-)
Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie(Z86.4)
Tobakksbruk(Z72.0)
Direktoratet for e-helse
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Problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold
Ekskl: utilstrekkelig drikkevannsforsyning (Z58.6)

Z59.0

Hjemløshet

Z59.1

Dårlige boforhold

Bolig med tekniske defekter som hindrer tilstrekkelig stell
Mangel på oppvarming
Utilfredsstillende boligomgivelser
Utilstrekkelig plass
Ekskl: problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.-)
Z59.2

Konflikt med nabo, leieboer og husvert

Z59.3

Problemer ved institusjonsmessig boform utenom helsevesenet

Beboer i kostskole, aldershjem eller vernet bolig
Ekskl: oppfostring i barnehjem eller under langtidsopphold i helseinstitusjon (Z62.2)
Z59.4

Mangel på fullverdig mat
Ekskl: uhensiktsmessig kosthold eller spisevaner (Z72.4)

underernæring og feilernæring (E40-E46)
virkninger av hunger (T73.0)
Z59.5

Ekstrem fattigdom

Z59.6

Lav inntekt

Z59.7

Utilstrekkelig trygd og stønad

Z59.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

Avsidesliggende bolig
Oppsigelse av lån
Problemer med kreditorer
Z59.9

Z60
Z60.0

Uspesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

Problemer i forbindelse med sosialt miljø
Problemer med tilpasning til overgangsperioder i livssyklus

Problemer når barna flytter hjemmefra («tomt reir»-syndrom)
Tilpasning til pensjonsalder
Z60.1

Atypisk foreldresituasjon

Problemer i forbindelse med foreldresituasjon (oppdragelse av barn) med eneforelder
eller andre situasjoner uten to samboende biologiske foreldre.
Z60.2

Aleneboende

Z60.3

Kulturelle tilpasningsvansker

Flytting
Innvandring
Sosial omplantning
Z60.4

Sosial utestengning og avvisning

Utestengning og avvisning på grunnlag av personlige egenskaper som uvanlig utseende,
sykdom, atferd eller lignende.
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Ekskl: offer for diskriminering av rasemessige eller religiøse årsaker eller lignende

(Z60.5)
Z60.5

Offer for diskriminering og forfølgelse (etter egen oppfatning)

Forfølgelse eller diskriminering (etter egen oppfatning eller réell), på grunnlag av
tilhørighet i gruppe (definert av hudfarge, religion, etnisk opprinnelse osv).
Ekskl: sosial utestengning og avvisning (Z60.4)
Z60.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø

Z60.9

Uspesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø

Z61

Problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen
Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)

Z61.0

Tap av kjær kontakt i barnealder

Tap av følelsesmessig nærtstående, som foreldre, søsken, bestevenn eller kjæledyr, ved
dødsfall, permanent atskillelse eller opplevd avvisning.
Z61.1

Fjerning fra hjemmet i barnealder

Flytting til fosterhjem, innleggelse på sykehus eller opphold i annen institusjon som
forårsaker psykososialt stress, eller tvungen deltakelse i aktivitet langt borte fra hjemmet
over en lengre periode.
Z61.2

Endret mønster i familierelasjoner i barnealder

Ankomst av ny person i familien, som fører til ugunstig endring i barnets relasjoner. Kan
omfatte nytt ekteskap for en av foreldrene eller fødsel av søsken.
Z61.3

Hendelser som medfører tap av selvrespekt i barnealder

Hendelser som fører til negativ selvvurdering, som f eks det å mislykkes med oppgaver
som barnet har investert mye i, avsløring og avdekking av vanærende eller
stigmatiserende hendelse for barn eller familie, samt andre ydmykende opplevelser.
Z61.4

Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av person
som tilhører barnets primærkontakter

Problemer i forbindelse med fysisk kontakt eller blotting av seksuell natur mellom et
voksent medlem av barnets husstand og barnet. Incest.
Z61.5

Problemer i forbindelse med påstått seksuelt misbruk av barn utført av personer
utenfor barnets primærkontakter

Problemer i forbindelse med kontakt eller forsøk på kontakt med (barnets) bryster eller
kjønnsorganer, blotting av seksuell natur, eller forsøk på å kle av eller forføre barnet, av
en vesentlig eldre person utenfor barnets familie.
Z61.6

Problemer i forbindelse med påstått fysisk mishandling av barn

Problemer i forbindelse med episoder der barnet tidligere er blitt utsatt for overgrep fra
person som tilhører barnets husstand.
Z61.7

Skremmende opplevelse i barnealder

Opplevelse av trussel mot barnets fremtid, som f eks kidnapping, naturkatastrofe, skade
som truet selvbilde eller sikkerhet, eller at barnet er vitne til at en kjær person blir
alvorlig skadd.
Z61.8

Annen spesifisert negativ opplevelse i barnealder

Z61.9

Uspesifisert negativ opplevelse i barnealder

Z62

Andre problemer i forbindelse med oppfostring
Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)
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Utilstrekkelig tilsyn og kontroll fra foreldre

Manglende kunnskap hos foreldrene om hva barnet gjør eller hvor det er, dårlig kontroll,
samt manglende bekymring eller grensesetting og tiltak når barnet befinner seg i farlige
situasjoner.
Z62.1

Overbeskyttelse fra foreldre

Et oppdragelsesmønster som medfører at barnet blir gjort barnsligere enn det er og
forhindres i selvstendig atferd.
Z62.2

Oppfostring i institusjon

Gruppeoppfostring der foreldreansvaret stort sett er tatt over av en form for institusjon,
enten pga plassering i spedbarnshjem eller barnehjem, eller som følge av langvarig
opphold på sykehus, rekonvalesenthjem eller lignende, uten at minst én av foreldrene bor
sammen med barnet.
Z62.3

Fiendtlighet mot barn og barn som syndebukk

Negativ foreldreatferd spesielt fokusert på barnet som individ, som vedvarer over tid og
som retter seg mot flere av barnets atferdstrekk (f eks ved at barnet automatisk blir
beskyldt for ethvert problem i hjemmet, eller blir tilskrevet negative egenskaper).
Z62.4

Følelsesmessig forsømmelse av barn

Foreldrene snakker til barnet på en avvisende eller ufølsom måte. Mangel på interesse for
barnet, mangel på sympati for barnets vanskeligheter, og mangel på ros og oppmuntring.
Irritasjon ved engstelig atferd hos barnet, og utilstrekkelig fysisk trøst og følelsesmessig
varme.
Z62.5

Andre problemer i forbindelse med forsømmelse under oppfostring

Mangel på lære- og lekeerfaring.
Z62.6

Uheldig foreldrepress og andre unormale trekk ved oppfostringen

Foreldre som tvinger barnet til å avvike fra den lokale normen enten med hensyn til
kjønn (f eks ved å kle en gutt i jenteklær) eller med hensyn til alder (f eks ved å tvinge et
barn til å påta seg ansvar som er for stort for barnets alder) eller på annet uheldig vis (f
eks ved å presse barnet til å delta i aktiviteter mot sin vilje, eller i aktiviteter som er for
vanskelige).
Z62.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med oppfostring

Z62.9

Uspesifisert problem i forbindelse med oppfostring

Z63

Andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert
familieforhold
Ekskl: mishandlingssyndromer (T74.-)

problemer i forbindelse med:
negative opplevelser i barnealder (Z61.-)
oppfostring (Z62.-)

Z63.0

Problemer i forhold til ektefelle eller partner

Konflikt mellom partnere som fører til alvorlig eller langvarig tap av kontroll,
generalisering av fiendtlige eller kritiske følelser, eller en vedvarende atmosfære med
alvorlig vold mellom partnerne.
Z63.1

Problemer i forhold til foreldre og svigerforeldre

Z63.2

Utilstrekkelig støtte fra familie

Z63.3

Fravær av familiemedlem

Z63.4

Familiemedlem som forsvinner eller dør

Familiemedlem savnet, antatt å være død
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Z63.5

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Oppbrudd av familie ved separasjon eller skilsmisse

Samlivsbrudd
Z63.6

Hjelpeløs slektning som trenger pleie hjemme

Z63.7

Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand

Engstelse (normal) for syk person i familie
Helseproblemer i familie
Isolert familie
Sykt eller sjelelig forstyrret familiemedlem
Z63.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene

Familiekonflikt INA
Høyt nivå av følelsesmessige utbrudd i familie
Kommunikasjonsproblemer i familie
Z63.9

Z64

Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene

Problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold

Z64.0

Problemer i forbindelse med uønsket svangerskap
Ekskl: kontroll av høyrisikosvangerskap hos gravid med sosiale problemer (Z35.7)

Z64.1

Problemer i forbindelse med flergangsfødsel
Ekskl: kontroll av svangerskap hos flergangsfødende (høy paritet) (Z35.4)

Z64.2

Oppsøking og aksept av fysisk, ernæringsmessig og kjemisk påvirkning som er
kjent for å være risikofylt og skadelig
Ekskl: avhengighet av stoff

Z64.3

Oppsøking og aksept av atferdsmessig og psykologisk påvirkning som er kjent
for å være risikofylt og skadelig

Z64.4

Konflikt med rådgivere

Konflikt med:
sosialarbeider
tilsynsverge

Z65

Problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold
Ekskl: aktuell skade

Z65.0

Domfelt i sivilsak og straffesak, uten fengsling

Z65.1

Fengsling og annen innesperring

Z65.2

Problemer i forbindelse med løslatelse fra fengsel

Z65.3

Problemer i forbindelse med andre rettslige forhold

Arrestasjon
Barn tatt i forvaring eller gitt andre støttetiltak
Rettsforfølgelse
Rettstvist
Z65.4

Offer for forbrytelse og terrorisme

Torturoffer
Z65.5

Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling
Ekskl: offer for diskriminering og forfølgelse etter egen oppfatning (Z60.5)

Z65.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med psykososiale forhold
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Problem i forbindelse med uspesifisert psykososialt forhold

Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter
(Z70-Z76)
Z70

Kontakt med helsetjenesten for rådgivning i forbindelse med
holdning til seksualitet, seksuell atferd og orientering
Ekskl: rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)

Z70.0

Rådgivning i forbindelse med holdning til seksualitet

Person som er bekymret angående forlegenhet, fryktsomhet og annen negativ reaksjon på
seksuelle spørsmål
Z70.1

Rådgivning i forbindelse med pasientens seksuelle atferd og orientering

Pasient som er bekymret angående:
impotens
manglende seksuell reaksjon
promiskuitet
seksuell orientering

Z70.2

Rådgivning i forbindelse med seksuell atferd og orientering hos tredje part

Søkt råd angående seksuell atferd og orientering hos:
barn
ektefelle
partner

Z70.3

Rådgivning i forbindelse med bekymring innen flere områder med hensyn til
holdning til seksualitet, atferd og orientering

Z70.8

Annen spesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål

Seksualundervisning
Z70.9

Z71

Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål

Kontakt med helsetjenesten for annen veiledning og medisinsk
rådgivning, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: rådgivning i forbindelse med seksualitet mv (Z70.-)

rådgivning om prevensjon eller graviditetsfremmende tiltak (Z30-Z31)
Z71.0

Kontakt på vegne av annen person

Råd om eller behandling for tredje part, som ikke er til stede
Ekskl: engstelse (normal) for syk person i familie (Z63.7)
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: medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander
(Z03.-)
Z71.2

Kontakt for å få forklaring på undersøkelsesresultater

Z71.3

Diettveiledning og -tilsyn

Diettveiledning og -tilsyn (ved):
diabetes mellitus
gastritt
hyperkolesterolemi
ICD-10
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kolitt
matvareallergier eller -intoleranse
overvekt
INA

Z71.4

Rådgivning og tilsyn ved alkoholmisbruk
Ekskl: rehabiliteringstiltak ved alkoholmisbruk (Z50.2)

Z71.5

Rådgivning og tilsyn ved legemiddelmisbruk
Ekskl: rehabiliteringstiltak ved legemiddelmisbruk (Z50.3)

Z71.6

Rådgivning ved tobakksmisbruk
Ekskl: røykeavvenning (Z50.8)

Z71.7

Rådgivning om smittevern mot humant immunsviktvirus [hiv]

Z71.8

Annen spesifisert rådgivning og veiledning

Rådgivning i forbindelse med giftermål mellom slektninger
Veiledning i forbindelse med arvelige lidelser eller tilstander
Z71.9

Uspesifisert rådgivning og veiledning

Medisinsk rådgivning INA

Z72

Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med
levevaner
Ekskl: problemer i forbindelse med:
sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)
vansker med håndtering av tilværelsen (Z73.-)

Z72.0

Tobakksbruk
Ekskl: avhengighet av tobakk (F17.2)

Z72.1

Alkoholbruk
Ekskl: avhengighet av alkohol (F10.2)

Z72.2

Legemiddelbruk
Ekskl: legemiddelavhengighet (F11-F16, F19 med felles fjerdetegn .2)

misbruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (F55)
Z72.3

Mangel på mosjon

Z72.4

Uhensiktsmessig kosthold og spisevaner
Ekskl: atferdsmessige spiseforstyrrelser i barndom (F98.2-F98.3)

feilernæring og andre ernæringsmangler (E40-E64)
mangel på fullverdig mat (Z59.4)
spiseforstyrrelser (F50.-)
Z72.5

Seksuell høyrisikoatferd

Z72.6

Hasardspill og vedding
Ekskl: vanemessig eller patologisk gambling (F63.0)

Z72.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med levevaner

Selvskadende atferd
Z72.9

Z73

Uspesifisert problem i forbindelse med levevaner

Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer med håndtering
av tilværelsen
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Ekskl: problemer i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale forhold (Z55-Z65)

Z73.0

Utbrenthet

Tilstand av allmenn utmattelse
Z73.1

Fremheving av personlighetstrekk

Atferdsmønster type A (karakterisert ved store ambisjoner, sterkt behov for prestasjoner,
utålmodighet, konkurranseiver og en følelse av tidspress)
Z73.2

Mangel på avslapning og fritid

Z73.3

Stress, ikke klassifisert annet sted

Fysisk og psykisk overbelastning INA
Ekskl: stress i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet (Z56.-)
Z73.4

Mangelfulle sosiale ferdigheter, ikke klassifisert annet sted

Z73.5

Konflikt mellom sosiale roller, ikke klassifisert annet sted

Z73.6

Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
Ekskl: avhengighet av pleiepersonale (Z74.-)

Z73.8

Annet spesifisert problem med håndtering av tilværelsen

Z73.9

Uspesifisert problem med håndtering av tilværelsen

Z74

Kontakt med helsetjenesten på grunn av avhengighet av
pleiepersonale
Ekskl: avhengighet av hjelpemaskiner eller hjelpeinnretninger IKAS(Z99.-)

Z74.0

Behov for hjelp på grunn av nedsatt mobilitet [bevegelseshemming]

Z74.1

Behov for hjelp med personlig hygiene og dagliglivets gjøremål

Z74.2

Behov for hjelp i hjemmet der ingen annen person i husstanden kan gi hjelp

Z74.3

Behov for kontinuerlig tilsyn

Z74.8

Annet spesifisert problem i tilknytning til avhengighet av pleiepersonale

Z74.9

Uspesifisert problem som fører til avhengighet av pleiepersonale

Z75

Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med uløst behov for
helsetjenester og omsorgstilbud

