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FORORD

Den 9. revisjon av International Classification of Diseases (ICD-9) (utarbeidd av Verdens
helseorganisasjon WHO) forelå i bokform i 1977, men forarbeidet går lengre tilbake. I denne norske
utgaven har det derfor vart nødvendig å foreta moderniseringer innenfor den ramme som klassifikasjonens
logiske og innholdsmessige struktur setter.
Den norske utgaven av ICD-8 som ble tatt i bruk i offisiell norsk statistikk fra 1969, ble
utarbeidd med latinsk og norsk tekst på kapitler, aysnitt og tresifferkategorier. Bare

p3 det Nyeste

spesifikasjonsnivaet, det vil si sykdoms- og skadekategorier med firesifret kode, ble det nyttet betegnelser som var de alminnelige i norsk medisinsk miljø, enten de var på latin, norsk eller et fornorsket
latin. I den norske utgaven av ICD-9 er all parallellteksting på norsk og latin slOyfet. Prinsipielt
er bare nyttet de betegnelser som er vanlige i det medisinske miljø.

I enkelte versjoner av ICD-8 ble det tatt i bruk et femte siffer.

I den grad det vil vare

aktuelt å gjøre det samme med ICD-9, har Plan- og systemavdelingen ved Statens institutt for folkehelse
(SIFF) påtatt seg å koordinere arbeidet.
Et stikkordregister blir utgitt i eget hefte.
Den norske utgaven av ICD-9 er utarbeidd av ass. overlege Eystein Glattre PH.D. i samråd med en
arbeidsgruppe og et utvalg av spesialister.
Arbeidsgruppen og spesialistutvalget har omfattet følgende i alfabetisk rekkefølge:
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Forord til revidert utgave 1990
I denne reviderte utgaven av norsk 1CD-9 systematisk del er det i samråd med overlege Ph.D.
Eystein Glattre foretatt en del rettelser av mindre feil og unøyaktigheter i teksten. Rettelser i kapittel V:
Sinnslidelser og i appendix I: Veiledning for klassifikasjon og koding av sinnslidelser er utfOrt i samråd
med førsteamanuensis Alv A. Dahl.
For kodene 279.1, E909 og E910 er det innfort hOyere spesifikasjonsnivå:

s.78 279.10 Akvirert immundefekt syndrom [AIDS]
279.11 Annen cellulær immunsvikt
Di Georges
Nezelofs
Wiskott-Aldrich

syndrom

s.219 E909.0 Snøskred
E909.9 Andre (geologisk betingede naturkatastrofer)
s.219 E910.5 SvOmmebasseng (drukning)
En del koder som feilaktig var utelatt i tidligere utgave, er nå tatt med. I ICD-9 klassifikasjonen
gjelder dette kodene 251.0 og 520.7. I veiledningen for klassifikasjon og koding av sinnslidelser er nå tatt
med beskrivelse for kodene 295.9, 296.8, 296.9, 297.9, 299.9, 300.9, 301.13, 302.9, 307.2 og 308.33.
Statistisk sentralbyrd, Oslo, 10. juli 1990
Arne Oien

Jens-Kristian Borgari

Forord til opptrykk 1993
Det er ikke foretatt noen innholdsmessige endringer ved dette opptrykket av Klassifikasjon av
sykdommer, skader og dødsårsaker, norsk utgave av ICD-9 - Systematisk del fra den reviderte utgaven som
utkom i 1990.
I den reviderte utgaven av 1990 var kodene 373.2 til 373.5 på side 102 desverre falt ut. Dette er
rettet i opptrykket.
I dette opptrykket er kode 251.0 fjernet fra oversikten pd side 37, mens kodene E909.0, E909.9
og E910.5 er kommet til.
Publikasjonen utkommer nå i serien Norges offisielle statistikk.
Forstekonsulent Finn Gjertsen har ledet arbeidet med revisjonen i 1990 og opptrykket i 1993.
Statistisk sentralbyrd, Oslo, 12. august 1993
Svein Longva

Berit Otnes
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1. Innledning
Den internasjonale sykdomsklassifikasjon har lange tradisjoner. Dens forhistorie gr tilbake
til 1853 da William Farr og Marc d'Espine på Den fOrste internasjonale statistiske kongress i BrUssel
ble anmodet om A utarbeide forslag til en internasjonal dedsårsaksliste til bruk i dedelighetsstatistikken.
På neste kongress i Paris i 1855 leverte de hvert sitt forslag til kodeliste. Farrs forslag
hadde følgende hovedinndeling:
Epidemiske sykdommer
Konstitusjonelle sykdommer
Lokaliserte sykdommer etter anatomisk sete
Utviklingsforstyrrelser
Skader
D'Espines forslag bygget derimot på en inndeling etter sykdommenes natur. På grunnlag av forslagene utarbeidet Kongressen et kompromiss på i alt 138 rubrikker som deretter ble antatt. Kodelisten
ble seinere revidert en rekke ganger, siste gang i 1886, i ferste rekke på grunnlag av Farrs forslag.

I 1891 nedsatte Det internasjonale statistiske institutt (etterfelger etter de internasjonale
statistiske kongresser)

en komité, som under Jacques Bertillons

ledelse skulle kamme med forslag til ny

internasjonal klassifikasjon av dødsårsaker. Også dette forslaget, framlagt og godkjent på instituttets mete i Chicago i 1893, var tuftet på Farrs klassifikasjonsstruktur. Seinere har klassifikasjonen
av 1893 blitt revidert i alt ni ganger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år
revisjon i år

1900
1909
1920
1929
1938
1948
1955
1965
1975

I 1946 ble ansvaret for revisjonen av den internasjonale deds3rsaksklassifikasjonen overtatt av
Verdens Helseorganisasjon, som derfor har stått for utgivelsen av sjette og seinere revisjoner. Fra og
med revisjonen av 1948 har klassifikasjonen også omfattet ikke-dødelige sykdommer og går nå internasjonalt under betegnelsen International Classification of Diseases, forkortet ICD etterfulgt av revisjonsnummeret.
Som medlem av Verdens Helseorganisasjon forpliktet Norge seg fra 1. januar 1951 å utarbeide sin
offisielle dedsårsaksstatistikk i samsvar med ICD og de prinsipper og retningslinjer organisasjonen har
vedtatt for dette arbeidet. Fra 1969 har ICD-8 %fart i bruk her til lands.

I 1975 reserverte de nordiske landene seg mot å ta i bruk ICD-9. Man fant det av flere grunner
formålstjenlig å vente på ICD-10 som etter tradisjonen skulle komme i midten av 1980-årene. Det ble
imidlertid etter hvert klart at denne revisjonen ville bli sterkt forsinket og kanskje først kunne tas

i bruk fra midten av 1990-årene. På den tid ville i så fall IC0-8 ha %/art i bruk i narmere 30 år - en
i mange henseender for hey alder for en sykdomsklassifikasjon.
På denne bakgrunn oppnevnte derfor helsedirekteren i 1984 en styringsgruppe for revisjon av
gjeldende norsk sykdomsklassifikasjon. Gruppen hadde følgende sammensetning:
Fagsjef Ottar T. Christiansen,
Helsedirektoratet, formann
Byråsjef Gerd Skoe Lettenstrem,
Statistisk Sentralbyrå, nestformann
Direkter Bodolf Hareide,
Den Norske Lageforening
Sykehussjef Per Roland,
Norske Kommuners Sentralforbund
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Som prosjektleder og sekretær for styringsgruppen ble oppnevnt assisterende overlege Eystein
Glattre ved Kreftregisteret. Styringsgruppen ble gitt som mandat
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framlegge forslag til en Ry hen-

siktsmessig sykdomsklassifikasjon som kunne tas i bruk fra 1986. I arbeidet med dette skulle man legge
til grunn gjeldende internasjonal sykdomsklassifikasjon (En-9), ta hensyn til gjeldende ordninger og
pågående revisjoner i andre nordiske land, og

sA

vidt mulig har for (lye forberedelsene av den tiende

revisjon av Den internasjonale sykdomsklassifikasjon (ICD-10).
En arbeidsgruppe ble utpekt av prosjektlederen, og et utvalg av spesialister ble oppnevnt av
Den Norske Lægeforening. Under arbeidets gang ble dette utvalg forsterket med noen flere representanter for de store spesialistene (se navneliste foran).
Det ble stilt opp følgende prinsipper for arbeidet med den Rye norske sykdomsklassifikasjonen:
1. Norsk utgave av ICD-9 skal så langt som mulig bygge på den internasjonale utgaven (utgitt av
WHO i Geneve i 1977) i så vel innhold som oppbygning og beholde samme kodeverk som denne (se tabell
over avvik). Modernisering og tilpasning til norske forhold skal begrenses til færest mulig avvik og
da bare på tredje og fjerde siffer.
2. Overskrifter på kapitler og aysnitt skal vare på norsk - med norske ord og uttrykk. Kategoriene på tre og fire siffer skal gjennomgående ha de betegnelser som er vanlige i norsk medisinsk
miljø, hva enten disse er latin, fornorsket latin eller norsk. Den norske teksten skal vare bokmål, og
faguttrykkene skal, så langt som mulig, skrives i samsvar med den Ordlisten av (mai) 1985 som er utarbeidet og utgitt av Tidsskrift for Den Norske Lageforening.
3. Den internasjonale utgavens sverd (t) og stjerner (*) beholdes uendret i den norske.
4. Den norske utgaven utarbeides av prosjektleder i samråd med spesialistutvalget og arbeidsgruppen. Styringsgruppen forelegges problemer som oppstår og orienteres om framdriften.

2. ICD-9's hierarkiske oppbygning
ICD-9 er ingen nomenklatur, men et hierarkisk oppbygget system av sykdomskategorier. På laveste spesifikasjonsnivå finner man klassifikasjonens nitten kapitler. På nivået over kommer kapittelavsnittene. Enda et nivå opp finner man kategoriene på tre siffer. Ut over dette har man kategoriene på
fire siffer. Man kan også treffe på femsifferkategorier i visse kapitler (I, III, V, XI og XIII - og i
E-kapitlet).
Eksempel:
Nivå

Kategorinavn

Koder

Kap. VI

Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene

320-389

Avsnitt

Arvelige og degenerative sykdommer i
sentralnervesystemet

330-337

3 siffer

Cerebral devenerasjon som vanligvis viser
seg i barnearene

330

4 siffer

Cerebral lipidose

330.1

5 siffer i visse kapitler - i noen valgfritt

ICD-9 har restkategorier på alle nivåer. PA firesiffernivået finnes de regelmessig med fjerde
siffer .8 og betegnelsen Annet/Andre, og med fjerde siffer .9 og betegnelsen I.n.a.
I eksemplet nedenfor demonstreres ICD-9's oppbygning på tre- og firesiffernivA.
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Eksempel:
Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer

727

727.0 Synovitt og tendosynovitt
727.1 Seneknuter
727.2 Spesifikke bursitter, ofte yrkesbetingede
727.3 Andre bursitter
727.4 Ganglion og cyste i synovialhinne, sene og slimpose
727.5 Synovialhinnerift
727.6 Seneruptur, ikke skadevoldt
727.8 Annet
727.9

I.n.a.

Ser man narmere på oppbygningen av 727.0 Synovitt og tendosynovitt, finner man under selve
kategoribetegnelsen oppført både inklusjoner, subkategorier og synonymer/eponymer samt eksklusjoner.
Rikdommen av synonymer/eponymer i den internasjonale utgaven er forsøkt bevart i den norske.
Eksempel fortsatt:
727.0 Synovitt og tendosynovitt
"Trigger finger"
Spring finger
Digitus saltans
Stenoserende tendosynovitt
de Quervains sykdom
Synovitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.5t)
syfilitisk* (095t)
tuberkulOs* (015t)
Ekskl.: Krystallbetinget (275.4t, 712*)
Ved urinsyregikt (274.0t, 712.0*)

3. Symboler som brukes i ICD-9
De symboler som brukes i denne utgaven av ICD er følgende:
[i, hakeparenteser - som inneholder synonymer, alternative formuleringer, forkortelser eller
forklarende uttrykk.
(), vanlige parenteser - som inneholder supplerende ord og uttrykk som kan forekomme eller ikke
uten at koden derved endres.
kolon - som brukes etter ord eller uttrykk for å tilkjennegi at dette ord eller uttrykk må
forstås i sammenheng med hvert av de ord eller uttrykk som er listet opp etter kolon.
Eksempel: Postvaksinal:
encefalitt
encefalomyelitt
Dette er identisk med: Postvaksinal encefalitt, postvaksinal encefalomyelitt.

1,

klammeparentes - som brukes alternativt med kolon i en del sammenhenger.

Inkl., ovenstående kategori inkluderer - som brukes til å spesifisere subkategorier og annet
som inngår i den kategori Inkl. er oppført under.
Ekskl., ovenstående kategori inkluderer ikke - som brukes til å angi kategorier og diagnoser
som ikke hører inn under den kategori som Ekskl. er oppført under.
I.n.a., ikke narmere angitt, non ultra descriptum.
t, sverd - som brukes til å angi den etiologiske diagnosens kode.
*, stjerne - som brukes til å angi manifestasjonsdiagnosens kode.
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Eksempel:

098.5

Gonokokk-synovitt

727.0

112.4

Candida-lungebetennelse

484.7

250.6

Perifer diabetisk angiopati

443.8

710.2

Keratoconjunctivitis sicca

370.3
■•■••■.......■•■••••••

I alt forekommer det om lag 150 kategorier som både har en sverd- og en stjernekode og følgelig
kan lokaliseres på to forskjellige steder i klassifikasjonen. Det blir overalt opplyst am begge koder.
Måtene dette kan gjøres på framgår av eksemplene nedenfor.
Eksempler:
la.

046.0t Kuru (323.0*)

lb.

320.4* Tuberkuløs meningitt (013.0t)

2a.

074.2t Coxsackiekarditt
Aseptisk myokarditt hos nyfødte (422.0*)
Coxsackie:
endokarditt (421.1*)
myokarditt (422.0*)
perikarditt (420.0*)

2b.

321.7* Meningitt forårsaket av andre og uspesifiserte virus
Arbovirus- (060-066t)
meningitt
Aseptisk i.n.a. (047.9t)
Virus- i.n.a. (047.9t)

3a.

078.5

Cytomegalovirussykdom
Cytomegalovirushepatittt (573.1*)
Spyttkjertel virussykdom

3b.

424.3

Pulmonalklaffefeil
Pulmonal regurgitasjon:
i.n.a.
syfilitisk* (093.2t)

I ICD-9 er det bare opprettet slike dobbeltkoder
- der sykdommens manifestasjon eller komplikasjon representerer et medisinsk problem som normalt tas hånd am av en annen spesialitet,
- der opplysning om både manifestasjon og etiologi forekommer i kategoribetegnelsen, f.eks.
(250.6t), Diabetisk angiopati, (443.8*) og
- der en manifestasjonskategori på tre siffer er inndelt på fire siffer etter etiologi.

4. Klassifikasjon og koding etter ICD-9
Det er nødvendig at den som skal bruke ICD-9 til klassifikasjon og koding gjør seg tilstrekkelig kjent med denne sykdomsklassifikasjonens oppbygning og innhold, dens kodeprinsipper og de arbeidsmåter som gjelder for denne type arbeid.
Man gjør seg vel lettest kjent med oppbygning og innhold am man f6rst ler seg de kapitler
ICD-9 består ay. Dernest skaffer man seg nyttig forståelse ved å gjennomgå kapitlenes aysnitt og tresifferkategorier som er oppført som egen liste. En del kapitler har en innledning som det er nødvendig
å vare kjent med

V, X, XII-XIII, XV-XIX). Man må også sette seg inn i bruken av sekvelekodene,

f.eks. 137-139, komplikasjonskodene, f.eks. 639, og samlekodene i kapittel XVII.
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Man må dessuten vare oppmerksom

pA

aysnitt 797-799 Ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og

død. I kapittel XVII finner man de aysnitt 996-999 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted. Her bør man imidlertid vare oppmerksom på at bivirkninger av medikamenter og andre terapeutiske stoffer skal kodes under kategorier innen 001-799. Koden 995 er bare
for visse bivirkninger som ikke finnes klassifisert noe annet sted.
De alfanumeriske N-kodene i ICD-8 er i ICD-9 blitt erstattet med rene tallkoder i kapittel
XVII. ICD-8's Y-koder svarer til ICD-9's V-koder. Til kapittel V om sinnslidelser hører i 1CD-9 en
veiledning (se Appendix I) som alle leger som arbeider med psykiatrisk diagnosesetting for klassifikasjon og koding etter ICD-9 jevnlig må konsultere. Man bør også vare oppmerksom på at en del firesifferkategorier i det internasjonale kapittel V ikke forekommer eksplisitt i den norske utgaven. De
er brutt ned på to eller flere femsifferkategorier.

I ICD-9 praktiseres prinsippet om multippel koding. Ifølge dette skal f.eks. omfattende eller
multiple skader klassifiseres og kodes som en samling av delskader. For slike skader skal man bare
anvende samlekategorier når enkelthetene am skadens omfang er utilstrekkelig kjent, eller når det for
statistiske formil er hensiktsmessig bare å bruke én kode for skaden. Prinsippet kommer også til
anvendelse når det f.eks. under 331, Annen cerebral degenerasjon, står at man skal bruke tilleggskode
for å identifisere assosiert sinnslidelse.
Mange vil se på dobbeltkodingen etter etiologi (sverd) og manifestasjon (stjerne) som uttrykk
for prinsippet am multippel koding. Her er det imidlertid viktig

A

vare oppmerksom på et annet

sentralt prinsipp: Velger man ikke å dobbeltkode, er det den etiologiske koden - sverdkoden - og bare
den som skal brukes. Av denne grunn er sverdkodene lagt opp slik at man ikke skal miste informasjon
ved å følge dette prinsippet.

5. Arbeidsmåter ved klassifikasjon og koding

A

klassifisere og kode en diagnose etter et hierarkisk oppbygget klassifikasjonssystem som

ICD-9, består først i å finne - på det høyest mulige spesifikasjonsnivå (antall sifre) - den kategori
som ifølge sin betegnelse inneholder den aktuelle diagnosen som element eller subkategori. Deretter
følger kodingen som består i å påfOre den aktuelle diagnosen samme tallkode som kategorien man har
funnet den tilhører. Derved muliggjOres videre databehandling av diagnosen ved hjelp av tallkoden
(diagnosens klassifikasjonsdefinerte 'adresse). Denne klassifisering kan i prinsippet gjøres på flere
måter: De to framgangsmåter som er nummerert a og b nedenfor samt kombinasjoner av disse.
a. Klassifisering fra lavt til høyere spesifikasjonsnivå
Bruker man denne framgangsmåten, finner man først fram til det ICD-9 kapittel som man mener
inneholder den aktuelle diagnosen. Deretter leter man fram aysnittet og tresifferkategorien som etter
sine betegnelser antas å inneholde diagnosen.

så

langt kan man benytte tabellen over klassifikasjonens

kapitler, aysnitt og tresifferkategorier. Der det foreligger fire- og femsifferkategorier, må søkingen
fortsette i selve klassifikasjonen under den fastlagte tresifferkategori. Holdepunkter under denne
søkingen finner man i de opplysninger am inklusjoner og eksklusjoner som finnes angitt. Om man
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skjønner at man er kommet feil, må man gå tilbake til lavere spesifikasjonsniv3 igjen
til det høyeste man er sikker på er riktig - og deretter søke seg fram igjen

pa

narmere bestemt

grunnlag av en revidert

oppfattelse av hvor man skal søke.
Eksempel: Problemet er
fra lavt til

a finne koden for "ruptur av livmor under fødsel" ved hjelp av klassifisering
Were

spesifikasjonsnivå.

a. Man sikter seg straks inn mot kapittel XI Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i
barselseng.
b. Så leter man seg fram til aysnittet Komplikasjoner under fødsel og forløsning.

C.

Man gjennomgår tresifferkategoriene i dette aysnittet og begynner med 660.

d. Man er et øyeblikk innom 664 Fødsel med skade på perineum og vulva, før man stanser opp
ved 665 Andre obstetriske skader.
e.

sa

firesifferkategoriene under 665 og blir til slutt stAende ved kategoMan gjennomsøker
rien Uterusruptur under eller etter fødselen. Den har koden 665.1 som derfor blir koden
for den aktuelle diagnosen.

b. Klassifisering ved hjelp av stikkordregisteret
Ved denne framgangsmåten må man først finne stikkordet som skal sikre inngang til den riktige
kategori. Stikkordet tar man vanligvis fra diagnosebetegnelsen. Dette kan imidlertid by på problemer
når diagnosen som skal klassifiseres, ikke finnes eksplisitt nevnt i klassifikasjonen. Stikkordregisteret til den norske utgaven av ICD-9 består nemlig bare av ord som forekommer i selve klassifikasjonen. Denne metodens brukbarhet er derfor begrenset av stikkordregisterets begrensninger. Om
stikkordet ikke finnes i registeret, må man følgelig skaffe fram et nytt. Vanlig er det å prOve med et
synonym, med et mer omfattende diagnosebegrep som inkluderer den aktuelle diagnosen, med en inklusjonsdiagnose am en slik finnes, eller med et nærtstående sykdomsbegrep som med en viss sannsynlighet fører
en nar opp til det rette sted i klassifikasjonen. Er man kommet i narheten av den sate kategori, kan
man bruke metode 1 til å lete seg fram det siste stykket. I tilfelle av meget sjeldne diagnoser vil et
nyttig hjelpemiddel vare indeksen til den engelske utgaven av ICD-9. Denne har et neget rikholdig
register - også over diagnoser OQ andre typer stikkord som ikke finnes nevnt i selve klassifikasjonen.
Har man lykkes med valg av stikkord, vil stikkordregisteret anvise tallkoden på den søkte kategori. Man må imidlertid slå opp i klassifikasjonen og kontrollere at man er kommet riktig inn i systemet. Dette gjør man ved først å se på selve kategoribetegnelsen og dernest på de inklusjoner og eksklusjoner som eventuelt er nevnt under denne. På de høyeste spesifikasjonsnivåer (4 og 5 siffer) finnes
det noen identiske kategoribetegnelser - med forskjellig plassering/kode i systemet. Eksempler 0
dette er 680.0 og 682.0 samt E890.3 og E891.3. Man må derfor også kontrollere at de overordnede kategoriene er riktige.
I noen tilfeller tror man at man har funnet riktig kategori inntil man leser gjennom de eksklusjoner som anfOres, og oppdager at det er til en av disse man skal. Når opplysningene om in- og
eksklusjoner mangler eller er ufullstendige, er det gode kunnskaper om klassifikasjonens særtrekk og
fallgruver som skal sikre mot feiltakelser.
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I de tilfeller stikkordregisteret kan vise til forskjellige tallkoder, mg man selvsagt velge
den kategori som mest presist dekker den aktuelle diagnosen. Vitiliqo kodes eksempelvis i alminnelighet til 709.0 Dyschromia cutis, i kapittel XII om hudsykdommer. Vitiligo på Oyelokk kodes imidlertid
til 374.5 Degenerative forandringer av Øyelokkene og deres omgivelser, i kapittel VI om Oyesykdommer.
Visse kjemiske staffer kan klassifiseres til kapittel XVII, men ogsg til forskjellige kategorier i E-kapitlet, alt etter am omstendighetene er ulykke, selvmord, bivirkning eller ubestemt.
Svulster me(' samme lokalisasjon har forskjellige koder avhengig av om de er ondartede, godartede, in
situ, med usikker utvikling eller av uspesifisert art.

6. Definisjon av hoveddiagnosen
WHO anbefaler at
- hoveddiagnosen defineres som hovedtilstanden pasienten ble undersøkt og/eller behandlet for
under oppholdet i helseinstitusjonen/ i kontakttiden med helsetjenesten. Om det ikke stilles
noen diagnose, at hovedsymptomet eller hovedproblemet under oppholdet/i kontakttiden skal
defineres som hoveddiagnose.
- journalen for oppholdet/kontakten også angir andre tilstander eller problemer som pasienten ble
undersøkt og/eller behandlet for under oppholdet/i kontakttiden.
- valget av hoveddiagnose alltid gjøres og markeres av ansvarshavende lege, eventuelt annen medisinsk ansvarlig.
Det anføres videre at
- det i journalen alltid bør vare lett for ansvarshavende lege g anfOre hva som etter hans mening
er hoveddiagnosen og hva som er bidiagnoser.
- diagnosene bør vare så utførlige og opplysende som mulig.
- dersom et opphold/en kontakt for en tilstand forlenges på grunn av undersøkelse og/eller behandling for en uavhengig tilstand, som oppdages eller oppstod mens førstnevnte tilstand ble
undersøkt og/eller behandlet, skal den av disse tilstander som forbruker mest medisinske
ressurser vanligvis bli A betrakte som hoveddiagnose.
.

7. Instruks for kodere
Ri.

I de tilfeller der en mindre betydningsfull tilstand eller et tilfeldig problem anfOres som

hoveddiagnose, mens en mer betydningsfull tilstand, typisk for den spesialitet som undersøkte og/eller
behandlet pasienten, anfOres som bidiagnose, skal man kode sistnevnte som hoveddiagnose.
R2.

Om flere tilstander er listet opp i rubrikken for hoveddiagnosen, samtidig som journalen inne-

holder opplysninger som peker mot en bestemt av disse som hoveddiagnose, kodes denne som hoveddiagnose.
Gis det ikke slike opplysninger, kodes den førstnevnte som hoveddiagnose.
R3.

Dm et symptom eller problem anfOres som hoveddiagnose, og dette klart er symptom eller problem

vedrørende en tilstand som diagnostiseres og behandles under oppholdet/i kontakttiden, men anføres som
bidiagnose, kodes likevel sistnevnte som hoveddiagnose.
R4.

I tilfeller der hoveddiagnosen er en generell diagnose samtidig som en annen tilstand med

presise opplysninger om lokalisasjon og sykdommens natur anføres som bidiagnose, skal man kode sistnevnte som hoveddiagnose.
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Klassifikasjonens tresifferkategorier etter kapittel og aysnitt

I. INFEKSIOSE OG PARASITT/RE SYKDOMMER
Infeksjonssykdommer i fdrddyelseskanalen (001-009)
001
002
003
004
005
006
007
008
009

Kolera
Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
Andre salmonellainfeksjoner
Shigellose
Bakteriell matforgiftning
Ameibeinfeksjon/amoebiasis
Annen tarminfeksjon forårsaket av protozoer
Tarminfeksjon forårsaket av andre organismer
Lite spesifiserte tarminfeksjoner
Tuberkulose (010-018)

010
011
012
013
014
015
016
017
018

Primær tuberkulds infeksjon
Lungetuberkulose
Annen tuberkulose i åndedrettsorganene
Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet
Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter

Tuberkulose i knokler og ledd
Tuberkulose i urin- og kjdnnsorganer
Tuberkulose i andre organer
Milimr tuberkulose

Zoonoti ske bakteriesykdommer (020-027)
020
021
022
023
024
025
026
027

Pest
Tularemi
Anthrax
Brucellose
Malleus/snive
Melioidose
Rottebittfeber
Andre zoonotiske bakteriesykdommer

Andre bakteriesykdommer
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041

Spedalskhet/lepra
Andre sykdommer som

Difteri

(030-041)

skyldes

mykobakterier

Kikhoste/pertussis
Streptokokkangina og skarlagensfeber
Rosen/erysipelas
Meningokokksykdom
Stivkrampe/tetanus
Septikemi
Actinomykotiske infeksjoner/strålesoppinfeksjoner
Andre bakteriesykdommer
Bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon ved tilstander klassifisert annet sted
Poliomyelitt og andre ikke-artropod-overfdrte virussykdommer i sentralnervesystemet (045-049)

045
046
047
048
049

050
051
052
053
054
055
056
057

Akutt poliomyelitt
Langsomme virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
Meningitt som fOlge av enterovirus
Andre virussykdommer i sentralnervesystemet
Andre ikke-arbovirus sykdommer i sentralnervesystemet

Virussykdommer med hudutslett
Kopper
Kukopper og beslektede former

(050-057)

Vannkopper/varicella
Zoster (Herpes zoster)
Herpes simplex
Meslinger
Rede hunder
Andre virussykdommer med utslett
Virussykdommer som overfdres ved artropoder (060-066)

060
061
062
063
064
065
066

Gulfeber/febris flava
Dengue
Virusencefalitt overfOrt ved mygg
Virusencefalitt overfOrt ved flått
Virus encefalitt overfOrt ved andre og uspesifiserte artropoder
Hemoragisk feber overfdrt ved artropoder
Andre virussykdommer overfOrt ved artropoder
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Andre sykdommer forårsaket av virus og chlamydier (070-079)
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

Virushepatitt
Hundegalskap
Kusma/parotitis epidemica
Psittakose/ornitose
Spesifikke sykdommer forårsaket av Coxsackievirus
Mononukleose
Trakom
Andre sykdommer i conjunctiva som fdlge av virus og chlamydier
Andre sykdommer som fdlge av virus og chlamydier
Virusinfeksjon ved tilstander klassifisert annet sted og med uspesifisert lokalisasjon
Rickettsiasykdommer og andre sykdommer overfert ved artropoder (080-088)

080
081
082
083
084
085
086
087
088

Flekktyfus overfdrt ved lus
Annen flekktyfus
Rickettsiasykdommer overfOrt ved flått
Andre rickettsiasykdommer
Malaria
Leishmaniasis
Trypanosomiasis/sovesyke
Tilbakefallsfeber
Andre sykdommer overfdrt ved artropoder
Syfilis og andre kjdnnssykdommer (090-099)

090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

Medfddt syfilis
Symptomgivende, tidlig syfilis
Latent, tidlig syfilis
Kardiovaskulmr syfilis
Neurosyfilis
Andre former for sein syfilis med symptomer
Latent, sein syfilis
Annen uspesifisert syfilis
Gonokokkinfeksjoner
Andre kjeinnssykdommer
Andre spirochetesykdommer (100-104)

100
101
102
103
104

Leptospirose
Vincents angina
FrambOsi
Pinta
Andre spirocheteinfeksjoner
Soppsykdommer (110-118)

110
111
112
114
115
116
117
118

Oermatofytose

Andre og uspesifiserte

dermatomykoser
Candidiasis
Coccidioidomykose
Histoplasmose
Blastomykotiske infeksjoner
Andre mykoser
Opportunistiske mykoser
Ormesykdommer (120-129)

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Schistosomiasis [bilharziasis]
Andre trematodesykdommer
Echinokokkinfeksjon
Annen bendelormsykdom
Trikinose
Filariose og dracontiasis
Ancylostomiasis og necatoriasis
Andre ormesykdommer i tarmene
Andre og uspesifiserte ormesykdommer
Tarmparasitter i.n.a.

