Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 gjeldende fra 1/12019 til 31/12-2019
Direktoratet for e-helse 11/6-2018
Dokumentet inneholder endringer i henhold til WHOs oppdateringsdokumenter/innkomne
forslag fra sektor og egen avdeling, og som anbefales innført fra 2019.
Dokumentet har vært forelagt referansegruppene til møtene 29/5-2018 og 30/5 2018.
Direktoratet har gjort noen få endringer i ettertid.
Datafiler for koderegistre kan lastes ned fra https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11
Ny tekst som legges til vises med blå tekst. Tekst som utgår vises med rød gjennomstrøket
tekst. Test i svart skrift er nåværende tekst i ICD-10.
Nye koder som innføres – WHO-tekst
A92.5 Zika virus disease
Zika NOS
Zika virus:
• fever
• infection
Excl.: congenital Zika virus
disease (P35.4)

Norsk ICD-10
A92.5 Zikavirussykdom
Zika INA
Zikavirus:
• feber
• infeksjon
Ekskl.: Medfødt zikavirussykdom (P35.4)

Ny kode fra WHO, erstatter U06.9
Chronic viral hepatitis
B18 Kronisk virushepatitt
The following fifth-character
subdivisions are for use with
B18.0 Kronisk virushepatitt B med delta-agens
categories B18.0-B18.1 and
Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn:
provided for optional use in a
0 i immuntolerant fase
supplementary character position.
9 i annen og uspesifisert fase
0
immune-tolerant phase
9
other and unspecified phase
Ny frivillig 5-tegnskode. WHO-endring (to nye gyldige
B18.0 Chronic viral hepatitis B with
koder: B18.00, B18.09). Lagt til endringen i begge de
delta-agent
aktuelle kodene for tydeliggjøring
B18.1 Chronic viral hepatitis B without
B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens
delta-agent
Hepatitt B (som skyldes virus) INA
Incl.: Hepatitis B (viral) NOS
Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn:
0 i immuntolerant fase
9 i annen og uspesifisert fase
B18

Ny frivillig 5-tegnskode. WHO-endring (to nye gyldige
koder: B18.00, B18.09). Lagt til endringen i begge de
aktuelle kodene for tydeliggjøring
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Nye koder som innføres – WHO-tekst
G83.6 Upper motor neuron facial
paralysis
Facial palsy (droop) (weakness)
due to upper motor neuron
(UMN) lesion
Excl.:

facial paralysis due to:
• Bell's palsy (G51.0)
• lower motor neuron

Norsk ICD-10
G83.6 Sentral facialisparese
Facialisparese som skyldes lesjon i sentral
nervebane (øvre motornevron)
Ekskl.: facialisparese som skyldes
• Bells parese (G51.0)
• lesjon i perifer nervebane (nedre
motornevron) (G51.0)

(LMN) lesion (G51.0)
Ny kode fra WHO
G90.5 Complex regional pain syndrome G90.5 Komplekst regionalt smertesyndrom type I
type I
Sympatisk refleksdystrofi
Sympathetic reflex dystrophy
Ny kode fra WHO
G90.6 Complex regional pain syndrome G90.6 Komplekst regionalt smertesyndrom type II
type II
Kausalgi
Causalgia
Ny kode fra WHO, erstatter G56.4
G90.7 Complex regional pain syndrome, G90.7 Komplekst regionalt smertesyndrom av annen
other and unspecified type
eller uspesifisert type
Ny kode fra WHO
J98.7 Respiratory infections, not
J98.7 Luftveisinfeksjon, ikke klassifisert annet sted
elsewhere classified
Infeksjon
i
åndedrettsorganene,
ikke
Respiratory (tract) infections not
spesifisert som akutt, kronisk, eller fra øvre
specified as acute, chronic, lower,
eller nedre luftveier
or upper
Ny kode fra WHO
K58.1 Irritable bowel syndrome
K58.1 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig
with predominant diarrhoea
diaré [IBS-D]
[IBS-D]
Ny kode fra WHO
K58.2 Irritable bowel syndrome
K58.2
Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig
with predominant constipation
obstipasjon [IBS-C]
[IBS-C]
Ny kode fra WHO
K58.3 Irritable bowel syndrome with
K58.3 Irritabel tarm-syndrom med blandet
mixed bowel habits [IBS-M]
forstyrrelse i avføringsmønster [IBS-M]