Z75.0

Medisinsk omsorg ikke tilgjengelig i hjemmet
Ekskl: intet annet husstandsmedlem som kan gi pleie (Z74.2)

Z75.1

Person som venter på omsorg/passende tilbud annet sted

Z75.2

Annen venteperiode i forbindelse med utredning og behandling

Z75.3

Uoppnåelig eller utilgjengelig pleie- og omsorgstilbud
Ekskl: seng ikke tilgjengelig (Z75.1)

Z75.4

Andre uoppnåelige eller utilgjengelige hjelpetiltak

Z75.5

Ferieavlastningstiltak

Pleie- og omsorgstilbud for en person som vanligvis pleies hjemme, slik at slektningene
skal kunne ta ferie, og forberedelse av slikt tiltak.
Avlastningstiltak

ICD-10

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

692

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Z75.8

Annet spesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og
omsorgstilbud

Z75.9

Uspesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud

Z76
Z76.0

Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter
Fornyelse av resept

Fornyelse av resept på/rekvisisjon for:
bandasjemateriale
briller
hjelpemidler
legemidler
Ekskl: fornying av resept på prevensjonsmidler (Z30.4)

utstedelse av legeerklæring (Z02.7)
Z76.1

Helsemessig tilsyn med og pleie av hittebarn

Z76.2

Helsemessig tilsyn med og pleie av annet friskt spedbarn eller barn

Medisinsk omsorg og pleie av friskt barn ved spesielle forhold som:
antall barn i hjemmet er til hinder for eller vanskeliggjør vanlig omsorg
sykdom hos mor
ugunstige sosioøkonomiske forhold i hjemmet
venter på plassering i fosterhjem eller bortadoptering

Z76.3

Frisk ledsager til syk person

Z76.4

Annen beboer i pleie- og omsorgsinstitusjon
Ekskl: hjemløshet (Z59.0)

Z76.5

Simulant [bevisst simulering]

Person som simulerer sykdom (med tydelig motivasjon)
Ekskl: omvandrende pasient (F68.1)
tillært sykdom (F68.1)
Z76.8

Kontakt med helsetjenesten under andre spesifiserte omstendigheter

Z76.9

Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter

Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen
sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har
betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)
Ekskl: etterundersøkelse (Z08-Z09)

når familiens og egen sykehistorie er årsak til spesiell screeningundersøkelse eller annen
undersøkelse eller utredning (Z00-Z13)
når mulighet for at foster kan påvirkes er årsak til observasjon eller handling under
svangerskap (O35.-)
oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z80
Z80.0

Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen
Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26
Z80.1

Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34
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Opplysning om ondartet svulst i andre åndedrettsorganer og intratorakale
organer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39
Z80.3

Opplysning om ondartet svulst i bryst (mamma) i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C50.Z80.4

Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63
Z80.5

Opplysning om ondartet svulst i urinsystemet i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C64.-C68
Z80.6

Opplysning om leukemi i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95
Z80.7

Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende (hematopoietisk) og
beslektet vev i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C81-90, C96.Z80.8

Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
Z80.9

Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i C80.-

Z81
Z81.0

Opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i
familieanamnesen
Opplysning om psykisk utviklingshemming i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F70-F79
Z81.1

Opplysning om alkoholmisbruk i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F10.Z81.2

Opplysning om tobakksmisbruk i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F17.Z81.3

Opplysning om misbruk av andre psykoaktive stoffer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F11-F16, F18-F19
Z81.4

Opplysning om misbruk av andre stoffer i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F55
Z81.8

Opplysning om spesifiserte psykiske lidelser og andre atferdsforstyrrelser i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i F00-F99

Z82
Z82.0

Opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende
sykdommer i familieanamnesen
Opplysning om epilepsi og andre sykdommer i nervesystemet i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99
Z82.1

Opplysning om blindhet og synstap i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i H54.Z82.2

Opplysning om døvhet og hørselstap i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i H90-H91
Z82.3
ICD-10
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Tilstander som kan klassifiseres i I60-I64
Z82.4

Opplysning om iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i
sirkulasjonssystemet i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i I00-I52, I65-I99
Z82.5

Opplysning om astma og andre kroniske sykdommer i nedre luftveier i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i J40-J47
Z82.6

Opplysning om artritt og andre sykdommer i muskel-skjelettsystem og bindevev i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99
Z82.7

Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99
Z82.8

Z83

Opplysning om andre spesifiserte typer uførhet og andre spesifiserte kroniske
invalidiserende sykdommer i familieanamnesen, ikke klassifisert annet sted

Opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen
Ekskl: kontakt med eller eksposisjon for smittsomme sykdommer i familien (Z20.-)

Z83.0

Opplysning om humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i B20-B24, O98.7
Z83.1

Opplysning om annen infeksjonssykdom og parasittsykdom i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i A00-B19, B25-B94, B99
Z83.2

Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som
angår immunsystemet i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89
Z83.3

Opplysning om diabetes mellitus i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i E10-E14, O24
Z83.4

Opplysning om endokrin sykdom, ernæringssykdom og metabolske forstyrrelser i
familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i E00-E07, E15-E90
Z83.5

Opplysning om øye- og øresykdom i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i H00-H53, H55-H83, H92-H95
Ekskl: familieanamnese med opplysning om:
blindhet og synstap (Z82.1)
døvhet og hørselstap (Z82.2)

Z83.6

Opplysning om sykdom i luftveiene i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i J00-J39, J60-J99
Ekskl: kroniske sykdommer i nedre luftveier i familieanamnesen (Z82.5)
Z83.7

Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93

Z84
Z84.0

Opplysning om andre tilstander i familieanamnesen
Opplysning om sykdom i hud og underhud i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99
Direktoratet for e-helse
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Opplysning om tilstander i nyre og urinleder i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i N00-N29
Z84.2

Opplysning om annen sykdom i kjønnsorganer og urinveier i familieanamnesen

Tilstander som kan klassifiseres i N30-N99
Z84.3

Opplysning om inngifte i familieanamnesen

Z84.8

Opplysning om andre spesifiserte tilstander i familieanamnesen

Z85

Opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie
Ekskl: etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst (Z08.-)

oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
Z85.0

Opplysning om ondartet svulst i fordøyelsesorganer i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C15-C26
Z85.1

Opplysning om ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C33-C34
Z85.2

Opplysning om ondartet svulst i andre åndedrettsorganer og intratorakale
organer i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C30-C32, C37-C39
Z85.3

Opplysning om ondartet svulst i bryst (mamma) i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C50.Z85.4

Opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C51-C63
Z85.5

Opplysning om ondartet svulst i urinveier i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C64-C68
Z85.6

Opplysning om leukemi i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C91-C95
Z85.7

Opplysning om ondartet svulst i lymfatisk, bloddannende og beslektet vev i egen
sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C81-C90, C96.Z85.8

Opplysning om ondartet svulst i annet spesifisert organ eller system i egen
sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
Z85.9

Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i C80.-

Z86

Opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie
Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0

Opplysning om andre svulster i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i D00-D48
Ekskl: ondartede svulster (Z85.-)
Z86.1

Opplysning om infeksjonssykdom og parasittsykdom i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i A00-B89, B99
Ekskl: følgetilstander etter infeksjons- og parasittsykdommer (B90-B94)
Z86.2

ICD-10

Opplysning om sykdom i blod og bloddannende organer og visse tilstander som
angår immunsystemet, i egen sykehistorie
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Tilstander som kan klassifiseres i D50-D89
Z86.3

Opplysning om endokrin sykdom, ernæringssykdom og metabolske forstyrrelser i
egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i E00-E90
Z86.4

Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i F10-F19
Ekskl: faktisk avhengighet (F10-F19 med felles fjerdetegn .2)
problemer i forbindelse med bruk av:
alkohol (Z72.1)
legemidler (Z72.2)
tobakk (Z72.0)

Z86.5

Opplysning om psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i F00-F09, F20-F99
Z86.6

Opplysning om sykdom i nervesystemet og sanseorganer i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i G00-G99, H00-H95
Z86.7

Opplysning om sykdom i sirkulasjonssystemet i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i I00-I99
Ekskl: følgetilstander etter hjernekarsykdom (I69.-)
gammelt hjerteinfarkt (I25.2)
postinfarktsyndrom (I24.1)

Z87

Opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie
Ekskl: oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0

Opplysning om sykdom i luftveiene i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i J00-J99
Z87.1

Opplysning om sykdom i fordøyelsessystemet i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i K00-K93
Z87.2

Opplysning om sykdom i hud og underhud i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i L00-L99
Z87.3

Opplysning om sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i M00-M99
Z87.4

Opplysning om sykdom i kjønnsorganer og urinveier i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i N00-N99
Z87.5

Opplysning om komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid i egen
sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i O00-O99
Trofoblastsykdom i egen sykehistorie
Ekskl: kvinne med habituell abort (N96)
svangerskapskontroll av kvinne med obstetrisk sykehistorie med dårlig utfall
(Z35.-)
Z87.6

Opplysning om visse tilstander som oppstår i perinatalperioden i egen
sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i P00-P96
Z87.7

Opplysning om medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik i egen
sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i Q00-Q99
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697

Opplysning om andre spesifiserte tilstander i egen sykehistorie

Tilstander som kan klassifiseres i S00-T98
Ekskl: tidligere selvpåført skade (Z91.5)

Z88

Opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i
egen sykehistorie

Z88.0

Opplysning om allergi mot penicillin i egen sykehistorie

Z88.1

Opplysning om allergi mot andre antibiotika i egen sykehistorie

Z88.2

Opplysning om allergi mot sulfonamider i egen sykehistorie

Z88.3

Opplysning om allergi mot andre antiinfektiva i egen sykehistorie

Z88.4

Opplysning om allergi mot bedøvelsesmiddel i egen sykehistorie

Z88.5

Opplysning om allergi mot narkotisk middel i egen sykehistorie

Z88.6

Opplysning om allergi mot smertestillende middel i egen sykehistorie

Z88.7

Opplysning om allergi mot serum og vaksine i egen sykehistorie

Z88.8

Opplysning om allergi mot andre spesifiserte legemidler og biologiske stoffer i
egen sykehistorie

Z88.9

Opplysning om allergi mot uspesifiserte legemidler og biologiske stoffer i egen
sykehistorie

Z89

Ervervet mangel på ekstremitet
Inkl: tap av ekstremitet
etter kirurgi
etter skade
Ekskl: ervervet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)

medfødt mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)
Z89.0

Ervervet mangel på finger (fingre) [inkludert tommel], på en hånd

Z89.1

Ervervet mangel på hånd og håndledd, en side

Z89.2

Ervervet mangel på overekstremitet ovenfor håndleddsnivå

Arm INA
Z89.3

Ervervet mangel på begge overekstremiteter [ethvert nivå]

Ervervet mangel på fingre, begge hender
Z89.4

Ervervet mangel på fot og ankel

Tå (tær) (en eller begge føtter)
Z89.5

Ervervet mangel på underekstremitet fra eller nedenfor knehøyde

Z89.6

Ervervet mangel på underekstremitet ovenfor knehøyde

Ben INA
Z89.7

Ervervet mangel på begge underekstremiteter [ethvert nivå, unntatt tær alene]

Z89.8

Ervervet mangel på over- og underekstremiteter [ethvert nivå]

Z89.9

Ervervet mangel på ekstremitet, uspesifisert

Z90

Ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted
Inkl: tap av kroppsdel etter amputasjon, kirurgi eller skade IKAS
Ekskl: kirurgisk fjerning av:
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endokrine kjertler (E89.-)
milt (D73.0)

medfødt mangel
Z90.0

Tap av del av hode og hals

Nese
Strupe
Øye
Ekskl: tenner (K08.1)

Z90.1

Tap av bryst(er) (mamma)

Z90.2

Tap av lunge [del av]

Z90.3

Tap av del av magesekk

Z90.4

Tap av annen del av fordøyelseskanal

Z90.5

Tap av nyre

Z90.6

Tap av annen del av urinveier

Z90.7

Tap av kjønnsorgan(er)

Z90.8

Tap av annet spesifisert organ

Z91

Opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl: eksposisjon for forurensning og andre problemer i forbindelse med miljøforhold

(Z58.-)
misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie (Z86.4)
yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer (Z57.-)
Z91.0

Erfart allergi mot annet enn legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie
Ekskl: allergi mot legemidler og biologiske stoffer i egen sykehistorie (Z88.-)

Z91.1

Manglende medvirkning til medisinsk behandling og regime i egen sykehistorie

Z91.2

Tidligere dårlig personlig hygiene

Z91.3

Tidligere uheldig døgnrytme
Ekskl: søvnforstyrrelser (G47.-)

Z91.4

Tidligere psykisk traume , ikke klassifisert annet sted

Z91.5

Tidligere selvpåført skade

Fingert selvmord
Selvforgiftning
Selvmordsforsøk
Z91.6

Annet fysisk traume i egen sykehistorie

Z91.7

Opplysning om kvinnelig kjønnslemlestelse i egen sykehistorie

Kvinnelig omskjæring
Kvinnelig kjønnslemlestelse type 1-4
Z91.8

Annen spesifisert risikofaktor i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted

Misbruk INA
Mishandling INA

Z92

Opplysning om tidligere medisinsk behandling
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Opplysning om prevensjon i egen sykehistorie
Ekskl: status med spiral som prevensjon (Z97.5)

veiledning eller kontroll som angår nåværende prevensjonsmetoder (Z30.-)
Z92.1

Opplysning om langtidsbruk av antikoagulanter (pågående)

Z92.2

Opplysning om langtidsbruk av andre legemidler (pågående)

Acetylsalisylsyre
Z92.3

Tidligere strålebehandling
Ekskl: eksposisjon for stråling i fysisk miljø (Z58.4)

yrkesmessig eksposisjon for stråling (Z57.1)
Z92.4

Opplysning om tidligere utført større operasjon, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: postoperative tilstander (Z98.-)

status med funksjonelle implantater og transplantater (Z95-Z96)
status med kunstig åpning (Z93.-)
status med transplantert organ eller vev (Z94.-)
Z92.5

Opplysning om tidligere rehabiliteringstiltak

Z92.6

Opplysning om tidligere kjemoterapi mot svulst

Z92.8

Opplysning om annen spesifisert tidligere medisinsk behandling

Z92.9

Opplysning om uspesifisert tidligere medisinsk behandling

Z93

Status med kunstig åpning
Ekskl: komplikasjoner ved ytre stoma (J95.0, K91.4, N99.5)

kunstig åpning som krever ettersyn eller kontroll (Z43.-)
Z93.0

Status med trakeostomi

Z93.1

Status med gastrostomi

Z93.2

Status med ileostomi

Z93.3

Status med kolostomi

Z93.4

Status med annen kunstig åpning for fordøyelseskanal

Z93.5

Status med cystostomi

Z93.6

Status med annen kunstig åpning for urinveier

Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi
Z93.8

Status med annen spesifisert kunstig åpning

Z93.9

Status med uspesifisert kunstig åpning

Z94

Status etter transplantert organ og vev
Inkl: organ eller vev erstattet med heterogent eller homogent transplantat
Ekskl: komplikasjoner ved transplantert organ eller vev

status med:
hjerteklaff av fremmed materiale (Z95.3)
kartransplantat (Z95.-)

Z94.0

Status etter transplantert nyre

Z94.1

Status etter transplantert hjerte
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Ekskl: status etter erstattet hjerteklaff (Z95.2-Z95.4)