Andre
130
131
132
133
134
135
136

infeksidse

Toxoplasmose
Trichomoniasis
Lus/pedikulose
Infestasjon med

Andre parasitter

og

parasittere sykdommer (130-136)

midd

Sarkoidose
Andre infeksidse og parasittære sykdommer
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Seinvirkninger av infeksidse og parasittære sykdommer (137-139)
137
138
139

Seinvirkninger av tuberkulose
Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
Seinvirkninger av andre infeksitse og parasittære sykdommer
II. SVULSTER
leppe, I munnhulen og svelget (140-149)

Ondartet svulst
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Ondartet svulst p& leppe
Ondartet svulst I tungen
Ondartet svulst I de store spyttkjertlene
Ondartet svulst I tannkjOttet
Ondartet svulst i munnhulens gulv
Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen
Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget
Ondartet svulst i nasopharynx/nesesvelget
Ondartet svulst I hypopharynx/strupesvelget
Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte lokalisasjoner av leppe, munnhulen og pharynx
Ondartet svulst i forddyelsesorganene og bukhinnen (150-159)

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

spiserOret
magesekken
tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
tykktarmen
endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus
leveren og de intrahepatiske galleganger
galleblæren og de extrahepatiske galleganger
bukspyttkjertelen
bukhinnen og det retroperitoneale vev
andre og lite spesifiserte deler av fordOyelsesorganene og peritoneum

Ondartet svulst i hndedrettsorganene og brysthulens organer (160-165)
160
161
162
163
164
165

Ondartet svulst i nesehulen, mellomOre og bihulene
Ondartet svulst i strupen
Ondartet svulst i luftrdret, bronkier og lunger
Ondartet svulst i lungesekken
Ondartet svulst I thymus, hjertet og mediastinum
Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte deler av Andedrettsorganene og brysthulens
organer
Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst (170-175)

170
171
172
173
174
175

Ondartet svulst i knokler og leddbrusk
Ondartet svulst i bindevev og annet blOtt vev
Ondartet felekksvulst i huden
Annen ondartet svulst i huden
Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner
Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn
Ondartet svulst i urin— og kjdnnsorganene (179-189)

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst
Ondartet svulst

190
191
192

Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon (190-199)
Ondartet svulst i 6ye
Ondartet svulst i hjernen
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/glandula thyreoidea
Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer

193
194
195
196
197
198
199

uspesifisert del av livmoren
livmorhalsen/cervix uteri
morkaken/placenta
livmorkroppen/corpus uteri
eggstokk, eggleder og ligamentum latum
andre og uspesifiserte kvinnelige kjOnnsorganer
prostata
testikkel
penis og andre og uspesifiserte mannlige kjOnnsorganer
urinblæren
nyre og andre og uspesifiserte urinorganer

Ondartet svulst med andre og lite spesifiserte lokalisasjoner
Sekundære og ikke nærmere angitte ondartede svulster i lymfeknuter
Sekunder ondartet svulst i andedrettsorganene og fordOyelsesorganene
Sekundær ondartet svulst med annen spesifisert lokalisasjon
Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon
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200
201
202
203
204
205
206
207
208

Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (200-208)
Non-Hodgkin lymfom
Hodgkins sykdom
Annen ondartet svulst i lymfatisk og histiocytart vev
Multiple myelomer og immunoproliferative svulster
Lymfatisk leukemi
Myeloid leukemi
Monocyttleukemi
Annen spesifisert leukemi
Leukemi av uspesifisert celletype

210
211

Godartede svulster (210-229)
Godartet svulst på leppene, i munnhulen og svelget
Godartet svulst i andre deler av forddyelsesorganene

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Godartet svulst i Andedrettsorganene og brysthulens organer
Godartet svulst i knokler og leddbrusk

226
227
228
229

Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen
Godartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
Hemangiom og lymfangiom
Godartet svulst med annen og uspesifisert lokalisasjon

230

Lipom

Annen godartet svulst i bindevevet og annet bldtvev
Godartet svulst i huden
Godartet svulst i bryst
Myom i livmoren
Annen godartet svulst i livmoren
Godartet svulst i eggstokken
Godartet svulst i andre kvinnelige kjOnnsorganer
Godartet svulst i mannlige kjOnnsorganer
Godartet svulst i nyren og andre urinorganer
Godartet svulst i dyet
Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet

Carcinoma in situ (230-234)
Carcinoma in situ i forddyelsesorganene

231
232
233
234

Carcinoma
Carcinoma
Carcinoma
Carcinoma

in
in
in
in

situ
situ
situ
situ

235
236
237
238

Svulster
Svulster
Svulster
Svulster

239

Svulster av uspesifisert art (239)
Svulster av uspesifisert art

i åndedrettsorganene
i huden
i brystet og urin- og kjiinnsorganene

med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Svulster med usikker uvikling (235-238)
med
med
med
med

usikker
usikker
usikker
usikker

utvikling
utvikling
utvikling
utvikling

i
i
i
i

forddyelses- og Andedrettsorganene
urin- og kjOnnsorganene
endokrine kjertler og nervesystemet
andre og uspesifiserte lokalisasjoner og vev

III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG

I IMMUNSYSTEMET

STOFFSKIFTESYKDOMMER OG FORSTYRRELSER

240
241
242
243
244
245
246

Sykdommer i skjoldbruskkjertelen (240-246)
Simpelt og uspesifisert struma
Ikke-toksisk knutestruma
Tyreotoksikose med eller uten struma
Medfddt hypotyreoidisme
Ervervet hypotyreoidisme
Tyreoiditt
Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Sykdommer i andre indresekretoriske kjertler (250-259)
Diabetes mellitus
Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens interne sekresjon
Sykdommer i parathyreoidea
Sykdommer i hypofysen og dens hypothalamiske kontroll
Sykdommer i thymus
Sykdommer i binyrene
Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon
Forstyrrelser i testiklenes funksjon
Polyglandulær dysfunksjon og beslektede sykdommer
Andre endokrine sykdommer
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Kostmangelsykdommer (260 269)
-

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Kwashiorkor (proteinunderernæring)
Marasme (energiunderernæring)
Annen alvorlig protein-kalori feilernæring
Annen og uspesifisert protein-kalori feilernæring
A-vitaminmangel
Tiamin- og niacinmangel tilstander
Annen 8-vitaminmangel
C-vitaminmangel
D-vitaminmangel
Andre kostmangelsykdommer
Andre og medfildte stoffskiftesykdommer og sykdommer i immunsystemet (270-279)

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

Forstyrrelser i aminosyretransporten og -stoffskiftet
Forstyrrelser i karbohydrattransporten og -stoffskiftet
Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
Forstyrrelser av plasmaproteinstoffskiftet
Arthritis urica
Forstyrrelser av mineralstoffskiftet
Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base likevekten
Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser
Fedme og annen overernæring
Sykdommer i immunsystemet

280
281
282

Jernmangelanemier
Andre mangelanemier
Arvelige hemolytiske anemier

283
284
285
286
287
288
289

Ervervede hemolytiske anemier
Aplastisk anemi
Andre og uspesifiserte anemier
Koagulasjonsdefekter
Purpura og andre tilstander med blOdingstendens
Sykdommer i de hvite blodlegemene
Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organene

IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER

V. SINNSLIDELSER
Psykoser (290-299)
Organisk psykotiske tilstander (290-294)
290

Senile og presenile, organisk psykotiske tilstander

291
292
293
294

Alkoholbetingede psykoser
Stoff- og medikamentbetingede psykoser
Forbig&ende organisk psykotiske tilstander
Andre organisk psykotiske tilstander
Andre psykoser (295-299)

295
296
297
298
299

Schizofrene psykoser
Affektive psykoser
Paranoide psykoser
Reaktive psykoser
Typiske barnepsykoser
Nevroser, personlighetsforstyrrelser og andre ikke-psykotiske sinnslidelser (300-316)

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

Nevroser
Personlighetsforstyrrelser
Seksuelle avvik og forstyrrelser
Avhengighet av alkohol
Avhengighet av stoff eller medikamenter
Ulike former for alkohol, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet
Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner
Syndromer og spesielle symptomer som ikke er klassifisert annet sted
Akutte stressituasjoner ved voldsomme ytre påkjenninger
Tilpasningsreaksjoner
Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade
Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted
Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
FOlelsesmessige forstyrrelser, spesifikke for barndom og ungdom
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314
315
316

Hyperaktivitetsyndrom i barndommen
Spesifikke utviklingsforsinkelser
Psykiske faktorer forbundet med sykdom klassifisert annet sted

317
318
319

Psykisk utviklingshemming, mental retardasjon (317-319)
Lett psykisk utviklingshemming
Annen spesifisert oligofreni
Uspesifisert oligofreni
VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE

320
321
322
323
324
325
326

Infeksjonssykdommer i sentralnervesystemet (320-326)
Bakteriell meningitt
Meningitt forårsaket av andre organismer enn bakterier
Meningitt av uspesifisert årsak
Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt
Intrakraniell og intraspinal abscess
Flebitt, tromboflebitt og trombose i hjernens venøse sinus
Seinfølger av intrakraniell abscess eller annen pyogen infeksjon

330
331
332
333
334
335
336
337

Arvelige og degenerative sykdommer i sentralnervesystemet (330-337)
Cerebral degenerasjon som vanligvis viser seg i barneårene
Annen cerebral degenerasjon
Parkinsonisme/Parkinsons syndrom
Annen extrapyramidal sykdom og bevegelsesforstyrrelse
Spinocerebellar sykdom
Sykdommer i de motoriske neuroner
Andre sykdommer i ryggmargen
Sykdommer i det perifere autonome nervesystem

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Andre sykdommer i sentralnervesystemet (340-349)
Multippel sklerose
Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
Halvsidig hjernelammelse
Cerebral parese
Andre paralytiske syndromer
Epilepsi
Migrene
Narkolepsi-syndromet
Andre sykdommer i hjernen
Andre tilstander i nervesystemet

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

Sykdommer i det perifere nervesystem (350-359)
Lesjoner av nervus trigeminus [5)
Lesjoner av nervus facialis C73
Lesjoner av andre hjernenerver
Lesjoner av nerverOtter og pleksus
Mononevropati i overekstremitet og mononeuropatia multiplex
Mononevritt i underekstremitet
Arvelig og idiopatisk perifer nevropati
Inflammatorisk og toksisk nevropati
Nevromuskulære transmisjonsforstyrrelser
Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer

360
361

Sykdommer i dye og dyets omgivelser (360-379)
Øyeeplets sykdommer
NetthinneavlOsning og netthinnedefekter

362
363
364
365
366
367

Andre netthinnesykdommer
Chorioretinale betennelser og arr og andre sykdommer i årehinnen
Sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet

368
369
370

Synsforstyrrelser
Blindhet og svaksyn
Betennelse i hornhinnen

371
372

Hornhinnefordunkling og
Sykdommer i konjunktiva

373
374
375

Glaukom

Katarakt
Refraksjonsanomalier

og

akkommodasjonsforstyrrelser

andre sykdommer i hornhinnen

Oyelokksbetennelser
Andre sykdommer i Oyelokkene
Sykdommer i tåreorganene
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376
377
378
379

Sykdom i orbita
Affeksjon av synsnerve og synsbane
Strabisme og andre forstyrrelser av de binokulære Oyebevegelser
Andre Oyesykdommer

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

Sykdommer i d re og processus mastoideus (380-389)
Sykdommer i det ytre Oret
Ikke-suppurerende mellomOrebetennelse og sykdommer i tuba auditiva (Eustachii)
Suppurerende og uspesifisert mellomOrebetennelse
Mastoiditt og beslektede tilstander
Andre sykdommer i trommehinnen
Andre sykdommer i mellomOre og processus mastoideus
Svimmelhetssyndromer og andre sykdommer i vestibularis-apparatet
Otosklerose
Andre Oresykdommer
TunghOrthet

VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE
Aktiv reumatisk feber (390-392)
390
391
392

Reumatisk feber uten opplysning an hjertesykdom
Reumatisk feber med hjertesykdom
Reumatisk chorea

Kronisk reumatisk hjertesykdom (393-398)
393
394
395
396
397
398

Kronisk reumatisk perikarditt
Mitralklaffefeil
Aortaklaffefeil
Kombinert mitral- og aortaklaffefeil
Sykdommer i andre deler av endokardiet
Annen reumatisk hjertesykdom

401
402
403
404
405

Hypertensjonssykdom (401-405)
Primær hypertensjon
Hypertensiv hjertesykdom
Hypertensiv nyresykdom
Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
Sekundær hypertensjon

410
411
412
413
414

Ischemisk hjertesykdom (410-414)
Akutt myokardinfarkt
Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom
Gammelt hjerteinfarkt
Angina pectoris
Annen kronisk ischemisk hjertesykdom

415
416
417

Sykdommer i lungekretsldpet (415-417)
Akutt pulmonal hjertesykdom
Kronisk pulmonal hjertesykdom
Andre sykdommer i lungekretslOpet

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Annen hjertesykdom (420-429)
Akutt perikarditt
Akutt og subakutt endokarditt
Akutt myokarditt
Andre sykdommer i perikard
Andre sykdommer i endokard
Kardiomyopati
Ledningsforstyrrelser
Hjertearytmier
Hjertesvikt
Dårlig definerte diagnoser og komplikasjoner ved hjertesykdom

430
431
432
433
434
435
436
437
438

Cerebrovaskulære sykdommer (430-438)
Subarachnoidal blOdning
HjerneblOdning
Annen og uspesifisert intrakraniell blOdning
Okklusjon og stenose av precerebrale arterier
Okklusjon av cerebrale arterier
Forbigående fokal cerebral ischemi
Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
Annen og ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
SeinfOlger av cerebrovaskulære sykdommer
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Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer (440-448)
440
441
442
443
444
446
447
448

Arteriosklerose
Aortaaneurisme
Annet aneurisme
Andre perifere karsykdommer
Emboli og trombose i arteriene
Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander
Andre sykdommer i arterier og arterioler
Sykdommer i kapillærene

451
452
453
454
455
456
457
458
459

Sykdommer i vener og lymfekar, og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (451-459)
Arebetennelse
Portvenetrombose
Annen emboli og trombose 1 venene
Areknuter og vends insuffisiens i underekstremitetene
Hemorroider
Areknuter med andre lokalisasjoner
Ikke-infeksiOse sykdommer i lymfekarene
Hypotension
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene

VIII. SYKDOMMER I ANDEDRETTSORGANENE
460
461
462
463
464
465
466

Akutte infeksjoner i luftveiene (460-466)
Akutt rhinitt
Akutt bihulebetennelse
Akutt faryngitt
Akutt betennelse i mandlene
Akutt laryngitt og trakeitt
Akutt infeksjon i de Ovre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisasjoner
Akutt bronkitt og bronkiolitt

470
471
472
473
474
475
476
477
478

Andre sykdommer i de dvre luftveier (470-478)
Skjev neseskillevegg
Nesepolypper
Kronisk rhinitt og faryngitt
Kronisk bihulebetennelse
Hypertrofi av mandler og adenoid vev
Peritonsiller abscess
Kronisk laryngitt og trakeitt
Allergisk rhinitt
Andre sykdommer i de dvre luftveier

480
481
482
483
484
485
486
487

Lungebetennelse og influensa (480-487)
Viruslungebetennelse
Pneumokokklungebetennelse
Annen bakteriell lungebetennelse
Lungebetennelse forårsaket av annen spesifisert organisme
Lungebetennelse ved infeksiOse sykdommer klassifisert annet sted
Bronkopneumoni/bronkittisk lungebetennelse, uspesifisert organisme
Lungebetennelse, uspesifisert organisme
Influensa

490
491
492
493
494
495
496

Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander (490-496)
Bronkitt i.n.a.
Kronisk bronkitt
Emfysem
Bronkial astma
Bronkiektasi
Allergisk alveolitt
Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted

500
501
502
503
504
505
506
507
508

Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom (500-508)
Kullarbeideres pneumokoniose
Asbestose
Silikose
Pneumokoniose forårsaket av andre former for uorganisk stOv
Pneumokoniose forårsaket av andre former for stOv
Pneumokoniose i.n.a.
Tilstander i luftveiene forårsaket av kjemisk ryk og damp
Pneumoni forårsaket av faste stoffer og væsker
Tilstander i luftveiene forårsaket av andre og uspesifiserte eksterne agens
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Andre sykdommer i åndedrettsorganene (510 - 519)
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

Empyem
Pleuritt
Pneumothorax
Abscess i lunge og mediastinum
Lungestuvning og hypostase
Postinflammatorisk lungefibrose
Annen alveolær og parietoalveolær lungesykdom
Lungesykdom i forbindelse med tilstander klassifisert annet sted
Andre lungesykdommer
Andre sykdommer i åndedrettsorganene
IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene (520-529)

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

Forstyrrelser i tennenes utvikling og frembrudd
Sykdommer i tennenes hardvev
Sykdommer i tannpulpa og det periapikale vev
Sykdommer i tannkjOttet og det periodontale vev
Anomalier i tann/kjeveregionen inkludert malokklusjon
Andre sykdommer i tennene og tannregionen
Sykdommer i kjevene
Sykdommer i spyttkjertlene
Sykdommer i munnhulens blttvev, unntatt de som er spesifikke for tannkittet og tungen
Sykdommer og andre tilstander i tungen
Sykdommer i spiserdret, magesekken og tolvfingertarmen (530-537)

530
531
532
533
534
535
536
537

Sykdommer i spisertret
Magesår
Tolvfingertarmsår
Peptisk sår i.n.a.
Gastrojejunalt sår
Gastritt og duodenitt
Funksjonsforstyrrelser i magesekken
Andre sykdommer i magesekk og tolvfingertarm

540
541
542
543

Akutt appendicitt
Appendicitt i.n.a.
Kronisk appendicitt
Andre sykdommer i blindtarmen

Blindtarmbetennelse (540-543)

Bukbrokk (550-553)
550
551
552
553

Lyskebrokk
Annet bukbrokk med gangren
Annet inneklemt bukbrokk uten opplysning om gangren
Annet bukbrokk uten opplysning om passasjehindring eller gangren

555
556
557
558

Regional enteritt
Proktokolitt
Vaskulære sykdommer i tarmen
Annen ikke-infeksits gastroenteritt og kolitt

Ikke-infeksids enteritt og colitt (555-558)

Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen (560-569)
560
562
564
565
566
567
568
569

Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk
Tarmdivertikler
Funksjonsforstyrrelser i tarmene i.n.a.
Analfissur og analfistel
Perianal og periproktal abscess
Peritonitt
Andre sykdommer i bukhinnen
Andre sykdommer i tarmene
Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen (570-579)

570
571
572
573
574

Akutt og subakutt levernekrose
Kronisk leversykdom og cirrhose
Leverabscess og sekvele etter kronisk leversykdom
Annen leversykdom
Gallestein
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575
576
577
578
579

Andre sykdommer i galleblæren
Andre sykdommer i galleveiene
Sykdommer i bukspyttkjertelen
Gastrointestinal blkining
Intestinal malabsorpsjon

X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE
Nefritt og nefrose (580 589)
-

580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

Akutt glomerulonefritt
Nefrotisk syndrom
Kronisk glomerulonefritt
Nefritt og nefropati uten opplysning on akutt eller kronisk
Akutt nyresvikt
Kronisk nyresvikt
Nyresvikt i.n.a.
Skrumpnyre
Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon
Liten nyre av ukjent årsak
Andre sykdommer i urinorganene (590-599)

Nyrebetennelse
590
591
Hydronefrose
Stein i nyre og urinleder
592
593
Andre sykdommer i nyre og urinleder
Stein i nedre del av urinveiene
594
595Blærekatarr
Andre sykdommer i urinblæren
596
597
Ikke-veneriske betennelser i urinrOret
598
Striktur i urinrOret
599
Andre sykdommer 1 urinrOret og urinveiene
Sykdommer i de mannlige kjdnnsorganer (600 608)
-

600
601
602
603
604
605
606
607
608

Prostatahyperplasi
Betennelser i prostata
Andre sykdommer i prostata
Hydrocele
Orkitt og epididymitt
Fimose og andre forhudsanomalier
Ufruktbarhet hos mannen
Sykdommer i det mannlige lem
Andre sykdommer i de mannlige kjeinnsorganer
Sykdommer i brystkjertelen (610 611)
-

610
611
612
613

Godartede dysplasier i brystkjertelen
Andre sykdommer i brystkjertelen
Cancer mammae operata
Komplikasjon etter rekonstruksjon av mamma
Betennelse i de kvinnelige kjdnnsorganer (614 616)
-

614
615
616

Betennelser i eggstokk, eggleder, bekken og peritoneum
Betennelse i livmoren unntatt livmorhalsen
Betennelse i livmorhalsen, skjeden og de ytre kjOnnsorganer
Andre sykdommer i de kvinnelige kjdnnsorganer (617 629)
-

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

Endometriose
Fremfall av livmor og skjede
Fistler som innbefatter de kvinnelige kjOnnsorganer
Andre sykdommer i eggstokk, eggleder og det brede livmorbånd
Sykdommer i livmoren ikke klassifisert annet sted
Andre sykdommer i livmorhalsen
Andre sykdommer i skjeden
Andre sykdommer i de ytre kjOnnsorganer og perineum
Smerter og andre symptomer fra de kvinnelige kjOnnsorganer
Menstruasjonsforstyrrelser og unormal blOdning fra kjOnnsorganene hos kvinnen
Sykdommer i klimakteriet og seinere
Ufruktbarhet hos kvinnen
Andre tilstander i kjOnnsorganene hos kvinnen
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XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FODSEL OG I BARSELSENG
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

Svangerskap som ender med abort (630-639)
Mola hydatidosa
Andre unormale felger av konsepsjon
"Missed abortion"
Svangerskap utenfor livmoren
Abortus spontaneus
Abortus provocatus
Illegal abort
Abortus provocatus
Mislykket forsk pA abort
Komplikasjoner etter abort, ektopisk og molasvangerskap

Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap (640 648)
Bledning i tidlig svangerskap
640
Svangerskapsbledning, for tidlig lesning av morkaken og forliggende morkake
641
642Hyt blodtrykk som kompliserer svangerskap, fedsel og barselseng
Svangerskapsbrekninger
643
For tidlig eller truende fedsel
644
Overtidig svangerskap
645
Andre komplikasjoner i svangerskapet ikke spesifisert annet sted
646
Infeksiese og parasittære sykdommer hos moren som kan klassifiseres annet sted, men som kompli647
serer svangerskap, fedsel og barselseng
Andre tilstander hos moren som kan klassifiseres annet sted og som kompliserer svangerskap,
648
fedsel og barselseng
-

650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

Normal fddsel og andre indikasjoner for behandling under svangerskap, fridsel og forlOsning
(650-659)
Normal fedsel
Flersvangerskap
Feilstilling og feilpresentasjon av foster
Anatomiske og andre misforhold
Misdannelser og sykdom i bekkenets organer og vev
Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent eller mistenkt misdannelse hos fosteret
Komplikasjoner i svangerskapet ved andre sykelige tilstander hos fosteret eller i morkaken
Polyhydramnion
Andre sykelige tilstander i hinner og amnionhule
Andre indikasjoner for behandling eller inngrep pga. fedsel ikke spesifisert annet sted

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

Komplikasjoner som forekommer under fddsel og forldsning (660 669)
Vanskelig fedsel
Vanskelig fedsel av annen rsak
Langvarig fedsel
Komplikasjoner med navlesnoren
Fedsel med skade pa perineum og vulva
Andre obstetriske skader
Bledning etter fedselen
Retinert placenta eller hinner uten bledning
Komplikasjoner i forbindelse med anestesi eller annen bedevelse under fedselen
Andre komplikasjoner under fedselen ikke spesifisert annet sted
-

Forldsningsmetoder
670
671
672
673
674
675
676

Komplikasjoner i barselseng (670-676)
Alvorlig infeksjon i barselseng
Venekomplikasjon i svangerskap og barselseng
Feber av ukjent årsak i barselseng
Obstetrisk lungeemboli
Andre og uspesifiserte komplikasjoner i barselseng ikke spesifisert annet sted
Infeksjoner i bryst og brystvorte i forbindelse med fedselen
Andre forstyrrelser i brystet i forbindelse med fedsel og diegivning
XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD
Infeksjoner i hud og underhud (680 686)
Furunkler og karbunkler
Flegmone og abscess på fingre og tar
Abscess og flegmone annet sted p& kroppen
Akutt lymfadenitt
Brennkopper og beslektede tilstander
Håranleggscyste ("tvilling")
Andre lokale infeksjoner i hud og underhud
-

680
681
682
683
684
685
686
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Andre betennelsesaktige tilstander i hud og underhud (690-698)
ErytroskvamOse dermatoser
690
Atopisk dermatitt og beslektede tilstander
691
Kontaktdermatitt og andre eksemer
692
Dermatitt som skyldes staffer som tas inn
693
BullOse dermatoser
694
Erytemer
695
Psoriasis og lignende sykdommer
696
Lichen
697
698Kle og beslektede tilstander
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

Andre sykdommer i hud og underhud (700-709)
Liktorner og hard hud
Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
Andre dermatoser
Sykdommer i neglene
Sykdommer i hår og hårsekker
Sykdommer i svettkjertlene
Sykdommer i talgkjertlene
Kronisk hudsår
Elveblest
Andre hudsykdommer

XIII. SYKDOMMER I SKJELETT—MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

Leddsykdommer og beslektede sykdommer (710-719)
Diffuse bindevevssykdommer
Artritt i forbindelse med infeksjoner
Krystallindusert artritt
Artritt i forbindelse med andre sykdommer klassifisert annet sted
Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
Artrose og lignende sykdommer
Andre og uspesifiserte artropatier
Sykdommer i kneleddets brusk og ligamenter og i patella
Annen leddsykdom
Andre og uspesifiserte leddsykdommer
Ryggsykdommer (720-724)

720
721
722
723
724

Spondylarthritis ankylopoietica og andre spondylartritter
Spondylose, osteokondrose og lignende sykdommer
Sykdommer i mellomvirvelskivene
Andre sykdommer i cervikalregionen
Andre og uspesifiserte ryggsykdommer

725
726
727
728
729

Muskel— og bldtdelsreumatisme unntatt i ryggen (725-729)
Polymyalgia rheumatica
Perifere entesopatier og lignende syndromer
Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer
Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
Andre sykdommer i blOtdelene

730
731

Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel—iskjelettdeformiteter (730-739)
Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler
Osteitis deformans og osteitt i forbindelse med sykdom klassifisert annet sted

732
733
734
735
736
737
738
739

Osteochondropathia deformans juvenilis
Andre sykdommer i knokler og brusk
Plattfot
Ervervede deformiteter av tærne
Andre ervervede deformiteter av ekstremitetene
Skjevheter i ryggen
Andre ervervede deformiteter
Andre lesjoner ikke klassifisert annet sted

740
741
742
743
744
745

Anencephalus og lignende misdannelser
Spina bifida
Andre medfOdte misdannelser i nervesystemet
Medfeidte misdannelser av Oyet
MedfOdte misdannelser av Ore, ansiktet og halsen
Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa

XIV. MEDFODTE MISDANNELSER
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746
747

748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

MedfOdte klaffefeil og andre hjertemisdannelser
Andre medfOdte misdannelser av sirkulasjonsorganene
MedfOdte misdannelser i åndedrettsorganene
Ganespalte og leppespalte
Andre medfOdte misdannelser i Ovre del av fordOyelseskanalen
Andre medfOdte misdannelser av fordOyelsesorganene
MedfOdte misdannelser av kjOnnsorganene
MedfOdte misdannelser av urinorganene
Visse medfOdte misdannelser av muskelskjelettsystemet
Andre medfOdte misdannelser av ekstremitetene
Andre medfOdte misdannelser i skjelettmuskelsystemet
MedfOdt misdannelse av hud, underhud, hår, negler og mamma
Kromosomsykdommer
Andre og uspesifiserte medf6dte misdannelser

XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

Foster eller nyfOdt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle
svangerskapet
Foster eller nyfOdt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskapet
Foster eller nyfOdt affisert av komplikasjoner i morkaken, navlesnoren og fosterhinnene
Foster eller nyfrddt affisert av andre komplikasjoner under fOdsel og forleisning
Langsom vekst og feilernæring av foster
Tilstander som skyldes kortvarig svangerskap og lav fOdselsvekt i.n.a.
Tilstander som skyldes langvarig svangerskap og hy fOdselsvekt
FOdselsskader
Intrauterin hypoksi og fOdselsasfyksi
Respiratorisk distressyndrom
Andre tilstander i åndedrettsorganene hos foster og nyfOdt
Infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden
BlOdning hos foster og nyfOdt
Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfOdt forårsaket av isoimmunisering
Annen perinatal gulsott
Endokrine og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfOdt
Hematologiske sykdommer hos foster og nyfOdt
FordOyelsessykdommer hos foster og nyfekit
Tilstander som påvirker huden og temperaturreguleringen hos foster og nyfOdt
Andre og ubestemte tilstander hos foster og nyfOdt

XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER
Symptomer (780 789)
-

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

Generelle symptomer
Symptomer fra nerve- og muskelskjelettsystemet
Symptomer fra huden
Symptomer som skyldes ernæring, stoffskifte og utvikling
Symptomer fra hodet og nakken
Symptomer fra det kardiovaskulære system
Symptomer fra Andedrettsorganene
Symptomer fra fordOyelsesorganene
Symptomer fra urinorganene
Andre symptomer som innbefatter buk og bekken
Unormale og uspesifikke funn (790 796)
-

790
791
792

793
794
795
796

Uspesifikke funn ved undersOkelse av blodet
Uspesifikke funn ved urinundersOkelse
Uspesifikke og unormale funn angående andre stoffer i kroppen
Uspesifikke og unormale funn ved radiologisk og annen undersOkelse av kroppsstrukturer
Uspesifikke og unormale resultater av funksjonsundersOkelser
Uspesifikke og unormale histologiske og immunologiske funn
Andre uspesifikke og unormale funn
Ubestemte og ukjente Arsaker til sykdom og ddd (797 799)
-

797
798
799

Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose
Plutselig dd av ukjent årsak
Andre ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og dd

28
XVII. SKADER OG FORGIFTNINGER
Brudd (800-829)
Skallebrudd (800-804)
800
801
802
803
804

Brudd på skalletaket
Brudd på skallebasis
Brudd av ansiktets knokler
Andre og uspesifiserte skallebrudd
Multiple brudd på skallen eller ansiktsbeina med andre knokler
Brudd i nakken og truncus (805 809)
-

805
806
807
808
809

Brudd av ryggsOylen uten opplysning om skade på ryggmargen
Brudd av ryggsylen med skade på ryggmargen
Brudd av ribbein, brystbein, strupehodet og luftrOret
Brudd av bekkenbein
Multiple og ubestemte brudd i truncus
Brudd i overekstremiteten (810 819)
-

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819

Brudd av kragebein/clavicula
Brudd av skulderbladet
Brudd av overarmsbeinet/humerus
Brudd av spolebein/radius og albuebein/ulna
Brudd av håndrotsknokler
Brudd av mellomhåndens knokler
Brudd av finger
Multiple brudd av håndens knokler
Andre, multiple eller uspesifiserte brudd på overekstremiteten
Multiple brudd i begge overekstremiteter, og overekstremitet med ribbein og brystbein
Brudd i underekstremiteten (820 829)
-

820
821
822
823
824
825
826
827
828

Brudd av lårhalsen/collum femoris
Andre og uspesifiserte lårbeinsbrudd
Brudd av kneskjellet/patella
Brudd av skinnebein/tibia og leggbein/fibula
Brudd i ankelen
Brudd av en eller flere knokler i fotrot og mellomfot
Brudd av en eller flere tær
Andre multiple eller uspesifiserte brudd i underekstremiteten
Multiple brudd i begge underekstremitetene, I under- og overekstremiteten, og i underekstremiteten(e) med ribbein og brystbein

829

Brudd av uspesifiserte knokler

Luksasjon (830 839)
-

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

Luksasjon av underkjeven/mandibula
Luksasjon av skulderen
Luksasjon av albuen
Luksasjon av håndleddet
Luksasjon av finger
Luksasjon av hofteledd
Luksasjon av kneet
Luksasjon av ankelledd
Luksasjon av ledd i fot og tær
Andre multiple og uspesifiserte luksasjoner
Forvridning, forstrekning og forstuvning av ledd og omgivende muskler (840 848)
-

840
841
842
843
844
845
846
847
848

Forvridning, forstrekning og forstuvning av skulderen og overarmen
Forvridning, forstrekning og forstuvning av albueleddet og underarmen
Forvridning, forstrekning og forstuvning av håndledd og hand
Forvridning, forstrekning og forstuvning av hofte og lår
Forvridning, forstrekning og forstuvning av kneet og leggen
Forvridning, forstrekning og forstuvning av ankel og fot
Forvridning, forstrekning og forstuvning av korsryggregionen
Forvridning, forstrekning og forstuvning av annen og uspesifisert del av ryggen
Annen og uspesifisert forvridning, forstrekning og forstuvning
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Indre hodeskader uten skallebrudd (850-854)
850
851
852
853
854

Hjernerystelse
Sundrivning og knusning av hjernen
Subarachnoidal, subdural og epidural blOdning etter skade
Annen og uspesifisert intrakraniell blOdning etter skade
Annen og uspesifisert intrakraniell skade

860
861
862
863
864
865
866
867
868
869

Pneumotoraks og hemotoraks etter skade
Skade av hjertet og lunge
Skade av andre og uspesifiserte organer i brystkassen
Skade av magetarmkanalen
Skade av leveren
Skade av milten
Skade av nyre
Skade av bekkenorganer
Skade av andre organer i bukhulen
Skade av uspesifiserte eller ubestemte indre organer

Indre skade av brystet, buken og bekkenet (860-869)

Apent sår (870-897)
Apent sår i hodet, på halsen og truncus (870-879)
870Åpent sår i Oyets omgivelser
871Åpent sår i O yet
872Åpent sår i Oret
873
Annet åpent sar i hodet
874Åpent sår på halsen
875Åpent sår på brystveggen
Agent sar på ryggen
876
877Åpent sår på setet
878Åpent sår og traumatisk amputasjon av de ytre kjOnnsorganene
879Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av hodet, halsen og truncus

Apent

sår på overekstremiteten (880-887)

880Åpent sår på skulder og overarm
881Åpent sår på albue, underarm og håndledd
882Åpent sår på hånd unntatt bare fingre
883Åpent sår på fingre
884
Multiple og uspesifiserte sår på overekstremitet
885
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av tommel
886
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere av de andre fingrene
887
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av arm eller hånd

Apent

sår på underekstremiteten (890-897)

890Åpent
891Åpent
892Åpent
893Åpent
894
895
896
897

sår på hofte og lår
sår på kne, legg og ankel
sår på fot unntatt bare tær
sår på tær
Multiple og uspesifiserte sår på underekstremitet
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere tær
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av fot
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller begge underekstremitetene
Skade av blodkar (900-904)

900
901
902
903
904

Skade av blodkar I hodet og halsen
Skade av blodkar i toraks
Skade av blodkar i bukhulen og bekkenet
Skade av blodkar i overekstremiteten
Skade av blodkar i underekstremiteten og uspesifiserte lokalisasjoner
Seinvirkninger av skader, forgiftninger toksiske virkninger og andre ytre årsaker (905-909)

905
906
907
908
909

Seinvirkninger av skader på muskelskjelettsystemet og bindevevet
Seinvirkninger av skader på hud og underhudsvev
Seinvirkninger av skade på nervesystemet
Seinvirkning av andre og uspesifiserte skader
Seinvirkninger av andre og uspesifiserte ytre årsaker
Overflateskade (910-919)

910
911
912

Overflateskade av ansiktet, unntatt One, hodebunnen og halsen
Overflateskade på truncus
Overflateskade av skulder og overarm

30
913
914
915
916
917
918
919

Overflateskade av albue, underarm og håndledd
Overflateskade av hånd unntatt bare fingrene
Overflateskade av fingre
Overflateskade av hofte, lår, legg og ankel
Overflateskade av fot og tær
Overflateskade av Oye og dets omgivelser
Overflateskade av andre, multiple og uspesifiserte lokalisasjoner

920
921
922
923
924

Kvestelse med intakt hud (920-924)
Kvesting av ansiktet, unntatt dyne, hodebunnen og halsen
Kvesting av dye og dets omgivelser
Kvesting av truncus
Kvesting av overekstremitet
Kvesting av underekstremitet og andre og uspesifiserte lokalisasjoner

925
926
927
928
929

Knusningsskade (925-929)
Knusningsskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
Knusningsskade av truncus
Knusningsskade av overekstremitet
Knusningsskade av underekstremitet
Knusningsskade av multiple og uspesifiserte lokalisasjoner

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

Virkninger av fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning (930-939)
Fremmedlegeme i det ytre Oyet
Fremmedlegeme i Ore
Fremmedlegeme i nesen
Fremmedlegeme i svelget og strupen
Fremmedlegeme i luftrtret, bronchus og lunge
Fremmedlegeme i munnen, spiserOret og magesekken
Fremmedlegeme i tynntarmen og tykktarmen
Fremmedlegeme i endetarmen og endetarmsåpningen
Fremmedlegeme i fordeiyelseskanalen i.n.a.
Fremmedlegeme i urin- og kjOnnsveler
Brannskade (940-949)

940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Brannskade av Oye og dets omgivelser
Brannskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
Brannskade av truncus
Brannskade av overekstremitet unntatt håndleddet og hånden
Brannskade av håndledd og hånd
Brannskade av underekstremitet
Brannskade av multiple spesifiserte lokalisasjoner
Brannskade av indre organer
Brannskade klassifisert etter stdrrelsen på skadet hudoverflate
Uspesifisert brannskade

950
951
952
953
954
955
956
957

Skade av nerver og ryggmarg (950 957)
Skade av nervus opticus og synsbaner
Skade av andre hjernenerver
Skade av ryggmargen uten brudd
Skade av nerverittter og spinale pleksus
Skade av andre nerver på truncus unntatt skulder og bekkenet
Skade av perifere nerver i skulder og overekstremitet
Skade av perifere nerver i bekkenet og underekstremitet
Skade av andre og uspesifiserte nerver
-

Visse komplikasjoner til spesifiserte og uspesifiserte skader (958-959)
958
959

Visse tidlige komplikasjoner til skade
Annen og uspesifisert skade
Forgiftning med medikamenter og biologisk materiale (960-979)

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971

Forgiftning av antibiotika
Forgiftning av andre antiinfektiva
Forgiftning av hormoner og hormonliknende preparater
Forgiftning av primært systemaktive midler
Forgiftning av midler som primært virker på blodets komponeneter
Forgiftning av analgetika, antipyretika og antireumatika
Forgiftning av antiepileptika og anti-Parkinson midler
Forgiftning av sedativa og hypnotika
Forgiftning av andre midler som hemmer sentralnervesystemet
Forgiftning av psykofarmaka
Forgiftning av andre sentralstimulerende midler
Forgiftning av midler som primært virker på det autonome nervesystem

31
972
973
974
975
976
977
978
979

Forgiftning av midler som primært virker på hjerte-karsystemet
Forgiftning av midler som primært virker på fordeyelsesorganene
Forgiftning av midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
Forgiftning av midler som primært virker pa skjelettmuskelsystemet og andedrettsorganene
Forgiftning av midler som primært virker på hud og slimhinner samt eye-, Ore-nese-hals- og
tannmidler
Forgiftning av andre og uspesifiserte preparater
Forgiftning av bakterielle vaksiner
Forgiftning av andre vaksiner og biologiske substanser