K58.8 Other and unspecified irritable
bowel syndrome
Irritable bowel syndrome NOS
M75.6 Tear of labrum of degenerative
shoulder joint

Ny kode fra WHO
K58.8 Irritabel tarm-syndrom, annet og uspesifisert
Irritabel tarm-syndrom INA
Ny kode fra WHO
M75.6 Labrumruptur i degenerativt skulderledd
Ekskl.: Akutt labrumruptur (S43.4)
Ny kode fra WHO. Eksklusjonsmerknad i hht engelsk
index.
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Nye koder som innføres – WHO-tekst
Norsk ICD-10
P35.4 Congenital Zika virus disease
P35.4 Medfødt zikavirussykdom
Use additional code, if desired, to
Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive
identify any manifestations of
manifestasjoner av medfødt zikavirussykdom
congenital Zika virus disease.
Ny kode fra WHO
R17.0 Hyperbilirubinaemia with
R17.0 Hyperbilirubinemi med icterus, ikke
mention of jaundice, not elsewhere
klassifisert annet sted
classified
Gulsott IKAS
Jaundice NOS
Ny kode fra WHO
R17.9 Hyperbilirubinaemia without
R17.9 Hyperbilirubinemi uten opplysning om icterus,
mention of jaundice, not elsewhere
ikke klassifisert annet sted
classified
Hyperbilirubinemi IKAS
Hyperbilirubinaemia NOS
Ny kode fra WHO
T76 Unspecified effects of external
T76
Uspesifiserte virkninger av ytre årsaker
causes
Merk:
Note: This category is to be used
Denne kategorien er bare til bruk for
in mortality coding to
mortalitetskoding, for å kunne identifisere
identify unspecified effects
uspesifiserte virkninger av ytre årsaker, når
of external causes where
den ytre årsaken ikke er opplysende for
the external cause does not
skadetypen.
indicate the type of injury.
Unspecified effects of:
Uspesifiserte virkninger av:
• assault by unspecified means
• overfall med uspesifisert våpen/gjenstand
• intentional self-harm (suicide)
• villet
egenskade
(selvmord)
med
by unspecified means
uspesifisert metode
Excl.: effect (of):
Ekskl.:
• adverse NEC (T78.-)
• skadevirkninger IKAS (T78.-)
• injury NOS (T14.9)
• uspesifisert skade (T14.9)
• other external causes
• annen ytre påvirkning (T75.-)
(T75.-)
• forgiftning INA (T65.9)
• poisoning NOS (T65.9)
Ny kode fra WHO
Nye koder i norsk ICD-10
H93.25 Auditive prosesseringsvansker (APD)
Ny norsk 5-tegnskode. Forslag fra flere fagmiljøer som utreder og behandler hørselsvansker
P37.50 Medfødt mukokutan candidainfeksjon
Ny norsk femtegnskode. Nyfødtkodene skiller ikke mellom ulike typer medfødt candidiasis.
Munntrøske og alvorlig invasiv infeksjon har samme kode, P37.5. Oppretter femtegnskoder for å
bøte på dette. Ønske fra det nyfødtmedisinske miljøet.
P37.51 Medfødt invasiv candidainfeksjon
Se over.
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Koder som utgår - WHO
G56.4 Causalgia