Z94.2

Status etter transplantert lunge

Z94.3

Status etter transplantert hjerte og lunger

Z94.4

Status etter transplantert lever

Z94.5

Status etter transplantert hud

Status etter autogent hudtransplantat
Z94.6

Status etter transplantert benvev

Z94.7

Status etter transplantert hornhinne

Z94.8

Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev

Benmarg
Bukspyttkjertel
Tarm
Stamceller
Z94.9

Z95

Status etter transplantert ikke spesifisert organ og vev

Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar
Ekskl: komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar

(T82.-)
Z95.0

Status med hjertepacemaker og defibrillator

Status med:
hjertepacemaker
defibrillator med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-D)
hjertepacemaker med kardial resynkroniseringsfunksjon (CRT-P)
defibrillator
Ekskl: justering og kontroll av hjertepacemaker (Z45.0)

avhengighet av kunstig hjerte (Z99.4)
Z95.1

Status med aortakoronart bypasstransplantat

Z95.2

Status med mekanisk hjerteventil

Z95.3

Status med fremmed biologisk hjerteklaff

Z95.4

Status med annen hjerteklafferstatning

Z95.5

Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat

Koronararterieprotese
Status etter koronar angioplastikk INA
Z95.8

Status med andre spesifiserte implantater og transplantater i hjerte og blodkar

Intravaskulær protese IKAS
Status etter perifer angioplastikk INA
Z95.9

Z96

Status med ikke spesifisert implantat og transplantat i hjerte og blodkar

Status med andre funksjonelle implantater
Ekskl: komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)

tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)
Z96.0

Status med implantater i kjønnsorganer og urinveier

Z96.1

Status med intraokulært linseimplantat

Pseudofaki
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Status med otologiske og audiologiske implantater

Benledende hørselshjelpemiddel
Cochlea-implantat
Dren i trommehinner
Stigbøyleerstatning
Øretrompetstent
Z96.3

Status med kunstig strupe

Z96.4

Status med endokrine implantater

Insulinpumpe
Z96.5

Status med tannrots- og kjeveimplantater

Z96.6

Status med ortopediske leddimplantater

Fingerleddsprotese
Hofteleddsprotese (delvis/hel)
Kneleddsprotese
Z96.7

Status med andre ben- og seneimplantater

Skalleplate
Z96.8

Status med andre spesifiserte funksjonelle implantater

Z96.9

Status med ikke spesifisert funksjonelt implantat

Z97

Status med andre hjelpemidler
Ekskl: hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske (Z98.2)

komplikasjoner ved innvendige proteser, implantater og transplantater (T82-T85)
tilpasning og justering av proteser og andre hjelpemidler (Z44-Z46)
Z97.0

Kunstig øye

Glassøye
Z97.1

Kunstig ekstremitet (hel/delvis)

Z97.2

Tannprotese (hel/delvis)

Z97.3

Briller og kontaktlinser

Z97.4

Utvendig høreapparat

Z97.5

Status med spiral som prevensjon
Ekskl: innsetting av spiral (Z30.1)

kontroll, skifting og fjerning av spiral (Z30.5)
Z97.8

Z98

Status med andre spesifiserte hjelpemidler

Andre tilstander etter kirurgisk behandling
Ekskl: komplikasjon etter operasjon eller andre medisinske inngrep

oppfølgende medisinsk behandling og rekonvalesens (Z42-Z51, Z54.-)
Z98.0

Status etter tarmbypass og anastomose

Z98.1

Status etter artrodese

Z98.2

Status med hjelpemiddel for drenering av cerebrospinalvæske

CSF-shunt
Z98.8

ICD-10

Andre spesifiserte tilstander etter kirurgi

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

702

Z99

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (Z00-Z99)

Avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke
klassifisert annet sted

Z99.0

Avhengighet av aspirator (sug)

Z99.1

Avhengighet av respirator

Z99.2

Avhengighet av nyredialyse

Status med arteriovenøs shunt for dialyse
Status med nyredialyse
Ekskl: forberedelse til dialyse, dialysebehandling eller utførelse (Z49.-)
Z99.3

Avhengighet av rullestol

Z99.4

Avhengighet av kunstig hjerte

Z99.8

Avhengighet av andre tekniske hjelpemidler og innretninger

Z99.9

Avhengighet av ikke spesifisert teknisk hjelpemiddel og innretning
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Kapittel XXII
Koder for spesielle formål (U00-U85)
Kategoriblokker
U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for
beredskapsformål
U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler

Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi
eller for beredskapsformål (U00-U49)
U04

Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)
Severe acute respiratory syndrome

U04.9

U06

Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert

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.

U06.0

Bruk av U06.0 for beredskapsformål

U06.1

Bruk av U06.1 for beredskapsformål

U06.2

Bruk av U06.2 for beredskapsformål

U06.3

Bruk av U06.3 for beredskapsformål

U06.4

Bruk av U06.4 for beredskapsformål

U06.5

Bruk av U06.5 for beredskapsformål

U06.6

Bruk av U06.6 for beredskapsformål

U06.7

Bruk av U06.7 for beredskapsformål

U06.8

Bruk av U06.8 for beredskapsformål

U06.9

Uspesifisert Zikavirussykdom

Zikafeber
Zikavirusinfeksjon
Zikaencefalitt

U07

Bruk av U07 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 U07 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.

U07.0

Bruk av U07.0 for beredskapsformål

U07.1

Bruk av U07.1 for beredskapsformål

U07.2

Bruk av U07.2 for beredskapsformål

U07.3

Bruk av U07.3 for beredskapsformål

U07.4

Bruk av U07.4 for beredskapsformål
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U07.5

Bruk av U07.5 for beredskapsformål

U07.6

Bruk av U07.6 for beredskapsformål

U07.7

Bruk av U07.7 for beredskapsformål

U07.8

Bruk av U07.8 for beredskapsformål

U07.9

Bruk av U07.9 for beredskapsformål

Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske
legemidler(U82-U85)
Merk: Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primærkoder. De skal brukes som

tilleggskoder for å angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktæritet ved
behandling av en tilstand med antimikrobielle og antineoplastiske legemidler.

U82

Resistens mot betalaktamantibiotika
Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot
antibiotikabehandling med betalaktam.

U82.0

Resistens mot penicillin

Resistens mot:
amoxicillin
ampicillin

U82.1

Resistens mot methicillin

Resistens mot:
cloxacillin
flucloxacillin
oxacillin

U82.2

Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL)

U82.8

Resistens mot andre betalaktamantibiotika

U82.9

Resistens mot uspesifiserte betalaktamantibiotika

U83

Resistens mot andre antibiotika
Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot behandling
med andre antibiotika.

U83.0

Resistens mot vancomycin

U83.1

Resistens mot andre vancomycinrelaterte antibiotika

U83.2

Resistens mot kinoloner

U83.7

Resistens mot multiple antibiotika

U83.8

Resistens mot annet spesifisert enkeltantibiotikum

U83.9

Resistens mot uspesifisert antibiotikum

Antibiotikaresistens INA

U84

Resistens mot andre antimikrobielle legemidler
Bruk om mulig tilleggskode (B95-B98) for å angi agens som er resistent mot
antimikrobielle midler.
Ekskl: Resistens mot antibiotika (U82-U83)

U84.0

Resistens mot antiparasittmiddel

Resistens mot kinin og beslektede stoffer
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U84.1

Resistens mot antimykotisk legemiddel

U84.2

Resistens mot antiviralt legemiddel

U84.3

Resistens mot tuberkulostatikum

U84.7

Resistens mot multiple antimikrobielle legemidler
Ekskl: Resistens bare mot multiple antibiotika (U83.7)

U84.8

Resistens mot annet spesifisert antimikrobielt legemiddel

U84.9

Resistens mot uspesifisert antimikrobielt legemiddel

Legemiddelresistens INA

U85

Resistens mot antineoplastiske legemidler
Inkl: Manglende respons på antineoplastiske legemidler

Refraktær cancer
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Forord til alfabetisk indeks
Den alfabetiske indeksen er av ressurshensyn blitt forenklet. Dette kommer av at den norske alfabetiske indeksen ikke ble
regelmessig vedlikeholdt siden første utgave av ICD-10 boken i 1996, og er svært mangelfull i forhold til WHOs engelskspråklige
alfabetiske indeks, sist utgitt som bok i 2009 (Volume 3). En annen viktig årsak til at den originale indeksen ikke er videreført er at
det elektroniske søkeverktøyet http://finnkode.helsedirektoratet.no brukes i større og større utstrekning. FinnKode er gratis å bruke,
og er alltid oppdatert med nye koder og søkeord.
Den forenklete alfabetiske indeksen i denne boken er basert på tretegnskategoriene i ICD-10, og firetegnskodene er ikke å finne i den
alfabetiske indeksen. En tretegnskode har vanligvis mer detaljerte firetegnskoder under seg, og firetegnskodene skal da alltid brukes
ved koding fremfor tretegnskategoriene. For eksempel har I21 Akutt hjerteinfarkt flere underkoder avhengig av lokalisasjonen for
infarktet i hjertet, og det er disse underkodene som da skal anvendes.
Det at den nye alfabetiske indeksen bare inneholder tretegnskoder betyr at den kun kan brukes som en innfallsport til systematisk del.
Det er ikke lenger mulig å finne korrekt kode for en tilstand ved utelukkende å hente opplysninger fra den alfabetiske indeksen.
Hvis tretegnskoden som er oppgitt i indeksen ikke er passende, er et godt tips likevel å slå opp på koden i systematisk del. Det kan
da være at det finnes eksklusjoner for tretegnskoden, og at en av disse eksklusjonskodene passer bedre. Et godt eksempel på dette er
«R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted» som har mange eksklusjonskoder.
I indeksen er det noen steder referert til:
•
(årsakskode). Årsakskoder i kapittel XX kan bare brukes som tilleggskoder, og det må derfor først stå en kode fra et av de
andre kapitlene som beskriver hva tilstanden er.
•
(tilleggskode). Bruk av tilleggskoder, for eksempel tilleggskoder for infeksiøst agens (B95-B98), krever at det først står en
kode for hvilken tilstand (for eksempel bihulebetennelse) dette dreier seg om. Noen koder er alltid tilleggskoder, mens
andre som regel er det. Se egen Kodeveiledning for mer detaljer om tilleggskoding i det enkelte tilfelle.
•
Kodeveiledning. Dette betyr at utfyllende informasjon om bruk av koden er å finne i Kodeveiledning som publiseres minst
årlig av Helsedirektoratet.
Brukere med god kjennskap til forrige bokutgave vil kunne savne omfanget av oppslagsord og den hierarkiske oppbyggingen i den
tidligere alfabetiske indeksen. Vi håper likevel at den nye indeksen vil være enklere i bruk for dem som ikke har et inngående
kjennskap til ICD-10.
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A
Abdominalt brokk K46
Abort, habituell N96
Abort, spontan O03
Abort, svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen
Kodeveiledning
Abrasjon, hud Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Abruptio placentae O45
Abscess, anal- og rektalområdet K61
Abscess, hud L02
Abscess, intrakranial og intraspinal G06-G07
Abscess, intraabdominal K65
Abscess, kutan L02
Abscess, lunge og mediastinum J85
Abscess, peritonsillær J36
Abstinenstilstand/syndrom F10-F19
Acanthosis nigricans L83
Acetabulumbrudd S32
Acromioclavicularleddet, artrose M19
Acromioclavicularleddet, skade S40-S49
Addison krise E27
Adduktortendinopati M76
Adenoid vev, sykdom J35
ADHD F90
Adheranser K56, K66, N73, N99
Adipositas E66
Administrativ kontakt Z02
Adrenogenital forstyrrelse E25
Afasi R47
Affektiv lidelse F30-F39
Affektkramper R06
Afrikansk trypanosomiasis B56
After K12
Agenesi, nyre Q60
Agranulocytose D70
Aids B24
Akalasi K22
Akantamøbeinfeksjon B60
Akantolytisk lidelse L11
Akillesseneruptur M66
Akillestendinopati M76
Akkomodasjonsforstyrrelse H52
Akne L70
Akondroplasi Q77
Akromegali E22
Aksillær hyperhidrose R61
Aktinisk keratose L57
Aktinomykose A42
Akustikusnevrinom D33
Akutt Se også former uten
«Akutt» først
Akutt abdomen R10