980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk
Toksisk

Toksisk virkning av hovedsakelig ikke-medisinske staffer (980-989)
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning
virkning

av alkohol
av jordoljeprodukter
av andre lesemidler
av etsende aromatika, syrer og kaustiske alkalier
av bly og blyforbindelser (innbefattet damper)
av andre metaller
av karbonmonoksyd
av annen gass, røyk og damp
av skadelige staffer i matvarer
av andre hovedsakelig ikke-medisinske stoffer

Andre og uspesifiserte virkninger av ytre
990
991
992
993
994
995

Ar saker
-

(990-995)

Uspesifiserte virkninger av stråling
Virkninger av lav temperatur
Virkninger av sterk varme og lys
Virkninger av heyt og lavt lufttrykk
Virkninger av andre ytre årsaker
Visse bivirkninger ikke klassifisert annet sted
Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted (996-999)

996
997
998
999

Spesielle komplikasjoner til visse kirurgiske inngrep
Komplikasjoner som påvirker spesifiserte organsystemer, ikke klassifisert annet sted
Andre operasjonskomplikasjoner ikke klassifisert annet sted
Komplikasjoner til medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted

XVIII. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR YTRE ARSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD
Jernbaneulykker (E800—E807)
[800
E801
E802
E803
[804
E805
E806
E807

Kollisjon med rullende jernbanemateriell
Kollisjon med annen gjenstand
Avsporing uten forutgående kollisjon
Eksplosjon eller brann uten forutgående kollisjon eller aysporing
Fall på eller fra tog
Rammet av rullende jernbanemateriell
Annen spesifisert jernbaneulykke
Uspesifisert jernbaneulykke
Trafikkulykker med motorkjoiretely (E810-E819)

E810
E811
E812
E813
E814
E815
[816
[817
[818
E819

Kollisjon med tog
Kollisjon med motorkjeretey som etter uhell har vært utenfor veien
Kollisjon med annet motorkjeretey
Kollisjon med annet framkomstmiddel
Kollisjon med fotgjenger
Annen kollisjonsulykke på vei
Ved tap av herredemmet over kjereteyet uten kollisjon
Ved på- eller aystigning
Annen trafikkulykke med motorkjeretey uten kollisjon
Uspesifisert trafikkulykke med motorkjeretey
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Ulykker med motorkjdrettly utenfor trafikk (E820-E825)
E820
E821
E822
E823
E824
E825

Ulykke med motordrevet sndkjøretdy
Ulykke med annet terrenggående motorkjdretdy
Kollisjon med gjenstand i bevegelse
Kollisjon med stillestående gjenstand
Ved på- eller aystigning
Annen eller uspesifisert ulykke med motorkjøretdy utenfor trafikk
Ulykker med annet landtransportmiddel (E826-E829)

E826
E827
E828

Sykkelulykke
Dyrekjøretdyulykke
Ulykke med dyr som rides

E829øvrige

ulykker med annet landtransportmiddel

Ulykker ved sjdtransport (E830-E838)
E830
E831
E832
E833
E834
E835
E836
E837
E838

Drukning ved ulykker som rammer sjdtransportmidlet
Annen skade ved ulykker som rammer sjdtransportmidlet
Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjOtransport
Fall i trapp eller leider
Annet fall fra én hyde til en annen
Andre og uspesifiserte fall under sjdtransport
Maskinulykker under sjOtransport
Eksplosjon eller brann under sjdtransport
Annen og uspesifisert ulykke under sjOtransport
Ulykker ved luft- og romfart (E840-E845)

E840
E841
E842
E843
E844
E845

Ulykke som rammer motorisert luftfarty ved start eller landing
Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfarty
Ulykke som rammer luftfartøy uten framdriftsmaskineri
Fall i eller fra luftfarty
Annen spesifisert ulykke ved luftfart
Ulykke ved romfart
Ulykker med framkomstmidler ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

E847
E848

Ulykker med motorisert framkomstmiddel som bare brukes i bygninger, industri- og
forretningsgårdområder
Ulykke med kabelbane eller skitrekk
Ulykke med andre typer framkomstmidler ikke klassifisert annet sted

E850
E851
E852
E853
E854
E855
E856
E857
E858

Analgetika, antipyretika og antirevmatika
Barbiturater
Andre sedativa og hypnotika
Nevroleptika og ataraxika
Psykoanaleptika
Andre midler med virkning pa det sentrale og autonome nervesystem
Antibiotika
Anti infektiva
Andre legemidler

E846

Forgiftningsulykker med legemidler (E850-E858)

Forgiftningsylykker med andre faste og flytende stoffer, gasser og damper (E860-E869)
E860
E861
E862
E863
E864
E865
E866
E867
E868
E869

Alkoholer
Rense- og poleringsmidler, desinfiserende staffer, maling og lakk
Petroleumprodukter og andre ldsemidler ikke klassifisert annet sted
Kjemiske og farmasdytiske preparater for jord- og skogbruk
Etsende syrer og alkalier som ikke er klassifisert annet sted
Giftige matvarer og planter
Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer
Gass fra rdrledning
Bruksgass og karbonmonoksyd
Andre gasser og damper
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Uhell under kirurgisk og medisinsk behandling (E870—E876)
E870
E871
E872
E873
E874
E875
E876

Snitt, punksjon, perforasjon eller bleidning
Fremmedlegeme etterlatt i kroppen under undersOkelse og inngrep
Sviktende sterilitet under undersOkelse og inngrep
Doseringsfeil
Mekanisk svikt av instrument eller apparat under behandling
Forurenset eller infisert blod eller annet legemiddel
Andre og uspesifiserte uhell under behandling
Kirurgisk og medisinsk behandling som Arsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere
komplikasjon, uten opplysning om uhell p& tidspunket for behandlingen (E878—E879)

E878
E879

Kirurgisk operasjon og andre kirurgiske inngrep som årsak til unormal reaksjon hos pasient
eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for operasjonen
Annen behandling som rsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon
uten opplysning om uhell på tidspunktet for behandlingen
Fall (E880—E888)

E880
E881
E882
E883
E884
E885
E886
E887
E888

Fall på eller fra trapp
Fall pã eller fra stige eller stillas
Fall fra hus eller annet byggverk
Fall ned i hull eller annen åpning
Fall fra en hyde til en annen
Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir
Fall på samme nivå etter sammenstk med annen person
Brudd av uspesifisert årsak
Annet og uspesifisert fall
Ulykker ved ild (E890—E899)

E890
E891
E892
[893
E894
E895
E896
E897
E898
E899

Ildebrann i privat bolig
Ildebrann i annet hus eller byggverk
Annen ildebrann enn i hus og byggverk
Antennelse av kler
Antennelse av meget brannfarlige stoffer
Ild under kontroll i privat bolig
Ild under kontroll i annet og uspesifisert hus eller byggverk
Ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk
Ulykker ved annen spesifisert ild
Uspesifisert ild
Ulykker som skyldes forhold i naturen og omgivelsene (E900—E909)

E900
E901
E902
E903
E904
[905
E906
E907
[908
E909

Sterk hete
Sterk kulde
HOyt, lavt eller forandring i lufttrykk
Reise og bevegelse
Hunger, tOrst, vanstell
Bitt og stikk av giftige dyr og planter
Annen skade forårsaket av dyr
Lynnedslag
Meteorologisk betingede naturkatastrofer
Geologisk betingede naturkatastrofer
Ulykker med drukning, kvelning og fremmedlegeme (E910—E915)

E910
E911
E912
E913
[914
E915

Drukning
Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat
Annet innvortes fremmedlegeme som forårsaker kvelning eller tilstopping av luftveiene
Mekanisk kvelningsulykke
Fremmedlegeme i O yet eller omgivende vev
Fremmedlegeme i annen naturlig åpning
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Andre ulykker (E916-E928)
E916
E917
E918
E919
E920
E921
E922
E923
E924
E925
E926
E927
E928

Rammet av fallende gjenstand
StOt mot eller slag av person eller gjenstand
Klemt av eller mellom gjenstander
Maskinulykker
Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander
Eksplosjon av trykkjele
Prosjektiler fra skytevåpen
Eksplosive stoffer
Varme staffer og ting og etsende stoffer og damp
Elektrisk strdm
Bestråling
Overanstrengelse
Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker
SeinfOlger av skader som skyldes ulykker (E929)

E929

SeinfOlger av skader etter ulykker
Bivirkninger av legemidler brukt i behandling (E930-E949)

E930
E931
E932
E933
E934
E935
E936
E937
E938
E939
E940
E941
E942
E943
E944
E945
E946
E947
E948
E949

Antibiotika
Andre antiinfektiva
Hormoner og syntetiske substitutter
Primære system-midler
Midler som primært påvirker blodet
Analgetika, antipyretika og antireumatika
Anti-Parkinson midler og midler mot kramper
Sedativa og hypnotika
Andre midler som hemmer sentralnervesystemet
Psykotrope midler
SentralnervOse stimulantia
Midler som primært påvirker det autonome nervesystemet
Midler som primært påvirker hjertekarsystemet
Midler som primært påvirker mage-tarm kanalen
Midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
Midler som primært påvirker glatt og tverrstripet muskulatur og åndedrettet
Midler som primært påvirker hud og slimhud, Oyemidler, dre-nese-halsmidler og tannmidler
Andre og uspesifiserte legemidler
Bakterielle vaksiner
Andre vaksiner og biologiske substanser
Selvmord og villet egenskade (E950-E959)

E950
E951
E952
E953
E954
E955
E956
E951
E958
E959

Selvmord og egenforgiftning med faste eller flytende stoffer
Selvmord og egenforgiftning med husholdningsgass
Selvmord og egenforgiftning med andre gasser og damper
Selvmord og egenskade ved hengning og kvelning
Selvmord og egenskade ved drukning
Selvmord og egenskade med skytevåpen og eksplosive stoffer
Selvmord og egenskade med skjærende og stikkende redskaper
Selvmord og egenskade ved utsprang fra hyt sted
Selvmord og egenskade ved annen og uspesifisert framgangsmåte
SeinfOlger av egenskade

E960
E961
E962
E963
E964
E965
E966
E967
E968
E969

Slagsmål og voldtekt
Etsende eller kaustiske stoffer unntatt forgiftning
Forgiftning
Hengning og kvelning
Drukning
Skytevåpen og eksplosive stoffer
Skjærende og stikkende redskaper
Barnemishandling
Annen og uspesifisert framgangsmåte
angi at
SeinfOlger av skade påfOrt ved vilje av annen person: Denne koden skal brukes for
seinfdlger av omstendigheter som klassifiseres til E960-E968, er årsak til ad eller ufdrhet.
Disse seinfOlger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som
slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter den med vilje påfOrte skade

Drap og skade pAfOrt med vilje av annen person (E960-E969)

a
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Skader påfdrt ved lovlig inngriping (E970—E978)
E970
E971
E972
E973
E974
E975
E976
E977
E978

Med skytevApen
Med eksplosive stoffer
Med gass
Med stump gjenstand
Med skjærende og stikkende redskap
PA annen spesifisert mate
Uspesifisert
SeinfOlger av skader pAfOrt ved lovlig inngriping
Henrettelse etter dom
Skade der det er uklart om årsaken er et uhell eller påfdrt med hensikt (E980—E989)

E980
E981
E982
E983
E984
E985
E986
E987
E988
E989

Forgiftning med faste eller flytende stoffer
Forgiftning med husholdningsgass
Forgiftning med annen gass
Hengning og kvelning
Drukning
Skytevåpen og eksplosive staffer
Skjærende og stikkende redskaper
Fall/utsprang/skubb fra hdyt sted
PA annen og uspesifisert mate
SeinfOlger av skader der det er uklart om årsaken er et uhell eller påfOrt med hensikt
Skader som fdlge av krigshandlinger (E990—E999)

E990
E991
E992
E993
E994
E995
E996
E997
E998
E999

Skade som fdlge av brann
Skade som fOlge av prosjektiler og splinter
Skade som fOlge av sjdforsvarsvåpen
Skade som fdlge av annen type eksplosjon
Skade som fdlge av Odeleggelse av luftfarty
Skade som fege av annen og uspesifisert konvensjonell krigfdring
Skade som fdlge av kjernefysiske vApen
Skade som fdlge av annen ukonvensjonell krigfOring
Skade som skyldes krigshandlinger som foregår etter oppheir av fiendtlighetene
SeinfOlger av skade som skyldes krigshandlinger

XIX. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR KONTAKTER MED HELSETJENESTEN OG FAKTORER SON KAN PAVIRKE
HELSETILSTANDEN
Personer utsatt for helserisiko i forbindelse med smittsomme sykdommer (V01—V07)
V 01
V 02
V 03
V 04
V 05
V 06
V 07

Kontakt med eller eksponert for smittsomme sykdommer
Bærer eller mistenkt bærer av infeksids sykdom
Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot bakteriell sykdom
Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot visse virussykdommer
Behov for andre profylaktiske vaksinasjoner og inokulasjoner mot enkeltsykdommer
Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon ved kombinasjoner av sykdommer
Behov for isolering og andre profylaktiske tiltak
Personer med potensiell helserisiko i forbindelse med personlig eller familiens
sykehistorie (V10—V19)

V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
V 17
V 18
V 19

Personlig sykehistorie om ondartet svulst
Personlig sykehistorie om mentale forstyrrelser
Personlig sykehistorie om bestemte andre sykdommer
Personlig sykehistorie om andre sykdommer
Personlig sykehistorie om allergi overfor legemidler
Annen personlig sykehistorie om helserisiko
Opplysning om ondartet svulst i familien
Opplysninger om visse kroniske invalidiserende sykdommer
Opplysninger om andre spesifikke tilstander i familien
Opplysninger om andre tilstander i familien

i

familien

Personer som kontakter helsetjenesten i forbindelse med fridsel eller utvikling (V20—V28)

V 20
V 21

Helseovervåking av spedbarn og barn
Konstitusjonelle utviklingstilstander

V
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22
23
V 24
V 25
V 26
V 27
V 28

Friske levendefddte barn etter antall (V30-V39)
V

30
V 31
V 32
33
V
V 34
V 35
V 36
V 37
V 39

V

V

40
V 41
V 42
V 43
V 44
V 45
V 46
V 47
V 48
V 49

V
V

Mentale problemer og atferdsproblemer
Problemer med sansene og andre spesielle funksjoner
Organer eller vev erstattet med transplantat
Organer eller vev erstattet på annen måte
Tilstand (status) med kunstig åpning
Andre postoperative tilstander
Annen avhengighet av maskiner
Andre problemer med indre organer
Problemer med hodet, nakken og truncus
Problemer med lemmene og andre problemer
Personer som kontakter helsetjenesten for spesielle behandlingsopplegg og etterbehandling
(V50-V59)

50
V 51
V 52
V 53
V 54
V 55
V 56
V 57
V 58
V 59

Elektiv kirurgi med andre formål enn å bedre helsetilstanden
Etterbehandling som krever plastisk kirurgi
Tilpassing eller korreksjon av proteser
Tilpassing eller korreksjon av andre hjelpemidler
Annen ortopedisk etterbehandling
Ettersyn med kunstige åpninger
Etterbehandling med intermitterende dialyse
Rehabiliterende behandling
Annen og uspesifisert etterbehandling
Givere av blod, vev, organer
Personer som kontakter helsetjenesten av andre grunner (V60 - V68)

60
V 61
V 62
V 63
V 64
V 65
V 66
V
67
V 68

V

Enkeltfeidsel
Tvilling, andre tvilling levendefeidt
Tvilling, andre tvilling dOdfOdt
Tvilling, uspesifisert
N-ling, vrige levendefOdte (N=3,4,5,..)
N-ling, vrige dOdfeidte (N=3,4,5,..)
N-ling, noen dddf0dte (N=3,4,5,..)
N-ling (N=3,4,5,..), uspesifisert
Uspesifisert
Personer med tilstand som påvirker deres helse (V40 - V49)

V

V

Normalt svangerskap
OvervAking av hy-risikograviditeter
Barselpleie og undersOkelse
Prevensjonstiltak
Graviditetsfremmende (prokreative) tiltak
Resultat av forlOsning
Antenatal screening

Bolig, husholdning og Okonomiske forhold
Andre familieforhold
Andre psykososiale forhold
Personer som har vansker med å få medisinsk hjelp og pleie
Personer som kontaktet helsetjenesten for ytelser som ikke er utfOrt
Andre personer som sker konsultasjon uten spesielle klager eller sykdom
Rekonvalesens
EtterundersOkelser etter behandling
Kontakt på grunn av administrative forhold
Kontakt med personer uten kjent diagnose i forbindelse med enkelt- eller masseundersdkelser (V70-V82)

70
V 71
V 72
V 73
V 74
V 75
76
V 77

78
79
V 80
V 81
82
V

Generell medisinsk undersOkelse
Observasjon og evaluering av suspekte tilstander
Spesielle undersOkelser
Spesielle masseundersOkelser for virussykdommer (screening)
Spesielle masseundersOkelser for bakterielle sykdommer
Spesielle masseundersOkelser for andre infeksiOse sykdommer
Spesielle masseundersOkelser for ondartede svulster
Spesielle masseundersOkelser for endokrine, ernærings-, stoffskifte- og immunologiske

forstyrrelser

Spesielle masseundersOkelser for sykdommer i blodet og de bloddannende organer
Spesielle masseundersOkelser for mentale forstyrrelser og utviklingsmessige handikap
Spesielle masseundersOkelser for nevrologiske, dye- og Oresykdommer
Spesielle masseunderstkelser for kardiovaskulære, respiratoriske og urogenitale sykdommer
Spesielle masseundersOkelser for andre tilstander
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Avvik fra den internasjonale klassifikasjonen for tre- og firesifferkategorier i norsk utgave
Kapittel

Utg&r i norsk utgave

II

Nytt innhold i norsk utgave

Kammer til 1 norsk utgave

008.1
008.2
008.3
027.2
099.4

027.3
036.5
036.6
079.4
099.5
104.1
200.3
200.4
.
2005
200.6
200.7
200.9
250.8
260.0
260.1
260.9
261.0
261.1
261.9
269.4
286.8
296.7

147.1
201.0
201.1
201.2
202.3

147.0
200.0
200.1
200.2
200.8

381.2
381.3

381.1

III

IV
VI

VII

464.2
465.0
472.2

VIII

Ix

464.0
474.1
476.1
478.7
562.1
569.1
569.4
569.5
569.6
573.8
577.0

621.0
622.7
623.7
624.6

394.7
395.7
397.6
397.7
414.2
424.4
424.5
424.6
458.2
458.3
463.0
463.1
463.2
465.1
465.2
556.0
556.1
556.2
562.2
562.3
562.4
569.7
573.5
577.3
610.5
612
613

635
637

723.6
748.7
784.3
784.5
960.8
960.9

842.2
842.3
845.2
845.3
E909.0

X VIII

E909.9
E910.5

Ved bruk av kapittel V skal man fOlge de norske kategoribeskrivelser som kan avvike noe fra de
som er brukt i den internasjonale utgaven av ICD-9. De norske kategoribeskrivelsene finnes i Veiledning for klassifikasjon og koding av sinnslidelser (Appendix 1), utarbeidet av U.
Fossum og S. Torgersen.

Malt, A. A. Dahl, A.
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I. INFEKSIOSE OG PARASITTERE SYKDOMMER
Inkl.: Sykdommer som er aliment
anerkjent som smittsomme eller
overførbare, samt noen få
sykdommer av ukjent, men mulig
infeksios natur
Ekskl.: Akutte luftveisinfeksjoner
(460-466)
Influensa (487)
Bærer eller mistenkt bærer av
infeksiøs organisme (V02)
Visse lokaliserte infeksjoner
Kodene for seinvirkninger av
Merk:
infeksiose og parasittære
sykdommer finnes fra 137 til 139

INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESKANALEN
(001-009)
Ekskl.:

Ormesykdommer (120-129)

001
001.0
001.1
001.9

Kolera
Som skyldes Vibrio cholerae (klassisk)
Som skyldes Vibrio cholerae (el tor)
I.n.a.

002
002.0

Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
Tyfoidfeber
Tyfoid (feber)(infeksjon)
[alle lokalisasjoner]
Paratyfoidfeber A
Paratyfoidfeber B
Paratyfoidfeber C
Paratyfoidfeber i.n.a.

002.1
002.2
002.3
002.9
003
003.0
003.1
003.2

003.8
003.9

004
004.0
004.1
004.2
004.3
004.8
004.9
005

Andre salmonellainfeksjoner
Inkl.: Infeksjon eller matforgiftning med
Salmonella ralle serotyper]
Salmonellagastroenteritt
Salmonellose
Salmonellaseptikemi
Lokaliserte salmonellainfeksjoner
Salmonella-:
artrittt (711.3*)
meningittt (320.7*)
osteomyelittt (730.2*)
pneumonit (484.8*)
Annet
I.n.a.
Salmonellainfeksjon i.n.a.
Shigellose
Inkl.: Basillær dysenteri
Som skyldes Shigella dysenteriae
Infeksjon med gruppe A Shigella
(Schmitz)(Shiga)
Som skyldes Shigella flexneri
Infeksjon med gruppe B Shigella
Som skyldes Shigella boydii
Infeksjon med gruppe C Shigella
Som skyldes Shigella sonnei
Infeksjon med gruppe 0 Shigella
Annet
I.n.a.
Bakteriell matforgiftning
Ekskl.: Salmonellainfeksjoner (003) og
shigellose (004)
Forgiftninger med skadelige
matvarer (988)

005.0
005.1
005.2
005.3
005.4
005.8

005.9
006

006.0
006.1

006.2
006.3
006.4
006.5
006.6
006.8

006.9

007

007.0
007.1
007.2

007.3
007.8
007.9

Stafylokokkmatforgiftning
Stafylokokktoksemi på grunn av
matvarer
Botulisme
Matforgiftning på grunn av Clostridium
botulinum
Matforgiftning forårsaket av Clostridium
perfringens [C.welchii]
Enteritis necroticans
Matforgiftning forårsaket av andre
Clostridium-arter
Matforgiftning forårsaket av Vibrio
parahaemolyticus
Annen bakteriell matforgiftning
Matforgiftning forårsaket av Bacillus
cereus
Ekskl.: Salmonellamatforgiftning (003)
og shigellose (004)
Matforgiftning i.n.a.
Ambeinfeksjon/amoebiasis
Inkl.: Infeksjon med Entamoeba
histolytica
Ekskl.: Amoebiasis forårsaket av andre
organismer enn Entamoeba
histolytica (007.8)
Akutt ambedysenteri uten opplysning om
abscess
Akutt amoebiasis
Kronisk amoebiasis i fordøyelseskanalen
uten opplysning om abscess
Kronisk:
amoebiasis
ambedysenteri
Amobekolitt uten dysenteri
Amobeabscess i leveren
Amobeabscess i lungen
Amobeabscess i lunge (og lever)
Ambeabscess i hjernen
Ambeabscess i hjernen (og lever) (og
lunge)
Amobesår i huden
Ambeinfeksjon med annen lokalisasjon
Amobe-:
appendicitt
bal anitt
Ambom
Ekskl.: Spesifikke infeksjoner med frittlevende amber (136.2)
Amoebiasis i.n.a.
Ambeinfeksjon i.n.a.
Annen tarminfeksjon forårsaket av
protozoer
Inkl.: Protozo-:
kolitt
diaré
dysenteri
Balantidiasis
Infeksjon med Balantidium coli
Giardiasis
Infeksjon med Giardia lamblia
Lambliasis
Coccidiose
Infeksjon med Isospora belli og
Isospora hominis
Isosporose
Trichomonasinfeksjon i tarmkanalen
Annen protozoinfeksjon i tarmkanalen
I.n.a.
Flagellatdiar6
Protozodysenteri i.n.a.
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008

008.0
008.1
008.2
008.3

008.4
008.5
008.6

008.8

009

009.0

009.1

009.2

009.3

TUBERKULOSE (010-018)

Tarminfeksjon forårsaket av andre
organismer
Inkl.: Alle tilstander i 009 med
opplysning am den ansvarlige
organisme
Ekskl.: Matforgiftning forgrsaket av
disse organismene (005)
Escherichia coli
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica
Clostridium difficile
Pseudomembrans enterokolitt
forirsaket av Clostridium
difficile
Annen spesifisert bakterie
Stafylokokkenterokolitt
Bakteriell enteritt i.n.a.
Enteritt forårsaket av spesifisert virus
Enteritt forårsaket av:
adenovirus
enterovi rus
rotavi rus
Norwalk agens
Annen organisme ikke klassifisert annet
sted
Viral:
enteritt i.n.a.
gastroenteritt
Ekskl.: Influensa som omfatter
gastrointestinaltractus (487.8)
Lite spesifiserte tarminfeksjoner
Ekskl.: Diaré forårsaket av spesifisert
organisme (001-008)
Diaré etter gastrointestinal
operasjon (564.4)
Intestinal malabsorbsjon (579)
Ischemisk enteritt (557)
Annen ikke-infeksiøs
gastroenteritt og kolitt (558)
Regional enteritt (555)
Ulcerøs kolitt (556)
Infeksiøs kolitt, enteritt og
gastroenteritt
Septisk:
kolitt
enteritt
gastroenteritt
Dysenteri i.n.a.
Katarrals9
dysenteri
Hemoragisk
Antatt infeksiøs kolitt, enteritt og
gastroenteritt
Tarmkatarr
i.n.a.
Kolitt
hemoragisk
Enteritt
Gastroenteritt
Infeksiøs diaré
Dysenteriskl)
diaré
Epidemisk
Infeksiøs diaresykdom i.n.a.
Antatt infeksiøs diaré
Diaré i.n.a.
Diarêsykdom i.n.a.
I land der en tilstand som er
Merk:
nevnt i 009.1 og 009.3 uten
ytterligere spesifikasjon kan
antas å vare ikke-infeksiøs, bør
tilstanden kodes til 558

Inkl.: Infeksjon med Mycobacterium
tuberculosis (humane tuberkelbakterier) og Mycobacterium bovis
(bovine tuberkelbakterier)
Ekskl.: Medfødt tuberkulose (771.2)
Følgende inndeling på 5. siffer kan om
Onskelig brukes i forbindelse med
kodene 010-018:
0 Bakteriologisk eller histologisk
undersøkelse ikke utført
1 Bakteriologisk eller histologisk
undersøkelse ikke kjent (på nåvarende tidspunkt)
2 Tuberkelbakterier funnet (i sputum)
ved mikroskopi
3 Tuberkelbakterier ikke funnet (i
sputum) ved mikroskopi, men ved
dyrkning
4 Tuberkelbakterier ikke funnet ved
bakteriologisk undersøkelse, men
diagnosen stadfestet histologisk
5 Tuberkelbakterier ikke funnet ved
bakteriologisk eller histologisk
undersøkelse, men diagnosen stadfestet ved andre metoder
[inokulasjon av dyr]
9
I.n.a.
010
010.0
010.1
010.8
010.9

011

011.0
011.1
011.2
011.3
011.4
011.5
011.6
011.7
011.8
011.9

012
012.0

Primar tuberkuløs infeksjon
Det primartuberkuløse kompleks
Tuberkuløs pleuritt ved primar progressiv
tuberkulose
Annen primar progressiv tuberkulose
Ekskl.: Erythema nodosum tuberculosum
(017.1)
I.n.a.
Omslager
Lungetuberkulose
Bruk am ønskelig tilleggskode for å
identifisere en medvirkende silikose
(502)
Infiltrerende lungetuberkulose
Nodular lungetuberkulose
Lungetuberkulose med kaverne
Bronkial tuberkulose
Ekskl.: Isolert bronkialtuberkulose
(012.2)
Tuberkuløs lungefibrose
Tuberkuløse bronkiektasier
Tuberkuløs lungebetennelse [alle former]
Tuberkuløs pneumotoraks
Annen tuberkuløs lungebetennelse
I.n.a.
Lungetuberkulose i.n.a.
Tuberkulose i åndedrettsorganene i.n.a.
Annen tuberkulose i åndedrettsorganene
Ekskl.: Ikke narmere angitt tuberkulose i
åndedrettsorganene (011.9)
Tuberkuløs pleuritt
Tuberkulose i pleura
Tuberkuløst empyem
Tuberkuløs hydrotoraks
Ekskl.: Pleuritt med eksudat uten
opplysninger om årsak (511.9)
Tuberkuløs pleuritt ved primer
progressiv tuberkulose (010.1)
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012.1

012.2
012.3
012.8

Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter
Tuberkulose i:
hilusmediastinale
lymfeknuter
trakeobronkiale
Ekskl.: Når spesifisert som primær (010)
Isolert trakeal eller bronkial
tuberkulose
Tuberkul ø s laryngitt
Glottistuberkulose
Annet
Tuberkulose i:
mediastinum
nasopharynx
nesen (septum)
nesens sinuser

Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet
013.0t Tuberkulos meningitt (320.4*)
Tuberkulos:
meningitt(cerebral) (spinal)
leptomeningitt
meningoencefalitt
Ekskl.: Tuberkulom i meningene (013.1)
013.1t Tuberkulom i meningene (349.2*)
Annet
013.8
Tuberkulomt A
TuberkulosetJ i hjernen (348.8*)
Tuberkuløs:
abscess i hjernent (324.0*)
myelittt (323.4*)
I.n.a.
013.9
Tuberkulose i sentralnervesystemet
i.n.a.

013

-

014

Tuberkulose i tarmer, bukhinne og
mesenteriets lymfeknuter
Tuberkulose i:
anus
tarmen (tykk-) (tynn-)
endetarmen
retroperitoneum (lymfeknuter)
Tuberkulos:
ascites
enteritt
peritonittt (567.0*)

Tuberkulose i knokler og ledd
Inkl.: Tuberkuløs:
artrittt (711.4*)
beinnekroset (730*)
osteittt (730*)
osteomyelittt (730*)
sYnovittt (727.0*)
tendosynovittt (727.0*)
015.0t Ryggraden
Potts:
kurvatur (737.4*)
sykdom (730.4*)
Tuberkul ø s:
kyfose (737.4*)
spondylitt (720.8*)
015.1
Hoften
Kneet
015.2
015.7
Andre knokler
Tuberkulos:
daktylitt
mastoidittt (383.1*)
015.8
Andre ledd
I.n.a.
015.9

015

016
016.0

Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer

Nyren

Tuberkul ø s:
PYelittt (590.8*)
PYelonefrittt (590.8*)
016.1
Andre urinorganer
Tuberkulose i:
blæren (595.4*)
uretert (593.8*)
016.2t Epididymis (604.9*)
016.3
Andre mannlige kj4nnsorganer
Tuberkulose i:
prostatat (601.4*)
vesicula seminalist (608.8*)
testist (608.8*)
016.4
Kvinnelige kjønnsorganer
Tuberkuløs:
ooforittt (614.2*)
salpingittt (614.2*)
I.n.a.
016.9
017
017.0

Tuberkulose i andre organer
Hud og underhud
Lupus:
i.n.a.
exedens
vulgaris
Scrofuloderma
Tuberculosis:
col liquativa
cutis
lichenoides
papulonecrotica
verrucosa cutis
Ekskl.: Erythematodes (695.4)
Lupus erythematosus disseminatus
(710.0)
017.1
Erythema nodosum med hypersensivitetsreaksjon på tuberkulose
Bazins sykdom
Erythema:
induratum
nodosum tuberculosum
Tuberculosis indurativa
Ekskl.: Erythema nodosum i.n.a. (695.2)
Perifere lymfeknuter
017.2
Skrofulose
Skrofuløs abscess
Tuberkuløs adenitt
Ekskl.: Tuberkulose i:
bronikale og
mediasti nale
(012.1)
lymfeknuter
mesenteriale og
retroperiteonale
(014)
Tuberkuløs trakeobronkial
adenopati (012.1)
017.3
Øye
Tuberkulos:
disseminert chorioretinittt (363.1*)
episklerittt (379.0*)
interstitiell keratittt (370.5*)
kronisk iridosyklittt (364.1*)
keratokonjunktivittt (flyktenulær)
(370.3*)
017.4
Ore
Tuberkulose i øret (382.3*)
Otitis media tuberculosat (382.3*)
Ekskl.: Tuberkuløs mastoiditt (015.7)
017.5
Skjoldbruskkjertelen
017.6t Binyre (255.4*)
Addisons sykdom, tuberkuløs type
Milten
017.7
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017.8

Annet
Tuberkulose i:
endokard [alle klaffer]-. (424*)
oesophagus t (530.1*)
myokardt (422.0*)
perikardt (420.0*)

018

Miliær tuberkulose
Inkl.: Disseminert
Generalisert
Miliær - en enkelt
spesifisert
lokalisasjon,
multiple
lokalisasjoner eller
uspesifisert
lokalisasjon Polyserosittisk
Akutt
Annet
1.n.a.

018.0
018.8
018.9

tuberkulose

ZOONOTISKE BAKTERIESYKDOMMER (020-027)
020
020.0
020.1
020.2
020.3
020.4
020.5
020.8

020.9

Pest
Inkl.: Infeksjon med Yersinia pestis
Bubontype
Cellulokutan type
Septikemisk type
Primær pneumonisk type
Sekundær pneumonisk type
Pneumonisk type i.n.a.
Annet
Abortiv type
Ambulatorisk type
Pestis minor
I.n.a.

024

Malleus/snive
Infeksjon med:
pseudomonas mall ei
ractinobacillus mallei]
[malleomyces mallei]

025

Melioidose
Infeksjon med:
pseudomonas pseudomal lei
rmalleomyces pseudomallei]
[Whitmores basill]

026
026.0

Rottebittfeber
Spirillumfeber
Rottebittfeber forårsaket av "Spirillum
minus" ['S. minor']
Sodoku
Streptobasillær feber
Epidemisk artrittisk enytem
Haverhill feber
Rottebittfeber forårsaket av
Streptobacillus moniliformis
I.n.a.

026.1

026.9
027
027.0

027.1

027.2
021

022
022.0
022.1
022.2
022.3
022.8
022.9
023

023.0
023.1
023.2
023.3
023.8
023.9

Tularemi
Inkl.: Infeksjon med Francisella
tularensis
Harepest
Anthrax
Inkl.: Infeksjon med Bacillus anthracis
(miltbrannbakterien)
Kutan anthrax
Malign pustel
Pulmonal anthrax
Respiratorisk anthrax
"Woolsorters' disease"
Gastrointestinal anthrax
Septikemisk anthrax
Andre typer
I.n.a.
Brucellose
Inkl.: Maltafeber
MiddelhavsSvingeBrucella melitensis
Brucella abortus
Brucella suis
Brucella canis
Annet
Infeksjon med mer enn én Brucella-art
I.n.a.

027.3
027.8
027.9

Andre zoonotiske bakteriesykdommer
Listeriose
Ekskl.: Medfødt listeriose (771.2)
Infeksjon
Meningitt t (320.7*)
forårsaket av
Meningoencefalittt
Listeria
(320.7*)
monocytogenes
Septi kemi
Enysipelothri infeksjon
Enysipeloid
forårsaket av
Infeksjon
Erysipelothrix
Septi kemi
rhusiopathiae
[E. insidiosa]
Pasteurellose
Mesenterial adenitt
forårsaket av
Septikemi
Pasteurella
(kattebitt)(hundebitt) multocida [P.
septica]
Infeksjon med Yersinia pseudotuberculosis
[Pasteurella pseudotuberculosis]
Annet
I.n.a.