Norsk ICD-10
G56.4 Kausalgi

K58.0 Irritable bowel syndrome with diarrhoea

WHO-endring. Erstattes av ny kode G90.6
K58.0 Irritabel tarm-syndrom med diaré

K58.9 Irritable bowel syndrome without
diarrhoea
Irritable bowel syndrome NOS

WHO-endring. Erstattes av nye koder i kategori
K58
K58.9 Irritabel tarm-syndrom uten diaré
Irritabel tarm-syndrom INA
WHO-endring. Erstattes av nye koder i kategori
K58
R17 Uspesifisert gulsott (icterus)

Tretegnskategorien får underinndeling og blir
ugyldig som egen kode. Se også tekstendring
under «Andre endringer – WHO».
WHO-endring.
U06 Zikavirussykdom
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for
U06 Zika virus disease
midlertidig tilordning av nye sykdommer med
Note: Codes U00-U49 are to be used by WHO for
usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke
the provisional assignment of new diseases of
koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer.
uncertain etiology. In emergency situations codes
Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her
are not always accessible in electronic systems. The
vil sikre at denne kategorien med
specification of category U06 in the way it is done
underkategorier er tilgjengelig i ethvert
here will make sure this category and the
elektronisk system til enhver tid og at de kan
subcategories are available in every electronic
brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
system at any time and that they can be used upon
U06.0 Bruk av U06.0 for beredskapsformål
instruction by WHO, immediately.
U06.1 Bruk av U06.1 for beredskapsformål
U06.0 Emergency use of U06.0
U06.2 Bruk av U06.2 for beredskapsformål
U06.1 Emergency use of U06.1
U06.3 Bruk av U06.3 for beredskapsformål
U06.2 Emergency use of U06.2
U06.4 Bruk av U06.4 for beredskapsformål
U06.3 Emergency use of U06.3
U06.5 Bruk av U06.5 for beredskapsformål
U06.4 Emergency use of U06.4
U06.6 Bruk av U06.6 for beredskapsformål
U06.5 Emergency use of U06.5
U06.7 Bruk av U06.7 for beredskapsformål
U06.6 Emergency use of U06.6
U06.8 Bruk av U06.8 for beredskapsformål
U06.7 Emergency use of U06.7
U06.9 Uspesifisert Zikavirussykdom Zikafeber
U06.8 Emergency use of U06.8
Zikavirusinfeksjon Zikaencefalitt
U06.9 Zika virus disease, unspecified
R17 Unspecified jaundice

WHO-endring. Kategori U06 settes ut av bruk
Koder som utgår – norske endringer
Z51.50 Behandling ved palliativt senter
Norsk 5.tegnskode. For regler for bruk se årets Kodingsregelverk.
Norsk endring etter ønske fra Helsedirektoratet.
4-tegnskoden Z51.5 skal fremdeles benyttes. Se kodeveiledningen og ISF-regelverket for regler for bruk.
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Andre endringer -WHO
A09.0 Other and unspecified gastroenteritis
and colitis of infectious origin
Catarrh, enteric or intestinal
Diarrhoea:
• acute bloody
• acute haemorrhagic
• acute watery
• dysenteric
• epidemic
Infectious (neonatal) diarrhoea NOS
Infectious or septic NOS/ heamorrhagic
• colitis
• enteritis
• gastroenteritis
Infectious diarrhoea NOS

Norsk ICD-10
A09.0 Annen og uspesifisert gastroenteritt og
kolitt av infeksiøs årsak
Tarmkatarr
Diaré:
• akutt blodig
• akutt hemoragisk
• akutt vandig
• dysenterisk
• epidemisk
• infeksiøs (neonatal) INA
Infeksiøs eller septisk:
• hemoragisk kolitt INA
• hemoragisk enteritt INA
• hemoragisk gastroenteritt INA
WHO-endring. Endring av inklusjonstekst