ICD-10

Akutt bronkiolitt J21
Akutt bronkitt J20
Akutt hjerteinfarkt I21-I22
Akutt indre kneskade S83
Akutt lymfatisk leukemi C91
Akutt myelogen leukemi C92
Akutt nedre luftveisinfeksjon J09-J22
Akutt tonsillitt J03
Akutt øvre luftveisinfeksjon J00-J06
Albue, skade S50-S59
Albuebrudd S52
Alfa1-antitrypsinmangel E88
Alkoholforgiftning, frivillig/ uhell F10, T51
Alkoholisme F10
Allergisk alveolitt J67
Allergisk konjunktivitt H10
Allergisk reaksjon T78
Allergisk rhinitt J30
Alopesi L63-L66
ALS G12
Alzheimers sykdom G30
Amblyopi H53
Amnesi, uspesifisert R41
Amnestisk syndrom, organisk F04
Amputasjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00S99
Amyloidose E85
Amyotrofisk lateralsklerose G12 A
Amøbeinfeksjon A06
Anafylaktisk sjokk T78
Analabscess K61
Analfissur K60
Analfistel K60
Analkreft C21
Anamnese, opplysninger Z80-Z99
Anaplasmose A28
Androgen alopesi L64
Anemi, akutt posthemoragisk D62
Anemi, aplastisk D60-D64
Anemi, B12-vitaminmangel D51
Anemi, folinsyremangel D52
Anemi, hemolytisk, ervervet D59
Anemi, jernmangel D50
Anemi, ved kronisk sykdom D63
Anencephalus Q00
Aneurisme, arterie I72
Anfallsvis forstyrrelse G40-G47
Angina pectoris I20, se også egen Kodeveiledning for koding av
PCI
Angiomer, senile D18
Angioødem L50
Angstlidelse F40-F41
Angulær cheilitt K13
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Anisakiasis B18
Ankel, bruskskader M93
Ankel, impingement M67
Ankel, skade S90-S99
Ankelbrudd S82
Ankyloserende spondylitt M45
Anoftalmus Q11
Anorexia nervosa F50
Anserinustendinopati M76
Anstrengelseshodepine G44
Anthrax A22
Antibiotikaresistens U80-U89
Antifosfolipid syndrom D68
Antikoagulasjon Z92 (ikke hovedtilstand)
Antraks A22
Anuri R34
Aortadisseksjon I71
Aortainsuffisiens I06, I35
Aortaklaffefeil, ikke-reumatisk I35
Aortaklaffsykdom, reumatisk I06
Aortastenose I06, I35
Aortaaneurisme I71
Apekopper B04
Aplastisk anemi D60-D64
Apofysitis calcanei M92
Apopleksi I64
Appendisitt K35-K37
Arbeidsledighet Z56
ARDS, voksne J80
Arenavirussykdom, hemoragisk A96
Arteriell okklusjon i retinale kar H34
Arterie-sykdom I70-I79
Arteriole-sykdom I70-I79
Arteritis temporalis M31
Arthritis urica M10
Artritt, annen M13
Artritt, bakteriell M00
Artritt, infeksiøs M00-M03
Artritt, juvenil M08-M09
Artrose M15-M19
Arvelig hemolytisk anemi D55-D58
Arytmogen høyre ventrikkel dysplasi I42
Asbestose J61
Ascites R18
Asfyksi T71
Asfyksi, fødsel P21
Askariasis B77
Askorbinsyremangel E54
Aspergers syndrom F84
Aspergillose B44
Aspirasjonspneumoni J69
Aspirasjonssyndrom hos nyfødt P24
Asteni F48
Astma J45-J46
Asymptomatisk bakteriuri R82
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Ataksi, arvelig G11
Atelektase J98
Aterom, hud L72
Aterosklerose I70
Aterosklerotisk hjertesykdom I25, se også egen Kodeveiledning
for koding av PCI
Atferdsforstyrrelse, av skade F07
Atferdsforstyrrelse, psykoaktive stoffer F10-F19
Atferdsforstyrrelse, voksen F60-F69
Atferdsforstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98
Atferdssyndrom med fysiologisk forstyrrelse eller fysisk faktor
F50-F59
Atopisk dermatitt L20
Atrieflimmer I48
Atrieflutter I48
Atrieseptumdefekt Q21
Atrofi, hud L90
Atrofi, systemisk, sentralnervesystemet G10-G14
Atypisk mykobakterieinfeksjon A31
Autisme F84
Autoimmunt polyendokrint syndrom E31
Autoimmunt stivhetssyndrom M62
Autonome perifere nevropatier G90
AV-blokk I44
Avføring, ufrivillig R15
Avhengighet, hjelpemidler Z99
Avhengighetssyndrom F10-F19
A-vitaminmangel E50
Avrivning Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Avstøting, transplantasjon T86
Azoospermi N46
B
Babesiose B60
Bakercyste M71
Bakteriell hudinfeksjon A31, L00-L08
Bakteriell vaginose N76
Bakterieovervekst i tynntarm K90
Bakteriesykdom, diverse A30-A49
Bakteriuri, asymptomatisk R82
Balanitt N48
Balanopostitt N48
Barndom, problemer relatert negative hendelser Z61-Z62
Barneleddgikt M08
Barnemark B80
Barneorminfeksjon B80
Barotraume T70
Barretts øsofagus K22
Barselfeber O85
Barselsdepresjon O99
Barselsomsorg Z39
Barseltid, venøse komplikasjoner O87
Barseltidsinfeksjoner O86
Bartholinitt N75
Bartonellose A44
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Basaliom C44
Bechterews sykdom M45
Beckers dystrofi G71
Behandlingskomplikasjoner T80-T88
Behçets sykdom M35
Bencyste, solitær M85
Bekhterevs sykdom M45
Bekken, skade S30-S39
Bekkenbrudd S32
Bekkeninfeksjon, akutt N70-N77
Bekkenleddssyndrom O26
Bekkenløsning O26
Belastningsrelatert lidelse F40-F48
Bendelorm B71
Benign posisjonell vertigo H81
Benign prostatahyperplasi N40
Benlengdeforskjell-anisomeli Q72
Benlidelse M80-M90
Benstruktur/tetthet, forstyrrelse M80-M85
Benzodiazepinforgiftning T4n
Betennelsessykdom i sentralnervesystemet G00-G09
Bevegelighet, unormal R26
Bevegelsesforstyrrelse G20-G26
Bihulebetennelse, akutt J01
Bihulebetennelse, kronisk J32
Bihulekreft C31
Bilharzia B65
Bilirubin, forstyrrelse E80
Billeddiagnostikk, unormale funn R90-R93
Bilyd og andre hjertelyder R01
Bindevevssykdom, hud L94
Bindevevssykdom, systemisk M30-M36
Binokulærfunksjon forstyrrelse H51
Binyrebarksvikt E27
Bipolar affektiv lidelse F31
Bitt Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Bivirkning, legemiddel og biologisk substans Y4n-Y59
(årsakskode)
Blastomykose B40
Blefaritt H01
Bleiedermatitt L22
Blindhet H53, H54 (tilleggkode)
Blindtarmbetennelse K35-K37
Blodforgiftning Se Sepsis
Blodkar, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Blodpropp Se Emboli
Blodprøve, positive funn R70-R79
Blodtrykksmåling, unormal uten diagnose R03
Blærekatarr N30
Blærekreft C67
Blæremola O01
Blæresten N21
Blødning, endetarm K62
Blødning, etter fødsel O72
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Blødning, fødsel O67
Blødning, intrakraniell, ikketraumatisk I62
Blødning, luftveier R04
Blødning, tidlig i svangerskap O20
Blødning, unormal fra livmor og skjede N93
Blødning, uspesifisert R58
Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt P50-P61
Bløt sjanker A57
Bløtvevssykdom M60-M79
Boforhold Z59
Borreliose A69
Botulisme A05
BPH N40
BPPV H81
Bradykardi, uspesifisert R00
Brannskade T20-T32
Brennende munn syndromet K14
Brennkopper L01
Brokk K40-K46
Bronkiektasi J47
Bronkiolitt, akutt J21
Bronkitt, akutt J20
Bronkitt, ikke akutt eller kronisk J40
Bronkitt, kronisk J41-J42
Brucellose A23
Brudd Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Brusklidelse M91-M94
Bryst, kul N63
Bryst, skade S20-S29
Bryst, sykdom N60-N64
Brysthinne, sykdom J90-J94
Brystkreft C50
Brystsmerte, uspesifisert R07
Brytningsforstyrrelse H52
Budd-Chiaris syndrom I82
Buk, skade S30-S39
Bukhinne, sykdom K65-K67
Bukhuleorganer, skade S36
Bukspyttkjertel, forstyrrelse hormonsekresjon E16
Bukspyttkjertel, sykdom K80-K87
Bulbus oculi, sykdom H44
Bulimia nervosa F50
Bulløs lidelse L10-L14
Bursitt, calcaneus M70
Bursitt, olecranon M70
Bursitt, prepatellar M70
Bursitt, skulder M75
B-vitaminmangel E53
Byll Se Abscess
Bürgers sykdom I73
Bærer av infeksjonssykdom Z20-Z22
C
Cachexi R64
Calcaneusbrudd S92
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Calicivirusenteritt A08
Campylobacteriose A04
Cancer Se Svulst, ondartet
Candidainfeksjon B37
Cannabinoid, misbruk F10-F19
Carcinoide svulster E34 (oftest tilleggskode), se også
Kodeveiledning
Carcinoma in situ D00-D09
Cardiomyopathia I42-I43
Carotisstenose I65
Carpal tunnel syndrom (CTS) G56
Carrions sykdom A44
Cataract H25-H26
Cavum oris, sykdom K00-K14
Cellulitt L03
Cerebral parese G80
Cerebral venetrombose I63
Cerebrovaskulær sykdom I60-I69
Cerkariedermatitt B65
Cervicitt N72
Cervikal, skader S10-S19
Cervikalskive, sykdom M50, se også Kodeveiledning
Cervikalt discusprolaps M50, se også Kodeveiledning
Cervix, inflammatorisk sykdom N72
Cervixpolypp N84
Chagas sykdom B57
Chalazion H00
Charcots fot M14
Cheilitis B37, K13
Chikungunyavirussykdom A92
Chimaera Q99
Chlamydia psittaci-infeksjon A70
Chlamydiainfeksjon, seksuelt overført A56
Chloasma L81
Cholangitis K83
Cholecystitt K81
Cholelithiasis K80
Cholera A00
Cholesteatoma H71
Chorioretinal betennelse H30
Chorioretinal sykdom H32
Chromomycosis B43
Churg Strauss syndrom M30
Cirrhosis hepatis K74
Claudicatio intermittens I73
Clavus L84
Clostridium difficile tarminfeksjon A04
Cluster-hodepine G44
Coarctatio aortae Q25
Coats sykdom H35
Coccidioidomycosis B38
Colitt K50-K52
Coma, uspesifisert R40, se også eksklusjoner til denne koden
Commotio cerebri S06
Condylomata acuminata A63
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Conjunctiva, sykdom H10-H13
Conjunctivitt H10
Conjuntivitis viralis B30
Cor pulmonale I26-I27
Cornea, sykdom H16-H19
Corpus ciliare, sykdom H21
Corpus vitreum, sykdom H43
Costafraktur S22
Coxarthrosis M16
Creutzfeldt-Jacobs sykdom A81
Crohns sykdom K50
Cryptococcosis B45
Cryptosporidiose A07
Cushings syndrom E24
Cutis-infeksjon L00-L08
Cyste, munnregion K09
Cystenyresykdom Q61
Cysticerkose B69
Cystis tyreoglossus Q89
Cystisk fibrose E84
Cystitt N30
Cytologi livmorhals screening Z01
Cytomegalovirussykdom B25
Cytostatikabehandling Z51, se også egen Kodeveiledning
Cøliaki K90
D
Dakryocystitt H04
Decubitus L89
Defibrineringssyndrom D65
Deformerende rygglidelse M40-M43
Deformiteter Se Medfødt misdannelse
Degenerativ sykdom i sentralnervesystemet G10-G32
Dehydrering E86
Dekompresjonssykdom T70
Dekubitalsår L89
Delirium F05
Delirium tremens F10
Demens, Alzheimer F00
Demens, andre sykdommer F02-F03
Demens, vaskulær F01
Demyeliniserende sykdom G35-G37
Denguefeber A90-A91
Dentofacial anomali K07
Depresjon F32-F33
Depressiv episode F32
Depressiv lidelse, tilbakevendende F33
Depressive lidelser F32-F33
Dermatitis herpetiformis L13
Dermatitt L20-L30
Dermatitt, atopisk L20
Dermatitt, eksfoliativ L26
Dermatitt, radio L58
Dermatitt, seboréisk L21
Dermatofibrom D23
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Dermatomyositt M33
Dermatopolymyositt M33
Diabetes insipidus E23
Diabetes mellitus type I E10, se også egen
Kodeveiledning
Diabetes mellitus type II E11, se også egen
Kodeveiledning
Diabetes mellitus, svangerskap O24, se også egen
Kodeveiledning
Diabetes mellitus, underernæringsrelatert E12
Diabetesfot, Charcots fot M14
Diabetisk fotsår E10-E11
Diafragmaskade S27
Dialyse Z49, se også egen Kodeveiledning
Diare, uspesifisert A09, K59, R19
DIC D65
Dieulafoy lesjon K25
Difteri A36
Diphyllobothriasis B70
Diskoid lupus erythematosus L93
Dislokasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Disseksjon, arterie I72
Disseminert intravaskulær koagulasjon D65
Disseminert intravaskulær koagulasjon, nyfødt P60
Dissosiativ lidelse F44
Divertikkelsykdom K57
Donasjon Z52
Dorsalgi M54
Dorsopati M40-M54
Downs syndrom Q90
Dracunculiasis B72
Dreiesyke A32
Drukning og nær drukning T57
Duchenne dystrofi G71
Ductus thyreoglossus Q89
Duodenalsår K26
Duodenitt K29
Duodenum, sykdom K20-K31
Dupuytrens kontraktur M72
D-vitaminmangel E55
DVT I80
Dykkersyke T70
Dyp venetrombose I80
Dyrebitt Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Dysfagi R13
Dysfasi R47
Dysleksi, uspesifisert R48
Dyspepsi K30
Dysplasi, livmorhals N87
Dyspne R06
Dystoni G24
Dysuri R30
Dødsfall, uklar årsak R95-R99
Døvhet H90-H91 (tilleggskoder)
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E
E. coli-infeksjon A04
Ebola A98
Eczema herpeticum B00
Edwards’ syndrom Q91
Eggledere, sykdom N83
Eggstokk, sykdom N83
Ehlers-Danlos syndrom Q79
Ejakulasjons- og orgasmeproblem F52
Ekinokokkose B67
Eklampsi O15
Eksem L20-L30
Eksotropi H50
Eksposisjon for infeksjonssykdom Z20-Z22
Eksposisjon miljøfaktorer Z58
Eksposisjon risikofaktorer, yrkesliv Z57
Ekstrapyramidal tilstand G20-G26
Ekstrauterint svangerskap O00
Ektoparasitter B85-B89
Ektopi, livmorhals N86
Ektopisk svangerskap O00
Ektropion H02, Q10
Elektrolyttforstyrrelse E87
Elveblest L50
Elveblindhet B73
Emboli, arterie I74
Emboli, lunge I26
Emboli, obstetrisk O88
Emboli, vene I82
Emfysem J43
Emfysematøs pyelonefritt N10
Empyema pleurae J86
Enantem L20-L30
Encefalitt G04-G05
Encefalitt, viral, overført ved flått A84
Encefalitt, viral, overført ved mygg A83
Encefalocele Q01
Encefalomyelitt G04-G05
Encefalopati, toksisk G92
Endetarmscancer C20
Endetarmsframfall K62
Endoftalmitt H44
Endokarditt, akutt og subakutt ikke-reumatisk I33
Endokarditt, reumatisk I01
Endokarditt, uspesifisert klaff I38-I39
Endokrin kjertel, forstyrrelse E20-E35
Endokrin sykdom for foster og nyfødt P70-P74
Endometriekreft C54
Endometriose N80
Enkel ventrikkel Q20
Enkoprese F98, R15
Enteritt, ikke-infeksiøs K50-K52
Entesopatier M76-M77
Entropion H02, Q10
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Enurese F98, R32
Eosinofil øsofagitt K20
Epidermoid cyste K09
Epidermolysis bullosa Q81
Epididymitt N45
Epiduralblødning I62, S06
Epifysiolysis capitis femoris M93
Epiglotitt, akutt obstruktiv J05
Epikondylitt M77
Epilepsi G40
Episkleritt H15
Episodisk tilstand G40-G47
Epistaxis R04
Erektil dysfunksjon F52, N48
Ernæringsmangel E40-E46, E50-E64
Erosjon, livmorhals N86
Ervervet deformitet ekstremitet M20-M21
Ervervet deformitet ryggsøyle M40-M43
Erysipelas A46
Erysipeloid A26
Erytem L50-L54
Erythema infectiosum B08
Erythema multiforme L51
Erythema nodosum L52
Esotropi H50
Essensiell hypertensjon I10
Essensiell tremor G25
Etanolforgiftning T51
Ethmoidalsinusitt J01
Etseskade T20-T32
Etterbehandling, kirurgisk Z48
Etterbehandling, ortopedisk Z47
Etterbehandling, plastisk kirurgi Z42
Ettersyn, stomier og kunstige åpninger Z43
Etterundersøkelse, svulst og andre tilstander Z08-Z09
Ewings sarkom C40-C41
Exanthema subitum B08
F
Fabrys sykdom E75
Facialisparese G51
Fakomatoser Q85
Fallots tetrade Q21
Falltendens R29
Fallulykke W0n (årsakskode)
Falsk krupp J05
Falske svangerskapsrier O47
Familieforhold, problemer Z63
Faryngitt, akutt J02
Faryngitt, kronisk J31
Fascie, sykdom M72
Feber, uspesifisert R50
Feberkramper R56
Fedme E65-E68
Feilernæring E40-E46
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Fekal inkontinens F98, R15
Feltys syndrom M05
Femoral anteversjon og retroversjon Q65
Femte barnesykdom (erythema infectiosum) B08
Femurbrudd S72
Fenylketonuri E70
Feokromocytom D35, E27
Feomyokotisk abscess B43
Fettleversykdom, ikke alkoholisk K76
Fibroadenom, bryst N60
Fibromyalgi M79
Fibrose lever K74
Filariasis B74
Fimose N47
Finger, leddbåndskade S63
Finger, luksasjon S63
Finger, seneskade S66
Fingerbrudd S62
Fiskeodør syndromet E88
Fissur, anal- og rektalområdet K60
Fistel, anal- og rektalområdet K60
Fistel, kvinnelige kjønnsorganger N82
Flatulens R14
Flebitt I80
Flebitt, intrakranial og intraspinal G08
Flegmone L03
Flekkfeber A77
Flekktyfus A75
Flerlingesvangerskap O30
Flexor hallucis longus tendinopati M67
Fobisk angstlidelse F40
Fobiske lidelser F40
Folatmangel E53
Folinsyremangelanemi D52
Follikellidelse, hud og underhud L72-L73
Follikulitt L02
Follikulært lymfom C82
For tidlig fødsel O60, P07
For tidlig vannavgang O42
Forbigående cerebral iskemi G45
Forebyggende kirurgi Z40
Forebyggende tiltak Z29
Forfotsadduksjon Q66
Forgiftning T41-T65
Forgiftning, legemidler T4n
Forhud, overflødig N47
Forhøyet blodtrykk, uspesifisert R03
Forkjølelse J00
Forliggende morkake O44
Forstoppelse K59
Forstrekking Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Forstuving Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Forstyrret seksuell tenning F52
Forstørret milt, uspesifisert R16
Forvirring F05, R41
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Foster påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04
Fosterstress, fødsel O68
Fot, skade S90-S99
Fotbrudd S92
Fractura Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Fragilt X-syndrom Q99
Fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer N81
Fremmedlegeme T15-T19
Freys syndrom R61
Frontalsinusitt J01
Frostskade T33-T35
Fruktoseintoleranse E74
Ftiriasis B85
Fuglebryst Q67
Fugleinfluensa J09
Fulminant kolitt K55
Funikkeltorsjon N44
Funksjonell dyspepsi K30
Funksjonell forstyrrelse tarm K59
Furunkel, kutan L02
Fødsel Z37, se også egen Kodeveiledning
Fødsel, langvarig O63
Fødsel, mekanisk hindret O64-O66
Fødsel, mislykket induksjon O61
Fødselsarbeid, for tidlig start O60
Fødselsarbeid, unormalt O62
Fødselsasfyksi P21
Fødselsskade P10-P15
Fødselsvekt, høy P08
Fødselsvekt, lav P07, se også Kodeveiledning
Følelsesmessig forstyrrelse, barne- og ungdomsalder F90-F98
Følgetilstand, etter infeksjonssykdom og parasittsykdom B90B94
Følgetilstand, etter betennelsessykdom i sentralnervesystemet
G09 (tilleggskode)
Følgetilstand, hjernekarsykdom I69 (tilleggskode)
Følgetilstand, etter skader eller forgiftning som er relatert til
kodene S00-T88 T90-T98 (tilleggskode), se også
kodeveiledning
Følgetilstand etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89
(årsakskode)
Føtal hydrops P56
Føtalt alkoholsyndrom Q86
G
G
G6PD mangel D55
Galleblære/veier, sykdom K80-K84
Galleblærebetennelse K81
Gallestensykdom K80
Gane/leppe-spalte Q35-Q37
Gange, unormal R26
Ganglion M67
Gangren, uspesifisert R02, les også eksklusjoner til denne
koden