ANDRE BAKTERIESYKDOMMER (030-041)
Ekskl.: Bakterielle kjønnssykdommer
(098, 099)
Bartonel lose (088.0)
030

030.0
030.1

030.2

Spedalskhet/lepra
Inkl.: Hansens sykdom
Infeksjon med Mycobacterium
leprae
Lepros type [type L]
Lepress lepra (makulær)(diffus)
(infiltrert) (nodulær)(neurittisk)
Tuberkuloid type [1]
Tuberkuloid lepra (makulxr)
(makuloanestetisk)(major)(minor)
(neurittisk)
Ubestemt type [I]
Indeterminert lepra (makulær)
(neurittisk)
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030.3
030.8
030.9

031
031.0

031.1

031.8
031.9

032
032.0
032.1
032.2
032.3
032.8
032.9

Grensetype [B]
Dimorf lepra (infiltrert)(neurittisk)
Annet
I.n.a.

Andre sykdommer som skyldes mykobakterier
Lungene
Infeksjon med Mycobacterium:
avium
intracellulare [Batteys basill]
kansasii
Batteys sykdom
Huden
Burulisår
Infeksjon med Mycobacterium:
marinum [M. balnei]
ulcerans
Annet
I.n.a.
Infeksjon med atypiske mykobakterier
i.n.a.
Difteri
Inkl.: Infeksjon med Corynebacterium
diphtheriae
Diphtheria faucium
Membranes angina
Diphtheria nasophanyngealis
Diphtheria anterior nasalis
Diphtheria laryngealis
Krupp
Difterisk laryngotrakeitt
Annet
Kutan difteri
Difteri i.n.a.

036.5
036.6
036.8
036.9

037

Stivkrampe/tetanus
Ekskl.: Tetanus:
som komplikasjon til abort
(634-638 med fjerde siffer
.0, 639.0)
som komplikasjon til ektopisk
eller mola-svangerskap
(639.0)
neonatorum (771.3)
puerperalis (670)

038

Septikemi
Ekskl.: Under fødsel (659.3)
Etter ektopisk eller molasvangerskap (639.0)
Etter infusjon, injeksjon, transfusjon eller vaksinasjon (999.3)
Postoperativt (998.5)
Etter fødsel og i barselseng
(670)
Som komplikasjon til abort (634638 med fjerde siffer .0, 639.0)
Streptokokkseptikemi
Inkl.: Peptostreptokokksepti kemi
Ekskl.: Pneumokokkseptikemi
Stafylokokkseptikemi
Pneumokokkseptikemi
Septikemi forårsaket av anaerober
Ekskl.: Peptostreptokokker ("anaerobe
streptokokker")(038.0)
Gassgangren (040.0)
Septikemi forårsaket av andre Gramnegative organismer
Gram-negativ septikemi i.n.a.
Andre spesifiserte septikemier
Ekskl.: Septikemi ved:
anthrax (022.3)
gonokokkinfeksjon (098.8)
herpes (054.5)
meningokokkinfeksjon (036.2)
Septikemisk pest (020.2)
Septikemi i.n.a.
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)

038.0
038.1
038.2
038.3

033
033.0
033.1
033.8
033.9

Kikhoste/pertussis
Som skyldes Bordetella pertussis
Som skyldes Bordetella parapertussis
Som skyldes annen spesifisert organisme
Kikhoste med uspesifisert organisme

034
034.0

Streptokokkangina og skarlagensfeber
Streptokokkangina
Streptokokk-:
halsesyke
laryngitt
faryngitt
tonsillitt
Skarlagensfeber
Scarlatina

038.8

Rosen/erysipelas

039

034.1

035

Ekskl.: Erysipelas etter
barselseng (670)

fødsel og i

036
Meningokokksykdom
036.0t Meningokokkmeningitt (320.5*)
Epidemisk cerebrospinalmeningitt
Cerebrospinal 1
Epidemisk
_J meningitt
036.1t Meningokokkencefalitt (323.4*)
036.2
Meningokokkseptikemi
036.3t Meningokokkindusert WaterhouseFriderichsen syndrom (255.5*)
Hemoragisk meningokokkadrenalitt
Waterhouse-Friderichsen syndrom i.n.a.
036.4t Meningokokk-karditt
Meningokokk-:
endokarditt (421.1*)
perikarditt (420.0*)

Samtidig meningokokkmeningitt og
-septikemi
Annen generalisert (systemisk) meningokokkinfeksjon
Benign meningokokkemi
Annet
Neuritis optica meningococcicat
(377.3*)
I.n.a.
Meningokokksykdom i.n.a.

038.4

038.9

-

039.0
039.1
039.2
039.3
039.4
039.8

Actinomykotiske infeksjoner/strålesoppinfeksjoner
Inkl.: Actinomykotisk mycetom
Infeksjon med Actinomycetales
slik som arter av Actinomyces,
Actinomadura, Nocardia,
Streptomyces
(Actinomykotisk) maduromykose
Ekskl.: Infeksjon med arter av
Mycobacterium
Kutane
Erythrasma
Trichomycosis axillaris
Pulmonale
Abdominale
Cervikofaciale
Madurafot
•
Ekskl.: Madurafot forårsaket av mykotisk
infeksjon (117.4)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
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039.9

Lokalisasjon i.n.a.
Actinomykose i.n.a.
Maduromykose i.n.a.
Nocardiose i.n.a.

040

Andre bakteriesykdommer
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)
Bakterieinfeksjon i.n.a. (041.9)
Gassgangren
Oedema malignum
Gassbasill infeksjon
Clostridium-myositt
Infeksjon med Clostridium:
perfringens [welchii]
septicum
histolyticum
sordellii
Rhinosklerom
Whipples sykdom
Lipodystrophia intestinalis
Nekrobasillose
Andre bakteriesykdommer
Tropisk pyomyosittt (728.9*)

040.0

040.1
040.2
040.3
040.8

041

041.0
041.1
041.2
041.3
041.4
041.5
041.6
041.7
041.8

041.9

Bakterieinfeksjoner med uspesifisert
lokalisasjon ved tilstander
klassifisert annet sted
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)
Septikemi (038)
Merk:
Denne kategori er tilleggskode
når det er ønskelig å identifisere det bakterielle agens ved
sykdommer klassifisert annet
sted. Koden kan også brukes til
å klassifisere bakterielle infeksjoner av uspesifisert art
eller lokalisasjon
Streptococcus
Ekskl.: Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus
Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
Klebsiella
Escherichia coif
Haemophilus influenzae [H. influenzae]
Morganella morganii
Pseudomonas
Annet
Enterobacter
Flavobacterium
Acinetobacter
Moraxella
Legionella
Mycoplasma
Ureaplasma
Pleuropneumoni-like organismer [PPLO]
Bakteriell infeksjon i.n.a.

POLIOMYELITT OG ANDRE IKKE-ARTROPOD-OVERFØRTE
VIRUSSYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (045-049)
Akutt poliomyelitt (323.2*)
045t
045.0t Akutt paralytisk poliomyelitt spesifisert
som bulbxr (323.2*)
Barnelammelse
Infantil paralyse (akutt) 1 spesifisert
som bulbær
Poliomyelitis
(anterior)(acuta)
Pol ioencephalitis (acuta (bulbaris)
Polioencephalomyelitis (anterior)
(acuta)(bulbaris)
045.4 Annen akutt paralytisk poliomyelitt
(323.2*)
Akutt atrofisk, spina
paralyse
Infantil, paralytisk
Poliomyelitis (acuta)
med lammelse,
anterior
epidemicaI
men ikke bul bær

045.2t Akutt poliomyelitt uten lammelse (323.2*)
Poliomyelitis (acuta)
spesifisert som
anterior
epidemica I uten lammelse
045.9t Akutt poliomyelitt i. . . (323.2*)
Infantil paralyse
Poliomyelitis (acuta) ikke spesifi)sert som med
anterior
epidemica
Jeller uten
lammelse
Langsomme virusinfeksjoner i
sentralnervesystemet
046.0t Kuru (323.0*)
046.1t Jakob-Creutzfeldt sykdom (331.5*)
Subakutt spongioform encefalopati
046.2t Subakutt skleroserende panencefalitt
(323.1*)
Dawsons inklusjonslegemeencefalitt
Van Bogaerts skleroserende
leukoencefalitt
046.3t Progressiv multifokal leukoencefalopati
(331.6*)
Multifokal leukoencefalopati i.n.a.
Annet
046.8
I.n.a.
046.9
046

Meningitt .som følge av enterovirus
Inkl.: AseptisQ
Viral
meningitt
_I
Ekskl.: Meningitt som folge av:
adenovirus (049.1t, 321.7*)
arbovirus (060-066t, 321.7*)
Leptospira (100.8t, 321.8*)
virus ved:
herpes simplex (054.7t,
321.4*)
zoster (herpes zoster)
(053.0t, 321.3*)
choriomeningitis lymphocytica
(049.0t, 321.6*)
kusma (072.1t, 321.5*)
poliomyelitt (045t, 321.7*)
alle andre virusinfeksjoner
klassifisert annet sted
047.0t Coxsackievirus (321.1*)
047.1t ECHO-virus (321.2*)
047.8t Annet (321.7*)
047.9t I.n.a. (321.7*)
Viral meningitt i.n.a.

047

048

Andre virussykdommer i sentralnervesystemet
Bostoneksantem

Andre ikke-arbovirus sykdommer i sentralnervesystemet
049.0t Lymfocytær choriomeningitt (321.6*)
LymfocytEer:
meningitt (set 33s)
meningoencefalitt (seros)
049.1t Meningitt som følge av adenovirus
(321.7*)
Annet
049.8
Akutt:
inklusjonslegeme-t (323.4*)
encenekrotiserendet (323.4*)
falitt
Epidemiskt (323.4*)
Rio Bravo--f. (323.4*)
Encephalitis lethargicat
(323.4*)
Von Economos sykdom t (323.4*)
049.9
I.n.a.
Viral encefalitt i.n.a.t (323.4*)
049

-
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VIRUSSYKDOMMER MED HUDUTSLETT (050-057)
Ekskl.: Virussykdommer som overføres ved
artropoder (060-066)
050
050.0
050.1
050.2
050.9
051
051.0

Kopper
Variola major
Hemoragiske (pustulære) kopper
Purpura variolosa
Alastrim
Variola minor
Modifiserte kopper
Kopper i.n.a.

051.9

Kukopper og beslektede former
Kukopper
Vaccinia uten vaksinasjon
Ekskl.: Kukopper (generalisert)(etter
vaksinasjon) (999.0)
Pseudokopper
Mel kerknuter
Dermatitis pustularis contagiosa
Ecthyma contagiosum
Orf
Paravaccinia i.n.a.

052

Vannkopper/varicella

051.1
051.2

055

Meslinger
Inkl.: Morbilli
055.0t Encefalitt etter meslinger (323.6*)
055.1t Pneumoni etter meslinger (484.0*)
055.2t Otitt etter meslinger (382.0*)
055.7
Med andre komplikasjoner
055.8
Med uspesifisert komplikasjon
055.9
Meslinger uten opplysning om
komplikasjon
056
056.0
056.7
056.8
056.9
057
057.0
057.8

053

Zoster (Herpes zoster)
Inkl.: Helvetesild
053.0t Meningitt (321.3*)
053.1
Med andre symptomer fra nervesystemet
Herpes roster geniculatus
Ganglionitis geniculata herpeticat
(351.1*)
Post-herpetisk:
polyneuropatit (357 • 4*)
trigeminusneuralgit (350.0*)
053.21- Med nervus ophthalmicus-komplikasjoner
Oyelokksdermatitt (373.5*)
Iridosyklitt (364.0*)
ved
Keratokonjunktivitt (370.4*) zoster
053.7
Med andre komplikasjoner
053.8
Med uspesifiserte komplikasjoner
053.9
Zoster uten opplysning om komplikasjon

057.9

Rode hunder
Inkl.: Rubella
Ekskl.: Medfødt rubella (771.0)
Med neurologiske komplikasjoner
Encefalomyelittt (323.4*)
Med andre komplikasjoner
Rubella-artrittt (711.5*)
Med uspesifisert komplikasjon
Rubella uten opplysning om komplikasjon
Andre virussykdommer med utslett
Erythema infectiosum [den femte
sykdommen]
Annet
Dukes(-Filatow) sykdom
Exanthema subitum
Den fjerde sykdommen
Parascarlatina
Pseudoscarlatina
Roseola infantum
Den sjette sykdommen
I.n.a.

VIRUSSYKDOMMER SOM OVERFØRES VED
ARTROPODER (060-066)
060
060.0
060.1
060.9

Gulfeber/febris flava
Den sylvatiske form
Den urbane form
I.n.a.

061

Dengue
"Breakbone fever"
Ekskl.: Hemoragisk feber forårsaket av
denguevirus (065.4)

054

Herpes simplex
Ekskl.: Medfødt herpes simplex (771.2)
054.0
Eczema herpeticum
Kaposis varicelliforme utslett
054.1
Herpes genitalis
Vulvova9initis herpeticat (616.1*)
Herpessar på vulvat (616.5*)
054.2
Gingivostomatitis herpetica
054.3t Meningoencephalitis herpetica (323.4*)
Herpesencefalitt
Simian B-sykdom
054.4t Med nervus ophthalmicus-komprkasjoner
Oyelokksdermatitt (373 • 5*)
Keratitt (370.4*)
ved herpes
Keratokonjunktivitt (370.4*) simplex
Iritt som følge av herpes simplex
(364.0*)
Keratitis:
dendritica (370.1*)
disciformis (370.5*)
054.5
Septicaemia herpetica
Ulcus herpeticum
054.6
054.7
Med andre komplikasjoner
Meningitt forårsaket av herpes simplext
(321.4*)
Visceral herpes simplex
054.8
Med uspesifisert komplikasjon
054.9
Herpes simplex uten opplysning om
komplikasjon

Virusencefalitt overfort ved mygg
(323.3*)
062.0t Japansk encefalitt (323.3*)
062.1t Hesteencefalitt, vestlig type (323.3*)
062.2t Hesteencefalitt, østlig type (323.3*)
Ekskl.: Venezuelansk hesteencefalitt
(066.2)
062.3t St. Louis-encefalitt (323.3*)
062.4t Australsk encefalitt (323.3*)
Australsk:
arboencefalitt
x-sykuom
062.5t Californisk virusencefalitt (323.3*)
CaliforniJI
encefalitt
La Crosse.f
Tahyna feber
062.8t Annet (323.3*)
Encefalitt med Ilheusvirus
062.9t I.n.a. (323.3*)
062t

Virusencefalitt overfort ved flått
(323.3*)
Inkl.: Difasisk meningoencefalitt
063.0t Russisk vår-sommer [taiga] encefalitt
(323.3*)
063t

4E.

063.1t "Louping ill" (323.3*)
063.2t Sentraleuropeisk encefalitt (323.3*)
063.8t Annet (323.3*)
Langat- -‘
Powassan-J
encefalitt
063.9t I.n.a. (323.3*)

064t

Virusencefalitt overfOrt ved andre og

uspesifiserte artropoder (323.3*)

Virusencefalitt overført ved ukjent
artropode
Negishi-virus-encefalitt
Ekskl.: Virusencefalitt i.n.a. (049.9)

065
065.0
065.1
065.2
065.3
065.4

065.8
065.9

066
066.0
066.1

066.2
066.3

066.8
066.9

Hemoragisk feber overfort ved artropoder
Hemoragisk Krimfeber [CHF Kongo virus]
Hemoragisk sentralasiatisk feber
Hemoragisk Omskfeber
"Kyasanur Forest disease"
Annen hemoragisk feber overfort ved
artropoder
Hemoragisk feber overfort ved mygg
Hemoragisk Chikungunyafeber
Hemoragisk denguefeber
Ekskl.: Chikungunyafeber (066.3)
Dengue (061)
Gulfeber (060)
Annet
I.n.a.
Hemoragisk arbovirusfeber i.n.a.
Andre virussykdommer overfort ved
artropoder
Phlebotomusfeber
Sandfluefeber
Changuinolafeber
Feber overfort ved flått
Nairobi-sauesykdom
Flåttfeber av type:
American mountain
Colorado
Kemerovo
Quaranfil
Venezuelansk hestefeber
Annen feber overfort ved mygg
Feber (viral) av type:
Bunyamwera
Bwamba
Chi kungunya
Guama
Mayaro
Mucambo
O'nyong-nyong
Oropouche
Pixuna
Rift valley
Wessel sbron
West Nile
Zika
Ekskl.: Dengue (061)
Gulfeber (060)
Annet
Chandipurafeber
Piryfeber
I.n.a.
Arbovirusinfeksjon i.n.a.

070.1t Virushepatitt A uten opplysnin4 om leverkoma (573.1*)
Infeksiøs hepatitt
070.2t Virushepatitt B med leverkoma (573.1*)
070.3t Virushepatitt B uten opplysning om leverkoma (573.1*)
Serumhepatitt
070.4t Annen spesifisert virushepatitt med
leverkoma (573.1*)
070.5t Annen spesifisert virushepatitt uten
opplysning om leverkoma (573.1*)
070.6t Uspesifisert virushepatitt med leverkoma
(573.1*)
070.9t Uspesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma (573.1*)
Virushepatitt i.n.a.

071

Kusma/parotitis epidemica
072
072.0t Kusmaorkitt (604.9*)
072.1t Kusmameningitt (321.5*)
072.2t Kusmaencefalitt (323.4*)
Kusmameningoencefalitt
072.3t Kusmapankreatitt (577.0*)
Kusma med andre komplikasjoner
072.7
Kusma med uspesifisert komplikasjon
072.8
Kusma uten opplysning om komplikasjon
072.9
Parotitis:
epidemica
infectiosa

073

074

074.0
074.1

074.2t

074.3
074.8

Psittakose/ornitose
Inkl.: Sykdom framkalt av Chlamydia
psi ttaci
Papegoyesyken
Spesifikke sykdommer forårsaket av
Coxsackievi rus
Ekskl.: Ooxsackievirus-:
infeksjon i.n.a. (079.2)
meningitt (047.0t,321.1*)
Herpangina
Pharyngitis vesicularis
Pleurodynia eptdemica

Bamble syke

Bornholmsyke
Epidemisk:
myalgi
myositt
Coxsackiekarditt
Aseptisk myokarditt hos nyfødte
(422.0*)
Coxsackie:
endokarditt (421.1*)
myokarditt (422.0*)
perikarditt (420.0*)
Munn-, hånd- og fotsykdom
Vesikulær stomatitt og eksantem
Stomatodermatitis vesiculosa epidemica
Annet
Akutt lymfonodulær faryngitt

075

Mononukleose
Kjertelfeber
Kyssesyken
Monocyttangina
Pfeiffers sykdom

076

Trakom
Ekskl.: Seinvirkning av trakom , se 139,1

ANDRE SYKDOMMER FORÅRSAKET AV VIRUS OG
CHLAMYDIER (070-079)
070t

Virushepatitt (573.1*)
Ekskl.: Cytomegalovirushepatitt (078.5t,
573.1*)
070.0t Virushepatitt A med leverkoma (573.1*)

Hundegalskap
Rabies
Hydrophobia
Lyssa

.

47
Initialt stadi um
Trachoma dubi um
076.1Aktivt stadi um
Conjunctivitis granul aris
( trachoma tosa)
Trakomatøs:
fol 1 ikul ar konjunktivitt
pan nus
I .n.a.
076.9
Trakom i .n .a.
076. 0

Andre sykdommer i conjunctiva som føl ge
av virus og chl amydier
Ekskl . : øyekomplikasjoner til v irussyk darner kl assifi sert annet sted
077. Ot Inkl usjonskonjunktivitt ( 372. 0*)
Paratrachoma
Svømmebassengkonjunktivitt
Ekskl. : Inklusjonsbl enore (hos nyfoidte)
(771.6)
077.1 t Epidemisk keratokonjunktivi tt (370.4*)
Ski psverftf6ye
077.2t Faryngokonjunktival feber (372.0*)
Viral faryngokonjunktivitt
077.3t Annen adenoviruskonjunktivitt ( 372. 0*)
Akutt adenoviral fol 1 ikulazr konjunktivi tt
077.4t Hemoragi sk epidemisk konjunkti vi tt
(372.0*)
Apollo-:
konj unkti vi tt
sykdom
Konjunktivitt som WI ge av enterovirus
type 70
Hemoragi sk konjunktivitt (akutt)
(epidemisk)
077.81 Annen viruskonjunktivitt
Newcastlekonjunkti vi tt (372. 0k)
077.9t I .n.a.
Vi ruskonjunktivitt i.n.a. (372.0*)

077

-

Annet
Epidemisk
cervikal myalgi
vertigot (386.1*)
brekningssyndrom
Ma rbur gsykdommen
Tana pox
Vinteroppkastsykdommen

078.8

079Virusinfeksjon ved til stander kl assi fisert annet sted og med uspesifisert
lokal is asjon
Merk : Dette er en tilleggskode når det
er nskelig å identifisere viruset
ved sykdommer som klassifiseres
annet sted. Dette nummeret vil ogsi
i sjel dne tilfeller kunne brukes
til primarkodi ng av virusinfeksjon
av uspesifisert art og lokal sasj on
Adenovirus
079.0
079.1
ECHO-vi rus
Coxsacki evirus
079.2
079.3
Rhi novirus
HIV (HTLV III /LAV )
079.4
079.8
Annet
I .n .a.
079.9
Vi rusinfeksjon i.n .a
Ekskl.: Viremi .n .a. (790.8)

RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER
OVERFORT VED ARTROPODER (080-088)
Ekskl . : Vi russykdommer overff5rt ved
artropoder (060-066)

-

Andre sykdommer som føl ge av virus og
chi amydier
Ekskl . : Vi remi i.n.a. (790.8)
Virusinfeksjon i .n .a . (079)
078.0
Mol lu sc an contagiosum
078.1
Vorter
Candy' oma acuminatum
a na) ( pl antari s)
Verruca ( vulga ri s) (plana)
Mil i arfeber
078.2
078.3
Kattekl orsykdommen
Beni gn lymforetikul ose (etter
i nokulasjon)
Katteklorfeber
078.4
Munn- og fotsyken
Epizooti ske after
Epizooti sk stomatitt
Cytomegalovirussykdom
078.5
Cytomegalovirushepatitt t(573 .1*)
Spyttkjertel-virussykdom
Eksk 1 .: Medfødt cytomegalovi rusinfeksjon
(771.1)
078.6t Hemoragi sk nefrosonefri tt ( 581. 8*)
Epidemisk
Koreansk
hemoragisk feber
Russi sk
Hemoragi sk feber med renal t syndrom
Hemoragi sk arenavi rusfeber
078.7
Argentinsk
Boliviansk
Juninvirus
hemoragisk feber
Machupovirus

080

Fl ekktyfus overført ved lus
Epi demi ski
tyfus
Lusbåren
Typhus exanthernaticus i.n.a .

J

078

Annen flekktyfus
Musetyfus
Endemisk tyfus
Loppebåren tyfus
Brill s sykdom
081.1
Bril l-Zinsser sykdom
Busktyfus
081.2
Japansk el vefeber
Kedani feber
Mi ddbåren tyfus
Tsutsugamushi
081.9I .n.a .
Flekktyfus i .n . a .
Tyfus i .n.a.
081
081.0

082
082.0
082.1

082.2
082.3
082.8
082.9

Ri ckettsiasykdommer overført ved flått
Flekkfeber
Rocky Mountain- flekkfeber
So Paula feber
FloutonOs feber
Marseille
Middelhavsfl åttj feber
Afrikansk
fl ått tyfus
Indisk
Kenyansk
Nord Asiatisk flått feber
Sibirsk flått tyfus
Queensland fl ått tyfus
Annet
I .n . a .
Fl åttbåren tyfus i.n .a
-
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083
083.0
083.1

Andre rickettsiasykdommer
Q-feber
"Trench fever"
Quintan- \
Wolhynia
feber
Vesikulær rickettsiasykdom
Annet
I.n.a.
-

085.2

f

:

083.2
083.8
083.9

085.3
084

084.0

084.1
084.2

084.3
084.4
084.5
084.6
084.7

084.8

084.9

085
085.0

085.1

Malaria
Ekskl.: Medfødt malaria (771.2)
Merk: 084.0-084.6 skal ikke brukes når
disse sykdommer ledsages
av meget alvorlige komplikasjoner
(084.8, 084.9)
Malaria forårsaket av Plasmodium
falciparum
Subtertian
Ondartet tertiaj malaria
Malaria forårsaket av Plasmodium vivax
Tredjedagsfeber
Godartet tertian malaria
Malaria forårsaket av Plasmodium
malariae
Fjerdedagsfeber
Quartan malaria
Malaria forårsaket av Plasmodium ovale
Annen malaria
Apemalaria
Blandet malaria
Malaria forårsaket av mer enn en
Plasmodium-art
I.n.a.
Malaria i.n.a.
Terapeutisk indusert malaria
Ekskl.: Infeksjon overfort ved uhell fra
sprøytespiss, blodtransfusjon og
liknende (084.0-084.6 i samsvar
med Plasmodium-art)
Overføring fra mor til barn
under fodselen (771.2)
Haemoglobinuria tropica
"Blackwater fever"
Hemoglobinurifeber
Malaria haemoglobinurica
Andre alvorlige komplikasjoner ved
malaria
Malaria algida
Cerebral malaria
Malaria-:
hepatittt (573.2*)
nefroset (581.8*)
Leishmaniasis
Visceral [kala-azar]
Dumdumfeber
Infeksjon med Leishmania:
donovani
infantum
Dermal [post-kala-azar]
Middelhavsleishmaniasis
Visceral (indisk)
Kutan, ur an type
AleppoBagdadbyll
Delhi- I
Infeksjin med Leishmania tropica
Orientalsk sår
Leishmaniasis cutanea:
tørr form
sen
residiverende
ulcererende

085.4

085.5

085.9

Kutan, asiatisk ørkentype
Infeksjon med Leishmania tropica
(major)
Leishmaniasis cutanea:
akutt nekrotiserende
rural is
våt form
zoonotisk form
Kutan, etiopisk type
Infeksjon med Leishmania ethiopica
Leishmaniasis cutanea:
diffusa
lepromatosa
Kutan, amerikansk type
Chiclerosår
Infeksjon med Leishmania mexicana
Leishmaniasis tegumentaria diffusa
Mukokutan type (Amerikansk)
Espundia
Infeksjon med Leishmania brasiliensis
Uta
I.n.a.

Trypanosomiasis/sovesyke
Inkl.: Med meningoencefalittt (323.4*)
086.0t Chagas sykdom med hjerteaffeksjon
(425.6*)
Alle tilstander i 086.2 med
hjerteaffeksjon
Chagas sykdom med annen organaffeksjon
086.1
Alle tilstander i 086.2 med affeksjon
av annet organ enn hjertet
Chagas sykdom uten opplysning om
086.2
organaffeksjon
Infeksjon med Trypanosoma cruzi
Amerikansk sovesyke
086.3
Gambisk tnypanosomiasis
Infeksjon med Trypanosoma gambiense
Gambisk sovesyke
Zimbabwesisk trypanosomiasis
086.4
Infeksjon med Trypanosoma rhodesiense
Zimbabwesisk sovesyke
Afrikansk trypanosomiasis i.n.a.
086.5
Sovesyke i.n.a.
I.n.a.
086.9
086

087Tilbakefall sfeber
Febris recurrens
Overfort ved lus
087.0
087.1
Overfort ved flått
I.n.a.
087.9
088
088.0

088.8
088.9

Andre sykdommer overfort ved
artropoder
Bartonellose
Carrions sykdom
Oroya feber
Verruga peruana
Annet
I.n.a.
Artropod-båren sykdom ikke klassifisert
annet sted

SYFILIS OG ANDRE KJØNNSSYKDOMMER
(090-099)
Ekskl.: Ikke-venerisk endemisk syfilis
(104.0)
Urogenital trichomoniasis
(131.0)

090

Medfødt syfilis
Lues congenita
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090.0

090.1

090.2

090.3t

090.4

090.5

090.6

090.7
090.9
091

091.0
091.1
091.2

Symptomgivende,tidlig medfødt syfilis
Medfødt syfilitisk:
choroiditt
coryza (kronisk)
hepatomegali
mucosaflekk
periostitt
splenomegali
Syfilitisk (medfødt):
epifysitt
osteokondritt
pemphigus
Alle tilstander av medfødt syfilis
spesifisert som tidlig eller
manifest mindre enn to år etter
fødselen
Latent, tidlig medfødt syfilis
Medfødt syfilis uten kliniske symptomer, med positiv serologisk
reaksjon og negativ spinalvæske, mindre
enn to år etter fødselen
Tidlig medfødt syfilis i.n.a.
Medfødt syfilis i.n.a. mindre enn to år
etter fødselen
Syfilitisk interstitiell keratitt
(370.5*)
Keratitis luetica:
parenchymatosa
punctata profunda
Ekskl.: Interstitiell keratitt i.n.a.
(370.5)
Juvenil neurosyfilis
Medfødt neurosyfilis
Medfødt syfilitisk:
encefalittt (323.4*)
meningitt t (320.7*)
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil:
paralysis generalis
tabes
tabopara lyse
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den ledsagende, mentale
forstyrrelse
Annen symptomgivende, sein medfødt
syfilis
Gumma forårsaket av medfødt syfilis
Hutchinsons tenner
Syfilitisk sadel nese
Alle tilstander av medfødt syfilis
spesifisert som seine eller
symptomgivende to år eller mer etter
fødselen
Latent, sein medfødt syfilis
Medfødt syfilis uten kliniske symptomer, med positiv serologisk
reaksjon og negativ spinalvæske, to år
eller mer etter fodselen
Sein, medfødt syfilis i.n.a.
Medfødt syfilis i.n.a. to år eller mer
etter fødselen
Medfødt syfilis i.n.a.
Symptomgivende, tidlig syfilis
Ekskl.: Tidlig kardiovaskulær syfilis
(093)
Tidlig neurosyfilis (094)
Primær genital syfilis
Genital sjanker
Primær anal syfilis
Annen primær syfilis
Primmr syfilis på:
finger
leppe
tons ille

091.3

091.4

091.5t

091.6

091.7
091.8
091.9
092

092.0
092.9
093
093.0t
093.4
093.2t

093.8

093.9
094

094.0

094.1

094.2t
094.3

Sekundær syfil is i hud og slimhinner
Condyloma latum
Sekundær syfilis i:
anus
munnen
pharynx
huden
tonsil le
vulva
Lymfadenitt som følge av sekundær syfilis
Sekundær syfilitisk adenopati
Uveitt som folge av sekundær syfilis
Syfilitisk chorioretinitt (sekundær)
(363.1*)
Syfilitisk iridosyklitt (sekundær)
(364.1*)
Sekundær syfilis i innvoller og knokler
Sekundær syfilis i leverent (573.2*)
Sekundær syfilitisk:
hepatittt (573.2*)
periostittt (730.3*)
Residiv av sekundær syfilis
Sekundærsyfilitisk residiv
(behandlet)(ubehandlet)
Andre former for sekundær syfilis
Akutt syfilitisk meningittt (320.7*)
Syfilitisk alopeci
Sekundær syfilis i.n.a.
-

Latent, tidlig syfilis
Inkl.: Syfilis (ervervet) uten kliniske
symptomer, med positiv serologisk
reaksjon og negativ spinalvæske,
mindre enn to ar etter infeksjonen
Serologisk tilbakefall etter behandling
av latent, tidlig syfilis
Latent, tidlig syfilis i.n.a.
Kardiovaskulær syfilis
Aortaaneurisme spesifisert som syfilitisk
(441.7*)
Syfilitisk aortitt (447.7*)
Syfilitisk endokarditt (424*)
Syfilitisk:
aortainsuffisiens eller -stenose
koronarostiesykdom
Annet
Syfilitisk:
myokardittt (422.0*)
perikardittt (420.0*)
I.n.a.
Neurosyfilis
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den ledsagende mentale
forstyrrelse
Tabes dorsalis
Arthropathia:
neurogenica (Charcot)t (713.5*)
tabeticat (713.5*)
Charcots leddsykdomt (713.5*)
Lokomotorisk (progressiv) ataksi
Sclerosis spinalis posterior
(syphilitica)
Tabetisk neurosyfilis
Paralysis generalis
Dementia paralytica
Paralysis generalis (progressiva)
Paretisk neurosyfilis
Taboparalyse
Syfilitisk meningitt (320.7*)
Meningovaskulær syfilis
Asymptomatisk neurosyfilis
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094.8

094.9

Annet
Syfilitisk:
acusticusneurittt (388.5*)
disseminert retinochoroidittt
(363.1*)
encefalittt (323.4*)
opticusatrofi (377.1*)
parkinsonismet (332.1*)
retrobulbær neurittt (377.3*)
rumpert cerebralt aneurysmet (430*)
I.n.a.
Gumma (syphilitica)
i sentralSyfilis (tidlig) (sein) nervesystemet
Syphilom
i.n.a.

1
I

095

096

097
097.0
097.1
097.9

Andre former for sein syfilis med
symptomer
Gumma (syphilitica) alle lokalisasjoner
unntatt de som
Syfilis, sein
eller tertiær
Jklassifiseres i
093 og 094
Gumma (syphilitica) i.n.a.
Syfilis [uspesifisert stadium] i:
knokkelt (730.8*)
nyret (583.8*)
levert (573.2*)
lunget (517.8*)
muskelt (728.0*)
Syfilitisk:
episklerittt (379.0*)
peritonittt (567.0*)

Latent, sein syfilis
Syfilis (ervervet) uten kliniske
symptomer, med positiv serologisk
reaksjon og negativ spinalvæske,
to år eller mer etter infeksjonen
Annen uspesifisert syfilis
Sein syfilis i.n.a.
Latent syfilis i.n.a.
Positiv serologisk reaksjon på syfilis
Syfilis i.n.a.
Syfilis (ervervet) i.n.a.
Ekskl.: Syfilis i.n.a. som årsak til dui
under 2-årsalder (090.9)

Kronisk infeksjon i de ovre urin- og
kjønnsveier
Alle tilstander i 098.1 spesifisert som
kroniske eller med varighet på 2
måneder eller mer
Gonokokksalpingitt (kronisk)j. (614.1,
614.2*)
098.4- I øyet
Gonokokk-:
konjunktivitt (neonatal) (372.0*)
iridosyklitt (364.0*)
oftalmi (neonatal) (372.0*)
098.5t I ledd
Gonokokk-:
artritt (711.4*)
bursitt (727.3*)
synovitt (727.0*)
tendosynovitt (727.0*)
I pharynx
098.6
I anus og rectum
098.7
I andre lokalisasjoner
098.8
Gonokokkemi
Gonokokk-:
endokardittt (421.1*)
keratose (blenoragisk)t (701.1*)
meningitt-j- (320.7*)
peritonittt (567.0)
098.3

099
099.0

Andre kjønnssykdommer
Sjankroid
Bubo (inguinal):
sjankroidal
forårsaket av Haemophilus ducreyi
Ulcus nlle (cutis)
Ducreys
sjanker
Enkel
Blot

099.1

Lymphogranuloma venerum
Tropisk bubo
(Durand-)Nicolas-Favre sykdom
Esthi omene
Lymphogranuloma inguinale
Granuloma inguinale
Donovanose
Granuloma pudendi (ulcererende)
Granuloma venereum
Reiters sykdom
Reiters syndrom
Chlamydia trachomatis-uretritt/cervicitt
Ekskl.: Lymphogranuloma venereum (099.1)
Annen ikke-gonoroisk og ikke-chlamydisk
uretritt
Annet
I.n.a.