A52.1 Symptomatic neurosyphilis
Charcot arthropathy† (M14.6*)
Late syphilitic:
• acoustic neuritis† (H94.0*)
• encephalitis† (G05.0*)
• meningitis† (G01*)
• optic atrophy† (H48.0*)
• polyneuropathy† (G63.0*)
• retrobulbar neuritis† (H48.1*)
Syphilitic parkinsonism† (G22*)
Syphilitic (tabetic) arthropathy†
(M14.6*)
Tabes dorsalis
Excl.: Charcot arthropathy (G98†)

A52.1 Symptomgivende nevrosyfilis
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*)
Syfilitisk (tabetisk) artopati † (M14.6*)
Tabes dorsalis
Ekskl.: Charcots ledd (G98†)

G51.0 Bell's palsy
Facial palsy NOS
Facial palsy (droop) (weakness) due to
lower motor neuron (LMN) lesion
Excl.:

facial palsy due to:
• upper motor neuron (UMN)
lesion (G83.6)

WHO-endring. Endring av inklusjons- og
eksklusjonstekst
G51.0 Bells parese
Facialisparese INA
Facialisparese som skyldes lesjon i perifer
nervebane (nedre motornevron)
Ekskl.: facialisparese som skyldes lesjon i
sentral nervebane (øvre motornevron)
(G83.6)
Endring i undertekst. WHO-endring
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Andre endringer -WHO
Norsk ICD-10
G98
Other disorders of nervous system, not G98 Andre lidelser i nervesystemet, ikke
elsewhere classified
klassifisert annet sted
Incl.: Charcot arthropathy†
Inkl.: Charcots ledd† (M14.6*)
(M14.6*)
lidelse i nervesystemet INA
nervous system disorder NOS
Ny inklusjon. WHO-endring
I62.0 Nontraumatic Ssubdural
I62.0 Ikke-traumatisk sSubduralblødning
haemorrhage (acute) (nontraumatic)
(akutt/ikke-traumatisk)
Endring i kodetekst. WHO-endring (Denne er endret i
fulltekstfilen tidligere; endringen for 2019 gjelder derfor
60-tegnsteksten og teksten i FinnKode.)

J06

J22

Acute upper respiratory infections of
multiple and unspecified sites
Excl.: acute respiratory infection
NOS (J22)
influenza virus:
o identified (J09,
J10.1)
o not identified
(J11.1)
respiratory infection NOS
(J98.7)

J06 Akutte infeksjoner i de øvre luftveiene, med
flere og uspesifiserte lokalisasjoner
Ekskl.: akutt luftveisinfeksjon INA (J22)
influensavirus:
o identifisert (J09,J10.1)
o ikke-identifisert (J11.1)
luftveisinfeksjon INA (J98.7)

Unspecified acute lower respiratory
infection
Incl.: Acute (lower) respiratory (tract)
infection NOS
Excl.: upper respiratory infection
(acute) (J06.9)
respiratory infection NOS
(J98.7)

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)
luftveisinfeksjon INA (J98.7)

Chronic lower respiratory diseases
(J40-J47)
Excl.: cystic fibrosis (E84.-)
respiratory infection NOS
(J98.7)

Ny eksklusjon til kategori J06. WHO-endring

Ny eksklusjon til kode J22. WHO-endring
(J40-J47) Kroniske sykdommer i nedre luftveier
Ekskl.: cystisk fibrose (E84.-)
luftveisinfeksjon INA (J98.7)
Ny eksklusjon til kategori (J40-J47). WHO-endring
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Andre endringer -WHO
K29.6 Other gastritis
Giant hypertrophic gastritis
Granulomatous gastritis
Ménétrier disease
Excl.:

with gastro-oesophageal
reflux disease (K21.-)
with Helicobacter pylori
associated chronic gastritis
(K29.5)

Norsk ICD-10
K29.6 Annen spesifisert gastritt
Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriers sykdom
Ekskl.: med gastroøsofageal
reflukssykdom (K21.-)
Eksklusjoner fjernet. WHO-endring