ICD-10

Gassgangren A48
Gastritt K29
Gastroenteritt, infeksiøs A09
Gastrointestinal stromal tumor C16-C18
Gastrojejunalt sår K28
Gastroknemiusruptur S86
Gastroschise Q79
Gastroøsofageal refluks K21
GBS i svangerskap O23, O75
Generalisert angstlidelse F41
Genital herpes hos menn A60, N51, N77
Genitalprolaps N81
Giardiasis A07
Giftvirkning T41-T65
Giktfeber I00-I02
Gilberts syndrom E80
Gingivitt K05
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser F84
Glasslegeme, sykdom H43-H45
Glaukom H40-H42
Glomerulonefritt N00-N05
Glomerulær sykdom N00-N08
Glossopharyngeusnevralgi G52
Glukosaminoglykanmetabolisme, forstyrrelse E76
Gluteusbursitt M70
Glykoproteinmetabolisme,
forstyrrelse
E77
Glykosuri R81
Godartet mammadysplasi N60
Godartet svulst D10-D36
Gonarthrosis M17
Gonokokkinfeksjon A54
Gonoré A54
Granulom, intrakranial og intraspinal G07
Granuloma annulare L92
Granuloma inguinale A58
Granulomatøs lidelse, hud og underhud L92
Graviditet Z33
Graviditetsundersøkelse og -test Z32
Greenstick-fraktur Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Grenblokk I44-I45
Grå stær H25-H26
Guillain-Barré syndrom G61
Gul feber A95
Gulsott, nyfødt P50-P61
Gulsott, uspesifisert R17
Gynekologisk fistel N82
GØRS K21
H
Habituell tågang R26
Haglunds hæl M92
Hakemark B76
Halebensbrudd S32
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Hallusinogener, misbruk F10-F19
Hallux valgus M20
Hals, skade S10-S19
Halsbetennelse J02-J03
Halsbrann R12
Halscyste Q18
Hammertå M20, Q66
Hamstringsskade S76
Harepest A21
Heberdens knuter M15
Helicobacter pylori B98 (tilleggskode)
HELLP-syndrom O14
Helmintose B65-B83
Hemangiom D18
Hemartrose M25
Hemartrose, traumatisk Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Hematemese K92
Hematom, traumatisk Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Hematuri, uspesifisert R31
Hematuri, ved glomerulær sykdom N02
Hemofili D65-D69
Hemokromatose E83
Hemolytisk anemi D55-D59
Hemolytisk sykdom, hos foster og nyfødt P55
Hemolytisk-uremisk syndrom D59
Hemoplegi G81 (tilleggskode)
Hemoptyse R04
Hemoragisk feber, viral A90-A99
Hemoroider I84
Henoch-Schønleins purpura D69
Hepar, sykdom K70-K77
Hepatitt A, akutt B15
Hepatitt B, akutt B16
Hepatitt, autoimmun K75
Hepatitt, kronisk K73
Hepatitt, viral, kronisk B18
Hepatocellulært karsinom C22
Hepatomegali, uspesifisert R16
Hepatorenalt syndrom K76
Hereditære nevropatier G60
Hernia K40-K46
Herpangina B08
Herpes genitalis A60, N51, N77
Herpes gestationes O26
Herpes simplex hudinfeksjon B00
Herpes zoster B02
Herpesvirusinfeksjon, anogential A60
Hevelse R22
Hiatushernie K44
Hidrosadenitt L73
Hirschsprungs sykdom Q43
Histoplasmose B39
HIV B20-B24
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Hjerneblødning I61
Hjerneinfarkt I63
Hjernekarsykdom I60-I69
Hjernemetastaser C79
Hjernenerve, skade S04
Hjernenerve, sykdom G52
Hjernerystelse S06
Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt I64
Hjernesvulst C71, D33
Hjerte, skade S26
Hjertearytmi I47-I49
Hjerteinfarkt I21-I22, se også egen kodeveiledning for koding
av PCI
Hjerte-karsykdom IKA I00-I52
Hjerteklaffsykdom, reumatisk I08
Hjerteposebetennelse I30
Hjerteslag, unormal R00
Hjertestans I46
Hjertesvikt I50
Hjertesykdom I00-I52
Hjertetamponade I31
Hodepine, cervikogen G44
Hodepine, cluster G44
Hodepine, medikamentrelatert G44
Hodepine, uspesifisert R51
Hodepinesyndrom, annen G44
Hodeskader S00-S09
Hodgkin lymfom C81
Hofte, skade S70-S79
Hofteleddsartrose M16
Hofteleddsdysplasi Q65
Hofteleddsluksasjon S73
Hordeolum H00
Horners syndrom G90
Hornhinne, sykdom H15-H22
Hornhud L84
Hoste R05
Hudforandringer R23
Hud-infeksjoner L00-L08, les også eksklusjoner til disse
kodene
Hudsoppsykdom B35
Hud-syndrom, stafylokokker L00
Hudtagger D23
Humant immunsviktvirussykdom B20-B24
Humerusbrudd S42
Hundegalskap A82
Huntingtons sykdom G10
Hydrocele testis N43
Hydrocephalus G91
Hydrocephalus, medfødt Q03
Hydronefrose N13, Q62
Hydrops, ledd M25
Hyperaldosteronisme E26
Hyperalimentasjon E65-E68
Hyperemesis gravidarum O21
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Hypereosinofile syndromer D72
Hyperglykemi E10-E14, R79
Hyperhidrose R61
Hyperkalemi E87
Hyperkalsemi E21, E83
Hyperkinetisk forstyrrelse F90
Hyperkolesterolemi E78
Hyperkyfose M40, Q76
Hyperlipidemi E78
Hypermobilitetssyndrom M35
Hypernatremi E87
Hyperosmolar hyperglykemi E10-E11
Hyperparatyreoidisme E21
Hypertensiv hjerte- og nyresykdom I11-I13
Hypertensjon I10-I15
Hypertensjon, essensiell I10
Hypertensjon, sekundær I15 (tilleggskode)
Hypertensjon, svangerskap O13
Hypertriglyseridemi E78
Hypertrikose L68
Hypertrofi, brusk N62
Hypertrofi, hud L91
Hypertrofi, tonsiller/adenoid vev J35
Hypertrofisk arrdanning L91
Hypertrofisk rhinitt J31
Hypertyreose E05
Hyperventileringssyndrom, uspesifisert R06
Hyphema H21, S05
Hypnotika, misbruk F10-F19
Hypofarynkskreft C13
Hypofyse, hyperfunksjon E22
Hypofyse, hypofunksjon E23
Hypofysesvikt E23
Hypoglykemi, annen E16
Hypoglykemi, ved diabetes mellitus E10-E11
Hypokalemi E87
Hypokondri F45
Hypoksi, intrauterin P20
Hyponatremi E87
Hypoparatyreoidisme E20
Hypoplastisk venstre hjertesyndrom Q23
Hypospadi Q54
Hypotensjon I95
Hypotensjon, ortostatisk/postural I95
Hypotermi T68
Hypotermi hos nyfødt P80
Hypotyreose E03
Hypovolemisk sjokk R57
Hørselstap H90-H91 (tilleggskoder)
Hørselstap, støyskade H83
Høysnue J30
Hånd-, fot- og munnsykdom B08
Hånd/håndledd, skade S60-S69
Håndleddsbrudd S62
Håndleddstendinopati M65
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Håndrotsbrudd S62
Hår, sykdom L70-L75
Håravfall L63-L66
I
Ichthyosis congenita Q80
Icterus R17
Idiopatisk trombocytopenisk purpura D69
Ikke-descendert testikkel Q53
Ikke-follikulært lymfom C83
Ikte-infeksjon B66
Ikterus R17
Iktyose L85, Q80
Ileus, paralytisk K56
Iliopsoastendinopati M76
Immunisering Z23-Z27
Immunsvikt D80-D84
Immunsykdom D80-D89
Impetigo L01
Implantater, justering og kontroll Z45
Impulsforstyrrelse F63
Infantile spasmer G40
Infeksiøs konjunktivitt A74, B30, H10
Infertilitet, kvinne N97
Infertilitet, mann N46
Infestasjon midd B88
Infestasjon parasitt B85-B89
Infestasjoner, andre B88
Inflammatoriske polyartropatier M05-M14
Influensa J09-J18
Infrapatellar tendinopati M76
Infraspinatustendinopati M75
Ingvinalhernie K40
Inkontinens, uspesifisert R32
Inngrodd tånegl L60
Innoverskjeling H50
Insektbitt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Insulinom C25, D13, E16
Interkostalmyalgi M79
Interstitiell cystitt N30
Interstitiell lungesykdom J84
Interstitiell nefritt, akutt N10-N16
Interstitielt emfysem, perinatalt P25
Intertrigo L30
Intoksikasjon, akutt ved misbruk F10-F19
Intrahepatisk kolestase i svangerskap O26
Intrakraniell skade S06
Iridosyklitt H20
Iris, sykdom H15-H22
Irritabel tarm-syndrom K58
Isjias M51, se også Kodeveiledning
Iskemisk hjertesykdom I20-I25
Isolasjon Prosedyrekode skal anvendes
J
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Japansk encefalitt A83
Jernmangelanemi D50
Jodmangelhypotyreose, subklinisk E02
Jodmangelsyndrom, medfødt E00
Juvenil artritt M08-M09
Juvenil osteokondrose, hofte og bekken M91-M92
K
Kakeksi R64
Kalsiummangel E58
Kapillær-sykdom I70-I79
Kaposis sarkom C46
Kapsulitt, skulder M75
Karbohydratmetabolisme, forstyrrelse E74
Karbunkel, kutan L02
Kardiogent sjokk R57
Kardiomyopati I42-I43
Kardiovaskulær forstyrrelse, perinatalperioden P20-P29
Karies K02
Karokklusjon, netthinne H34
Karpaltunnelsyndrom G56
Karsinoid syndrom E34 (oftest tilleggskode), se også
Kodeveileding
Katarakt H25-H26
Katteklorfeber A28
Kawasakis syndrom M30
Keilitt B37, K13
Keloid L91
Keratitt H16
Keratoakantom L85
Keratoconjunctivitis sicca H19
Keratokonjunktivitt, fotoelektrisk H16
Keratokonus H18
Ketoacidose E10-E14
Kikhoste A37
Kilebensbihulebetennelse J01
Kimære Q99
Kjemoterapi Z51, se også egen Kodeveiledning
Kjerneikterus P57
Kjertelsykdom, hud L70-L75
Kjeve, sykdom K10
Kjevebihulebetennelse J01
Kjevedysfunksjonssyndrom K07
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N98
Kjønnsidentitetsforstyrrelse F64
Kjønnskromosomavvik Q97-Q98
Kjønnslemlestelse Se egen Kodeveiledning
Kjønnsorganer, kvinnelige, sykdom N70-N99
Kjønnsorganer, mannlige, sykdom N40-N51
Klamydia, andre sykdommer A70-A74
Klamydiainfeksjon, seksuelt overført A56
Klamydiapneumoni J16
Klimakteriet, forstyrrelse N95
Klinefelters syndrom Q98
Kloasme L81
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Kløe L29
Kne, skade S80-S89
Knebrudd S82
Kneleddsartrose M17
Knokkel, lidelse M80-M90
Knusningskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Koagulasjonsdefekt D65-D69
Koagulasjonsforstyrrelser D65-D68
Kognitiv svikt, uspesifisert R41
Kokain, misbruk F10-F19
Koksartrose M16
Koksidioidomykose B38
Kolangiokarsinom C22
Kolangitt K83
Koldbrann R02
Kolecystitt K81
Kolecystolitiasis K80
Koledokolitiasis K80
Kolera A00
Kolesteatom H71
Kolitt, ikke-infeksiøs K50-K52
Kolitt, infeksiøs A00-A09
Kollaps R55
Kollateralligamentskade S83
Kolorektal kreft C18-C20
Kolorektal polypp K62-K63, D12
KOLS J44, se også egen
Kodeveiledning
Kolumnabrudd S12, S22, S32
Koma R40, les også eksklusjoner til denne koden
Koma, ikke-diabetisk hypoglykemisk E15
Koma, uspesifisert R40, les også eksklusjoner til denne koden
Komplikasjon, svangerskap, fødsel og barseltid Se egen
Kodeveiledning
Komplikasjon, kunstig befruktning N98
Komplikasjon, ufullendt svangerskap O10
Komplikasjon, fra hypertensjon under svangerskap, fødsel eller
barseltid O10-O16
Komplikasjon, venøs under svangerskap O22
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under svangerskap
O29
Komplikasjon, spesielle i forbindelse med flersvangerskap O31
Komplikasjon, under fødsel og forløsning O60-O75
Komplikasjon, fødsel pga navlesnor O69
Komplikasjon, i forbindelse med anestesi under fødsel O74
Komplikasjon, barseltid O85-O92
Komplikasjon, tidlig, etter traume T79
Komplikasjon, behandling T80-T88, se også egen
Kodeveiledning
Komplikasjon, protese T82-T85
Komplikasjon, medisinsk og kirurgisk behandling Y4n-Y84
(årsakskode)
Komplikasjon eller pasientreaksjon, medisinsk eller kirurgisk
prosedyre Y83-Y84 (årsakskode)
Kompresjonsfraktur M48, M80
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Kondylomer A63
Konjunktivitt H10
Konjunktivitt, viral B30
Kontaktdermatitt, allergisk L23
Kontaktdermatitt, toksisk L24
Kontroll Z00-Z54
Kontroll, gynekologisk Z01
Kontroll, observasjon Z03
Kontroll, etter ulykke eller begjæring Z04
Kontroll, etterundersøkelse Z08-Z09
Kontroll, prevensjonstiltakk Z30
Kontroll, svangerskap Z34-Z35, se også egen Kodeveiledning
Kontroll, prenatal diagnostikk Z36, se også egen
Kodeveiledning
Kontroll, etterbehandling/ justering Z42-Z48
Kontusjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Kontusjon, av øyet S05
Konversjonslidelse F44
Koordinasjonssvikt R27
Kopper B03
Korneaerosjon S05
Korneaerosjon, residiverende H18
Koronarsykdom I20-I25
Korsbåndskade S83
Kortvoksthet Q77, Q87
Kostokondritt M94
Kragebensbrudd S42
Kramper, nyfødt P90
Kramper, uspesifisert R56
Kraniebrudd P13, S02
Kraniosynostose Q75
Kreft Se Svulst, ondartet
Kromomykose B43
Kromosomavvik Q90-Q99
Kronisk Se også former uten
«Kronisk» først
Kronisk bronkitt J42
Kronisk hudsår I83, L87-L89, L98
Kronisk leversvikt K72
Kronisk lymfatisk leukemi C91
Kronisk myelogen leukemi C92
Kronisk obstruktiv lungesykdom J44, se også egen
Kodeveiledning
Kroniske underlivssmerter N94
Krybbedødsyndrom R95
Kryptokokkose B45
Krystallindusert leddlidelse M10-M11
Kul R22
Kusma B26
Kutt Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Kvalme R11
Kvinnelig bekkenorgan, infeksjon N70-N77
Kvinnelig kjønnsorganer, ikke inflammatorisk tilstand N80-N98
Kwashiorkor E40
Kwashiorkor, marasmisk E42