099.2

099.3
099.4

098
098.0

098.1

098.2

Gonokokkinfeksjoner
Akutt infeksjon i nedre urin- og
kjønnsveier
Gonokokk-:
bartholinitt (akutt)
uretritt (akutt)
vulvovaginitt (akutt)
Gonoré (akutt) i.n.a.
Gonorrhoea urogenitalis i.n.a.
Akutt infeksjon i ovre urin- og
kjønnsveier
Gonokokk-:
endometritt (akutt)t (615*)
orkitt (akutt)t (604.9*)
prostatitt (akutt)t (601.4*)
salpingitt, akuttt (614.0*)
Gonoré (akutt) i:
blærent (595.4*)
livmorhalsent (616.0*)
vesicula seminalist (608.0*)
Kronisk infeksjon i nedre urin- og
kjønnsveier
Alle tilstander i 098.0 spesifisert som
kroniske eller med varighet på 2
måneder eller mer

099.5
099.8
099.9

ANDRE SPIROCHETESYKDOMMER (100-104)
100
100.0
100.8

100.9

Leptospi rose
Wells sykdom
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospiral (hemoragisk) ikterus
Annet
Fort Braggfeber
PretibialMyrMeningitis leptospiralis (aseptica)t
(321.8*)
I.n.a.
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101

102
102.0

102.1

102.2

102.3

102.4
102.5
102.6

102.7
102.8
102.9
103
103.0

103.1

103.2

103.3

Vincents angina
Akutt nekrotiserende ulcerfas:
gingivitt
stomatitt
Pharyngitis fusospirochaetalis
Stomatitis spirochaetalis
"Trench mouth"
Vincents:
gingivitt
infeksjon [alle lokalisasjoner]
Frambosi
Inkl.: Yaws
Plan
Initiale lesjoner
Frambosial sjanker
Initial eller primer frambosi
Initialt frambosialt sår
"Mother yaw"
Multiple papillomer og "wet crab yaws"
"Butter yaws"
Frambeisiom
Pianom
Plantart eller palmart frambosialt
papillom
Andre tidlige hudlesjoner
Tidlig (kutan) (makulos) (papuleis)
(makulopapulos) (mikropapulos)
frambosi
Frambosider
Kutan frambosi mindre enn 5 år etter
infeksjonen
Hyperkeratose
Ghoulhånd
Palmar eller plantar hyperkeratose
(tidlig)(sein) som følge av frambosi
"Markspiste" fotsåler
Gummata og sår
Nodular sein frambOsi (ulcerert)
GummatOse frambOsider
Rhinopharyngitis mutilans
Gangosa
Ledd og knokkellesjoner
Goundou
Knokkelgumma
Gummatos osteitt ved frambosi (sein)
eller periostitt
Ganglion
Hydrartrose
1 ved frambosi
Osteitt
(tidlig)
Periostitt (hypertrofis
(sein)
Andre former
Juxta-artikulære frambosiale knuter
Mukosal frambeisi
Latent frambeisi
Frambosi uten kliniske symptomer med
positiv serologi
Frambosi i.n.a.
Pinta
Primarlesjoner
Sjanker (primar)
Papel (primar)
ved pinta Lcaratel
Pintider
IntermediRre lesjoner
Erytematose plaques
Hyperkrome lesjoner ved pinta [carate]
Hyperkeratose
Seinlesjoner
Kardiovaskulære lesjoner
Akromatiske
Arraktige
ved pinta
Dyskromatiske hudlesjoner [carate]
Vitiligo
Blandede lesjoner
Akromatiske og hyperkromatiske
hudlesjoner ved pinta [carate]

103.9

I.n.a.

104
104.0

Andre spirocheteinfeksjoner
Ikke-venerisk endemisk syfilis
Bejel
Njovera
Lymesykdommen
Annet
Ekskl.: Tilbakefallsfeber (087)
Syfilis (090-097)
I.n.a.

104.1
104.8
104.9

SOPPSYKDOMMER (110-118)
Ekskl.: Infeksjon med Actinomycetales
slik som artene Actinomyces,
Actinomadura, Nocardia,
Streptomyces (039)
110

110.0

110.1

110.2
110.3
110.4
110.5

110.6

110.8
110.9

111
111.0

111.1

Dermatofytose
Inkl.: Infeksjoner med artene
Epidermophyton, Microsporum og
Trichophyton
Tinea, alle typer unntatt de
nevnt i 111
I hodebunn og skjegg
Kerion
Mykotisk sykose
Tinea trichophytica i hodebunnen
Tinea barbae
I neglene
Onychia dermatophytica
Onychomykose
Tinea unguium
På hånden
Tinea manuum
I lyske og perianalområdet
Dhobiekloe
Eczema marginatum
På foten
Fotsopp
Tinea pedis [pedum]
På kroppen
Herpes circinatus
Tinea circinata
Tinea imbricata [Tokelau]
Tinea glabrata
Tinea corporis
Dyp dermatofytose
Granuloma trichophyticum
Majocchis granulom
Tinea profunda
I andre lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
Favus i.n.a.
Ringorm i.n.a.
Tinea microsporica i.n.a.
Andre og uspesifiserte dermatomykoser
Pityriasis versicolor
Infeksjon med Malassezia [Pityrosporuml
furfur
Tinea flava
Tinea versicolor
Tinea nigra
Infeksjon med Exophiala [Cladosporium]
werneckii
Keratomycosis nigricans
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
Tinea palmaris nigra
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Tinea blanca
Infeksjon med Trichosporon (beigelii)
cutaneum
Hvit piedra
Svart piedra
Infeksjon med Piedraia hortai
Annet
I.n.a.

111.2

111.3
111.8
111.9

Candidiasis
Inkl.: Infeksjon med Candidose-arter
Candi dose
Moniliasis
Ekskl.: Candidainfeksjon hos nyfødte
(771.7)
I munnen

112

112.0

Trø ske

112.1 1 I vulva og vagina (616.1*)
Candida-/Monilia-vulvovaginitt
I andre urogenitale lokalisasjoner
112.2
I hud og negler
112.3
Candida-:
intertrigo
onyki
perionyxis Iparonykil
112.4t I lungen (484.7*)
Utbredt
112.5
Generalisert candidiasis
I andre lokalisasjoner
112.8
Candidaendokardittt (421.1*)
Candidaosofagitt
Med lokalisasjon i.n.a.
112.9

116.2

Lobomykose
Infeksjon med Loboa [Blastomyces] loboi
Keloidal blastomykose
Lobos sykdom

117
117.0

Andre mykoser
Rhinosporidiose
Infeksjon med Rhinosporidium seeberi
Sporotrikose
Kutan sporotrikose
Generalisert sporotri kose
Infeksjon med Sporotrichum
[Sporothrix] schenckii
Lymfokutan sporotrikose
Pulmonal sporotrikose
Knokkel sporotrikose
Chromoblastomykose
Chromomykose
Infeksjon med Cladosporidium carrionii,
Fonsecaea compactum, Fonsecaea
pedrosoi, Phialophora verrucosa
Aspergillose
Infeksjon med Aspergillus-arter, hovedsakelig Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus-gruppen og
Aspergillus terreus-gruppen
Mykotiske mycetomer
Infeksjon med forskjellige slekter og
arter av Ascomycetes og
Deuteromycetes slik som Acremonium
(Cephalosporium] falciforme,
Neotestudina rosatii, Madurella grisea,
Madurella mycetomii,
Pyrenochaeta romeroi, Zopfia
[Leptosphaeria] senegalensis
Mykotisk madurafot
Mykotisk maduromykose
Ekskl.: Actinomykotisk mycetom (039)
Cryptokokkose
Busse-Buschke sykdom
Cryptokokkmeningittt (321.0*)
Europeisk blastomykose
Infeksjon med Cryptococcus neoformans
Pulmonal cryptokokkose
Generalisert cryptokokkose
Torula
Allescheriose fPetriellidosel
Infeksjon med Allescheria
[Petriellidium] boydii [Monosporium
Apiospermum]
Ekskl.: Mykotisk mycetom (117.4)
Zygomykose [Phycomykose eller
Mucormykosel
Infeksjon med arter av Absidia,
Basidiobolus, Conidiobolus,
Cunninghamella, Entomophthora, Mucor,
Rhizopus, Saksenaea
Infeksjon med dematiaciesse sapper
il Phaeohyphomycosis]
Infeksjon med dematiaciøse sopper slik
som Cladosporium trichoides [bantianum],
Dreschlera hawaiiensis, Phialophora
gougerotii, P. jeanselmei
Annet og uspesifisert

117.1

117.2

-

114

115
115.0

115.1
115.9

116
116.0

116.1

Coccidioidomykose
Coccidioidalt granulom
Ørkenreumatisme
Infeksjon med Coccidioides (immitis)
Posadas-Wernicke sykdom
"San Joaquin Valley fever"
Histoplasmose
Infeksjon med Histoplasma capsulatum
Amerikansk histoplasmose
Darlings sykdom
Retikuloendotelial cytomykose
Histoplasmose, liten form
Infeksjon med Histoplasma duboisii
Afrikansk histoplasmose
Histoplasmose,stor form
I.n.a.
Histoplasmose i.n.a.
Blastomykotiske infeksjoner
Blastomykose
Blastomykotisk dermatitt
Chicagosykdommen
Kutan blastomykose
Generalisert blastomykose
Gilchrists sykdom
Infeksjon med Blastomyces [Ajellomyces]
dermatitidis
Nord-amerikansk blastomykose
Printer pulmonal blastomykose
Paracoccidioidomykose
Brasiliansk blastomykose
Infeksjon med Paracoccidioides
[Blastomyces] brasiliensis
Lutz-Splendore-Almeida sykdom
Mukokutan-lymfangittisk
paracoccidioidomykose
Pulmonal paracoccidioidomykose
Syd-amerikansk blastomykose
Visceral paracoccidioidomykose

117.3

117.4

117.5

117.6

117.7

117.8

117.9
118

Opportunistiske nykoser
Infeksjon i hud, underhudsvev og/eller
organer av en mengde ulike sopparter
som i alminnelighet betraktes som
patogene bare for svekkede verter,
f.eks. arter av Alternaria, Dreschlera,
Fusarium
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ORMESYKDOMMER (120-129)
120
120.0
120.1
120.2
120.3

120.8

120.9

121
121.0

121.1

121.2

121.3

121.4
121.5
121.6

121.8

121.9

122

122.0
122.1
122.2

Schistosomiasis [bilharziasis]
Schistosoma haematobium
Vesical schistosomiasis i.n.a.
Schistosoma mansoni
Intestinal schistosomiasis i.n.a.
Schistosoma japonicum
Asiatisk schistosomiasis i.n.a.
Katayamafeber/sykdom
Kutan schistosomiasis
Cercariedermatitt
Infeksjon med Schistosoma-cercarier
Schistosomadermatitt
Annet
Infeksjon med Schistosoma:
bovis
intercalatum
mattheii
spindale
Schistosomiasis chestermani
I.n.a.
Blodikter i.n.a.
Distomiasis haemica
Andre trematodesykdommer
Opisthorchiasis
Infeksjon med:
katteleverikten
opisthorchis (felineus) (tenuicollis)
(viverrini)
Clonorchiasis
Levercirrhose som følge av
clonorchiasis
Kinesisk leveriktesykdom
Distomiasis hepatica forårsaket av
Clonorchis sinensis
On
leveriktesykdom
Paragonimiasis
Infeksjon med Paragonimus
Lungeiktesykdom (orientalsk)
Distomiasis pulmonalis
Fascioliasis
Infeksjon med Fasciola:
gigantica
hepatica
Leverikter i.n.a.
Infeksjon med den store leverikten
Fasciolopsiasis
Infeksjon med Fasciolopsis (buski)
Distomiasis intestinalis
Metagonimiasis
Infeksjon med Metagonimus yokogawai
Heterophyiasis
Infeksjon med:
Heterophyes heterophyes
Stellantchasmus falcatus
Annet
Infeksjon med:
Dicrocoelium dendriticum (den lille
leverikten)
Echinostomum ilocanum
Gastrodiscoides hominis
I.n.a.
Distomiasis i.n.a.
Iktesykdom i.n.a.
Echinokokkinfeksjon
Inkl.: Rydatidose
Echinococciasis
Echinokokkose
Leverinfeksjon med Echinococcus
granul osus
Lungeinfeksjon med Echinococcus
granulo sus
Thyreoideainfeksjon med Echinococcus
granulo sus

122.3
122.4
122.5
122.6
122.7
122.8
122.9
123
123.0
123.1
123.2

123.3
123.4

123.5

123.6

123.8

123.9

Annen infeksjon med Echinococcus
granulosus
Echinococcus granulosus-infeksjon i.n.a.
Leverinfeksjon med Echinococcus
multilocularis
Annen infeksjon med Echinococcus
multilocularis
Echinococcus multilocularis-infeksjon
i.n.a.
Leverhydatidose i.n.a.
Annen og uspesifisert hydatidose
Annen bendelormsykdom
Taenia solium-infeksjon, intestinal
form
Infeksjon med svinetintens bendelorm
Cysticerciasis
Infeksjon med Cysticercus cellulosae
[larven av Taenia solium]
Taenia saginata-infeksjon
Infeksjon med oksetintens bendelorm
Infeksjon med Taeniarhynchus
saginatus
Taeniasis i.n.a.
Diphyllobothriasis, intestinal form
Diphyllobothrium (latum) (pacificum)
(voksen)-infeksjon
Infeksjon med menneskets brede
bendelorm
Sparganose
Infeksjon med:
Diphyllobothrium-larver
Sparganum (mansoni) (proliferum)
Spi rometra -larver
Hymenolepiasis
DvergbendelormRymenolepis (diminuta
(nana)infeksjon
RottebendelormAnnet
Diplogonoporus (grandis)infeksjon
Dipylidium (caninum)HundebendelormI.n.a.
Bendelorm (infeksjon) i.n.a.

124

Trikinose
Trichinel lose
Trichinella spiralis-infeksjon

125
125.0

Filariose og dracontiasis
Bancroftfilario e
Chyluri
Elephantiasis
Infestasjon
som skyldes Wuchereria
bancrofti
Lymfadenitt
Lymfangitt
Wuchereriasis
Malayisk filariose
Brugiafilariose
Chyluri
Elephantiasis
som skyldes Brugia
[Wuchereria] malayi
Infestasjon
Lymfadenitt
Lymfangitt
Loiasis
Loa loa-infeksjon
Onchocerciasis
Elveblindhet
Onchocerca volvulus-infeksjon
Dipetalonemiasis
Infeksjon med:
Acanthocheilonema perstans
Dipetalonema perstans
Mansonella ozzardi-infeksjon
Filariasis ozzardi

I

125.1

125.2
125.3
125.4

125.5
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125.6

125.7

125.9
126

126.0
126.1
126.2
126.3
126.8
126.9

127
127.0
127.1
127.2
127.3

127.4

127.5

127.6
127.7

127.8

127.9
128
128.0
128.1
128.8

Annen spesifisert filariose
Infeksjon med:
Acanthocheilonema streptocerca
Dipetalonema streptocerca
Dirofilaria-infeksjon
Dracontiasis
Infeksjon med:
Dracunculus medinensis
Guineaorm
Filariose i.n.a.
Ancylostomiasis og necatoriasis
Inkl.: Larva migrans i huden som skyldes
Ancylostoma
Hakeorm (sykdom) (infeksjon)
Uncinariasis
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Ancylostoma braziliense
Ancylostoma ceylanicum
Annen spesifisert Ancylostoma
I.n.a.
Larva migrans cutanea i.n.a.
Andre ormesykdommer i tarmene
Ascariasis
Spolorminfeksjon
Infeksjon med Ascaris lumbricoides
Anisakiasis
Infeksjon med Anisakis-larven
Strongyloidiasis
Infeksjon med Strongyloides stercoralis
Ekskl.: Trichostrongyliasis (127.6)
Trichuriasis
Trichocephaliasis
Infeksjon med Trichuris trichiura
(piskeorm)
Enterobiasis
Barnearm
Infeksjon med Oxyuris vermicularis
Infeksjon med Enterobius vermicularis
Oxyuriasis
Capillariasis
Infeksjon med Capillaria philippinensis
Ekskl.: Infeksjon med Capillaria hepatica
(128.8)
Trichostrongyliasis
Infeksjon med arter av Trichostrongylus
Andre ormesykdommer med infeksjon av
tarmene
Infeksjon av:
Oesophagostomum apiostomum og
beslektede arter
Ternidens diminutus
andre spesifiserte intestinale
helmi nthes
Physalopteriasis
Blandet intestinal ormeinfeksjon
Infeksjon med intestinale helminthes
klassifisert i mer enn en av kategoriene 120.0-127.7
Blandet ormesykdom i.n.a.
Intestinal ormeinfeksjon i.n.a.
Andre og uspesifiserte ormesykdommer
Toxocariasis
Larva migrans visceralis
Toxocara (canis) (cati)-infestasjon
Gnathostomiasis
Infeksjon med Gnathostoma spinigerum og
beslektede arter
Annet
Infeksjon med:
Angiostrongylus cantonensis
Capillaria hepatica
andre spesifiserte helminthes

128.9

I.n.a.
Innvollsorm i.n.a.
Helminthiasis i.n.a.

129

Tarmparasitter i.n.a.

ANDRE INFEKSIOSE OG PARASITTERE
SYKDOMMER (130-136)
130

Toxoplasmose
Infeksjon med Toxoplasma gqndii
Chorioretinittt (363.0*)
som følge
Hepatittt (573.2*)
Meningoencefalittt (323.4*) av ervervet
1 toxoplasMyokardittt (422.0*)
J mose
Pneumonittt (484.8*)
Ekskl.: Medfødt toxoplasmose (771.2)

131
131.0

Trichomoniasis
Urogenital trichomoniasis
Fluor (vaginalis)
Leukore (vaginal)
forårsaket av
Prostatittt (601.4*)
Uretrittt (597.8*)
Trichomonas
(vaginalis)
Vaginittt (616.1*)
Vulvovaginittt (616.1*
Andre lokalisasjoner
Ekskl.: Intestinal trichomoniasis (007.3)
I.n.a.

131.8
131.9
132
132.0
132.1
132.2
132.3
132.9
133
133.0

133.8

133.9

134
134.0

134.1

134.2
134.8
134.9

Lus/pedikulose
Pediculus capitis [hodelus)]
Pediculus corporis fkroppsluspleslus]
Phthirus pubis [flatlus]
Blandet infestasjon
Infestasjon som klassifiseres til mer
enn en av kategoriene 132.0-132.2
Pedikulose i.n.a.
Infestasjon med midd
Acariasis
Skabb
Scabies
Infestasjon med Sarcoptes scabiei
[skabbmidd ]
Annet
Infestasjon med:
Demodex folliculorum [hårsekkmidd]
Trombicula
I.n.a.
Middinfestasjon i.n.a.
Andre parasitter
Myiasis
Infestasjon med:
fluelarver
Dermatobia (hominis)
Gasterophilus (intestinalis)
[hestebrems]
Oestrus ovis [sauebrems]
Hypoderma L kurems]
Annen artropodinfestasjon
Infestasjon med Tunga penetrans
Scarabiasis
Infestasjon av sandlopper
Hirudiniasis
Hirudiniasis (externalis) (internalis)
Igler (vann) (land)
Annet
I.n.a.
Infestasjon (hud) i.n.a.
Hudparasitter i.n.a.
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Sarkoidose
Besnier-Boeck-Schaumann sykdom
Boecks (miliare) lupoid
Lupus pernio (Besnier)
Benign lymfogranulomatose (Schaumann)
Sarkoid i.n.a.
Boeckssarkoid (alle
lokalisasjoner)
Darier-Roussy)
Febris uveoparotidis

135

139

-

136
136.0
136.1
136.2

136.3
136.4
136.5
136.8
136.9

Andre infeksiose og parasittære
sykdommer
Ainhum
Dactylolysis spontanea
Behcets syndrom
Spesifikke infeksjoner med frittlevende
amber
Meningoencefalitt forårsaket av
Naegleriat (323.4*)
Pneumocystose
Pneumomi forårsaket av Pneumocystis
cariniit (484.8*)
Psorospermiasis
Sarcosporidi ose
Annet
Candiruinfestasjon
I.n.a.

SEINVIRKNINGER AV INFEKSIOSE OG PARASITTÆRE
SYKDOMMER (137-139)
137

137.0
137.1
137.2
137.3
137.4

138

Seinvirkninger av tuberkulose
Merk:
Denne kategori skal brukes for å
vise at tilstander i 010-018 forårsaker seinvirkninger som blir
klassifisert annet sted. Disse
seinvirkningene omfatter de som
er spesifisert som slike eller
som sekvele eller som en følge
av gammel eller inaktiv tuberkulose, uten at det er tegn til
aktiv sykdom
Seinvirkninger av tuberkulose i åndedrettsorganene eller uspesifisert
Seinvirkning av tuberkulose i sentralnervesystemet
Seinvirkninger av tuberkulose i urin- og
kjønnsorganene
Seinvirkninger av tuberkulose i knokler
og ledd
Seinvirkninger av tuberkulose i andre
spesifiserte organer
Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
Merk:
Denne kategori skal brukes for å
vise at tilstander i 045 er årsak til seinvirkninger som klassifiseres annet sted. Disse
seinvirkningene omfatter tilstander som er spesifisert som
slike eller som sekvele eller
som er til stede ett år eller mer
etter den akutte poliomyelitts
begynnelse

139.0
139.1
139.8

Seinvirkninger av andre infeksiose og
parasittære sykdommer
Denne kategori skal brukes for å
Merk:
vise at tilstander i 001-009,
020-041, 046-136 er årsak til
seinvirkninger som klassifiseres annet sted. Disse seinvirkningene omfatter alle tilstander som spesifiseres som
slike. De omfatter også sekvele
etter sykdommer klassifisert som
ovenfor angitt, dersom sykdommen
selv ikke lenger er til stede
Seinvirkninger av viral encefalitt
Seinvirkninger av sykdommer klassifisert til 049.8, 049.9, 062-064
Seinvirkninger av trakom
Seinvirkninger av tilstander i 076
Seinvirkninger av andre og uspesifiserte
infeksiose og parasittere sykdommer
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II. SVULSTER

140.1
Merknader:

Innhold

1.

Dette kapitlet inneholder følgende
hovedgrupperinger:
140-195 Alle ondartede svulster som er eller
antas være primære og som har en
angitt lokalisasjon. Unntatt herfra er
ondartede svulster i lymfeknuter og
beinmarg
196-198 Alle ondartede svulster som er eller
antas a være sekundære og som har en
angitt lokalisasjon
Alle ondartede svulster uten angitt
199
lokalisasjon
200-208 Alle ondartede svulster i lymfeknuter og
beinmarg som er eller antas a være
primre
210-229 Godartede svulster
230-234 Carcinoma in situ
235-238 Svulster med usikker utvikling
239
Svulster av usikker morfologi

Fysiologisk aktivitet

2.

Alle svulster, både de som er fysiologisk
aktive og de som ikke er det, er klassifisert i dette kapitlet. Om det er
ønskelig kan en tilleggskode fra kapittel
III brukes til å identifisere den fysiologiske aktivitet til svulsten, f.eks.:
et katekolamin-produserende ondartet
phmokromocytom med kode 194.0 og
tilleggskode 255.6 og et basofilt
hypofyseadenom ved Cushings syndrom med
227.3, og tilleggskode 255.0.

140.3

140.4

140.5

140.6
140.8
140.9

141
141.0

141.1

Morfologi [histologil

3.

For de som ønsker A identifisere
svulstenes morfologi vises det til den
sammenfattende kodenomenklatur som er
angitt i ICD-Oncology.

Ondartede svulster med forskjellige
lokalisasjoner

4.

Kodene 140-195 gjelder klassifikasjon av
primære ondartede svulster i henhold til
deres lokalisasjon. En ondartet svulst
med utspring som omfatter 2 eller flere
lokalisasjoner (4 siffer nivå) skal
kodes med fjerde siffer .8 "Annet".
F.eks.: Et karsinom som omfatter tungens
spiss og underside kodes til 141.8.
På den andre side, et karsinom på tungespissen som utvider seg til a omfatte
tungens underside, kodes til 141.2 ettersom den opprinnelige lokalisasjonen, dvs.
tungespissen, er kjent. Tre koder med
fjerde siffer .8 (149.8, 159.8, 165.8) er
reservert for andre og uklare, ondartede
svulster med utspring over flere lokalisasjoner. Ondartede svulster med slik
utbredelse og som ikke kan klassifiseres
som angitt, bor kodes til et passende
nummer i kategori 195.

ONDARTET SVULST PA LEPPE, I MUNNHULEN OG
SVELGET (140-149)
140
140.0

Ondartet svulst på leppe
Ekskl.: Ondartet svulst utgående fra
leppehuden (173.0)
Overleppe (lepperødt)
Overleppe i.n.a.
Overleppens utside
Overleppens leppesti ftområde

141.2
141.3

141.4
141.5

141.6
141.8
141.9

142

142.0
142.1
142.2
142.8
142.9

Underleppe (lepperødt)
Underleppe i.n.a.
Underleppens utside
Underl eppens leppestiftområde
Overleppens innside
Overleppens:
buccal side
frenulum
mucosa
oralside
Underleppens innside
Underleppens:
buccal side
frenulum
mucosa
oralside
Leppens innside i.n.a.
Buccalsiden
Frenulum
Mucosa
til leppe i.n.a.
Oralsiden
Munnvik
Annet [se merknad 4 i innledningen til
kapitlet]
Leppe (lepperødt) i.n.a.
Leppe i.n.a.
Leppens utside
Leppens leppestiftområde
Ondartet svulst i tungen
Tungeroten
Bakre tredjedel av tungens overside
Den ubevegelige del av tungen i.n.a.
Tungen bak papillae vallatae
Tungens overside
Fremre to-tredjedeler av tungens
overside
Ekskl.: Bakre tredjedel av tungens overside (141.0)
Tungerand og tungespiss
Tungens underside
Fremre to-tredjedeler av tungens
underside
Frenulum linguae
Fremre to-tredjedeler av tungen i.n.a.
Den bevegelige del av tungen i.n.a.
Overgangssonen
Overgangen mellom den bevegelige og
ubevegelige del av tungen ved feste
for arcus palatoglossus
Tonsilla lingualis
Tungetonsillen
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Tungen i.n.a.

Ondartet svulst i de store spyttkjertlene
Ekskl.: Ondartede svulster i de små

spyttkjertlene. Disse skal
klassifiseres i henhold til sin
lokalisasjon. Om lokalisasjonen
ikke er gitt, klassifiser til
145.9
Glandula parotis
Glandula submandibularis
Glandula sublingualis
Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.
Spyttkjertel (star) i.n.a.
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Ondartet svulst i tannkjøttet
inkl.: Tunica mucosae alveolaris
Gingiva
Ekskl.: Ondartede odontogene svulster
(170)
Tannkjøttet i overkjeven
143.0
143.1Tannkjøttet i underkjeven
143.8
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
143.9Tannkjøttet 1.n.a.
143

144
144.0
144.1
144.8
144.9
145
145.0
145.1
145.2
145.3

145.4
145.5
145.6
145.8
145.9

Ondartet svulst i munnhulens gulv
Fremre del
Foran overgangen mellom hjørnetann og
første premolar
Lateral delen
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Munnhulens gulv i.n.a.
Ondartet svulst i andre eller
uspesifiserte deler av munnhulen
Ekskl.: Leppeslimhinnen (140)
Kinnslimhinnen
Den buccale mucosa
Kinnets innside
Vestibulum oris
Sulcus buccoalveolaris (superior)
(inferior)
Den hårde ganen
Den blote ganen
Ekskl.: Den nasofaryngeale [bakre] [øvre]
overflaten av den bløte ganen
(147.3)
Drøvelen/uvula
Ganen i.n.a.
Overgangen mellom den hårde og bløte
ganen
Retromolart område
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Munnhulen 1.6.a.
De små spyttkjertler med uspesifisert
lokalisasjon

Ondartet svulst i nasopharynx/nesesvelget
147.0Panes superior et posterior
Nasopharynxtaket
Tonsilla pharyngis
Pharynxtonsil len
Adenoide vegetasjoner
Panes lateralis
147.2
Fossa RosenmUllerii
Recessus pharyngeal is
Pharynxostiet av tuba auditiva
Panes anterior
147.3
Nasopharynxgul vet
Den nasofaryngeale [bakre] [øvre]
overflate av den blote gane
Bakre rand av septum og choanae
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
147.8
til kapitlet]
Nasopharynx 1.n.a.
147.9
147

148
148.0
148.1
148.2
148.3
148.8
148.9
149
149.0
149.1
149.8

149.9
146
146.0

146.1
146.2
146.3
146.4

146.5

146.6
146.7
146.8
146.9

Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget
Tonsillen/mandelen
Ganetonsillen
Tonsilla palatina
Tonsillen i.n.a.
Ekskl.: Tungetonsillen (141.6)
Pharynxtonsillen (147.1)
Fossa supratonsillaris
Arcus palatoglossus og arcus
palatopharyngis
Vallecula
Fremre og mediale overflate av den
faryngoepiglottiske fold
Epiglottis framside (forflate)
Den glossoepiglottiske fold
Ekskl.: Epiglottis:
bakflate og den frie (marginale) rand av introitus laryngis (161.1)
i.n.a. (161.1)
Overgangsområdet
Overgangen mellom den frie rand av
epiglottis, den aryepiglottiske fold og
den fanyngoepiglottiske fold
Lateralveggen av oropharynx
Bakveggen av oropharynx
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Oropharynx i.n.a.

Ondartet svulst i hypopharynx/strupesvelget
Det postcricoidale området
Recessus piriformis
Sinus piriformis
Fossa piriformis
Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av
introitus laryngis (161.1)
Bakre hypopharynxvegg
Annet [se punkt 4 i innledende merknader

til kaOitlet]

Hypopharynx 1.n.a.

Ondartet svulst i andre og lite
spesifiserte lokalisasjoner av leppe,
munnhulen og pharynx
Phanynx i.n.a.
Waldeyers ring
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Ondartet svulst på leppe, i munnhulen
og pharynx med en lokalisasjon som
ikke dekkes av kodene 140-148
Uspesifiserte

ONDARTET SVULST I FORDØYELSESORGANENE OG
BUKH1NNEN (150-159)
150

Ondartet svulst i spiseroret

150.9

Det er gitt to forskjellige
inndelinger på 4. siffer:
.0-.2 etter anatomisk
beskrivelse
.3-.5 etter tredjedeler
Dette avvik fra prinsippet om at
kategorier skal være gjensidig
utelukkende, er forsettlig ettersom begge former for terminologi
er i bruk i medisinsk beskrivelse
Cervicaldelen
Torakaldelen
Abdominaldelen
Ovre tredjedel
Midtre tredjedel
Nedre tredjedel
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Oesophagus i.n.a.

151

Ondartet svulst i magesekken

Merk:

150.0
150.1
150.2
150.3
150.4
150.5
150.8
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151.0
151.1
151.2
151.3
151.4
151.5
151.6
151.8

151.9

Cardia
Den kardio-osofageale overgang
Canalis pylori
Pylorus
Prepylorus
Antrum pyloricum
Antrum i.n.a.
Fundus
Corpus
Curvatura minor i.n.a.
Når lokalisasjonen er curvatura minor
og ikke kan kodes til 151.1-151.4
Curvatura major i.n.a.
Når lokalisasjonen er curvatura major
og ikke kan kodes til 151.0-151.4
Annet [se punkt 4 i innledende
merknader til kapitlet]
Når lokalisasjonen er:
fremre vegg og ikke kan kodes til
151.0-151.4
bakre vegg og ikke kan kodes til
151.0-151.4
Ventrikkelen i.n.a.
Carcinoma ventriculi
Kreft i magesekken

155.0

155.1

155.2

156
156.0
156.1

156.2
156.8
156.9

152
152.0
152.1
152.2
152.3
152.8
152.9
153
153.0
153.1
153.2
153.3
153.4
153.5
153.6
153.7
153.8
153.9

154
154.0
154.1
154.2
154.3
154.8

155

Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet
tolvfingertarmen
Duodenum
Jejunum
Ileum
Ekskl.: Ileocelkalklaffen (153.4)
Meckels divertikkel
Annet [se punkt 4, i innledende merknader
til kapitlet]
Overgangen duodenum-jejunum
Tynntarmen i.n.a.
Ondartet svulst i tykktarmen
Høyre fleksur
Colon transversum
Colon descendens
Sigmoideum
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum
(154.0)
Coecum
Ileocokalklaffen
Appendix
Colon ascendens
Venstre fleksur
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Colon i.n.a.
Tykktarmen i.n.a.
Ondartet svulst i endetarmen innbefattet
overgangen til sigmoideum og anus
Overgangen sigmoideum-rectum
Rectum
Ampulla recti
Analkanalen
Sphincter ani
Anus i.n.a.
Ekskl.: Analhuden (172.5, 173.5)
Perianalhuden (172.5, 173.5)
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Anorectum
Den kloakkogene sone
Ondartet svulst i leveren og de
intrahepatiske galleganger

157
157.0
157.1
157.2
157.3
157.4
157.8
157.9
158
158.0
158.8

158.9
159
159.0
159.1

159.8

Primar i leveren
Primart leverkarsinom
hepatocellulart
levercelleHepatoblastom
Intrahepatiske galleganger
Canaliculi biliferi
Interlobulære galleganger
Intralobulære:
canaliculi
galleganger
I leveren, men uten opplysning om primær
eller sekundær
Ondartet svulst i galleblæren og de
extrahepati ske galleganger
Galleblæren
Extrahepatiske galleganger
Gallegang i.n.a.
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
Ductus choledochus
Papilla Vateri
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Galleveier i.n.a.
Ondartet svulst som innbefatter både
intra- og extrahepatiske galleganger
Ondartet svulst i bukspyttkjertelen
Caput pancreatis
Corpus pancreatis
Cauda pancreatis
Ductus pancreaticus
Ductus Santorini
Ductus Wirsungi
Langerhanske øyer i.n.a.
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Uspesifisert del
Ondartet svulst i bukhinnen og det
retroperitoneale vev
Retroperitoneum
Spesifisert del av peritoneum [se punkt 4
i innledende merknader til kapitlet]
Mesenteriet
Mesocolon
Oment
Peritoneum:
parietale
i bekkenet
Peritoneum i.n.a.
Ondartet svulst i andre og lite
spesifiserte deler av fordoyelsesorganene og peritoneum
Uspesifisert del av tarmkanalen
Tarm i.n.a.
Milten i.n.a.
Angiosarkomil
Fibrosarkomf i milten
Ekskl.: Hodgkins sykdom (201)
Lymfosarkom (200.1)
Non-Hodgkin lymfom (200)
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitleti
Ondartet svuTst i fordøyelsesorganene og
peritoneum med utgangspunkt som ikke kan
kodes til noen av kategoriene 150-158
Ekskl.: Overgangen:
oesophagus-cardia (151.0)
sigmoideum-rectum (154.0)
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159.9

Lite spesifisert
Fordøyelseskanalen i.n.a.
Gastrointestinaltractus i.n.a.