K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, K52.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt
unspecified
og kolitt
…
…
Excl.: colitis, diarrhoea, enteritis,
Ekskl: diaré hos nyfødt (ikke-infeksiøs)
gastroenteritis:
(P78.3)
• infectious (A09.0)
• INA (A09.9)
• unspecified origin (A09.9)
• infeksiøs (A09.0)
functional diarrhoea (K59.1)
• ikke-infeksiøs (P78.3)
neonatal diarrhoea
funksjonell diaré (K59.1)
(noninfective) P78.3):
psykogen diaré (F45.3)
• NOS (A09.9)
kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:
• infectious (A09.0)
• infeksiøs (A09)
• noninfective (P78.3)
• av uspesifisert årsak (A09.9)
psychogenic diarrhoea (F45.3)

Diseases of liver
(K70-K77)
Excl.: haemochromatosis (E83.1)
jaundice NOS (R17.0)
Reye syndrome (G93.7)
viral hepatitis (B15-B19)
Wilson disease (E83.0)

Presisering av koding ved diare høs nyfødt. WHOendring.
(K70-K77) Sykdommer i lever (hepar)
Ekskl.: gulsott INA (R17.0)
hemokromatose (E83.1)
Reyes syndrom (G93.7)
virushepatitt (B15-B19)
Wilsons sykdom (E83.0)
Korreksjon av henvisning til kode i eksklusjonene til
kategorikapittel K70-K77. WHO-endring
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Andre endringer -WHO
M14.6* Neuropathic arthropathy
Charcot or tabetic arthropathy
(A52.1†)
Charcot arthropathy:
• NOS (G98†)
• nonsyphilitic (G98†)
• syphilitic (tabetic) (A52.1†)
Tabetic arthropathy (A52.1†)
Diabetic neuropathic arthropathy
(E10-E14 with common fourth
character .6†)

M89.0 Algoneurodystrophy
Shoulder-hand syndrome
Sudeck atrophy
Sympathetic reflex dystrophy
Excl.: sympathetic reflex dystrophy
(G90.5)

M91

Juvenile osteochondrosis of hip and
pelvis
[See site code at the beginning of this
chapter]
Excl.: slipped upper femoral
epiphysis (nontraumatic)
(M93.0)

Norsk ICD-10
M14.6 * Nevrogen leddaffeksjon
Charcots ledd (A52.1†)
Charcots ledd:
• INA (G98†)
• ikke-syfilitisk (G98†)
• syfilitisk (A52.1†)
Syfilitisk artropati (A52.1†)
Diabetisk nevrogen leddaffeksjon (E10-E14†
med felles fjerde tegn .6†)
Endringer i undertekst. WHO-endring. Tillegg i norsk
versjon i siste parentes for å overensstemme med
engelsk utgave
M89.0 Regionalt smertesyndrom
Sympatisk refleksdystrofi
Skulder-hånd-syndrom
Sudecks atrofi
Ekskl.: sympatisk refleksdystrofi (G90.5)
Endringer i undertekst. WHO-endring
M91 Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og
bekken (pelvis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av
kapitlet
Ekskl: glidning i øvre lårbensepifyse
(ikke- traumatisk) (M93.0)
Endringer i undertekst til kategorien. WHO-endring

O24

Diabetes mellitus in pregnancy
Incl.: in childbirth and the
puerperium
Use additional code, if desired, to
identify any current manifestations of
diabetes mellitus.

O24

Diabetes mellitus under svangerskap
Inkl: under fødsel og i barseltid
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere samtidige manifestasjoner til
diabetes mellitus.