ICD-10

Kyfose M40
Köhlers sykdom M92
L
Laboratorieprøvefunn R70-R89
Laktoseintoleranse E73
Lammelse G80-G83
Lang QT-tid-syndrom I45
Langdistansekne M76
Langerhans-celle histiocytose C96
Langsynthet H52
Laryngitt, akutt J04
Laryngitt, akutt obstruktiv J05
Laryngitt, kronisk J37
Laryngotrakeitt, kronisk J37
Larynx, annen sykdom J39
Laserasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Lassafeber A96
Lateksallergi L23
Lateral epikondylitt M77
Lave ryggsmerter M54
Ledd og leddbånd, skade i kne S83
Leddhinnebetennelse M65
Leddinfeksjon M00-M01
Leddlidelse M00-M25
Leddlidelse, infeksiøs M00-M03
Leddlidelse, psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom M07
Ledningsforstyrrelse I44-I45
Legg, skader S80-S89
Leggbrudd S82
Leggkramper G25, O26
Leggsår, arterielt L97
Leggsår, kronisk venøst I83
Legionella A48
Leiomyom i livmor D25
Leishmaniasis B55
Lemierres syndrom J03
Lentigo solaris L81
Leppe, sykdom K13
Leppe/gane-spalte Q35-Q37
Lepra A30
Lepra, følgetilstand B92
Leptospirose A27
Lesbisk F66
Lese- og skrivevansker Z55
Leukemi C91-C95
Leukopeni D70, D72
Lever, sykdom K70-K77
Leverabscess K75
Levercirrhose K70, K74
Levercyster K76
Leverencefalopati F10-F19
Leverkreft C22
Levermetastaser C78
Leverskade, medikamentindusert K71
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Leversvikt K70-K74
Leversykdom, alkoholisk K70
Leversykdom, toksisk K71
Lichen planus, inkludert vulvovaginal L43
Lichen ruber planus L43
Lichen sclerosis L90
Lichen simplex chronicus L28
Lien, sykdom D73
Ligamentum latum uteri, sykdom N83
Liggesår L89
Liktorner L84
Linse, sykdom H25-H28
Lipidstoffskifte, forstyrrelse E78
Lipoid nekrobiose L92
Lipom D17
Lipoproteinmetabolisme, forstyrrelse E78
Listeriose A32
Livmor, inflammatorisk sykdom N71
Livmorhalsbetennelse N72
Livmorhalskreft C53
Loppebitt B88
Lordose M40
Lues A50-A53
Luftveisinfeksjon J00-J22
Lumbago M54
Lumbale rotaffeksjoner G55, M51, se også Kodeveiledning
Lungebetennelse J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene
Lungeblødning, perinatalt P26
Lungeemboli I26
Lungeeosinofili J82
Lungefibrose J68, J70, J84
Lungehamartom D14
Lungekreft C34
Lungekretsløpet, sykdom I26-I28
Lungesykdom, ytre stoffer J60-J70
Lungeødem J81
Lupus erythematosus L93
Lus B85-B89
Lymfadenitt I88, L04, R59
Lymfangiom D18
Lymfangitt I89
Lymfatisk leukemi C91
Lymfekar, sykdom I80-I89
Lymfeknute, sykdom I80-I89
Lymfeknuter, forstørrede R59
Lymfogranuloma venereum A55
Lymfom, follikulært C82
Lymfom, ikke-follikulært C83
Lymfødem I89, I97, Q82
Lyskebrokk K40
Løsemiddel, misbruk F10-F19
Lår, skade S70-S79
Lårbrokk K41
Lårhalsbrudd S72
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M
Magesekk, sykdom K20-K31
Magesmerte, uspesifisert R10
Magesår K25-K28
Makroftalmus Q11
Maksillarsinusitt J01
Makuladegenerasjon H35
Malaria B50-B54
Malasseziafollikulitt B36
Malignt melanom C43
Malignt nevroleptikasyndrom G21
Mandel, sykdom J35
Mangelanemi D50-D53
Mangelsykdom E40-E64
Manisk episode F30
Mannlig hypogonadisme E29
Mannlige kjønnsorganer, sykdom N40-N51
Marasme, ernæringsbetinget E41
Marasmisk kwashiorkor E42
Marevan, blødning D68, T4n
Marevan, bruk av Z92 (ikke hovedtilstand)
Marfans syndrom Q87
Mastitt N61, O91
Mastoiditt H70
Matforgiftning A05
Mb Calvé-Legg-Perthes M91
ME G93
Meckels divertikkel C17, Q43
Medfødte metabolske sykdommer E70-E85
Medfødt misdannelse, nervesystemet Q00-Q07
Medfødt misdannelse, øye, øre, ansikt og hals Q10-Q18
Medfødt hjertefeil Q20-Q24
Medfødt misdannelse, sirkulasjonssystemet Q20-Q28
Medfødt misdannelse, åndedrettssystemet Q30-Q34
Medfødt misdannelse, fordøyelsessystemet Q35-Q45
Medfødt misdannelse, kjønnsorganer Q50-Q56
Medfødt misdannelse, urinsystemet Q60-Q64
Medfødte misdannelse og deformitet i muskelskjelettsystemet
Q65-Q79
Medfødt iktyose (ichthyosis congenita) Q80
Mediastinitt J98
Medikamentell rinitt J31
Mekoniumileus P75-P76
Melanocyttnevus D22
Melanoma in situ D03
Melasma L81
Melena K92
Melioidose A24
Mellomgulvsbrokk K44
Mellomøre, sykdom H65-H75
Mellomørebetennelse H65-H67
Ménières sykdom H81
Meningeom D32
Meningitt G00-G03
Meningitt, viral A87
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Meningokokkinfeksjon A39
Meniskskade i kneleddet S83
Menoragi N92
Menstruasjonsforstyrrelser N91-N92
Mental retardasjon F70-F79
Mesenteriell lymfadenitt I88
Mesenteriell vaskulær obstruksjon K55
Meslinger B05
Mesoteliom C45
Metabolsk forstyrrelse E70-E90
Metabolsk forstyrrelse for foster og nyfødt P70-P74
Metakarpbrudd S62
Metastase C77-C79
Metatarsbrudd S92
Methemoglobinemi D74
Midd B85-B89
Migrene G43
Mikrencefalon Q02
Mikroftalmus Q11
Mikroskopisk kolitt K52
Miliærtuberkulose A19
Milt, sykdom D73
Miltbrann A22
Miltcyster D73
Miltruptur, traumatisk S36
Miltskade P15, S36
Mineralmetabolisme, forstyrrelse E83
Misbruk, psykisk lidelse F10-F19
Misdannelser Se Medfødt misdannelse
Mishandlingssyndromer T74
Mitralinsuffisiens I05, I34, Q23
Mitralklaffefeil, ikke-reumatisk I34
Mitralklaffsykdom, reumatisk I05
Mitralstenose I05, I34, Q23
Molluscum contagiosum B08
Monocyttleukemi C93
Mononevropati, underekstremitet G56-G59
Mononukleose B27
Monosomier Q93
Morkake, dysfunksjon O43
Morkake, retinert O73
Morkakeløsning, for tidlig O45
Mortons metatarsalgi G57
MRSA R89, U88 (tilleggskode)
MS G35
Multiknutestruma E05
Multippel sklerose G35
Munnhule, sykdom K00-K14
Munnhulekreft C03-C06
Munnslimhinne, sykdom K13
Munntørrhet R68
Musesyke M65, M70
Muskel, skade Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Muskelatrofi, spinal G12
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Muskellosjesyndrom M62, T79
Muskelsykdom G70-G73
Muskeltonus, forstyrrelser hos nyfødt P94
Myalgi M79
Myalgisk encefalomyelopati G93
Myasthenia gravis G70
Mycetom B47
Mycoplasma genitalium N34
Mycosis fungoides C84
Myelitt G04-G05
Myelodysplastisk syndrom D46
Myelofibrose C94, D47
Myelogen leukemi C92
Myelomatose C90
Myiasis B87
Mykobakterier A30-A31
Mykoplasmapneumoni J15
Mykose B35-B49
Myksødemkoma E03
Myokarditt I40-I41
Myomer i uterus D25
Myopati G70-G73
Myopi H52
Myositt M60
Myringitt, bulløs H73
Münchausens syndrom F68
Målvaktalbue M77
N
Naevus D22, Q82
Nakkemyalgi M54, M79
Nakkeslengskade S13
Nakkesmerte M54
Narkolepsi G47
Nasofaryngitt, akutt J00
Nasofaryngitt, kronisk J31
Nasofarynkskreft C11
Natteskrekk F51
Navicularebrudd, hånd/fot S62, S92
Navlebrokk K42
Nedre luftveier infeksjon J20-J22
Nedre luftveier, kronisk sykdom J40-J47
Nefritt, tubulointerstitiell N10-N12
Nefrittisk syndrom, akutt N00
Nefrittisk syndrom, kronisk N03
Nefroblastom C64
Nefropati, arvelig N07
Nefropatia epidemika A98
Nefrotisk syndrom N04
Neglelidelser L60-L62
Neglesopp B35
Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner M72
Nekrotiserende ekstern otitt H60
Nekrotiserende enterokolitt K55
Nekrotiserende enterokolitt, nyfødt P77