ONDARTET SVULST I ANDEDRETTSORGANENE OG
BRYSTHULENS ORGANER (160465)
160
160.0

160.1

160.2
160.3
160.4
160.5
160.8
160.9
161
161.0

161.1

161.2
161.3

161.8
161.9
162
162.0
162.2
162.3
162.4

Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre
og bihulene
Nesehulen
Nesebrusk
Concha
Den indre nesen
Septum
Vestibulum nasi
Ekskl.: Nesebein (170.0)
Nesen i.n.a. (195.0)
Bulbus olfactorius (192.0)
Bakre rand av septum og choanae
(147.3)
Nesehuden (172.3, 173.3)
Tuba auditiva, mellomøret og mastoidcellene
Antrum tympanicum
Trommehulen
Tuba Eustachii/auditiva
Ekskl.: øregang (172.2, 173.2)
ørets knokkel (meatus) (170.0)
ørebrusk (171.0)
Ore (det ytre) (huden)(172.2,
173.2)
Sinus maxillaris
Antrum (Highmore) (maxillaris)
Sinus ethmoidalis
Sinus frontalis
Sinus sphenoidalis
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Bihule i.n.a.
Ondartet svulst i strupen
Glottis
Larynxkommi surene
De sanne stemmebånd/plicae vocales
Stemmebåndene i.n.a.
Supraglottis
Larynxsiden av plica aryepiglottica
Epiglottis i.n.a.
De falske stemmebånd/plicae ventriculares
Bakflaten av epiglottis
Den frie (marginale) rand av introitus
laryngis
Ekskl.: Forflaten av epiglottis (146.4)
Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica (148.2)
Subglottis
Larynxbrusken
ArytenoidCricoidCorniculatbrusken
Thyreoidea-

Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Larynx i.n.a.
Ondartet svulst i luftroret, bronkier og
lunger
Trachea
Hovedbronchus
Carina
Hilus
Overlapp, bronchus eller lunge
Midtlapp, bronchus eller lunge

162.9

Underlapp, bronchus eller lunge
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitleti
Bronchus og lunge i.n.a.

163
163.0
163.1
163.8

Ondartet svulst i lungesekken
Pleura parietalis
Pleura visceralis
Annet [se punkt 4 i innledende merknader

162.5
162.8

163.9

164
164.0
164.1
164.2
164.3
164.8
164.9
165
165.0
165.8

165.9

til kaOitlet]
Pleura i.n.a.

Ondartet svulst i thymus, hjertet og
mediastinum
Thymus
Hjertet
Pericard
Ekskl.: De store kar (171.4)
Ventrale mediastinum
Dorsale mediastinum
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Uspesifisert del av mediastinum
Ondartet svulst i andre og lite
spesifiserte deler av åndedrettsorganene og brysthulens organer
Uspesifisert del av øvre luftveier
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Ondartet svuTst i åndedrettsorganene og
brysthulens organer med utgangspunkt som
ikke kan kodes til 160-164
Lite spesifiserte deler av åndedrettsorganene
Luftveiene i.n.a.
Ekskl.: Intratorakal i.n.a. (195.1)
Torakal i.n.a. (195.1)

ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD
OG BRYST (170-175)
170

170.0

Ondartet svulst i knokler og leddbrusk
Ekskl.: Beinmarg i.n.a. (202.9)
Brusken i:
rare (171.0)
øyelokk (171.0)
larynx (161.3)
nesen (160.0)
Synovialhinnen (171)
Skallens og ansiktets knokler
Concha
Maxilla
Os:
ethmoi dale
frontale
lacrimele
nasale
occipitale
parietale
sphenoidale
temporale
zygomati cum
Vomer
Ekskl.: Underkjeven (170.1)
Alle karsinomer, unntatt
intraossøse og odontogene, i:
sinus maxillaris (160.2)
overkjeven (143.0)
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170.1

170.2

Underkjeven
Mandibelen
Kjeven i.n.a.
Ekskl.: Alle karsinomer, unntatt
intraossøse og odontogene, i:
kjeven i.n.a. (143.9)
underkjeven (143.1)
Overkjeven (170.0)
Columna vertebralis unntatt os sacrum og
os coccygis

171

Ryggsøylen

Ryggraden

170.3

170.4

170.5

170.6

170.7

170.8

170.9

Virvel
Ribbein, brystbeinet og kragebein
Processus xiphoideus
Cartilago costal is
Overekstremitetens lange knokler og
scapula
Acromion
Overekstremitetsknokkel i.n.a.
Humerus
Radius
Ulna
Overekstremitetens små knokler
Os:
trapezium [multangulum majus]
trapezoideum [multangulum minus]
naviculare [scaphoideum]
lunatum
capitatum
triquetrum
hamatum
pisi forme
Ossa metacarpalia
Phalanges
Bekkenbeinene, korsbeinet og halebeinet
Coccyx
Ilium
Ischium
Os pubis
Sacrum
Underekstremitetens lange knokler
Underekstremitetsknokkel i.n.a.
Femur
Fibula
Tibia
Underekstremitetens små knokler
Talus [astragalus]
Cal caneus
Os:
navicul are
cuneiforme mediale (I)
cuneiforme intermedium (II)
cuneiforme laterale (III)
cuboideum
Ossa metatarsalia
Phalanges
Patella
Lokalisasjon i.n.a.
Kondrosarkom
Kondromyksosarkom
med uspesifisert
lokalisasjon
Ewings sarkom
Osteosarkom

171.0

171.2
171.3
171.4

171.5
171.6

171.7
171.8
171.9

Ondartet svulst i bindevev og annet
bleitvev
Inkl.: Blodårer
Slimposer
Fascier
Ligamenter, unntatt de uterine
ligamenter
Muskler
Perifere, sympatiske og parasympatiske, nerver og ganglier
Sener (seneskjeder)
Synovialhinnen
Ekskl.: Ledd- (170)
Larynx- (161.3) brusk
Nese- (160.0)
Brystets bindevev (174)
Hjertet (164.1)
Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Brusk i:
ore
øyelokk
Overekstremitet innbefattet skulder
Underekstremitet innbefattet hofte
Brystkassen
Aksillen
Mellomgulvet
De store kar
Ekskl.: Thymus, hjertet og mediastinum
(164)
Abdomen
Abdominalveggen
Hypokondri et
Bekkenet
Lyske
Nates
Perineum
Ekskl.: De uterine ligamenter (183)
Truncus i.n.a.
Ryggen i.n.a.
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.
Fibrosarkom
Hemangiosarkom
Leiomysarkom
Liposarkom
Lymfangiosarkom I med uspesifisert
I lokalisasjon
Myosarkom
Myk sosarkom
Rhabdomyosarkom
Sarkom
Sarkomatose

Ondartet felekksvulst i huden
(Malignt) melanom (hud) i.n.a.
Inkl.:
Ekskl.: Huden på kjønnsorganene (184,
187)
Leppe
172.0
Ekskl.: Lepperødt (140)
172.1øyelokk innbefattet canthus
Ore og øregang
172.2
Aurikkel
Pinna
Meatus acusticus externus

172
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172.3

172.4
172.5

172.6
172.7
172.8
172.9

173

173.0
173.1
173.2

173.3

173.4
173.5

173.6
173.7
173.8
173.9

Andre og uspesifiserte deler av ansiktet
Kinn
Øyebryn
Nesen
Tinning
Hodebunnen, nakken og halsen
Truncus, unntatt scrotum
Aksillen
Bryst
Sete
Lyske
Perianal huden
Perineum
Navlen
Ekskl.: Anus i.n.a. (154.3)
Scrotum (187.7)
Overekstremitet innbefattet skulder
Underekstremitet innbefattet hofte
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.

Annen ondartet svulst i huden
Inkl.: Ondartet svulst i:
talgkjertler
svettekjertler
Ekskl.: Malignt melanom i huden (172)
Huden på kjønnsorganene (184,
187)
Leppehuden
Ekskl.: Lepperødt (140)
Øyelokk innbefattet canthus
Ekskl.: Brusken i øyelokket (171.0)
Ore og øregang
Aurikkel
Pinna
Meatus acusticus externus
Ekskl.: Brusken i oret (171.0)
Huden på andre og uspesifiserte deler av
ansiktet
Kjeven
øyebryn
Nesen
Tinning
Hodebunnen og huden på nakken og halsen
Huden på truncus unntatt scrotum
Huden (0)(i):
aksillen
anus
bukveggen
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
navlen
Perianal huden
Ekskl.: Analkanalen (154.2)
Anus i.n.a. (154.3)
Huden på scrotum (187.7)
Huden på overekstremiteten innbefattet
skulderen
Huden på underekstremiteten innbefattet
hoften
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.

174

174.0
174.1
174.2
174.3
174.4
174.5
174.6
174.8
174.9

175

Ondartet svulst i brystkjertelen hos
kvinner
Inkl.: Kvinnebrystet med:
bindevev
blotvev
Pagets sykdom i:
brystet
brystvorten
Ekskl.: Huden på brystet (172.5, 173.5)
Brystvorte og areola
Sentraldelen
Ovre mediale kvadrant
Nedre mediale kvadrant
Ovre laterale kvadrant
Nedre laterale kvadrant
Aksillærdelen
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Ektopiske Tokalisasioner
Bryst i.n.a.
Ondartet svulst i brystkjertelen hos
menn
Ekskl.: Huden på brystet (172.5, 173.5)

ONDARTET SVULST I URIN- OG
KJØNNSORGANENE (179-189)
179

Ondartet svulst i uspesifisert del av
livmoren

180

Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix
uteri
Endocervix
Cervikalkanalen
Endocervikal kanalen
Endocervikale kjertler
Exocervix
Annet [se punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]
Livmorhalsen i.n.a.

180.0

180.1
180.8
180.9
181

Ondartet svulst i morkaken/placenta
Choriokarsinom i.n.a.
Chorioepiteliom i.n.a.
Ekskl.: Chorioadenoma (destruens)
(236.1)
Mola hydatidiformis (630)
maligna (236.1)

182

Ondartet svulst i livmorkroppen/corpus
uteri
Corpus uteri, unntatt isthmus
Cornu
Endometrium
Fundus
Myometrium
Isthmus
Annet Fse punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]

182.0

182.1
182.8

183
183.0
183.2
183.3
183.4
183.5

Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og
ligamentum latum
Ovarium
Tuba uterina
Eggleder
Oviductus
Ligamentum latum
Parametriet
Uterint ligament i.n.a.
Ligamentum teres uteri
.
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183.8
183.9
184
184.0
184.1
184.2
184.3
184.4
184.8
184.9

Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Adnexa i.n.a.
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte
kvinnelige kjønnsorganer
Vagina
Labia majora
Bartholins kjertler
Labia minora
Clitoris
Vulva i.n.a.
Ytre kvinnelige kjønnsorganer i.n.a.
Pudendum
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.
Kvinnelige urin- og kjønnsorganer i.n.a.

185

Ondartet svulst i prostata

186
186.0

Ondartet svulst i testikkel
Ektopisk testikkel
Retinert testikkel
Annet og uspesifisert
Testikkel i.n.a.

186.9

187
187.1
187.2
187.3
187.4
187.5
187.6
187.7
187.8

187.9

Ondartet svulst i penis og andre og
uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
Preputiet
Forhuden
Glans penis
Corpus cavernosum penis
Uspesifisert del av penis
Penishuden i.n.a.
Epididymis
Bitestikkel
Funiculus spermaticus
Sædleder
Scrotum
Skrotal huden
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Vesicula seminalis
Tunica vaginalis
Lokalisasjon i.n.a.
Mannlige kjønnsorganer i.n.a.

189.8
189.9

ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT
LOKALISASJON (190-199)
190

190.0
190.1

190.2
190.3
190.4
190.5
190.6
190.7
190.8
190.9
191
191.0
191.1
191.2
191.3
191.4
191.5
191.6
191.7
191.8
191.9

Ondartet svulst i urinblæren
188
188.0
Trigonum
Blæretoppen
188.1
Sidevegg
188.2
Fremre vegg
188.3
188.4
Bakveggen
188.5Blærehalsen
Ostium urethrae internum
Ostium ureteris
188.6
188.7
Urachus
188.8
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Urinblæren i.n.a.
188.9
189
189.0
189.1
189.2
189.3
189.4

Ondartet svulst i nyre og andre og
uspesifiserte urinorganer
Nyre unntatt nyrebekken
Nyrebekken
Calyces renis
Overgangen nyrebekken-ureter
Ureter
Ekskl.: Blærens ureterostium (188.6)
Urethra
Ekskl.: Blærens uretralostium (188.5)
De parauretrale glandler

Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Lokalisasjon i.n.a.
Urinsystemet i.n.a.

192

192.0
192.1
192.2
192.3
192.8
192.9

193

Ondartet svulst i øye
Ekskl.: Brusken i øyelokket (171.0)
øyelokk (huden) (172.1, 173.1)
Nervus opticus (192.0)
Os lacrimale (170.0)
Bulbus oculi unntatt conjunctiva, cornea,
retina og chorioidea
Corpus ciliaris
Orbita
Bindevevet i orbita
Extraokulære muskler
Retrobulbært
Ekskl.: Os lacrimale (170.0)
Tårekjertel
Conjunctiva
Cornea
Retina
Chorioidea
Tåreveiene
Tåresekk
Ductus nasolacrimalis
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Uspesifisert del
Ondartet svulst i hjernen
Ekskl.: Hjernenervene (192)
Retrobulbær orbita (190.1)
Cerebrum, unntatt ventriklene og de
kortikale lobi
Lobus frontalis
Lobus temporalis
Lobus parietalis
Lobus occipitalis
Ventrikkel
Ventrikkelgulv
Cerebellum
Hjernestammen
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Hjernen i.n.a.
Astrocytom
Astroblastom
Ependymom
Gliom
med uspesifisert
lokalisasjon
Medulloblastom
Neuroepiteliom
Oligodendroblastom
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte
deler av nervesystemet
Ekskl.: De perifere, sympatiske og
parasympatiske nerver og gangler (171)
Hjernenervene
Hjernehinnene
Meninger i.n.a.
Medulla spinalis
Ryggmargshinnene
Annet [se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Uspesifisert del
Nervesystemet (sentral) i.n.a.
Ekskl.: Meninger i.n.a. (192.1)
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/
glandula thyreoidea
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194
194.0
194.1
194.3
194.4
194.5
194.6
194.8

194.9

195

195.0
195.1
195.2
195.3

195.4
195.5
195.8
196

196.0
196.1

196.2

196.3

196.5

Ondartet svulst i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer
Ekskl.: Langerhans øyer (157.4)
Glandula suprarenalis
Binyre
Glandula parathyreoidea
Hypofysen og ductus craniopharyngealis
Corpus pineale
Glomus caroticum
Aortalegemet og paraganglier
Annet
Flere glandler i.n.a.
Merk: Om lokalisasjonene er kjent når
flere er innbefattet, skal de
kodes hver for seg
Lokalisasjon i.n.a.
Endokrin kjertel i.n.a.
Ondartet svulst med andre og lite
spesifiserte lokalisasjoner
Inkl.: Overgripende svulster som ikke er
klassifisert annet sted
[se punkt 4 i de innledende
merknader til kapitlet]
Ekskl.: Ondartet svulst (i)(med):
lymfatisk og bloddannende vev
(200-208)
uspesifisert lokalisasjon
(199)
Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Kinn i.n.a.
Nese i.n.a.
Toraks
Aksillen
Abdomen
Bekkenet
Lyske
Overgripende lokalisasjon innenfor
bekkenet slik som:
rektovesikalt (septum)
rektovaginalt (septum)
Overekstremitet
Underekstremitet
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Sekundære og ikke nærmere angitte
ondartede svulster i lymfeknuter
Merk:
Dette nummer bo r ikke brukes ved
koding av underliggende dødsårsak
Ekskl.: Alle ondartede svulster i lymfeknuter som er spesifisert som
primere (200-202)
Hodgkins sykdom (201)
Non-Hodgkin lymfom (200)
Andre former for (ondartet) lymfom (202)
Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Cervikofacial
Supraklavikulær
Intratorakal
Bronkopulmonal
Mediasti nal
Trakeobronkial
Intra-abdominal
Intestinal
Mesenterial
Retroperi toneal
Aksillen og overekstremitet
Brakial
Epitroklexr
Pektoral
Lyske og underekstremitet
Ingui nal
Popliteal
Tibial

196.6
196.8
196.9

197

197.0
197.1
197.2
197.3
197.4
197.5
197.6
197.7
197.8
198

198.0
198.1
198.2
198.3
198.4
198.5
198.6
198.7
198.8

199
199.0

I bekkenet
Iliakal
Obturatoral
Multiple lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
Lymfeknuter i.n.a.
Sekundær ondartet svulst i åndedrettsorganene og fordøyelsesorganene
Merk: Dette nummer Imo' ikke brukes ved
koding av underliggende dødsårsak
Lunge
Mediastinum
Pleura
Andre åndedrettsorganer
Tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
Tykktarmen og endetarmen
Peritoneum og retroperitoneum
Leveren
Andre fordøyelsesorganer
Sekundær ondartet svulst med annen
spesifisert lokalisasjon
Merk: Dette nummer bør ikke brukes ved
koding av underliggende dødsårsak
Nyre
Andre urinorganer
Huden
Hjernen og medulla spinalis
Andre deler av nervesystemet
Meninger (cerebrale)(spinale)
Knokler og beinmarg
Eggstokk
Binyre
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Ondartet svulst med uspesifisert
lokalisasjon
Multiple lokalisasjoner
Karsinomatose
Generalisert:
cancer
(primær)(sekundær)
med uspesifisert
sykdo i
Multiple
ultiple cancerel lokalisasjon
Annet
Karsi nom
(primær)(sekundær)
med uspesifisert
Cancer
Ondartet sykdom
lokalisasjon

m

199.1

ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG
BLODDANNENDE VEV (200-208)
Ekskl.: Sekundære og uspesifiserte
svulster i lymfeknutene (196)
200
200.0
200.1
200.2
200.3
200.4
200.5
200.6
200.7
200.8
200.9

Non-Hodgkin lymfom
Ekskl.: Premalignt non-Hodgkin lymfom
(238.7)
Non-Hodgkin lymfom, lymfocytmr type
Non-Hodgkin lymfom, lymfoplasmouter type
Non-Hodgkin lymfom, plasmocytær type
Non-Hodgkin lymfom, centroblastisk/
-cytær type
Non-Hodgkin lymfom, lymfoblastisk type
Burkitts lymfom
Non-Hodgkin lymfom, immunoblastisk type
Maligne non-lymfoide lymfomer
Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert type
Malign histiocytose
Annet og i.n.a.
Lymfekreft
Lymfosarkom
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201

201.4
201.5
201.6
201.7
201.9
202
202.0
202.1
202.2
202.4
202.5

202.6

202.8

202.9
203
203.0

203.1
203.8

204
204.0
204.1
204.2
204.8
204.9
205
205.0
205.1
205.2
205.3
205.8
205.9

Hodgkins sykdom
Merk: Nedenfor er brukt Ryes
modifikasjon av subklassifikasjonen til Lukes-Butler
Lymfocytt-histiocytt dominans
Nodulær sklerose
Blandet cellularitet
Lymfocytt reduksjon
I.n.a.

206

Annen ondartet svulst i lymfatisk og
histiocytært vev
Nodulært lymfom
Brill-Symmers sykdom
Follikulært lymfom
Mycosis fungoides
S6zarys sykdom
Leukemisk retikuloendoteliose
Hårcelle leukemi
Letterer-Siwe sykdom
Akutt:
differensiert progressiv histiocytose
infantil retikuloendoteliose
(progressiv) histiocytose X
infantil retikulose
Ekskl.: Histiocytose (akutt) (kronisk)
(277.8)
Histiocytose X (kronisk) (277.8)
Maligne mastcelle svulster
Malign(t):
mastocytom
mas tocytose
Mastcelle sarkom
Ekskl.: Mastcelle leukemi (207.8)

207

Andre lymfomer
Lymphoma (maligna):
i.n.a.
diffusa
Andre og uspesifiserte
Multiple myelomer og immunoproliferative
svulster
Multiple myelomer
Kahlers sykdom
Myelomatose
Ekskl.: Solitært myelom (238.6)
Plasmacelle leukemi
Andre immunoproliferative svulster

Lymfatisk leukemi
Inkl.: Lymfocyt ar leukemi
Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk
lymfatisk leukemi (204.1)
Kronisk
Sub akutt
Annet
I.n.a.
Myeloid leukemi
Inkl.: Granulocytæt:A
J leukemi
Myelogen
Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk
myeloid leukemi (205.1)
Kronisk
Subakutt
Myeloid sarkom
Klorom
Granulocytært sarkom
Annet
I.n.a.

206.0
206.1
206.2
206.8
206.9

207.0
207.1
207.2
207.8

208
208.0

208.1
208.2
208.8
208.9

Monocyttleukemi
Inkl.: Monocytoid leukemi
Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk
monocyttleukemi (206.1)
Kronisk
Subakutt
Annet
I.n.a.
Annen spesifisert leukemi
Ekskl.: Leukemisk retikuloendoteliose
(202.4)
Plasmacelle leukemi (203.1)
Akutt erytremi og erytroleukemi
Akutt erytremisk myelose
Di Guglielmos sykdom
Kronisk erytremi
Heilmeyer-Schbner sykdom
Megakaryocytt leukemi
Annet
Lymfosarkomcelle leukemi
Leukemi av uspesifisert celletype
Akutt
Akutt leukemi i.n.a.
Blastcelle leukemi
Stamcelle leukemi
Ekskl.: Akutt forverrelse av uspesifisert
leukemi (208.1)
Kronisk
Kronisk leukemi i.n.a.
Subakutt
Subakutt leukemi i.n.a.
Annet
I.n.a.
Leukemi i.n.a.

GODARTEDE SVULSTER (210-229)
210

210.0

210.1
210.2

210.3

Godartet svulst på leppene, i munnhulen
og svelget
Ekskl.: Kjevecyster (522,526)
Cyster i munnens bløtvev (528)
Leppene
Leppe (innsiden) (slimhinnen)
(lepperodt)
Frenulum labil
Ekskl.: Munnvik/leppekommisur (210.4)
Leppehuden (216.0)
Tungen
Tungetonsillen
De store spyttkjertlene
Glandula:
parotis
sublingual is
submandibularis
Ekskl.: Godartede svulster i de små
spyttkjertlene. Disse skal
klassifiseres i henhold til sin
anatomiske lokalisasjon; om
lokalisasjonen er ukjent,
klassifiseres de til 210.4
Munngulvet
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210.4

210.5

210.6

210.7
210.8
210.9
211
211.0
211.1
211.2
211.3
211.4

211.5
211.6
211.7
211.8
211.9

212
212.0

Andre og uspesifiserte deler av
munnhulen
Gingiva
Leppekommisur
Munnslimhinnen
Ganen (den hårde) (den blote)
Drøvelen/uvula
Munnhulen i.n.a.
Ekskl.: Godartede odontogene svulster
(213)
Leppeslimhinnen (210.0)
Den nasofaryngeale [bakre] [øvre]
overflate av den blote
ganen (210.7)
Tonsillen/mandelen
Ganetonsillen
Tonsilla (palatina) (faucium)
Ekskl.: Tungetonsillen (210.1)
Pharynxtonsillen (210.7)
Fossa supratonsillaris (210.6)
Arcus palatoglossus og
palatopharyngeus (210.6)
Andre deler av oropharynx
Framsiden av epiglottis
Fossa supratonsillaris
Arcus palatoglossus og palatopharyngeus
Vallecula
Ekskl.: Epiglottis i.n.a. (212.1)
Baksiden av epiglottis og den
frie (marginale) rand av introitus (aditus) laryngis (212.1)
Nasopharynx
Hypopharynx
Pharynx i.n.a.
Godartet svulst i andre deler av
fordøyelsesorganene
Spiserøret
Magesekken
Tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
Ekskl.: Papilla Vateri (211.5)
Ileocokalklaffen (211.3)
Tykktarmen
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum
(211.4)
Endetarmen og analkanalen
Anus i.n.a.
Ekskl.: Analhuden (216.5)
Perianalhuden (216.5)
Leveren og galleveiene
Bukspyttkjertelen unntatt Langerhans toyer
Langerhans øyer
Peritoneum og retroperitoneum
Annen og uspesifisert lokalisasjon
Fordøyelseskanalen i.n.a.
Gastrointestinaltractus i.n.a.
Tarmen i.n.a.
Milten ikke klassifisert annet sted
Godartet svulst i åndedrettsorganene og
brysthulens organer
Nesehulen, mellomøre og bihulene
Ekskl.: øregang (216.2)
Knokkel i:
oret (213.0)
nesen (213.0)
ørebrusk (215.0)
Ore (det ytre) (huden) (216.2)
Nesen i.n.a. (229.8)
Nesehuden (216.3)
Bulbus olfactorius (225.1)
Polypp i:
bihule (471.8)
øret (387.9)
nesehulen (471.0)
Bakre rand av septum og
choana (210.7)

212.1

212.2
212.3
212.4
212.5
212.6
212.7
212.8
212.9

213

213.0
213.1
213.2
213.3
213.4
213.5
213.6
213.7
213.8
213.9

Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av
introitus (aditus) laryngis
Ekskl. Forsiden av epiglottis (210.6)
Polypp pA stemmebåndene eller
larynx (478.4)
Luftrøret
Bronchus og lunge
Pleura
Mediastinum
Thymus
Hjertet
Ekskl.: De store kar (215.4)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
Andedrettsorgan i.n.a.
Ovre luftveier i.n.a.
Ekskl.: Intratorakalt i.n.a. (229.8)
Torakalt (229.8)
Godartet svulst i knokler og leddbrusk
Ekskl.: Brusken i:
oret (215.0)
øyelokket (215.0)
larynx (212.1)
nesen (212.0)
Synovial hinnen (215)
Skallens og ansiktets knokler
Ekskl.: Underkjeven (213.1)
Underkjeven
Ryggraden unntatt korsbeinet og halebeinet
Ribbein, brystbeinet og kragebein
Overekstremitetens lange knokler og
scapula
Overekstremitetens små knokler
Bekkenets knokler, korsbein og halebein
Underekstremitetens lange knokler
Underekstremitetens små knokler
Lokalisasjon i.n.a.
Kondrom
OsteomJ
med lokalisasjon i.n.a.

1

-

214

215

215.0
215.2
215.3
215.4

215.5

Lipom
Angiolipom
Fibrolipom
Hibernom
Lipom (fotalt)
(infiltrerende)
(intramuskulært)
Myksolipom

alle
lokalisasjoner

Annen godartet svulst i bindevevet og
annet bløtvev
Inkl.: Blodårer
Slimposer
Fascier
Ligamenter
Muskier
Perifere, sympatiske og
parasympatiske nerver og ganglier
Synovialhinnen
Sener (skjeder)
Ekskl.: Brusken i:
ledd (213)
larynx (212.1)
nesen (212.0)
Brystets bindevev (217)
Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Overekstremitet innbefattet skulder
Underekstremitet innbefattet hofte
Toraks
Ekskl.: Hjertet (212.7)
Mediastinum (212.5)
Thymus (212.6)
Abdomen
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215.6

215.7
215.8
215.9

216

216.0
216.1
216.2

216.3

216.4
216.5

216.6
216.7
216.8
216.9
217

218

Bekkenet
Ekskl.: Uterine:
leiomyomer (218)
ligamenter (221.0)
Truncus i.n.a.

219
219.0
219.1
219.8
219.9

Annen godartet svulst i livmoren
Cervix uteri
Corpus uteri
Annen spesifisert del
Livmor i.n.a.

220

Godartet svulst i eggstokken

221

Godartet svulst i andre kvinnelige
kjønnsorganer
Inkl.: Adenomatose polypper
Benigne teratomer
Eggleder og uterine ligamenter
Tuba uterina
Oviductus
Ligamentum (latum) (teres)
Vagina
Vulva
Clitoris
Ytre kvinnelige genitalia i.n.a.
Barthol ins kjertler
Skamleppene (de store) (de små)
Pudendum
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.

Ryggen i.n.a.

Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i n.a.
Leiomyom
Myom
Myksofi brom
med lokalisasjon i.n.a.
Myk som
Rhabdomyom
Godartet svulst i huden
Inkl.: Naevus flammeus
Dermatofi brom
Hydrocystom
Naevus pigmentosus
Syringoadenom
Syringom
Ekskl.: Huden på kjønnsorganene (221,
222)
Felekk i.n.a. (228.0)
Leppehuden
Ekskl.: Lepperødt (210.0)
øyelokk innbefattet canthus
Ekskl.: Brusken i øyelokket (215.0)
Ore og øregang
Aurikkel
øremusling
Meatus acusticus externus
Pinna
Ekskl.: Brusken i or-et (215.0)
Eksostose i øregangen (380.8)
Huden på andre uspesifiserte deler av
ansiktet
Kinn
Øyebryn
Nesen
Tinning
Hodebunnen og nakkehuden
Huden på truncus unntatt scrotum
Aksillen
Perianal huden
Umbilicus
Huden (på) (i):
abdominalveggen
anus
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
Ekskl.: Analkanalen (211.4)
Anus i.n.a. (211.4)
Skrotalhuden (222.4)
Huden på overekstremiteten innbefattet
skulderen
Huden på underekstremiteten innbefattet
hoften
Annet
Lokalisasjon i.n.a.
Godartet svulst i bryst
Brystkjertel (hos menn) (hos kvinner)
Bindevevet
Bløtvev
Ekskl.: Godartet cyste i brystet (610)
Huden på brystet (216.5)
Myom i livmoren
Fibroid (i livmoren)
Fibromyomai)
Myoma

uteri

221.0

221.1
221.2

221.8
221.9
222
222.0
222.1

222.2

222.3
222.4
222.8
222.9
223
223.0
223.1
223.2
223.3
223.8

223.9

224

224.0
224.1
224.2
224.3
224.4

Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer
Testis
Penis
Corpus cavernosum
Glans penis
Forhuden
Prostata
Ekskl.: Adenomatos prostatahyperplasi
(600)
Prostata-:
adenom (600)
forstørrelse (600)
hypertrofi (600)
Epididymis
Scrotum
Skrotal huden
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Vesicula seminal is
Funiculus spermaticus
Lokalisasjon i.n.a.
Godartet svulst i nyren og andre
urinorganer
Nyre unntatt nyrebekken
Ekskl.: Calyces renis (223.1)
Pelvis renis (223.1)
Nyrebekken
Ureter
Ekskl.: Ureteråpningen i blæren (223.3)
Blæren
Andre spesifiserte lokalisasjoner
De parauretrale glandler
Urethra
Ekskl.: Blærens uretralostium (223.3)
Lokalisasjon i.n.a.
Urinveiene i.n.a.
Godartet svulst i øyet
Ekskl.: Brusken i øyelokket (215.0)
Øyelokkshuden (216.1)
Nervus opticus (225.1)
Os lacrimale (213.0)
Bulbus unntatt conjunctiva, cornea,
retina og chorioidea
Orbita
Tårekjertel
Conjunctiva
Cornea
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224.5

Retina
Ekskl.: Hemangiom i retina (228.0)
224.6
Chorioidea
224.7
Tårevei
Tåresekk
Tårekanal
224.8
Andre spesifiserte deler
224.9øye i.n.a.
225

225.0
225.1
225.2
225.3
225.4
225.8
225.9

226

Godartet svulst i hjernen og andre deler
av nervesystemet
Ekskl.: Hemangiom (228.0)
Perifere, sympatiske og
parasympatiske nerver og
ganglier (215)
Retrobulbær orbita (224.1)
Hjernen
Hjernenervene
Hjernehinnene
Meninger i.n.a.
Meningeom (cerebralt)
Ryggmargen
Ryggmargshinnene
Spinalt meningeom
Annet
Lokalisasjon i.n.a.
Ekskl.: (Sentral) nervesystemet i.n.a.
Meninger i.n.a. (225.2)

CARCINOMA IN SITU (230-234)
Inkl.: Bowens sykdom
Erytroplasi
Queyrats erytroplasi
230
230.0

Epiglottis i.n.a. (231.0)

230.1
230.2
230.3
230.4
230.5
230.6

Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen
230.7

227
227.0
227.1
227.3
227.4
227.5
227.6
227.8
227.9

228
228.0

228.1

229
229.0
229.8
229.9

Godartet svulst i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer
Glandula suprarenalis
Binyre
Glandula parathyreoidea
Hypofysen og ductus craniopharyngealis
Corpus pineale
Glomus caroticum
Aortalegemet og andre paraganglier
Annet
Lokalisasjon i.n.a.
Endokrin kjertel i.n.a.
Hemangiom og lymfangiom
Ekskl.: Naevus flammeus og naevus
pigmentosus (216)
Hemangiom med hvilken som helst
lokalisasjon
Angiom (godartet) (kavernols) (medfødt)
i.n.a.
Glomustumor
Hemangiom (godartet) (medf0dt)
Naevus cavernosus
Systematisk angiomatose
Lymfangiom med en hvilken som helst
lokalisasjon
Medf0dt lymfangiom
Lymfatisk nevus
Godartet svulst med annen og uspesifisert
lokalisasjon
Lymfeknuter
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.

Carcinoma in situ i fordøyelsesorganene
Leppene, munnhulen og svelget
Gingiva
Hypopharynx
Munnen [enhver del]
Nasopharynx
Oropharynx
Spyttkjertel og -gang
Tungen
Epiglottis forflate
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av
introitus laryngis (231.0)

230.8
230.9

231
231.0

231.1
231.2
231.8

231.9

Epiglottis bakflate (231.0)
Leppehuden (232.0)
Spiserøret
Magesekken
Tykktarmen
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum
(230.4)
Endetarmen
Analkanalen
Anus i.n.a.
Ekskl.: Anushuden (232.5)
Perianalhuden (232.5)
Andre og uspesifiserte deler av tarmen
Ekskl.: Papilla Vateri (230.8)
Leveren og galleveiene
Andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer
Fordøyelsesorgan i.n.a.
Bukspyttkjertelen
Carcinoma in situ i åndedrettsorganene
Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av
introitus laryngis
Bakflaten av epiglottis
Ekskl.: Hypopharynxsiden av plica
aryepiglottica (230)
Luftrøret
Bronchus og lunge
Andre spesifiserte deler
Bihuler
Mellomøre
Nesehulen
Ekskl.: Ore (det ytre)(huden)(232.2)
Nesen i.n.a. (234.8)
Nesehuden (232.3)
Uspesifisert del
Respirasjonsorgan i.n.a.