Endringer i undertekst til kategorien. WHO-endring

8

Andre endringer -WHO
P37
Other congenital infectious and
parasitic diseases
Excl.: congenital syphilis (A50.-)
necrotizing enterocolitis of fetus or
newborn (P77)
neonatal diarrhoea:
• NOS (A09.9)
• infectious (A00-A09.0)
• noninfective (P78.3)
ophthalmia neonatorum due to
gonococcus (A54.3)
tetanus neonatorum (A33)

Norsk ICD-10
P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer
Ekskl: diaré hos nyfødt:
• ikke-infeksiøs (P78.3)
• infeksiøs (A00-A09.0)
• INA (A09.9)
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)
Endringer i eksklusjonsmerknad. WHO-endring

Q01

Q02

R17

R95

Encephalocele
Incl.: encephalomyelocele
hydroencephalocele
hydromeningocele, cranial
meningocele, cerebral
meningoencephalocele
Excl.: acquired encephalocele
(G93.5)
Meckel-Gruber syndrome
(Q61.9)
Microcephaly
Incl.: Hydromicrocephaly
Micrencephalon
Excl.: Meckel-Gruber syndrome
(Q61.9)
Use additional code, if desired, to
identify congenital Zika virus
disease.
Unspecified jaundice
Hyperbilirubinaemia, with or without
jaundice, not elsewhere classified
Excl.: neonatal jaundice
(P55.-, P57-P59)
Sudden infant death syndrome
Incl.: sudden (unexplained) (infant)
death (syndrome) under one
year of age
Excl.: sudden (unexplained) (infant)
death (syndrome) age one
year and over (R96.0)

Q01 Encefalocele
Inkl: encefalomyelocele
hydroencefalocele
hydromeningocele, kranielt
meningocele, cerebralt
meningoencefalocele
Ekskl: ervervet encefalocele (G93.5)
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)
Endringer i eksklusjonsmerknad. WHO-endring
Q02 Foster med lite hode
Hydromikrocefali
Mikrencefalon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive
medfødt zikavirussykdom
Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)
Ny undertekst, WHO-endring
R17 Uspesifisert gulsott (icterus)
Hyperbilirubinemi, med eller uten gulsott
(icterus), ikke klassifisert annet sted
Ekskl: gulsott hos nyfødt (P55, P57-P59)
Ny kategoritekst. WHO-endring
R95
Krybbedød
Inkl.: Krybbedød, under ett års alder
Ekskl: Krybbedød, ett år eller eldre (R96.0)
Nye alderskriterier til kategori R95. WHO-endring.
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Andre endringer -WHO
R96.0 Instantaneous death
Sudden unexplained (infant) death
(syndrome) in adult age one year and
over
Excl.: sudden death of known
aetiology (A00.0-Q99.9, U04.9,
V01.0-Y89.9)

Norsk ICD-10

S43.4 Sprain and strain of shoulder joint
Coracohumeral (ligament)
Injury of labrum of the shoulder joint
Rotator cuff capsule

S43.4 Forstuving og forstrekking av skulderledd
Korakohumeralt ligament (ligamentum
coracohumerale)
Rotatormansjett
Labrumskade i skulderledd

R96.0 Plutselig død
Inkl.: Plutselig død uten forklaring hos
voksen
Plutselig død uten forklaring (inkludert
krybbedød) hos person ett år eller eldre
Ekskl.: plutselig død av kjent årsak (A00.0Q99.9, U04.9, V0n-Y98)

Ekskl.: gammel skade eller ruptur i labrum
(M75.6)
Tillegg til undertekst. WHO-endring.
Eksklusjonsmerknad i hht engelsk index.
T75.8 Other specified effects of other
external causes
Effects of:
• abnormal gravitation [G] forces
• weightlessness
Excl.: unspecified effects of external
causes (T76)

T75.8 Andre spesifiserte skadevirkninger av annen
ytre påvirkning
Virkninger av:
• unormale gravitasjonskrefter
• vektløshet
Ekskl.: Uspesifisert virkning av ytre årsaker (T76)
Ny eksklusjonstekst. WHO-endring