Norsk versjon 2018

Direktoratet for e-helse

720

Alfabetisk indeks

Nekrotiserende vaskulitt M31
Neoplasma malignum Se Svulst, ondartet
Neoplasme Se Svulst
Nerve, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Nerve, sykdom G50-G59
Nervekompresjonssyndromer G56-G57
Nervepleksus, sykdom G50-G59
Nerverøtter, sykdom G50-G59
Nervus axillaris, sykdom G56, S44
Nervus cutaneus femoris lateralis, sykdom G57, S74
Nervus facialis, sykdom G51
Nervus femoralis, sykdom G57, S74
Nervus ischiadicus, sykdom G57, S74
Nervus opticus, sykdom H46-H48
Nervus radialis, sykdom G56, S44, S54, S64
Nervus suprascapularis, sykdom G58, S44
Nervus thoracicus longus, sykdom G58, S44
Nervus tibialis, sykdom G57, S84
Nervus trigeminus, sykdom G50
Neseblødning R04
Nesebrudd S02
Nesebyll J34
Nesekreft C30
Nesepolypp J33
Netthinneløsning H33
Netthinnerift H33
Nevralrørsdefekter Q01, Q05
Nevrasteni F48
Nevroblastom C47, C74
Nevrodermatitt L28
Nevrofibromatose Q85
Nevromuskulær blæresvikt N31
Nevromuskulær overgang, sykdom G73
Nevropati, arvelig og idiopatisk G60
Nevrotisk lidelse F40-F48
Nevus D22, Q82
Niacinmangel E52
Nokardiose A43
Non-Hodgkin lymfom C85
Norovirusenteritt A08
Nosokomial tilstand eller infeksjon Y95 (årsakskode)
NSTEMI-infarkt I21-I22
Nyfødt barn Z38, se også egen Kodeveiledning
Nyfødt påvirket av svangerskap, fødsel og forløsning P00-P04
Nyrearteriestenose N28, Q27
Nyrebekkenbetennelse N10-N12
Nyrecyster N28, Q61
Nyrekreft C64
Nyresten N20-N23
Nyresvikt, akutt N17
Nyresykdom, kronisk N18
Nystagmus H55
Nærsynthet H52
Nøytropen feber D70, R50 (tilleggskoder), se også
Kodeveiledning
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Nøytropeni D70
O
Observasjon Z03, se også Kodeveiledning
Obsessiv-kompulsiv lidelse F42
Obsterisk skade O71
Obstipasjon K59
Obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks N13
Okklusjon, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66
Oliguri R34
Omfalitt, nyfødt P38
Onkocerkiasis B73
Ooforitt N70
Opiat, misbruk F11
Opiatabstinens F11
Opioidforgiftning F11
Oppkast R11
Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen
sykehistorie, og opplysninger om visse forhold som har
betydning for helsetilstanden Z80-Z99
Optikusnevritt H46
Oral herpes simplex infeksjon B00
Oral lichen planus L43
Orbita, sykdom H00-H06
Orfvirussykdom B08
Orgasmeforstyrrelser F52
Orkitt N45
Ormesykdom B68-B83
Orofarynkskreft C10
Ortostatisk hypotensjon I95
Ortostatisk proteinuri N39
Osgood-Schlatters sykdom M92
Oslers sykdom I78
Osteochondritis dissecans M93
Osteogenesis imperfecta Q78
Osteokondrodysplasi Q77
Osteokondrom D16
Osteokondropati, annen M93
Osteokondrose, juvenil M91-M92
Osteomalasi, voksne M83
Osteomyelitt M86
Osteonekrose M87
Osteopetrose Q78
Osteoporose M80-M82
Otitis externa H60
Otitis media H65-H67
Otosklerose H80
Ovarial dysfunksjon E28
Ovarialcyste N83, Q50
Ovarialkreft C56
Ovarie, sykdom N83
Overaktiv blære N32
Overarm, skade S40-S49
Overdose F10-F19
Overernæring E65-E68
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Overflateskade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Overflatisk tromboflebitt I80
Overspising F50
Overtidig barn P08
Overtidig svangerskap O48
Overvekt E66
Oxyuriasis B80
P
Pagets syndrom M88
Palliativ behandling Z51, se også egen Kodeveiledning
Palpebra, sykdom H00-H06
Palpitasjon R00
Pancreas, sykdom K80-K87
Panikklidelse F41
Pankreaskreft C25
Pankreatisk pseudocyste K86
Pankreatitt, akutt K85
Pankreatitt, kronisk K86
Pannebihulebetennelse J01
Papuloskvamøs lidelse L40-L45
Parafimose N47
Parakoksidioidomykose B41
Paralyse G80-G83
Paralytisk ileus og tarmobstruksjon K56
Paranoid lidelse F20-F29
Paranoid psykose F22
Paraplegi G82 (tilleggskode)
Parapsoriasis L41
Parasittisme i tarm, uspesifisert B82
Parasittsykdom, uspesifisert B89
Parasomnier hos barn F51
Paratyfoidfeber A01
Parestesier, uspesifisert R20
Parkinsonisme, sekundær G21
Parkinsons sykdom G20, G22
Paroksysmal takykardi I47
Paronykia L03
Parotitis epidemica B26
Pataus syndrom Q91
Patellabrudd S82
Patellaluksasjon S83
Patellar tendinopati M76
Patellofemoral artrose M22
Patellofemoralt syndrom M22
Pedikulose B85
Pemfigoid L12
Pemfigus L10
Penis, andre forstyrrelser N48
Peniskreft C60
Penisskader S38
Peptic ulcer disease K25-K27
Perforasjon, trommehinne H72
Perforerende øyeskader S05
Perianal abscess K61
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Periapikalt vev, sykdom K04
Perifer arteriell sykdom I70
Perifer karsykdom I70-I79
Perifere nevropatier G60-G64
Perikarditt, akutt I30
Perikoronitt K05
Perinatalperioden, infeksjon P35-P39
Perinealrift, under forløsning O70
Periodisk feber-syndrom hos barn D89
Periodontitt K05
Perioral dermatitt L71
Periteoneum, sykdom K65-K67
Peritonitt K65
Peritonsillær abscess J36
Pernisiøs anemi D51
Peroneusparese G57
Persisterende ductus arteriosus P29, Q25
Persisterende truncus arteriosus Q20
Personlighetforstyrrelse, av skade F07
Personlighetforstyrrelse, voksen F60-F69
Pest A20
Pharyngitt, akutt J02
Pharyngitt, kronisk J31
Phlebitis Se Flebitt
Phtiriasis B85
Pigmenteringsforstyrrelse L81
Pigmentnevus D22
Pilonidalcyste L05
Pilonidalsykdom L05
Pingvekula H11
Pinta A67
Piriformissyndromet M54
Piskemark B79
Pityriasis alba L30
Pityriasis rosea L42
Pityriasis versicolor B36
Placenta accreta O43, O73
Placenta praevia O44
Placenta, dysfunksjon O43
Placenta, retinert O73
Plantar fasciitt M72
Plattfot M21, Q66
Pleura, sykdom J90-J94
Pleuraeffusjon J90-J91
Pleuraplakk J92
Pleuravæske Pleuravæske kodes ikke ved
f.eks. hjertesvikt
Pleuravæske, ved pleuritt J90
Pleuritt A15, J90, R09
Plexus brachialis, skade S14
Plexus brachialis, sykdom G54, P14, Q07
Plutselig spedbarnsdød R95
Pneumocystis pneumoni B59
Pneumocytose B59
Pneumokoniose J60-J65
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Pneumoni J09-J18, les også eksklusjoner til disse kodene
Pneumotoraks J93
Poland syndrom Q79
Poliomyelitt, akutt A80
Poliomyelitt, følgetilstand B91
Polyarteritis nodosa M30
Polyartropatier, inflammatoriske M05-M14
Polyartrose M15
Polycystisk ovariesyndrom E28
Polycystiske cystenyrer Q61
Polycythaemia vera D45
Polydaktyli Q69
Polyglandulær dysfunksjon E31
Polyhydramnion O40
Polymyalgi M35
Polymyositt M33
Polynevropati G60-G64
Polypp, kolorektal K62-K63, D12
Polypp, kvinnelige kjønnsorganer N84
Polyuri R35
Pompholyx L30
Popliteustendinopati M76
Porfyrin, forstyrrelse E80
Portvenetrombose I81
Posisjonell hodeskjevhet M95
Postherpetisk nevralgi B02
Postinfarktsyndrom I24
Postpoliosyndrom G14
Poststreptokokk sykdom I00-I02, N00
Posttraumatisk stresslidelse F43
Posttrombotisk syndrom I87
Postural hypotensjon I95
Prader-Willi syndrom Q87
Preeklampsi O11, O14
Preinvasivt karsinom D00-D09
Preinvasivt melanom D03
Prematur ejakulasjon F52
Prematuritet P07, se også Kodeveiledning
Premenstruelt syndrom N94
Prenatal diagnostikk Z36, se også egen
Kodeveiledning
Presbyopi H52
Prevensjonstiltak Z30
Priapisme N48
Primær biliær cirrhose K74
Primær dysmenoré N94
Primær skleroserende kolangitt K83
Prionsykdom A81
Prolaps, mellomvirvelskive M50-M51, se også
Kodeveiledning
Prostata, sykdom N42
Prostatahyperplasi N40
Prostatakreft C61
Prostataobstruksjon, benign N40
Prostatitt N41
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Proteinuri, isolert R80
Proteinuri, isolert, med spesifisert morfologisk lesjon N06
Proteinuri, under svangerskap O12
Protese, tilpasing og justering Z44
Protozosykdom B50-B64
Protozosykdom i tarmkanalen A06-A07
Prurigo L28
Pruritus L29
Pseudohermafrodittisme Q56
Psoas abscess K65, M60
Psoriasis L40
Psoriasisartritt L40
Psykisk lidelse, organisk F00-F09
Psykisk lidelse, psykoaktive stoffer F10-F19
Psykisk utviklingshemming F70-F79
Psykose, akutt og forbigående F23
Psykososiale forhold, problemer Z55-Z65
Pterygium H11
PTSD F43
Pubertet, for tidlig E30
Pubertetsforstyrrelse E30
Pulled elbow S53
Pulmonal atresi Q22
Pulmonal hjertesykdom I26-I28
Pulmonal hypertensjon I27
Pulmonalklaffefeil I37
Pulpa, sykdom K04
Punksjon, traumatisk Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Purin, forstyrrelse E79
Purpura D65-D69
Pustulosis palmoplantaris L40
Pylorusstenose K31, Q40
Pyoderma gangrenosum L88
Pyogent granulom K06, K13, L98
Pyotoraks J86
Pyrimidin, forstyrrelse E79
Q
Q-feber A78
Quadricepsskader S76
R
Rabies A82
Radioaktiv stråling, uspesifiserte skader T66
Radiodermatitt L58
Radiusbrudd S52
Rakitt E55, E83, N25
Rastløse ben G25, O26
Raynauds fenomen I73
Reaktive artritter M02-M03
Reduksjonsdefekter i ekstremitet Q71-Q71
Refleksdystrofi M89
Refleksmediert synkope R55
Regnbuehinne, sykdom H15-H22
Rehabilitering Z50, se også egen
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Kodeveiledning
Rekonvalesens Z54
Rektalblødning K62
Reproduksjon, problemer Z31
Reproduksjonsspørsmål Z30-Z39
Residiverende spontanaborter O03
Resistens, antiobiotika U80-U89
Respirasjonsbesvær, nyfødt P22
Respirasjonssvikt J96, se også Kodeveiledning
Respiratorisk distressyndrom, voksne J80
Respiratorisk forstyrrelse i perinatalperioden P20-P29
Retina, sykdom H30-H36
Retinitis pigmentosa H35
Retinoblastom C69
Retinopati H35
Retroperitoneal fibrose N13
Retts syndrom F84
Reumatisk feber, akutt I00-I02
Reumatisk hjertesykdom, kronisk I05-I09
Reumatoid artritt M05-M06
Rhabdomyolyse M62, T79
Rhinitis Se også Rinitt
Rhinitis sicca J31
Ribbensbrudd S22
Rickettsiose A75-A79
Rier, falske O47
Rift Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Ringorm B35
Rinitt, allergisk J30
Rinitt, kronisk J31
Rinitt, vasomotorisk J30
Rosacea L71
Rosen A46
Rotatorcuff-skade M75, S46
Rotavirusinfeksjon A08
Rottebittfeber A25
RS bronkiolitt J21
Rubella B06
Ruptur Finn aktuell anatomisk
region i S00-S99
Rus (misbruk) F10-F19
Rutinekontroll, spesiell befolkningsgruppe Z10, se også
Kontroll
Rygglidelse M40-M54
Ryggmarg, skade G82, S14, S24, S34, T91
Ryggskade, nedre del S30-S39
Ryggsmerte M54
Ryggsyndrom med/uten smerteutstråling M54, se også
Kodeveiledning
Ryggsøyle, sykdom M45-M49
Røde hunder B06
S
Salmonellose A02
Salpinges, sykdom N83
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Salpingitt N70
Sarcoma Kaposi C46
Sarcoma uteri C54
Sarkoidose D86
Sarkomer Se Svulst, ondartet
SARS U04
Scarlatina A38
Scheuermanns sykdom M42
Schistosomiasis B65
Schizoaffektive lidelser F25
Schizofreni F20-F29
Schizotyp lidelse F20-F29
Sclera, sykdom H15-H22
Scoliosis M41
Screening, populasjonsbasert Z11-Z13
Seboréisk dermatitt L21
Seboréisk keratose L82
Seboroiske vorter L82
Sedativa, misbruk F10-F19
Seksuell dysfunksjon, ikke organisk F52
Seksuelle dysfunksjoner F52, N48, N94
Seksuelle forhold, rådgivning Z70
Seksuelle smertetilstander F52, N94
Seksuelt overførbare infeksjoner A50-A64
Sekvele Se Følgetilstand
Sekvele etter skade og annen ytre årsak Y85-Y89 (årsakskode)
Selenmangel E59
Selvmordsforsøk X6n (årsakskode)
Selvskade X6n (årsakskode)
Sene, forstyrrelse M65-M68
Sene, skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Senehinne, sykdom H15-H22
Seneskjedebetennelse M65
Senilitet R54
Sensyfilis A52
Sentralvenetrombose H34
Sepsis R57, R65. Brukes som tilleggskoder ved kjent
utgangspunkt. Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS
og sepsis.
Sepsis, annen bakteriell A41, gitt ukjent utgangspunkt
Sepsis, barseltid O85
Sepsis, streptokokk A40, gitt ukjent utgangspunkt
Septumperforasjon (nese) J34
Sequelae Se Følgetilstand
Seropositiv reumatoid artritt M05
Serotoninergt syndrom G98, T4n
Serøs coxitt M65
Seteleie O32
Sfenoidalsinusitt J01
Sfingolipidmetabolisme, forstyrrelse E75
Sfinkterskade ved vaginal forløsning O70
Shaken baby syndrom T74
Shigellose A03
Sialoadenitt K11
Sialolithiasis K11
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Sicca-syndrom M35
Sigdcelleanemi D57
Silbensbihulebetennelse J01
Sinding Larsens sykdom M76
Sinkmangel E60
Sinus caroticus syndrom G90
Sinusitt, akutt J01
Sinusitt, kronisk J32
SIRS R65, se også egen kodeveiledning
for koding av
SIRS og sepsis Sjette barnesykdom (exanthema subitum) B08
Sjokk, uspesifisert R57, les også eksklusjoner til denne koden
Sjögrens syndrom M35
Skabb B86
Skade, hode S00-S09
Skade, hals S10-S19
Skade, toraks S20-S29
Skade, buken S30-S39
Skade, skulder og overarm S40-S49
Skade, albue og underarm S50-S59
Skade, håndledd og hånd S60-S69
Skade, hofte og lår S70-S79
Skade, kne og legg S80-S89
Skade, ankel og fot S90-S99
Skade, medisinsk og kirurgisk prosedyre Y60-Y69 (årsakskode)
Skade, svikt ved medisinsk utstyr Y70-Y82 (årsakskode)
Skadetyper, andre X6n-Y3n (årsakskode)
Skafoideumbrudd S62
Skallethet, mannlig L64
Skarlagensfeber A38
Skjelettmetastaser C79
Skjeling, annen H50
Skjeling, øyemuskellammelse H49
Skjev penis Q55
Skjoldbruskkjertelfunksjon, forstyrrelse E00-E07
Skleritt H15
Skolemistilpasning Z55
Skoliose M41
Skrumpnyre, uspesifisert N26
Skulder, skade S40-S49
Skulderlidelse M75
Skulderluksasjon S43
Skuldertendinopatier M75
Skvamøse intraepiteliale lesjoner D06, N87
Slag (hjerneslag), uspesifisert I64
SLE M32
Slimpose, sykdom M71
Smerte, buk og bekken R10
Smerte, kvinnelige kjønnsorganger og menstruasjonssyklus N94
Smerte, svelg og bryst R07
Smerte, uspesifiert R52
Snapping triceps M77
Snive A24
Snorking R06
Soleksem L56
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Solforbrenning L55
Solutløst keratose L57
Somatoform lidelse F45
Somnolens R40
Soppsykdom B35-B49
Sosial fobi F40
Sosialt miljø, problemer Z60
Sosioøkonomiske forhold Z55-Z65
Sparganose B70
Spasme R56
Spastisitet R25
Spedalskhet A30
Spedbarnskolikk R10
Spenningshodepine G44
Spermatocele N43
Spermiegranulom N49
Spilleavhengighet F63
Spina bifida Q05
Spinal osteokondrose M42
Spinalstenose M48
Spinocellulær cancer C44
Spiroketsykdom A65-A69
Spiseforstyrrelse F50
Spiserør, sykdom K20-K31
Spiserørskramper K22
Spiserørskreft C15
Splenomegali, uspesifisert R16
Spolorminfeksjon B77
Spondylartropatier M02, M07, M08, M13, M45
Spondylolisthese M43, Q76
Spondylose M47
Spontan pneumotoraks J93
Spontan vaginal fødsel Z37
Spontanabort O03
Sporotrikose B42
Spyttkjertel, sykdom K11
Stafylokokk B95 (tilleggskode)
Stafylokokk hudsykdom L00
Stamming F98
Status epileptikus G41
Status, etter inngrep Z93-Z98
STEMI-infarkt I21-I22
Stemmebånd, annen sykdom J38
Stemmebåndsdysfunksjon J38
Stemmeforstyrrelser R49
Stemningslidelse F30-F39
Stenose, precerebral arterie og hjernearterie I65-I66
Stensykdom i urinveiene N20-N23
Stikksår Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Stiv stortå M20
Stivkrampe A33-A34
Stomatitt K12
Strabisme H50
Streptokokk B95 (tilleggskode)
Streptokokkhalsinfeksjon J02-J03
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Streptokokksepsis A40
Stressbrudd M48, M84
Stressinkontinens hos kvinner N39
Strongyloidiasis B78
Struma, ikke-toksisk E04
Struma, jodmangelrelatert E01
Strupebetennelse Se Laryngitt
Strålebehandling Kodes med prosedyrekoder, se egen
Kodeveiledning
Strålelegeme, sykdom H15-H22
Stråleskader Se utfyllende liste i egen
Kodeveiledning
Stråleskadet tarm K52
Strålingsrelatert lidelse i hud og underhud L55-L59
Stupor R40
Støyskade H83
Subaraknoidalblødning I60
Subclavian steal-syndrom G45
Subcutis-infeksjon L00-L08
Subduralt hematom, kronisk I62, S06
Subfrenisk abscess K65
Subileus K56, K59
Subluksasjon Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Subskapularistendinopati M75
Sukkersyke E10-E14
Supraspinatustendinopati M75
Supraventrikulær takykardi I47
Svaksynthet H53, H54 (tilleggskode)
Svangerskap, bekreftet Z32-Z33
Svangerskap, høyrisiko Z35
Svangerskap, overtidig O48
Svangerskap, ufullendt utfall O00-O08
Svangerskapsavbrudd O04-O06, se også egen
Kodeveiledning
Svangerskapsbrekninger O21
Svangerskapsdepresjon O99
Svangerskapsdiabetes O24
Svangerskapsforgiftning O12-O15
Svangerskapshypertensjon O13
Svangerskapskontroll Z34-Z35, se også egen
Kodeveiledning
Svangerskapspemfigoid O26
Svangerskapsødem O12
Svettekjertel-lidelse L74-L75
Svimmelhet R42
Svimmelhetssyndrom H82
Svinerosen A26
Svinn Se atrofi
Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial D37-D48.
Disse kodene skal bare brukes på bakgrunn av svar fra patolog
Svulst, godartet D10-D36
Svulst, ondartet. Se også egen kodeveiledning for koding av
ondartete svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial.
Finn aktuell anatomisk region i listen under
C00-C14 Leppe, i munnhule og i svelg
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C15-C26 Fordøyelsesorganer
C30-C39 Åndedrettsorganer og intratorakale organer
C40-C41 Knokler og leddbrusk
C43-C44 Malignt melanom og i hud
C45-C49 Mesotel og bløtvev
C50 Bryst
C60-C63 Mannlige kjønnsorganer
C64-C68 Urinveier
C69-C72 Øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet
C73-C75 Skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler
C76-C80 Metastaser, ufullstendig angitt eller uspesifiserte
C81-C96 Lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
C97 Multiple primære med forskjellige utgangspunkter
Se eventuelt:
Carcinoma in situ (D00-D09)
Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial (D37-D48)
Godartet svulst (D10-D36)
Sydenhams korea I02
Syfilis A50-A53
Sykehistorie, opplysninger Z80-Z99
Syk-sinus-syndrom I49
Symptom og tegn, sirkulasjons og åndedrettssystemet R00-R09
Symptom og tegn, fordøyelsessystemet og buken R10-R19
Symptom og tegn, hud og underhudsvev R20-R23
Symptom og tegn, muskelskjelettsystemet R25-R29
Symptom og tegn, nervesystemet R25-R29
Symptom og tegn, urinveiene R30-R39
Symptom og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon,
emosjonell, tilstand og atferd R40-R46
Symptom og tegn, tale og stemme R47-R49
Symptom og tegn, generelt R50-R69
Syndaktyli Q70
Synkope R55, les også eksklusjoner til denne koden
Synovial osteokondromatose M67
Synovialhinne, forstyrrelse M65-M68
Synovitt M65
Synsforstyrrelse H53
Synsnervebetennelse H46
Syre-base forstyrrelse E87
Syringomyeli G95
Systemisk atrofi i sentralnervesystemet G10-G14
Systemisk bindevevssykdom M30-M36
Systemisk inflammatorisk responssyndrom R65
Systemisk lupus erythematosus M32
Systemisk sklerose M34
Søvnapné syndrom G47, se også egen Kodeveiledning
Søvnforstyrrelse G47
Søvnforstyrrelse, ikke-organisk F51
Søvnløshet G47
Sår, diabetisk E10-E11
Sår, duodenum K26
Sår, magesekk K25
Sår, spiserør K22
Sår, tolvfingertarm K26
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Sår, åpent, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Sårinfeksjoner L08, T84
T
T/NK-cellelymfomer, modne C84
Taeniasis B68
Takykardi, paroksysmal I47
Talassemi D56
Taleforstyrrelser, uspesifisert R47
Talgcyste L72
Tann, retinert K01
Tannkaries K02
Tannkjøttbetennelse K05
Tannråte K02
Tannskade S02-S03
Tannutvikling og -frembrudd, forstyrrelse K00
Tarminfeksjon A00-A09
Tarminvaginasjon K38, K56
Tarmiskemi K55
Tarmobstruksjon K56
Tarmsykdom K35-K63
Tarmsykdom, infeksiøs A00-A09
Tarsal tunnel-syndrom G57
TBK-skade S69
Tegn Se Symptomer og tegn
Temperaturregulering hos foster og nyfødt P80-P83
Temporalarteritt M35
Tendinopatier, ankel og legg M76
Tennisalbue M77
Tenosynovitt M65
Tensjonshodepine G44
Tensjonspneumotoraks J93
Testikkelkreft C62
Testikkeltorsjon N44
Testikulær dysfunksjon E29
Testisretensjon Q53
Tetanus A35
Tetraplegi G82 (tilleggskode)
Thorax, skade S20-S29
Thrombosis Se Trombose
Thymom C37, D15
Thymus, sykdom E32
Thyreoidea, forstyrrelse E00-E07
TIA G45
Tiaminmangel E51
Tibialis posterior dysfunksjon M20
Tibialis posteriorsyndrom M76
Tibiaperiostitt M76
Tics F95
Tietzes syndrom M94
Tilbakefallsfeber A68
Tilleggskoder, infeksiøs agens B95-B98
Tilleggskoder, årsakskode V0n-Y98
Tilpasning og justering av andre hjelpemidler Z46
Tilpasningsforstyrrelse F43
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Tinea B35
Tinnitus H93
Tobakk, misbruk F10-F19
Todelt patella Q74
Toksisk epidermal nekrolyse L54
Toksisk sjokk syndrom A48
Toksisk virkning av stoff T51-T65
Toksoplasmose B58
Tolvfingertarm, sykdom K20-K31
Tonsillehypertrofi J35
Tonsillitt, akutt J03
Torticollis G24, M43, P15, Q68
Tourettes syndrom F95
Toxoplasmose B58
Trakeitt, akutt J04
Trakeobronkial, skade S27
Trakom A71
Traktbryst Q67
Transportulykke V0n-V99 (årsakskode)
Transportulykke på land, annen V80-V89 (årsakskode)
Transportulykke på sjøen V9s (årsakskode)
Transportulykke, i luften og i rommet V9t (årsakskode)
Transportulykke, annen V98-V99 (årsakskode)
Transposisjon av de store arterier Q20
Traumatisk amputasjon Finn aktuell anatomisk region i S00S99
Traume Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Tremor, uspesifisert R25
Tretthet R53, les også eksklusjoner til denne koden
Tretthetssyndrom F48
Tricepstendinopati M77
Trigeminusnevralgi G50
Triggerfinger M65
Trikinose B75
Trikomonasinfeksjon A59
Trikotillomani F63
Trikuriasis B79
Trikuspidalklaffefeil, ikkereumatisk I36
Trikuspidalklaffsykdom, reumatisk I07
Trisomier Q92
Trokanterbursitt M70
Trombocytopeni D69
Trombocytose D47
Tromboemboli under svangerskap O22
Tromboflebitt I80
Tromboflebitt, intrakranial og intraspinal G08
Trombose, arterie I74
Trombose, vene I82
Trombotisk trombocytopenisk purpura M31
Trommehinneruptur H72, S09
Trykkskade, barotraume T70
Trykkskade, liggesår L89
Trykksår L89
Trypanosomiasis, afrikansk B56
TTP M31
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Tuba auditiva betennelse H68
Tuba auditiva, obstruksjon H68
Tuberkulose A15-A19
Tuberkulose, følgestilstand B90
Tuberøs sklerose Q85
Tubulointerstitiell nefritt N10-N12
Tubulointerstitiell nyresykdom N10-N16
Tubulær funksjon svekket N25
Tularemi A21
Tumor Se Svulst
Tunge, sykdom K14
Tungiasis B88
Tungpustenhet R06
Turistdiaré A09
Turners syndrom Q96
Tvangslidelse F42
Tverrleie O32
Tyfoidfeber A01
Type 1-diabetes E10
Type 2-diabetes E11
Tyreoideakreft C73
Tyreoiditt E06
Tyreotoksikose E05
Tørrhetssyndrom M35
Tåbrudd S92
Tåreapparat, sykdom H00-H06
Tåreveisstenose/atresi spedbarn Q10