Carcinoma in situ i huden
Inkl.: Pigmentceller
Leppehuden
232.0
Ekskl.: Lepperødt (230.0)
232.1øyelokk innbefattet canthus
Ore og øregang
232.2
232.3
Huden på andre og uspesifiserte deler av
ansiktet
Hodebunnen og huden på nakken og halsen
232.4
232
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232.5

232.6
232.7
232.8
232.9
233
233.0
233.1
233.2
233.3
233.4
233.5
233.6
233.7
233.9

234
234.0
234.8
234.9

Huden på truncus unntatt scrotum
Aksillen
Anal randen
Perianal huden
Umbilicus
Huden (0)(i):
abdominal veggen
anus
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
Ekskl.: Analkanalen (230.5)
Anus i.n.a. (230.6)
Huden på kjønnsorganene (233.3,
233.5, 233.6)
Huden på overekstremiteten innbefattet
skulderen
Huden på underekstremiteten innbefattet
hoften
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
Carcinoma in situ i brystet og urin- og
kjønnsorganene
Brystkjertel
Ekskl.: Huden på brystet (232.5)
Livmorhalsen
Andre og uspesifiserte deler av livmoren
Andre og uspesifiserte kvinnelige
kjønnsorganer
Prostata
Penis
Andre og uspesifiserte mannlige
kjønnsorganer
Blæren
Andre og uspesifiserte urinorganer
Carcinoma in situ med andre og
uspesifiserte lokalisasjoner
Øye
Ekskl.: øyelokk (huden) (232.1)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Endokrine kjertler
Lokalisasjon i.n.a.
Carcinoma in situ i.n.a.

SVULSTER MED USIKKER UTVIKLING (235-238)
Merk:

235
235.0

Med kategoriene 235-238 klassifiseres
etter lokalisasjon visse histo-morfologisk veldefinerte svulster med en utvikling som det er vanskelig å forutsi på
grunnlag av det foreliggende utseende
Svulster med usikker utvikling i
fordøyel ses- og åndedrettsorganene
De store spyttkjertlene
Glandula:
parotis
sublingualis
submandibularis

235.1

235.2
235.3

235.4
235.5

235.6

235.7
235.8
235.9

236
236.0
236.1
236.2
236.3
236.4
236.5
236.6
236.7
236.9

237
237.0
237.1
237.2
237.3
237.4

237.5

Leppene, munnhulen og pharynx
Gingiva
Tungen
Hypopharynx
Munnen
Nasopharynx
Oropharynx
Epiglottis forflate
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av
introitus laryngis (235.6)
Epiglottis i.n.a. (235.6)
Leppehuden (238.2)
Magesekken, tynntarmen, tykktarmen og
endetarmen
Leveren og galleveiene
Papilla Vateri
Galleganger
Galleblæren
Leveren
Peritoneum og retroperitoneum
Andre og uspesifiserte
fordøyelsesorganer
Oesophagus
Canalis ani
Sphincter ani
Anus i.n.a.
Pankreas
Ekskl.: Analhuden (238.2)
Perianalhuden (238.2)
Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av
introitus laryngis
Ekskl.: Hypopharynxsiden av plica
aryepiglottica (235.1)
Luftrøret, bronchus og lunge
Pleura, thymus og mediastinum
Andre og uspesifiserte åndedrettsorganer
Bihuler
Mellomøre
Nesehulen
Andedrettsorgan i.n.a.
Ekskl.: Ore (det ytre)(huden) (238.2)
Nesen (238.8)
Nesehuden (238.2)
Svulst med usikker utvikling i urin- og
kjønnsorganene
Livmoren
Morkaken
Chorioadenoma (destruens)
Mola hydatidiformis maligna
Eggstokk
Andre og uspesifiserte kvinnelige
kjønnsorganer
Testikkel
Prostata
Andre og uspesifiserte mannlige
kjønnsorganer
Blæren
Andre og uspesifiserte urinorganer
Nyre
Ureter
Urethra
Svulst med usikker utvikling i endokrine
kjertler og nervesystemet
Hypofysen og ductus craniopharyngealis
Corpus pineale
Glandula suprarenalis
Binyre
Paraganglion
Andre og uspesifiserte endokrine kjertler
Multiple endokrine adenopatier [MEN
Glandula parathyreoidea
Glandula thyreoidea
Hjernen og ryggmargen
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237.6

237.7
237.9

Meningene
Meninger i.n.a.
Cerebral e\
Spinale J
meninger
Neurofibromatose
von Recklinghausen sykdom
Andre og uspesifiserte deler av
nervesystemet
Hjernenervene

239.2

239.3
238
238.0

238.1

238.2

238.3
238.4
238.5
238.6
238.7

238.8

238.9

Svulst med usikker utvikling i andre og
uspesifiserte lokalisasjoner og vev
Knokler og leddbrusk
Ekskl.: Brusken i:
oret (238.1)
øyelokket (238.1)
larynx (235.6)
nesen (235.9)
Synovialhinnen (238.1)
Bindevev og annet bløtvev
Ekskl.: Brusken i:
ledd (238.0)
larynx (235.6)
nesen (235.9)
Brystets bindevev (238.3)
Huden
Ekskl.: Anus i.n.a. (235.5)
Huden pl kjønnsorganene (236.3,
236.6)
Lepperødt (235.1)
Bryst
Ekskl.: Huden på brystet (238.2)
Polycythaemia vera
Histiocytter og mastceller
Mastcellesvulst i.n.a.
Mastocytom i.n.a.
Plasmaceller
Plasmocytom i.n.a.
Solitært myelom
Annet lymfatisk og bloddannende vev
Lymfoproliferativ
(kronisk)
Myeloproliferativ
sykdom i.n.a.
(kronisk)
Idiopatisk trombocytemi
Megakaryocytt myelosklerose
Myelosklerose med myeloid metaplasi
Panmyelose (akutt)
Premalignt non-Hodgkin lymfom
Ekskl.: Myelofibrose (289.8)
Myelosklerose (289.8)
Myelose i.n.a. (205.9)
Megakaryocyttmyelose (207.2)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
øye
Hjertet
Ekskl.: øyelokk (huden)(238.2)
Oyelokksbrusk (238.1)
Lokalisasjon i.n.a.

SVULSTER AV USPESIFISERT ART (239)
Merk:

Med kategori 239 klassifiseres etter
lokalisasjon svulster av uspesifisert
morfologi og utvikling

239

Svulster av uspesifisert art
Inkl.: Svulst i.n.a.
Neoplasme i.n.a.
Tumor i.n.a.
Fordøyelsesorganene
Ekskl.: Analhuden (239.2)
Perianalhuden (239.2)
Andedrettsorganene

239.0
239.1

239.4
239.5
239.6
239.7

239.8

239.9

Knokler, blOtvev og hud
Ekskl.: Analkanalen (239.0)
Anus i.n.a. (239.0)
Brusken i:
larynx (239.1)
nesen (239.1)
Brystets bindevev (239.3)
Huden på kjOnnsorganene (239.5)
LepperOdt (239.0)
Bryst
Ekskl.: Huden på brystet (239.2)
Blæren
Andre urin- og kjønnsorganer
Hjernen
Ekskl.: Hjernehinnene (239.7)
Hjernenervene (239.7)
Endokrine kjertler og andre deler av
nervesystemet
Ekskl.: Perifere, sympatiske og
parasympatiske nerver og
ganglier (239.2)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Ekskl.: øyelokk (huden) (239.2)
Oyelokksbrusk (239.2)
De store kar (239.2)
Nervus opticus (239.7)
Lokalisasjon i.n.a.

71

III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGSOG STOFFSKIFTESYKDOMMER
OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET
Ekskl.: Indresekretoriske og stoffskiftesykdommer spesifikke for foster
og nyfødt (775)
Merk:

Alle neoplasmer er klassifisert i
kapittel It uten omsyn til eventuell endokrin funksjon. Koder
i dette kapitlet (d.e. 242.8,
246.0, 251-253, 255-259) kan on
ønskelig brukes til å identifisere endrokrin funksjon i forbindelse med neoplasme eller
ektopisk endokrint vev

SYKDOMMER I SKJOLDBRUSKKJERTELEN (240-246)
240
240.0

240.9

Simpelt og uspesifisert struma
Struma spesifisert som simpelt (ikketoksisk)
Struma simplex
Inkl.: Tilstander i 240.9 når spesifisert
som simple
Uspesifisert struma
Forstørrelse av skjoldbruskkjertelen
Struma i.n.a.
Diffust kolloid
Endemisk
Hyperplastisk
struma
Parenkymatost
Ekskl.: Medfødt (dyshormonogent) struma
(246.1)

241

241.0
241.1
241.9

242
242.0
242.1

242.2
242.3
242.4
242.8

Ikke-toksisk knutestruma
Ekskl.: Adenom
i skjoldbruskCystadenomj
kjertelen (226)
Solitær thyreoideacyste (246.2)
Enkelknutet ikke-toksisk struma
(autonomt)
Atoksisk uninodulært struma
Flerknutet ikke-toksisk struma
Atoksisk multinodulært struma
I.n.a.
Adenomatost struma
Knutestruma (ikke-toksisk) i.n.a.
Struma nodosa (simplex)
Tyreotoksikose med eller uten struma
Ekskl.: Neonatal tyreotoksikose (775.3)
Diffust toksisk struma med eller uten
exophthal mus
Toksisk struma i.n.a.
Enkelknutet toksisk truma (autonomt
Knute i skjoldtoksisk
eller med
bruskkjertelen
Uninodulært struma
hypertyreoidisme
Flerknutet toksisk struma
Toksisk uspesifisert knutestruma
Enhver tilstand i 241.9 spesifisert som
toksisk eller med hypertyreoidisme
TYreotoksikose på grunn av ektopisk
skjoldbruskkjertel knute
Tyreotoksikose av annen spesifisert
årsak
Overproduksjon av thyreoideastimulerende hormon [TSH]
Thyreotoxicosis:
factitia
etter inntak av for meget
skjoldbruskkjertelmateriale
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken i fall denne er
medikamentell

242.9

Tyreotoksikose uten opplysning om struma
eller annen årsak
Hypertyreoidisme i.n.a.

243

Medfødt hypotyreoidisme
Medfødt skjoldbruskkjertelinsuffisiens
Kretinisme
Pendreds syndrom
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den ledsagende mentale
retardasjon
Ekskl.: Medfødt (dyshormonogent) struma
(246.1)

244

Ervervet hypotyreoidisme
Inkl.: Hypotyreoidisme (ervervet)
Myksodem (hos barn) (hos voksn6)
Postoperativ hypotyreoidisme
Annen postablativ hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme som følge av strålebehandling
Jod-hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme etter inntak av jod
Bruk on ønskelig i tillegg E-kode for
å identifisere medikamentet
Annen iatrogen hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme pga.:
p-aminosalicylsyre [PAS]
fenylbutazon
resorcinol
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet
Annet
Uspesifisert hypotyreodisme
Hypotyreoidism6A
Myksodem
_f primær eller i.n.a.

244.0
244.1
244.2

244.3

244.8
244.9

245
245.0

Tyreoiditt
Akutt tyreoiditt
Abscess i skjoldbruskkjertelen
1
Pyogen
Suppuratie
tyreoiditt
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen
Subakutt tyreoiditt
de Quervains
tyreoiditt
KjempecelleGranulomatos
Kronisk lymfo tt-tyreoiditt
Autoimmun tyreoiditt
Hashimotos sykdom
Lymfocytt-tyreoiditt (kronisk)
Struma lymphomatosa
Kronisk fibrøs tyreoiditt
Thyreoiditis lignosa
Riedels tyreoditt
latrogen tyreoditt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere årsaken
Annen og uspesifisert kronisk
tyreoi ditt
Kronisk tyreoiditt i.n.a.
I.n.a.
Tyreoiditt i.n.a.
-

A

245.1

245.2

245.3
245.4
245.8
245.9

246
246.0

246.1

246.2

Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen
Forstyrrelser av tyreokalsitoninsekresjonen
Hypersekresjon av kalsitonin eller
tyreokalsitonin
Dyshormonogent struma
Medfødt struma
Struma som skyldes en enzymdefekt i
syntesen av thyreoideahormon
Thyreoideacyste
Ekskl.: Cystadenom (226)
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246.3
246.8
246.9

BlOdning og infarkt i skjoldbruskkjertelen
Annet
Unormalt thyreoidea-globulin
Atrofi av skjoldbruskkjertelen
I.n.a.

SYKDOMMER I ANDRE INDRESEKRETORISKE
KJERTLER (250-259)
Diabetes mellitus
FØlgende subklassifikasjon på 5. siffer
kan om nskelig brukes i forbindelse
med kategori 250:
0 type II [NIDDM], klassisk
1 type I ODOM]
2 type II, [MOM]
9 uspesifisert type
Ekskl.: Neonatal diabetes mellitus
(775.1)
Latent diabetes (790.2)
Som komplikasjon til svangerskap,
fOdsel eller barselseng (648.0)
Diabetes mellitus uten opplysning om
250.0
komplikasjon
Diabetes mellitus uten opplysning om
komplikasjon eller symptomer klassifisert i 250.1-250.9
Diabetes (mellitus) i.n.a.
Diabetes med ketoacidose
250.1
Diabetisk:
acidose
uten opplysning om koma
ketose
Diabetisk koma
250.2
Coma diabeticum (med ketoacidose)
Diabetes med hyperosmolart koma
250.3t Diabetes med nyrekomplikasjoner
(581.8, 582.8, 583.8*)
Diabetisk nefropati
Intrakapillar glomerulosklerose
Kimmelstiel-Wilson syndromet
250.4t Diabetes med Øyekomplikasjoner
Diabetisk:
katarakt (366.4*)
retinopati (362.0*)
250.5T Diabetes med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
amyotrofi (358.1*)
mononevritt (354, 355*)
polynevritt (357.2*)
250.6t Diabetes med perifer sirkulasjonsforstyrrelse
Diabetisk:
gangren (785.4*)
perifer angiopati (443.8*)
250.7t Diabetes med andre spesifiserte
komplikasjoner
Ekskl.: Diabetes med insulinsjokk (250.8)
Interkurrente infeksjoner hos
diabetikere
Diabetes med insulinsjokk
250.8
Bruk om Ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken om denne er et
medikament
250.9
Diabetes med uspesifiserte komplikasjoner

250

251
251.0

251.1

Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens
interne sekresjon
Hypoglukemisk koma
Iatrogen hyperinsul inisme
Insulinkoma
Bruk am Ønsket i tillegg E-koden for å
identifisere årsaken om denne er et
medikament
Annen hyperinsulinisme
Hyperinsulinisme i.n.a.
Ektopisk
hyperinsulinisme
FunksjonellJ
Hyperplasi av de
Langerhanske
betaceller i.n.a.

251.2
251.3
251.4
251.5

251.8
251.9

252
252.0

252.1

Uspesifisert hypoglykemi
Postoperativ hypoinsulinemi
Hyperglykemi etter pankreatektomi
Unormal glukagonsekresjon
Hyperplasi av de Langerhanske alfaceller med overskudd av glukagon
Unormal gastrinsekresjon
Hyperplasi av de Langerhanske alfaceller med overskudd av gastrin
Zollinger-Ellison syndromet
Annet
Hypoglykemi på grunn av etanol
I.n.a.
Hyperplasi av celler i de Langerhanske
Oyer i.n.a.
Sykdommer i parathyreoidea
Hyperparatyreoidisme
Parathyreoidea hyperplasi
Osteitis fibrosa cystica generalisata
[von Recklinghausen beinsykdom]
Ekskl.: Sekundar hyperparatyreoidisme
[av renal opprinnelse] (588.8)
Parathyreoidea-adenom (227.1)
Hypoparatyreoidisme
Paratyreoiditt (autoimmun)
Parathyreoidea
tetani
Paratyreopriva
Ekskl.: Pseudohypoparatyreoidisme
(275.4)
Pseudopseudohypoparatyreoidisme
(275.4)
Tetani i.n.a. (781.7)
Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme (775.4)
Annet
I.n.a.
.

252.8
252.9
253

253.0

253.1

253.2

253.3
253.4

253.5
253.6

0

Sykdommer i hypofysen og dens hypothalamiske kontroll
Inkl.: De nevnte tilstander enten
sykdommen sitter i hypofysen
eller hypothalamus
Ekskl.: Cushings syndrom (255.0)
Akromegali og gigantisme
Artropati i forbindelse med akromegalit
(713.0*)
Overproduksjon av veksthormon
Annen hyperfunksjon av hypofysens
forlapp
Overproduksjon av prolaktin
Ekskl.: Overproduksjon av:
ACTH (255.3)
thyreoidea- stimulerende hormon
[TSH] (242.8)
Panhypopituitarisme
Hypofysar kakeksi
Hypofysenekrose (post-partum)
Hypofysar insuffisiens i.n.a.
Sheehans syndrom
Simmonds sykdom
Ekskl.: Iatrogen hypopituitarisme
(253.7)
Hypofysar dvergvekst
Isolert mangel på veksthormon
Lorain-Levi dvergvekst
Annen sykdom i hypofysens forlapp
Isolert eller partiell mangel på et
hypofysart forlappshormon unntatt
veksthormon
Diabetes insipidus
Ekskl.: Nefrogen diabetes insipidus
(588.1)
Andre sykdommer i neurohypofysen
Syndrom med ufysiologisk sekresjon av
antidiuretisk hormon
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253.7

253.8

253.9

254

254.0
254.1
254.8
254.9

Iatrogen sykdom i hypofysen
Hypopituitarisme som følge av:
hormoner
hypofysek tomi
stråleterapi
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken
Andre sykdommer i hypofysen og andre
syndromer med opprinnelse i diencefalohypofysen
Abscess i hypofysen
Dystrophia adiposogenitalis
Cyste i Rathkes fold
Frbhlichs syndrom
I.n.a.
Dyspituitarisme
"Empty sella syndrome"

255.6

Sykdommer i thymus
Sykdommer i brisselen
Ekskl.: Aplasi eller dysplasi ved immun
defekt (279.2)
Myasthenia gravis (358.0)
Persisterende thymushyperplasi
Thymushypertrofi
Abscess i thymus
Annet
I.n.a.

256.3

255Sykdommer i binyrene
Inkl.: De nevnte tilstander hva enten den
grunnleggende sykdom er i binyrene
eller er utløst fra hypofysen
Cushings syndrom
255.0
Cushings syndror
.n.a.
Iatrogent
Cushings syndrom
Idiopatisk
Hypofyseavhengig
Ektopisk ACTH-syndrom
Overproduksjon av kortisol
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for
identifisere årsaken om denne er medikamentell
Hyperaldosteronisme
255.1
Conns syndrom
Adrenogenitale sykdommer
255.2
Viriliserende eller feminiserende
adrenogenitale syndromer, både
ervervede og de som står i forbindelse
med en medfødt binyrebarkhyperplasi
som følge av en medfødt enzymdefekt i
hormonsyntesen
Adrenogenitalsyndromet
Adrenal pseudohermafroditisme Ihos
jkvinner
Virilisering
Macrogenitosomia praecox
Pubertas praecox ved
hos menn
binyrebarkhyperplasi
Hydroksylasemangel
Ved annen overaktivitet av binyrebarken
255.3
Binyrebarkinsuffisiens
255.4
Addisons krise
Addisons sykdom i.n.a.
Addisons sykdom ved tuberkulose*
(017.6t)
Iatrogen
Binyrebark:
atrofi (autoimmun)
forkalkning
krise
blødning
infarkt
insuffisiens i.n.a.
Annen binyrehypofunksjon
255.5
Waterhouse-Friderichsen syndrom
(meningokokk-)* (036.3t)

255.8
255.9

256
256.0
256.1
256.2

256.4
256.8
256.9
257
257.0
257.1

257.2

257.8

257.9
258
258.0

-

J

258.1

258.8
258.9
259
259.0
259.1

Binyremarghyperfunksjon
Katekolaminsekresjon ved
phæokromocytom
Merk: Skal ikke brukes som den primære
kode for phæokromocytom
Se innledning til kapittel III
Annet
Unormalt kortisol-bindende globulin
I.n.a.
Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon
Hyperostrogenisme
Annen ovarial hyperfunksjon
Hypersekresjon av ovariale androgener
Postablativ ovariesvikt
Ovariesvikt etter bestråling
-‘
Iatrogen
Postoperatild ovariesvikt
Annen ovariesvikt
Prematur menopause i.n.a.
Primær ovariesvikt
Polycystiske ovarier
Stein-Leventhal syndromet
Annet
I.n.a.
Forstyrrelser i testiklenes funksjon
Testikulær hyperfunksjon
Hypersekresjon av testikkelhormoner
Postablativ hypofunksjon av testiklene
Testikulær hypofunksjon etter
bestråling
testikulær
Iatrogen
hypofunksjon
Postoperatij
Annen hypofunksjon av testiklene
Sviktende biosyntese av testikulært
androgen
Testikulær hypogonadisme
Ekskl.: Azoospermia (606)
Annet
Goldberg-Maxwell syndromet
Pseudohermafroditisme med testikulær
feminisering hos menn
Testikulær feminisering
I.n.a.
Polyglandulær dysfunksjon og beslektede
sykdommer
Polyglandulær aktivitet ved multippel
endokrin neoplasi
Wermers syndrom
Merk: Skal ikke brukes som primær kode
for multippel endokrin adenopati
[MEA] (237.4)
Se innledning til kapittel III
Andre kombinasjoner av endokrin
dysfunksjon
Lloyds syndrom
Schmidts syndrom
Annet
Polyglandulær dysfunksjon i.n.a.
Andre endokrine sykdommer
Forsinket kjønnsutvikling og pubertet
ikke klassifisert annet sted
Forsinket pubertet
For tidlig kjønnsutvikling og pubertet
ikke klassifisert annet sted
Prematur telarke
Pubertas praecox i.n.a.
Konstitusjonelt betinget for tidlig
kjønnsmodning
Kryptogen
Idiopatisk
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263.2
259.2
Karsinoid syndromet
Hormonproduserende karsinoide tumores
Merk: Skal ikke brukes som primærkode
for karsinoide tumores
Se innledningen til kapittel III
259.3
Ektopisk hormonsekresjon ikke klassifi263.8
sert annet sted
263.9
259.4
Dvergvekst ikke klassifisert annet sted
Dvergvekst i.n.a.
Konstitusjonell dvergvekst
Ekskl.: Akondroplastisk (756.4)
Intrauterin (759.7)
dvergErnæringsmessig (263.2)
264
vekst
HYPofysær (253.3)
264.0t
Renal (588.0)
264.1t
Progeri (259.8)
Annet
259.8
Ekskl.: Multiple endokrine adenopatier
264.2t
(237.4)
264.3t
Forstyrrelse av corpus pineale
funksjonen
264.4t
Progeri
264.5t
Werners syndrom
264.6t
Leprechaunisme
264.7t
I.n.a.
259.9
Endokrin forstyrrelse i.n.a.
Hormonell forstyrrelse i.n.a.
264.8
Infantilisme i.n.a.

KOSTMANGELSYKDOMMER (260-269)

264.9

Ekskl.: Kostmangelanemier (280, 281)
260
260.0
260.1
260.9
261

261.0
261.1
261.9
262

Kwashiorkor (proteinunderernæring)
Kostmangelødem
Hos barn med feilpigmentering av hud og
hår
Hos voksne
I.n.a.
Marasme (energiunderernæring)
Kostmangelatrofi
Alvorlig kaloridefisitt
Alvorlig underernæring i.n.a.
Hos barn
Hos voksne
I.n.a.
Annen alvorlig protein-kalori
feilernæring
Feilernæring av 3. grad i henhold til
Gomez klassifikasjon [vekt for alderen
mindre enn 60 prosent av standarden]
Kostmangelødem uten opplysning om
feilpigmentering av hud og hår
Ekskl.: Kwashiorkor hos voksne (260.1)

Annen og uspesifisert protein-kalori
feilernæring
Ekskl.: Kwashiorkor (260)
Marasme (261)
263.0Feilernæring av moderat grad
Feilernæring av 2. grad i henhold til
Gomez klassifikasjon [vekt for alderen
fra 60 til mindre enn 75 prosent av
standard'
Undervekt 2-3 S.A.
Feilernæring av lett grad
263.1
Feilernæring av 1. grad i henhold til
Gomez klassifikasjon
[vekt for alderen fra 75 til mindre
enn 90 prosent av standard]
Undervekt mindre enn 2 S.A.

265
265.0
265.1

265.2

266
266.0
266.1

266.2

Utviklingen stanset pga. protein-kalori
feilernæring
Ernæringsmessig dvergvekst
Fysisk retardasjon som folge av
feilernæring
Annen protein-kalori feilernæring
I.n.a.
Dystrofi som følge av feilernæring
Feilernæring (kalori) i.n.a.
Ekskl.: Kostmangel i.n.a. (269.9)
A-vitaminmangel
Med xerosis conjunctivae (372.5*)
Med Bitots flekker og xerosis
conjunctivae (372.5*)
Bitots flekker hos små barn
Med xerosis corneae (371.4*)
Med kornealt ulcus og xerose (370.0,
371.4*)
Med keratomalasi (371.4*)
Med nattblindhet (368.6*)
Med xeroftalmiske hornhinnearr (371.0*)
Andre øyesymptomer på A-vitaminmangel
Xeroftalmi som følge av A-vitaminmangel (372.5*)
Andre symptomer på A-vitaminmangel
Follikular keratosel som fOlge av
A-vitaminmangelt
Yeroderma
(701.1*)
I.n.a.
Hypovitaminosis A i.n.a.
Tiamin- og niacinmangel tilstander
Beriberi
Andre og uspesifiserte symptomer På
tiaminmangel
Wernickes encefalopati
Annen B1 -vitaminmangel
Pellagra
Mangel på:
niacin(-tryptofan)
nikotinamid
nikotinsyre
vitamin PP
Pellagra (alkoholisk)
Annen B-vitaminmangel
Riboflavinmangel
Ariboflavinosis
8 6- vi taminTangel
Mangel pa:
pyridoxal
pyridoxamin
pyridoxin
Ekskl.: Sideroblastanemier som responderer på vitamin B (285.0)
øvrige B-kompleks mangler
Mangel på:
cyanokobalamin
fol insyre

263

g=

ia rni gelanemier (281.-)
Ekskl.
1. Uspesifisert B-vitaminmangel
:

266.9
267

C-vitaminmangel
Ascorbinsyremangel
Skjørbuk
Ekskl.: Anemi ved skjørbuk (281.3)

268

D-vitaminmangel
Ekskl.: Vitamin-D resistent rakitt og
osteomalaci (275.3)
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268.0
268.1

268.2
268.9

Aktiv rakitt
Ekskl.: Rakitt ved cøliaki (579.0)
Renal rakitt (588.0)
Seinfølger av rakitt
Enhver tilstand spesifisert som
rakittisk eller som følge av
rakitt og som er til stede ett år eller
mer etter sin begynnelse eller som blir
fastslått å være en seinfølge eller et
sekvele av rakitt
Osteomalaci
I.n.a.
D-vitaminmangel

Andre kostmangelsykdommer
K-vitaminmangel
Ekskl.: Koagulasjonsfaktormangel som
følge av K-vitaminmangel (286.7)
K-vitaminmangel hos nyfødte
(776.0)
Mangel på andre vitaminer
269.1
E-vitamin
D-vitaminJ mangel
Uspesifisert vitaminmangel
269.2
269.3
Mineralmangel ikke klassifisert annet
sted
Ekskl.: Kalium (276.8)
Natrium (276.1)i mangel
Sporelementmangel (269.4)
269.4Sporel ementmangel
269.8
Annen kostmangel
Ekskl.: Manglende vekst (783.4)
Spisevansker (783.3)
hos nyfødte (779.3)
I.n.a.
269.9

270.4

270.5

270.6

269
269.0

-

270.7

A

-

k

ANDRE OG MEDFØDTE STOFFSKIFTESYKDOMMER OG
SYKDOMMER I IMMUNSYSTEMET (270-279)

270.8

270.9
271

Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere en eventuell ledsagende
mental retardasjon
270

270.0

270.1

270.2

270.3

Forstyrrelser i aminosyretransporten og
-stoffskiftet
Ekskl.: Unormale funn uten manifest
sykdom (791-796)
Forstyrrelser i purin og
pyrimidin stoffskiftet (277.2)
Urinsyregikt (274.-)
Forstyrrelser i aminosyretransporten
Cysti nose
Cystinuri
Fanconis syndrom
Hartnups sykdom
Glysinuri (renal)
Fenylketonuri
Follings sykdom
Hyperphenylalaninaemia (benigna)
Andre forstyrrelser i stoffskiftet av de
aromatiske aminosyrer
Albinisme
Hypertyrosinemi
Tyrosi nose
Tyrosinuri
Uspesifisert
Forstyrrelser i stoffskiftet av
forgreinede aminosyrer
Leusi nose
Lønnesirupurin-sykdom ["Maple-SyrupUrine Disease"] [MSUD]
Annet, spesifisert
Uspesifisert

271.0

271.1

271.2
271.3

Forstyrrelser i stoffskiftet av
svovelholdige aminosyrer
Homocystinuri
Hypermetioninemi
Cystationinuri
Forstyrrelser i stoffskiftet av
metionin, homocystin og
cystationin
Forstyrrelser i histidin stoffskiftet
Histidinemi
Hyperhistidinemi
Imidazolaminosyreuri
Stoffskifteforstyrrelser i urea-syklus
Arginosuksinsyreuri
Hyperammonemi
Citrullinemi
Hyperornitinemi
Forstyrrelser i stoffskiftet av
ornitin, citrullin, arginosuksinsyre, arginin og ammonium
Andre forstyrrelser i stoffskiftet av
rettkjedede aminosyrer
Hyperglysinemi
Hyperlysinemi
"Pipecolic acidaemia"
Sakkaropinuri
Andre forstyrrelser i stoffskiftet av
glysin, treonin, serin, glutamin og
lysin
Annet
Etanolaminuri
Hydroksyprolinemi
Hyperprolinemi
Iminoacidopati
Sarkosinemi
I.n.a.
Forstyrrelser i karbohydrattransporten og
-stoffskiftet
Ekskl.: Unormal sekresjon av glukagon
(251.4)
Diabetes mellitus (250.-)
Hypoglykemi i.n.a. (251.2)
Mukopolysakkaridose (277.5)
Glykogenose
Hepatorenal glykogenose
Glukose-6-fosfat defekt
Glykogenose, type 1
von Gierkes syndrom
Generell glykogenose
Glykogenose, type 2
Pompes sykdom
Lever- og muskel glykogenose
Avforgreiningsenzymdefekt
Glykogenose, type 3
Glykogenose assosiert med hepatisk
cirrhose
Glykogenose, type 4
Glykogenose, type 5
McArdles syndrom
Myofosforylase defekt
Galaktosemi
Galaktose-1-fosfat uridyl transferase
defekt
Galaktokinase defekt
Arvelig fruktose intoleranse
Intestinal disakkaridasemangel og
di sakkarid mal absorbsjon
Primær laktose intoleranse
Sekundær laktose intoleranse
Glukose intoleranse
Glukose-galaktose intoleranse
Sakkarose intoleranse
Sakkarose-isomaltose intoleranse
Disakkharidase defekt
Sakkarosuri
Annen disakkharidase intoleranse
Uspesifisert
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271.4
271.8

271.9
272
272.0

272.1

272.2

272.3

272.4

272.5

Renal glykosuri
Renal diabetes
Annet
Oksalose
Oksaluri, primær
Aspartylglukosaminuri
Fucosi dose
I.n.a.

Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
Ekskl.: Lokaliserte cerebrale lipidoser
(330.1)
Rein hyperkolesterolemi
Familiær hyperkolesterolemi
Hyper-beta- iipoproteinemi
Hyperlipidemi, gruppe A
"Low-density-lipoid-type" [LDL]
hyperlipoproteinemi
Andre reine hyperkolesterolemier
Rein hypertriglyseridemi
Endogen hypertriglyseridemi
Fredrickson type IV hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe B
Hyper-pre-beta lipoproteinemi
"Very-low-density-lipoid-type" [VLDL]
hyperlipoproteinemi
Blandet hyperlipidemi
Bred-beta- iipoproteinemi
Fredrickson type lib eller III
hyperlipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen
hypertriglyseridemi
Hyper-beta-lipoproteinemi med
pre-beta-lipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe C
Tubo-eruptive xantomer

Xanthoma tuberosum

Hyperchylomikronemi
Fredrickson type I eller V
hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe D
Blandet hypertriglyseridemi
Annen og uspesifisert hyperlipidemi
Alfa-lipoproteinemi
Kombinert hyperlipidemi
Hyperlipidemi sekundær til alkoholisme,
diabetes, adipositas
Hyperlipidemi i.n.a.
Lipoproteinmangler
A-beta-1ipoproteinemi
"High-density-lipoid" mangel
Hypo-alfa- A
lipoproteinemi
Hypo-beta-a (familiær)
Lecitin kolesterol acyltransferase
mangel
Lipodystrofi
Generalisert type (Seip-Lawrence)
Barraquer-Simons sykdom
Progressiv lipodystrofi
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken om den er iatrogen
Ekskl.: Intestinal lipodystrofi (040.2)
Lipidoser
Kjemisk indusert lipidose
Andersons
Fabrys
Gauchers
I-celle eller mukolipidose
Niemann-Pick
Pseudo-Hurlers eller
mukolipidose III
Sandhoffs
sykdom
Triglyseridavsetning type
I eller II
Wolmans eller
triglyseridavsetning type III
Mukolipidose II
Primær familiær xantomatose
Lipoid aysetning i.n.a.
-

272.6

272.7

272.8

272.9

273

273.0
273.1

273.2

273.3
273.8

273.9

Andre forstyrrelser av lipidstoffskiftet
Hoffas sykdom eller liposynovitis
praepatellaris
Launois-Bensaude lipomatose
Forstyrrelse av lipidstoffskiftet
i.n.a.
Forstyrrelser av plasmaproteinstoffskiftet
Ekskl.: Agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi (279)
Koagulasjonsdefekter (286)
Arvelige hemolytiske anemier
(282)
Polyklonal hypergammaglobulinemi
Waldenstrbms hypergammaglobulinemiske
purpura
Monoklonal paraproteinemi
Monoklonal gammopati:
i.n.a.
i forbindelse med lymfoplasmocyttdyskrasi
Benign monoklonal gammopati
Benign paraproteinemi (familiær)
Paraproteinemi sekundær til malign tilstand eller betennelsessykdom
Andre paraproteinemier
Kryoglobulinemisk:
purpura
vaskulitt
Blandet kryoglobulinemi
Makroglobulinemi
(Idiopatisk)(primær) makroglobulinemi
Waldenstrdms makroglobulinemi
Annet
Unormalt transportprotein
Bisalbuminemi
Hypoproteinemi
I.n.a.