T78.9 Adverse effect, unspecified
Excl.: adverse effect of surgical and
medical care NOS (T88.9)
unspecified effects of external
causes (T76)

T78.9 Uspesifisert skadevirkning
Ekskl.: skade som følge av kirurgisk og
medisinsk behandling INA (T88.9)
uspesifisert virkning av ytre årsaker
(T76)
Ny eksklusjonstekst. WHO-endring
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Andre endringer -WHO
X37
Victim of cataclysmic storm
Incl.: blizzard
cloudburst
cyclone
hurricane
monsoon
tidal wave caused by storm
tornado
typhoon
torrential rain
transport vehicle washed off
road by storm
heavy snowfall
Excl.: collapse of dam or man-made
structure causing earth
movement (X36)
transport accident occurring
after storm (V01-V99)
tsunami (X34.1)

Norsk ICD-10

X38

Se over.
WHO-endringer.
- X37 og X38 er i norsk versjon flettet sammen til
samlekode X3n.
Endring av kodetekst på norsk for å få bedre språklig
sammenheng med innholdet i kategorien

Victim of flood
Incl.: flood:
• arising from remote storm
• caused by storm
• of cataclysmic nature arising
from melting snow
• resulting directly from storm
• river
• waters
high water (caused by flood)
Excl.: collapse of dam or man-made
structure causing earth movement (X36)
tidal wave:
• NOS (X39)
• caused by storm (X37)
tsunami (X34.1)

X3n Ulykke og uhell som skyldes naturkrefter og
værfenomen, naturgitt hete og kulde
Inkl.: naturgitt hete og kulde,
solbestråling,
lynnedslag, jordskjelv, vulkanske
krefter, jord- og snøras, snøstorm,
kraftig snøfall, orkan, styrtregn,
monsun, tyfon, flodbølge, tsunami,
kjøretøy skyllet av vei pga storm.
Oversvømmelse forårsaket av storm,
springflo, flomvann i elver og
innsjøer.
Ekskl.: sterk hete og kulde forårsaket av
mennesker (W8n), brann fra
lynnedslag (X0n), fallende tre eller
annen gjenstand pga lynnedslag
(W2s), transportulykker (V0n-V99)
som medfører sammenstøt med snøeller jordras som ikke er i bevegelse
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Kommentert [ØCEH1]: Dette er ikke en gyldig kode uten 4. og
evt. 5 tegn i Norge, derfor er den ikke med i kodelistene.

Andre endringer -WHO

Provisional assignment of new diseases of
uncertain etiology or emergency use
(U00-U49)
...
As of January 1, 2019, Zika virus disease is
classified to A92.5.

Norsk ICD-10
For elektronisk dødsårsaksregister (EDÅR) (som
bruker alle kodene i kapittel XX):
I kode X37 legges disse ordene til i kulepunkter:
Under inklusjoner:
• monsun
• tyfon
• kraftig snøfall
Under eksklusjoner:
• tsunami (X34.1)
I kode X38 legges disse ordene til i kulepunkter under
inklusjoner:
• forårsaket av storm
• springflo
• flomvann i elver og innsjøer
Under eksklusjoner:
• tsunami (X34.1)
(U00-U49) Midlertidig tilordning av nye sykdommer
med usikker etiologi eller for beredskapsformål
Fra 1.januar 2019 klassifiseres zikavirussykdom med
kode A92.5
Ny undertekst i kapittelmerknad. WHO-endring