Uretrasyndrom N34
Uretritt N34
Urgeinkontinens hos kvinner N39
Urininkontinens N39, R32
Urinorgan, skade S37
Urinprøve, positive funn R80-R82
Urinretensjon R33
Urinrørsstriktur N35
Urinsyregikt M10
Urinveier, symptomer R39
Urinveisinfeksjon N10-N11, N30, N34
Urinveissykdom N00-N39
Urolithiasis N20-N23
Urosepsis Kode for aktuell type UVI + R57 eller R65
Se også egen Kodeveiledning for koding av SIRS og sepsis.
Uroteliale svulster i øvre urinveier C65-C66
Urticaria L50
Uterinblødning N92-N93
Uterus, inflammatorisk sykdom N71
Utflod, fra urinrøret R36
Utoverskjeling H50
Utredning Z00-Z13
Utslett L20-L30, R21
Utviklingsforstyrrelse F80-F89
Uveitt B00, H20
Uvelhet R53
UVI N10-N11, N30, N34
UVI, svangerskap O23

U
Ufrivillige bevegelser R25
Ufruktbarhet, kvinne/mann N97, N46
Ukomplisert fødsel levendefødt barn Z37
Ulcerøs kolitt K51
Ulcus duodeni K26
Ulcus oesophagi K22
Ulcus ventriculi K25
Ulnabrudd S52
Ulnarisnevropati G56, S44, S54, S64
Ulykke V0n-X59 (årsakskode)
Ulykke, transport V0n-V99 (årsakskode)
Ulykke, andre (ikke transportulykke) W0n-X59 (årsakskode)
Ulykke, ikke-levende mekaniske krefter W2s-W4t (årsakskode)
Ulykke, levende mekaniske krefter W5n-W6n (årsakskode)
Umbilikalhernie K42
Underarm, skade S50-S59
Underarmsbrudd S52
Underernæring E40-E46
Underhud-infeksjoner L00-L08
Underlivsinfeksjon N70-N77
Undersøkelse, etter ulykke eller begjæring Z04
Undersøkelser, uten diagnose eller symptom Z00
Unormal urinprøve R80-R82
Unormale hvite blodceller D70-D72, R72
Uretraskader S37
Uretrastriktur N35
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V
Vagina, betennelse N76
Vaginakreft C52
Vaginitt N76
Vaksinasjon Z23-Z27
Vannavgang, for tidlig O42
Vannhode G91
Vannkopper B01
Varicella B01
Varicer, underekstremitet I83
Vasa previa O69
Vaskulitt, hud L95
Vasomotorisk rhinitt J30
Vasovagal synkope R55
Veksthemming hos barn E23, E45, M89, R62
Vekttap R63
Vena cava superior syndrom I87
Vene, sykdom I80-I87
Ventralt brokk K43
Ventriculus, sykdom K20-K31
Ventrikkelkreft C16
Ventrikkelseptumdefekt Q21
Ventrikkeltakykardi I47
Venøs insuffisiens, kronisk I87
Vertebralt kompresjonsbrudd M48, M80
Vertigo R42
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Vesikoureteral refluks N13
Vesikulitt N49
Vestibularisfunksjon, forstyrrelse H81
Vestibularisnevritt H81
Vestnilfeber A92
Vibrio vulnificus B98
Villonodulær synovitt M12
Viral hemoragisk feber A90-A99
Virusencefalitt, overført ved mygg/flått A83-A84
Virushepatitt B15-B19
Virushepatitt, kronisk B18
Virusinfeksjon, hud- og Slimhinnelesjon B00-B09
Virusinfeksjon, sentralnervesystemet A80-A89
Viruskonjunktivitt B30
Virusmeningitt A87
Viruspneumoni J12
Virussykdom A80-B34
Virussykdom, overført ved artropoder og viral hemoragisk feber
A90-A99
Virusvorter B07
Visdomstann, retinert K01
Vitamin B12 mangel E53
Vitamin D-mangel E55
Vitaminmangel, annen E56
Vitiligo L80
Volvulus K56
Von Willebrands sykdom D68
Vorter, viral B07
Vrangforestillingslidelse F24
Vulva, betennelse N76
Vulvakreft C51
Vulvitt N76-N77
Vulvovaginal sårdannelse N77
Vulvovaginitt N76-N77
Væsketap E86

Ø
Ødem, under svangerskap, fødsel, barseltid O10-O16
Ødem, uspesifisert R60, les også eksklusjoner til denne koden
Økonomiske forhold, problemer Z59
ØLI J00-J06
Øre, indre, sykdom H80-H83
Øre, ytre, sykdom H60-H62
Øregang, eksostose H61
Øregang, fremmedlegemer T16
Øregangsfurunkel H60
Øresus H93
Øreverk H92
Ørevoks H61
Øsofagitt K20
Øsofagus, sykdom K20-K31
Øsofagusdivertikkel K22, Q39
Øsofagusperforasjon K22
Øsofagusvaricer I85
Øvre luftveier infeksjon J00-J06
Øvre luftveier, andre sykdommer J30-J39
Øye, skade S05
Øye, sykdom H00-H59
Øyeeple, sykdom H44
Øyehule, skade S05
Øyelokk, sykdom H00-H06
Øyelokkbetennelse H00-H01
Å
Åpent sår, av skade Finn aktuell anatomisk region i S00-S99
Årebetennelse I80-I82, I87
Årehinne, sykdom H30-H36
Åreknute, underekstremitet I83

W
Waldenströms makroglobulinemi C88
Wegeners granulomatose M31
Wernicke-Korsakoff syndrom F10-F19
Whipples sykdom K90
Wilms tumor C64
Wilsons sykdom E83
Wolff-Parkinson-White syndrom I45
WPW I45
Y
Yaws A66
Yersiniose A04, A28
Ytre øre betennelse H60

[OVERSKRIFT]

Z
Zoonoser A20-A28
Zygomykose B46
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