Andre endringer i norsk ICD-10
D52 Folinsyremangelanemi
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
D52.0 Diettbetinget folinsyremangelanemi
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
D52.1 Legemiddelutløst folinsyremangelanemi
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
D52.8 Andre spesifiserte folinsyremangelanemier
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
D52.9 Uspesifisert folinsyremangelanemi
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
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Andre endringer i norsk ICD-10
D53
Andre mangelanemier
Inkl.: megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller folinsyre
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
E10.- Diabetes mellitus type 1
Ekskl: MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-)
Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)
E11.- Diabetes mellitus type 2
Ekskl: MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-)
Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)
E13.- Andre spesifiserte typer diabetes
Inkl: MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young)
Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)
E43.00 Alvorlig underernæring
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
•Mer enn 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)
•KMI < 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder
• PG-SGA grad C
Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø
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
• Næringsinntak mindre enn halvparten av beregnet behov siste uke ved samtidig
akutte/kroniske inflammasjonstilstander
• PG-SGA grad B
Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø
E46.00 Ernæringsmessig risiko
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
•NRS 2002: sSkår 3 eller mer
•MUST: skår > 2 eller mer
•MNA: Del 1 av fullversjon (long), skår < 11 eller mindre
•MNA Kortform (short), skår 11 eller mindre
•SGA: grad B
•PG-SGA Short form (SF): skår 2 eller mer
•Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2
Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø
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Andre endringer i norsk ICD-10
E53.8 Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer
Mangel på:
• B12-vitamin
• biotin
• cyanokobalamin
• folinat / folinsyre
• pantotensyre
Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk
endring
E89.0 Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer
Hypotyreose etter bestråling
Postoperativ hypotyreose
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer
Hypopituitarisme etter bestråling
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
G56.1 Andre skader lesjoner i nervus medianus
G56.2 SkadeLesjon i nervus ulnaris
G56.3 SkadeLesjon i nervus radialis
G57.0 SkadeLesjon i nervus ischiadicus
G57.2 SkadeLesjon i nervus femoralis
G57.3 SkadeLesjon i nervus peroneus communis
G57.4 SkadeLesjon i nervus tibialis
G57.6 SkadeLesjon i nerve i fotens underside
Oversettelsesfeil. "Lesion" skal oversettes med "lesjon" og ikke med "skade"
G93.8 Andre spesifiserte hjernelidelser
Encefalopati etter bestråling
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
J70.1 Kroniske og andre pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling
Lungefibrose etter bestråling
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
K03.8 Andre spesifiserte sykdommer i tennenes hardvev
Stråleskadet emalje
Sensitivt dentin
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst.
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
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Andre endringer i norsk ICD-10
K10.2 Betennelsestilstander i kjeve
Osteomyelitt (neonatal) i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Osteoradionekrose i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst) i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Ostitt i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Periostitt i kjeve (akutt/kronisk/purulent)
Sekvester i kjeveben
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst eller
legemiddel hvis legemiddelutløst.
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
K52.0 Gastroenteritt og kolitt som skyldes bestråling
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
K62.7 BesStrålingsproktitt
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
O35.6 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet ioniserende
stråling
Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade
Torticollis som skyldes fødselsskade
P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader
Torticollis som skyldes fødselsskade
P39.9 Uspesifisert infeksjon spesifikk for i perinatalperioden
R50.8 Annen spesifisert feber
Feber med frostanfall
Feber med kuldegysninger
Vedvarende feber
Nøytropen feber INA
Lagt til synonym. Norsk endring (FB 207985)
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Andre endringer i norsk ICD-10
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)

Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling.
Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original
(Y83-Y84) Unormal pPasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere
komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade
Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».
Y83 Unormal pPasientreaksjon som følge av kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik
prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade
Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».
Y84 Unormal pPasientreaksjon som følge av annen medisinsk prosedyre (ikke kirurgisk), og
senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade
Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».
Z47.0 Etterbehandling som omfatter fjerning av osteosyntesemateriale
Fjerning av: nagler, plater, skruer, stenger, inkludert implantert korrigerende utstyr
Ekskl: fjerning av utvendig fiksasjonsutstyr (Z47.8)
Lagt til "implantert korrigerende utstyr" i underteksten for å spesifisere at koden bare skal benyttes
for fjerning av materiale som ligger under hud. Originaltekst:
"Z47.0 Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device"
Norsk endring.
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