Arthritis urica
Urinsur gikt
Ekskl.: Blybetinget gikt (984)
274.0t Arthritis urica (712.0*)
274.1t Nephropathia urica
Urinsyrenefropati i.n.a. (583.8*)
Urinsur nyrestein (592.0*)
Urinsyregikt med andre symptomer
274.8
Gikttofi på:
øret (380.8*)
hjertet t (425.7*)
I.n.a.
274.9
274

275
275.0

275.1
275.2

Forstyrrelser av mineralstoffskiftet
Ekskl.: Unormale funn uten klinisk
betydning (790-796)
Forstyrrelser i jernstoffskiftet
Primær hemokromatose
Ervervet hemokromatose
Hemokromatose i.n.a.
Hemosi derose
Ekskl.: Jernmangelanemi (280)
Sideroblastanemi (285.0)
Forstyrrelser i kopperstoffskiftet
Hepatolentikulær degenerasjon
Wilsons sykdom
Forstyrrelser i magnesiumstoffskiftet
Hypomagnesemi
Hypermagnesemi
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275.3

275.4

275.8
275.9

276

276.0
276.1
276.2

276.3

276.4
276.5

276.6
276.7

276.8
276.9

277
277.0
277.1

Forstyrrelser i fosforstoffskiftet
D-vitamin resistent rakitt
Hypofosfatasi m/rakitt
Andre hypofosfatasier
Hypofosfatemi
Hyperfosfatasi
Forstyrrelser i kalkstoffskiftet
Nefrokalsinose
Andre kalsinoser
Pseudohypoparatyreoidisme
Pseudopseudohypoparatyreoidisme
Hypokalsemisk tetani
Andre hypokalsemier
Benign familiær hyperkalsemi
Idiopatisk hyperkalsemi
Andre hyperkalsemier
Hyperkalsinuri
Ekskl.: Parathyreoidea forstyrrelser
(252)
D-vitaminmangel (268)
Annet
I.n.a.
Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og
syre-base likevekten
Ekskl.: Diabetes insipidus (253.5)
Familiær periodisk paralyse
(359.3)
Hyperosmolalitet og/eller hypernatremi
Na overbelastning
Na overskudd
Hyposmolalitet og/eller hyponatremi
Na mangel
Acidose
Acidose i.n.
MelkesyreMetabolsk
acidose
Respiratorisk
Ekskl.: Diabet sk acidose (250.1)
Alkalose
Alkalose i.n.a.
Metabolisk
Respiratorisk
alkalose
Blandet syre-base ulikevekt
Dehydrering
Minsking av plasma eller extracellulart vaskevolum
Hypovolemi
Ekskl.: Hypovolemisk sjokk etter:
operasjon (998.0)
traume (958.4)
Vankeretensjon
Hyperkalemi
K overbelastning
K overskudd
Hypokalemi

277.2

277.3

277.4

277.5

-

277.6

277.8

277.9
278

K mangel

Elektrolytt og væskeforstyrrelser ikke
klassifisert annet sted
Manglende elektrolyttlikevekt
Hyperkloremi
Ekskl.: Elektrolyttulikevekt:
i forbindelse med hyperemesis
gravidarum (643.1)
etter abort og ektopisk eller
mola svangerskap (634-638 med
4. siffer 4, 639.4)
Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser
Cystisk fibrose
Fibrocystisk pankreassykdom
Mukoviscidose
Forstyrrelser i porfyrinstoffskiftet
Porfyri
Porfyrinuri

Andre forstyrrelser av purin og Ryrimidin
stoffskiftet
Hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferase mangel
Lesch-Nyhan syndrom
Ekskl.: Urinsyregikt (274.-)
Orotacidurisk anemi (281.4)
Amyloidose
Arvelig systemisk
Nefropatisk
Nevropatisk (portugisisk)
amyloidose
(sveitsisk)
Sekundær
Familiær Middelhavsfeber
Arvelig kardial amyloidose
Amyloidose i.n.a.
Forstyrrelser i bilirubinutskillelsen
Crigler-Najjar]
Dubin-Johnson
Gilberts
syndrom
Rotors
Hyperbilirubinemi
Andre
Uspesifisert
Ekskl.: Hyperbilirubinemi i den
perinatale periode (774)
Mukopolysakkaridose
Mannosi dose
Mukopolysakkaridose, type I
[Hurler-Skeie syndromi
Mukopolysakkaridose, type II
[Hunters syndrom]
Mukopolysakkaridose, type III
Santilippo A syndrom]
Mukopolysakkaridose, type IV
[Morguio-syndrom]
Pyknodysostose
Mukopolysakkaridose, type VI
[Marcteaux-Lamy syndrom]
Mukopolysakkaridose, type VII
Multippel sulfatase defekt
Annen mangel på sirkulerende enzymer
Angio- ødem
Alfa I-antitnypsinmangelbasert leversykdom
Andre alfa I-antitrypsinmangler
Annet
Eosinofilt granulom
Hand-Scif011er-Christian syndromet
Histiocytose x
Ekskl.: Akutt (progressiv) histiocytose
(202.5)
I.n.a.

278.0

278.1
278.2
278.3
278.4
278.8
279
279.0

Fedme og annen overernæring
Ekskl.: Overernæring i.n.a. (783.6)
Forgiftning ved vitaminpreparater
(963.5)
Adipositas
Ekskl.: Adiposogenital dystrofi (253.8)
Adipositas av endokrin årsak
i.n.a. (259.9)
Lokalisert adipositas
Fettputer
Hypervitaminosis A
Hyperkarotinemi
Hypervitaminosis D
Annet
Sykdommer i immunsystemet
Humoral immunsvikt
Agammaglobulinemi i.n.a.
Hypogammaglobulinemi
Selektiv IgA-mangel
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279.1

Cellular immunsvikt
Ekskl.: Ataxia-telangiectasia (334.8)
279.10 Akvirert immundefekt syndromet [AIDS]
279.11 Annen cellular immunsvikt
Di Georges
Nezelofs) syndrom
Wiskott-Aldrich
279.2
Kombinert immunsvikt
Agammaglobulinemi, sveitsisk type
Kombinert immunsvikt syndrom
Retikular dysgenese
Thymisk:
alymfoplasi
aplasi eller dysplasi med immunsvikt
279.3
Uspesifisert immunsvikt
279.4
Autoimmun sykdom ikke klassifisert
annet sted
Autoimmun sykdom i.n.a.
279.8
Annet
279.9
I.n.a.
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IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE
BLODDANNENDE ORGANER

282.4

Ekskl.: Anemi i svangerskap eller
barselseng (648.2)
280

Jernmangelanemier
Sideropen
Hypok rom
anemi
Blødnings-(kronisk)
Posthemoragisk
Kelly-Paterson 1
syndromet
Plummer-Vinsoqj
Sideropen dysfagi
Ekskl.: Akutt posthemoragisk
anemi (285.1)

282.5

-

281
281.0

281.1

281.2

281.3
281.4
281.8
281.9

282
282.0

282.1
282.2

282.3

Andre mangelanemier
PernisiOs anemi
Addisons
anemi
Biermers
MedfOlt pernisiOs
Medf4dt mangel på "intrinsic factor"
Annen B12-vitaminma elanemi
Vegetarianer
anemi
8 12-vitaminmangel (dietetisk)
Anemi som følge a selektiv BI2
malabsorpsjon med proteinuri
Imerslunds
Imerslund-Grdsbec3
syndrom
Folsyremangelanemi
Folat- eller folsyremangelanemi (pga.):
i.n.a.
feilernæring
medikamenter
Kostbetinget megaloblastanemi
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet
Andre spesifiserte megaloblastanemier
ikke klassifisert annet sted
Proteinmangelanemi
Aminosyremangelanemi
Anemi ved annen spesifisert kostmangel
Anemi ved B6 -vitaminmangel
Anemi ved skjørbuk
I.n.a.
Megaloblastanemi i.n.a.
Kostmangelanemi i.n.a.
Arvelige hemlytiske anemier
Arvelig sfærocytose
Akolurisk (familiær) ikterus
Medfødt sfærocytose
Minkowski-Chauffard syndromet
Arvelig elliptocytose
Elliptocytose (medfødt)
Ovalocytose (arvelig) (medfødt)
Anemi som fOlge av forstyrrelse i
glutationstoffskiftet
Medikamentindusert enzymmangel
Erytrocytt glutationmangel
Glukose-6-fosfat dehydrogenase
anemi
mangel
Glutation-reduktase mangel
Hemolytisk, ikke-sfarocyttisk
(arvelig) type I
Favisme
Andre hemolytiske anemier som folge av
enzymmangel
Hemolytisk, ikke-sfærocyttisk
(arvelig) type II
Heksoki nasemangel
Pyruvat-kinase mangel
anemi
Triosefosfatisomerase mangel

282.6

282.7

282.8
282.9

283
283.0

283.1

283.2

Thal assemi
Cooleys anemi
Middelhavsanemi (med annen
hemoglobinopati)
"Sickle-cell" thalassemi
Thalassemi (alfa)(heta)(intermediær)
(major)(minor)(blandet)
(anlegg)(med annen hemoglobinopati)
"Sickle-cell" anlegg
Hb-AS genotype
Hemoglobin S anlegg
Heterozygot:
Hemoglobin S
Hb-S
Ekskl.: Med thalassemi (282.4)
Med annen hemoglobinopati (282.6)
"Sickle-cell" anemi
Hb-S
Hb-S/Hb-C
Hb-S/Hb-D
sykdom
Hb-S/Hb-E
"Sickle-cell"/Hb-C
"Sickle-cell"/Hb-D
"Sickle-cell"/Hb-E
Ekskl.: "Sickle-cell" thalassemi (282.4)
Andre hemoglobinopatier
Unormalt hemoglobin i.n.a.
M edfdt Heinz-legeme anemi
Hb-C
sykdom
Hb-D
Hb -EJ
Hemoglobinopati i.n.a.
Arvelig persisterende fertalhemoglobin
Hemolytisk sykdom med ustabilt
hemoglobin
Ekskl.: Familiær polycytemi (289.6)
Hb-M sykdommen (289.7)
Hemoglobin med høy
oksygenaffinitet (289.0)
Annet
Stomatocytose
I.n.a.
Arvelig hemolytisk anemi i.n.a.
Ervervede hemolytiske anemier
Autoimmune hemolytiske anemier
Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype)
(varmetype)
Kronisk kulde-hemagglutinin sykdom
Kulde-agglutinin sykdom eller
hemoglobinuri
Hemolytisk anemi av:
kuldetype (sekundær)(symptomatisk)
varmetype (sekundær)(symptomatisk)
Ekskl.: Evans syndrom (287.3)
Hemolytisk sykdom hos nyfødte
(773)
Ikke-autoimmune hemolytiske anemier
Mekanisk
hemolytiSk anemi
Mikroangiopatisk
Medikamentindusert
Toksisk
Hemolytisk-uremisk syndrom
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken
Hemoglobinuri som folge av hemolyse av
ytre årsaker
Hemoglobinuri:
etter anstrengelse
marsj
paroksysmal
kulde
nattlig
som skyldes annen hemolyse
Marchiafava-Micheli syndromet
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken
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283.9

I.n.a.
Ervervet hemolytisk anemi i.n.a.

286.3

Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

284
284.0

284.8

284.9

285
285.0

285.1
285.8

285.9
286
286.0

286.1

286.2

Aplastisk anemi
Konstitus onell aplastisk anemi
Medfødt
Infantil
"red cell" aplasi ("pure")
Primær
Bl ackfarr0i amond syndromet
Familiær hypoplastisk anemi
Fanconis anemi
Pancytopeni ved misdannelse
Ervervet aplastisk anemi
Aplastisk anemi som følge av:
medikamenter
infeksjon
stråling
giftvirkning
Pancytopeni (ervervet)
"Red cell" aplasi (ervervet)(hos
voksne)("pure")(ved thymom)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode til å
identifisere årsaken
I.n.a.
Aplastisk (idiopatisk) i.n.a.
anemi
Hypoplastisk
Beinmargshypoplasi
Andre og uspesifiserte anemier
Sideroblastanemi
Pyridoxin-responderende
Sidero-akrestisk
Sideroblastervervet
anemi
medfødt
arvelig
primær
Sideroblastanemi
refraktær
sekundær (medikamentindusert)(til
sykdom)
kjønnsbundet hypokrom
tamin-responderende
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode til å
identifisere årsaken om denne er et
medikament
Akutt posthemoragisk anemi
Andre spesifiserte anemier
Dyserytropoietisk (medfødt)
anemi
Dyshematopoietisk (medfødt)
LeukoerytroblastInfantil pseudoleukemi
Anemi i.n.a.

286.4

286.5

286.6

286.7

286.8

286.9
Koagulasjonsdefekter
Hemofili A (faktor VIII)
Medf0dt faktor VIII mangel
Hemofili i.n.a.
Ekskl.: Faktor VIII mangel ved kardefekt
(286.4)
Hemofili B (faktor IX)
Medf0dt faktor IX mangel
Christmas' sykdom
Faktor IX (funksjonell)
mangel
Plasma tromboplastin komponentf
Hemofili C
Medf0dt faktor XI
mangel
Plasmatromboplastinantecedent
287

Medfødt mangel på andre koagulasjonsfaktorer
Medfødt afibrinogenemi
Mangel på faktor:
I eller fibrinogen
II eller protrombin
V eller labil
VII eller stabil
X eller Stuart-Prower
XII eller Hageman
XIII eller fibrinstabilisator
Dysfibrinogenemi (medfødt)
von Willebrands sykdom
Angiohemofili
Faktor VIII mangel med kardefekt
Vaskulær hemofili
Ekskl.: Faktor VIII mangel i.n.a. (286.0)
Faktor VIII mangel med funksjonell defekt (286.0)
Arvelig kapillærskjorhet (287.8)
Blødersykdom som følge av sirkulerende
antikoagulanter
Hyperheparinemi
økning av:
anti -Villa
anti-IXa
anti-Xa
anti-XIa
Lupus antikoagulant
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere tilført antikoagulant
Disseminert intravaskulær koagulasjon
[DH]
Konsumpsjons-koagulopati
Defibrineringssyndrom
Fulminant purpura
Ervervet hemoragisk fibrinolyse
Ekskl.: Som komplikasjon til abort,
svangerskap eller barselseng
(634-638 med 4. siffer .1, 639.1,
641.3, 666.3)
Disseminert intravaskulær
koagulasjon hos nyfødte (776.2)
Ervervet koagulasjonsfaktormangel
Mangel på koagulasjonsfaktor som følge
av:
leversykdom
K-vitaminmangel
Ekskl.: K-vitaminmangel hos nyfødte
(776.0)
Mangel på koagulasjonshemmer
Arvelig antitrombin III mangel
Arvelig protein C mangel
Annen medfødt mangel på koagulasjonshemmer
Ervervet mangel på koagulasjonshemmer
Andre og uspesifiserte koagulasjonsdefekter
Manglende koagulasjon i.n.a.
Koagulasjonsfaktormangel
Forsinket koagulasjon
Koagulasjonsforstyrrelse
Forstyrrelse av hemostasen
Forlenget:
blgidningstid
koagulasjonstid
Ekskl.: Mangel på koagulasjonshemmer
(286.8)
Som komplikasjon til abort,
svangerskap eller barselseng (634-638 med 4. siffer .1,
639.1, 641.3, 666.3)
Purpura og andre tilstander med
blodningstendens
Ekskl.: Hemoragisk trombocyttemi (238.7)
Purpura fulminans (286.6)
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287.0

287.1

287.2

287.3

287.4

Allergisk
Anafylaktoid
Henoch-Schbnlein
Ikke-trombocytopenisk:
purpura
hemoragisk
idiopatisk
Vaskulær
Allergisk vaskulitt
Kvalitative trombocyttdefekter
Trombocytopati
Trombasteni (hemoragisk) (arvelig)
Ekskl.: von Willebrands sykdom (286.4)
Annen-ikke trombocytopenisk purpura
Purpura i.n.a.
Senil
Simpel]
purpura
Idiopatisk trombocytopenisk purpura LITPJ
Megakaryocytthypoplasi
Medfødt
trombocytopenisk purpura
Arveligf
Medf0dt
Arvelig
trombocytopeni
Primar
Sekundar trombocytopeni
Trombocytopeni som fOlge av:
fortynning
medikamenter
extrakorporal sirkulasjon av blodet
massiv blodtransfusjon
erytrocytt alloimmunisering
Bruk om nskelig i tillegg E-kode for
identifisere årsaken
Trombocytopeni i.n.a.
Andre spesifiserte blOdningstilstander
Kapilldrskjørhet (arvelig)
Vaskular pseudohemofili
Uspesifiserte blOdningstilstander

A

287.5
287.8
287.9

288.8

288.9
289
289.0

289.1

289.2
288
288.0

288.1

288.2

288.3

Sykdommer i de hvite blodlegemene
Agranulocytose
Agranulocyttangina
Infantil genetisk agranulocytose
Kostmans sykdom
Neutropeni i.n.a.
Syklisk
Medikamentindusert
Periodisk
neutropeni
Miltbetinget (primær)
To
Neutropenisk splenomegali
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere medikamentet
Funksjonelle forstyrrelser i de neutrofile granul ocytter
Kronisk (infantil) granulomatos sykdom
Medfødt dysfagocytose
Progressiv septisk granulomatose
Genetiske anomalier i de hvite
blodlegemer
Aldersi
(granulasjons)
(granulocytt)
Chediak-Steinbrink t
May-Hegglin
anomali eller
syndrom
Pelger-Hu6t
J
Arvelig:
hypersegmentering
hyposegmentering
leukomelanopati
Eosinofili

AllergiskI

Arvelig _J
eosinofili
I.n.a.
Ekskl.: Pulmonal eosinofili (518.3)

289.3
289.4
289.5

289.6

289.7

Annet
Leukemoid reaksjon av:
lymfocytter
monocytter
myelocytter
Leukocytose
Lymfocytose (symptomatisk)
Lymfopeni
Monocytose (symptomatisk)
Plasmocytose
Ekskl.: Immunitetssykdom (279)
I.n.a.
Andre sykdommer i blodet og de
bloddannende organene
Sekundær polycytemi
Polycytemi som følge av:
fall i plasmavolumet
stor høyde over havet
Ervervet
Emosjonell
Erytropoietin
polycytemi
Hypoksemisk
Nefrogen
Relativ
StressEkskl.: Polycythaemia neonatorum (776.4)
Polycythaemia vera (238.4)
Kronisk lymfadenitt
Kronisk:
i alle lymfeknuter unnadenitt
lymfadenitti tatt de mesenterielle
Ekskl.: Akutt lymfadenitt (683)
Mesenteriell (289.2)
Forstørrede lymfeknuter i.n.a.
(785.6)
Uspesifikk mesenteriell lymfadenitt
Mesenteriell lymfadenitt (akutt)
(kronisk)
Uspesifisert lymfadenitt unntatt
mesenteriell
Hypersplenisme
Andre sykdommer i milten
Atrofi
(av)
Ii
Cyste
milten
Infarkt
Ikke-traumatisk ruptu
Kronisk kongestiv splenomegali
Miltfibrose i.n.a.
Miltfibrose ved bilharzia* (120t)
Perisplenitt
Ekskl.: Splenomegali i.n.a. (789.2)
Familiær polycytemi
Familiær:
godartet polycytemi
erytrocytose
Methemoglobinemi
Medfødt NADH-methemoglobin-reduktase
mangel
Hemoglobin-M sykdom
Methemoglobinemi i.n.a.
Ervervet (ved sulfmethemohemoglobinemi)
globinemi
Arvelig
Toksisk
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken
Annet
I.n.a.

I

289.8
289.9
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v.

SINNSLIDELSER

ORGANISK PSYKOTISKE TILSTANDER (290-294)

Dette kapitlet avviker fra de øvrige ved
at det foreligger rubrikkforklaringer i
form av en veiledning (se Appendiks I)
utarbeidet etter oppdrag fra helsedirektøren. Veiledningen er utarbeidet på
grunnlag av uttalelser fra utenlandske og
norske eksperter. Begrunnelsen for en
slik veiledning er de spesielle forhold
psykiaterne star overfor med relativ
mangel på laboratoriedata og andre tekniske undersøkelser å bygge diagnosene
på.

Heri inngår også en del organisk
betingede sinnslidelser uten klar
realitetsbrist. Se veiledningen.
Inkl.: Organisk psykotiske hjernesyndromer
Varige kognitive eller personlighetsmessige forandringer fremkalt
av kjemiske substanser (stoff,
medikament, alkohol, løsemidler)
Ekskl.: Spesifikke ikke-psykotiske
sinnslidelser på grunn av
hjerneskade eller sykdom (se 310)
Psykoser som kan kodes til 295298, som ikke fremviser de nevnte
kjennetegn og er assosiert med
fysisk sykdom, skade eller tilstand som påvirker hjernen
[f.eks. etter fødsell kodes
til 295-298 med tilleggskode
for den assosierte fysiske tilstand

Diagnosen av mange av de viktigste sinnslidelsene hviler fortsatt i hovedsak på
beskrivelse av unormale opplevelser og
atferd. Uten veiledningen som felles
referanseramme, blir de psykiatriske
diagnoser lett upålitelige både for klinisk og statistisk bruk.
Mange velkjente betegnelser brukes ofte i
ulike betydninger. Det er derfor viktig
at brukerne av dette kapitlet gjennomleser rubrikkforklaringene i veiledningen, og ikke bare ser på rubrikkbetegnelsene i dette kapitlet når de leter
etter riktig kategori for den sykdomstilstand de skal klassifisere og kode.
Instruksen om å "bruke tilleggskode for å
identifisere ..." er viktig for de mange
psykiatriske tilstander hvis natur er
slik at to eller flere koder er nødvendige for å beskrive tilstanden og dens
assosierte og kausale faktorer. Man bo r
derfor bruke tilleggskoder så ofte dette
er mulig. I de tilfeller der det ikke
gis annen informasjon enn at sinnslidelse
foreligger, kan man bruke koden V40.9
(uspesifiserte sinnslidelser eller atferdsproblemer).

290

290.0

290.10

PSYKOSER (290-299)
ICD-9 bruker et relativt vidt psykosebegrep. Enkelte sinnslidelser, som bare
periodevis eller i sin mest uttalte form
frembyr klare tegn på realitetsbrist,
finnes også her. Se veiledningen til
dette kapitlet.

290.11

290.12

290.13

Senile og presenile, organisk psykotiske
tilstander
Ekskl.: Psykoser som kan kodes til 295298.8 og som opptrer i seniet
uten demens eller delir (295-298)
Forbigående organisk psykotiske
tilstander (293)
Demens som ikke kan klassifiseres
som senil, presenil eller arteriosklerotisk (294.10)
Senil demens av enkel type
Ekskl.: Lettere kognitive eller personlighetsmessige forandringer ved
hjernesykdom eller skade (310.1)
Senil demens med:
vrangforestillinger (290.20)
depresjon (290.21)
forvirring og/eller delir
(290.3)
Presenil demens av enkel type
Hjernesyndrom med presenil hjernesykdom
Avgrenset hjerneatrofi
Demens ved Alzheimers sykdom
Demens ved Picks sykdom
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delir (290.11)
vrangforestillinger (290.12)
depresjon (290.13)
Demens fremkalt av kjemiske substanser [staff, medikamenter,
løsemidler] (292.82)
Demens fremkalt av sykdommer
som ikke er klassifisert i
kapittel V (294.1)
Presenil demens med delirium
Forvirringstilstand ved presenil demens
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
vrangforestillinger (290.12)
depresjon (290.13)
Presenil demens med vrangforestillinger
Paranoid psykose ved presenil demens
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delirium (290.11)
depresjon (290.13)
Presenil demens med depresjon
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delirium (290.11)
vrangforestillinger (290.12)
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290.20 Senil demens med vrangforestillinger
Ekskl.: Senil demens, enkel type (290.0)
Senil demens med depresjon
(290.21)
Senil demens ned delirium
(290.30)
Arteriosklerotisk demens med
vrangforstillinger (290.42)
Demens fremkalt av alkohol
(291.2)
Demens fremkalt av kjemiske forbindelser stoff, medikament,
løsemidler (292.82)
Demens ved andre organiske
tilstander (294.1)
290.21 Senil demens med depresjon
Ekskl.: Depresjon fremkalt av stoff og/
eller medikamenter (292.84)
Arteriosklerotisk demens med
depresjon (290.43)
Presenil demens med depresjon
(290.13)
290.3
Senil demens med akutt forvirringstilstand
Senil demens med tillegg av reversible
episoder av akutt forvirring
Ekskl.: Senil:
demens i n.a. (290.0)
demens med vrangforestillinger
(290.20)
demens med depresjon (290.21)
Arteriosklerotisk demens
290.4
Ekskl.: Senil demens (290.0)
Presenil demens (290.10)
Mistenkte tilfelle uten klare
arteriosklerose
kjennetegn
(290.9)
Arteriosklerotisk demens med:
delirium (290.41)
vrangforestillinger (290.42)
depresjon (290.43)
Demens fremkalt av sykdommer som
ikke er klassifisert i kapittel
V (294.1)
290.41 Arteriosklerotisk demens med delirium
290.4'z Arteriosklerotisk demens med vrangforestillinger
290.43 Arteriosklerotisk demens med depresjon
290.8
Annet
290.9
I.n.a.

291.5

291.8

291.9

291.0
291.1

291.2
291.3

291.4

Alkoholbetingede psykoser
Ekskl.: Alkoholisme uten psykose (303)
Delirium tremens
Alkoholbetinget delirium
Korsakoffs psykose, alkoholbetinget
Alkoholbetinget polyneuropatisk
psykose
Ekskl.: Korsakoffs psykose i.n.a. (294.0
Korsakoffs syndrom fremkalt av
stoff, medikamenter eller losemidler (292.83)
Korsakoffs syndrom av annen årsak enn alkohol eller kjemiske
substanser (294.0)
Annen alkoholbetinget demens
Alkoholbetinget demens i.n.a.
Kronisk alkoholbetinget hjernesyndror
Andre typer alkoholbetingede hallusinasjoner
Ekskl.: Schizofreni (295)
Paranoide tilstander (297) med
kroniske hallusinasjoner ved
klar bevissthet hos alkoholikere
Patologisk rus
Ekskl.: Alminnelig drukkenskap (305.0)

Stoff- og medikamentbetingede psykoser
Dette er syndromer som ikke passer med
beskrivelsen av kategoriene 295-298
Okke-organiske psykoserl og som skyldes
bruk av stoff eller medikamenter [særlig
amfetaminer, barbiturater, opiater og
LSD-gruppen] og løsemidler. Noen av
syndromene er mindre alvorlige enn de
vanlige psykoser, men de er tatt med her
av praktiske grunner.
Bruk i tillegg E-koder for å identifisere den kjemiske substans; kod også
stoff-/medikamentavhengighet (304) om så
er tilfellet
Stoff- og medikamentbetingede abstinens292.0
syndromer
292.11 Vrangforestillinger fremkalt av stoffog/eller medikamenter
Ekskl.: Lignende tilstander hvor det
samtidig er forvirring eller
delirium (292.81)
Tilstander som oppstår etter
inntak av LSD eller andre hallusinogener, og som varer kun et
par dager eller mindre ["bad
trips"] (305.30)
292.12 Hallusinatoriske tilstander fremkalt av
stoff og/eller medikamenter
Ekskl.: Tilsvarende tilstander samtidig
med:
forvirring og/eller delirium
(292.81)
kortvarige tilstander som
etterfølger inntak av LSD eller
andre hallusinogener ["bad
trips"] (305.3)
Patologisk rus fremkalt av stoff og/eller
292.2
medikamenter
Ekskl.: Fysiologiske bivirkninger av
medikamenter [f.eks. dystoni]
Forventet kortvarige psykotiske
reaksjoner på hallusinogener
(305.3)
["bad trips"
292.81 Stoff- og/eller medikamentfremkalt
delirium
292.82 Stoff- og/eller medikamentfremkalt
demens
Løsemiddelbetinget demens
292.83 Stoff- og/eller medikamentfremkalt
amnestisk lidelse
Korsakoff's syndrom fremkalt av
stoff og/eller medikamenter
Hukommelsessvikt pga. løsemidler
Ekskl.: Korsakoff's syndrom pga. alkohol
(291.10)
Korsakoff's syndrom pga. andre
organiske tilstander (294.0)

292

pa

291

Alkoholbetinget paranoia
Alkoholbetinget sjalusi
Ekskl.: Ikke-alkoholbetingede paranoide
tilstander (297)
Paranoid schizofreni (295.30)
Annet
Alkoholabstinenssyndromer
Ekskl.: Delirium tremens (291.0)
Abstinenskramper (780.3)
I.n.a.
Alkoholbetinget
mani i.n.a.
psykose i.n.a.
Alkoholisme (kronisk) med psykose

1

,
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292.84 Affektive lidelser fremkalt av stoffog/eller medikamenter
Ekskl.: Affektive lidelser ved presenil
(290.11) eller senil (290.21)
demens
Organisk betingede affektive
tilstander av annen etiologi
(293.83)
292.89 Medikament- og/eller stoffbetinget personlighetsforandring
Ekskl.: Ikke-organisk betingede personlighetsavvik forbundet med sekundært stoff- og/eller medikamentmisbruk (301)
I.n.a.
292.9
293Forbigående organisk psykotiske tilstander
Ekskl.: Forvirringstilstander eller
delirium i forbindelse med
senil (290.3), presenil (290.11)
eller arterin sklor3tisk demens
(290.41)
Forvirringstilstander eller
delirium fremkalt av stoff/medikamenter (292.81)
Demens forårsaket av:
alkohol (291)
arteriosklerose (290.4)
senil demens (290.0)
293.0
Akutt forvirringstilstand
Akutt:
delirium
infeksiøs psykose
organisk reaksjon
posttraumatisk organisk psykose
organisk psykosyndrom
psykose i forbindelse med endokrine, metabolske eller cerebrovaskulære sykdommer
Epileptisk:
forvirringstil stand
demringstilstand
uklarhetstilstand ("twilight state")
Subakutt forvirringstilstand
293.1
Subakutt:
delirium
infeksiøs psykose
organisk reaksjon
posttraumatisk organisk psykose
organisk psykosyndrom
psykose i forbindelse med endokrine
eller metabolske sykdommer
293.81 Forbigående organisk betinget paranoid
reaksjon
Ekskl.: Vrangforestillinger ved:
senil demens (290.20)
presenil demens (290.12)
arteriosklerotisk demens
(290.42)
alkoholmisbruk (291.5)
stoff/medikamentinntak
(292.11)
293.82 Forbigående organisk betingede hallusinasjoner
Ekskl.: Hallusinasjoner på grunn av
alkohol (291.3)
Medikament/stoff (292.12)
Hallusinogen inntak (305.3x)
293.83 Forbigående organisk betingede affektive
tilstander
Ekskl.: Depresjon ved:
senil demens (290.21)
presenil demens (290.13)
depresjon og/eller mani ved:
stoff/medikamentinntak
(292.84)
I.n.a.
293.9

294
294.0

294.1

Andre organisk psykotiske tilstander
Korsakoff's syndrom eller psykose av
annen årsak enn alkohol, stoff eller
medikamenter
Ekskl.: Alkoholbetinget (291.1)
Fremkalt av stoff/medikament/
løsemiddel (292.83)
Demens ved sykdommer som ikke er klassifisert annet sted i dette kapitlet.
Dette er en demensform som ikke kan
klassifiseres som senil, presenil eller
arteriosklerotisk (290), og som ikke
skyldes alkohol (291.2) eller stoff/medikamenter/losemidler (292.82), men som er
assosiert med andre underliggende tilstander
Demens ved:
cerebral lipidose
epilepsi
paralysis generalis
hepatolentikulær degenerasjon
Huntingtons sykdom
multippel sklerose
polyarteritis nodosa
identifisere den
Bruk tilleggskode for
underliggende sykdom
Ekskl.: Senil, presenil og arteriosklerotisk demens (290)
Alkoholbetinget demens (291)
Demenc, fremkalt av kjemiske
midler - stoff, medikamenter,
løsemidler (292.82)
Annet
Blandede paranoide og affektive
organisk psykotiske tilstander
Epileptiske psykoser i.n.a. (kod også
345)
Ekskl.: Lette hukommelsesforstyrrelser
som ikke antar grad av demens
(310.1)
I.n.a.

A

294.8

294.9

ANDRE PSYKOSER (295-299)
295

295.0x

Schizofrene psykoser
Inkl.: De typene av schizofreni som er
beskrevet nedenfor, også når de
forekommer hos personer under 18
år
Kod varighet med et femte siffer
etter følgende nøkkel:
x = 0 akutt
x . 1 subkronisk
x . 2 kronisk
x
3 subkronisk med akutt
forverrelse
x
4 kronisk med akutt
forverrelse
x . 5 i remisjon
Ekskl.: Barndomstypen av schizofreni
(299.9)
Infantil autisme (299.0)
Enkel type
Schizophrenia simplex
Ekskl.: Latent schizofreni (295.5)
Schizoid (301.20) \ personligSchizotyp (301.22)1 hetsforstyrrelse
Hebefren type
Hebefreni
Kataton type
Kataton:
uro, eksitasjon, stupor
Paranoid type
Ekskl.: Parafreni [paranoid psykose
eldre alder] (297.2)
Paranoia (297.1)
-

295.1x
295.2x
295.3x
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295.4x Akutt schizofren episode
Schizofreniform psykose, forvirringspreget
Ekskl.: Enkel type (295.0x)
Hebefren type (295.1x)
Kataton type (295.2x)
Paranoid type (295.3x)
295.5x Latent schizofreni
Ekskl.: Enkel schizofreni (295.0x)
Schizoid personlighetsforstyrrelse (301.20)
Residual schizofreni
295.6
Kronisk udifferensiert schizofreni
Resttilstand etter schizofreni
295.7x Schizoaffektiv type
Syklisk schizofreni
Blandet schizofren og affektiv psykose
Schizoaffektiv psykose
Affektiv type av schizofreniform
psykose
Andre typer av schizofreni
295.8
Akutt udifferensiert schizofreni
Atypisk schizofreni
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)
I.n.a.
295.9
Affektive psykoser
Kod dybden av den aktuelle sykdomsepisode med et femte siffer etter
følgende nøkkel:
x = 0 uspesifisert
x = 2 uten melankoli eller psykotiske
symptomer
x = 3 med melankoli
x = 4 med psykotiske symptomer/vrangforestillinger, hallusinasjoner
x = 6 i remisjon
Ekskl.: Reaktiv depressiv psykose
(298.0)
Reaktiv eksitasjon (298.1)
Depressiv nevrose (300.4)
296.0x Manisk depressiv psykose (manisk type)
Hypomani i.n.a.
Mani i.n.a.
Manisk psykose
Ekskl.: Sirkulær type hvis det tidligere
har vært en depressiv episode
(296.2x)
296.1x Manisk depressiv psykose, depressiv type
Depressiv psykose
Endogen depresjon
Involusjonsmelankoli
Unipolar depresjon
Ekskl.: Sirkulær type hvis det tidligere
har forekommet en manisk episode
type (296.3x)
Reaktiv depressiv psykose
(298.0)
296.2x Manisk depressiv psykose, sirkulær type
i manisk fase
Bipolar sinnslidelse, nå manisk
Ekskl.: Lettere stemningssvingninger
(296.72)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)
296.3x Manisk depressiv psykose, sirkulær type,
for tiden depressiv
Bipolar sinnslidelse, nå depressiv
Ekskl.: Lettere stemningssvingninger
(296.72)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)
296.4x Manisk depressiv psykose, sirkulær type,
nå blandet fase
296.5x Manisk depressiv psykose, sirkulær type,
nåværende fase i.n.a.

296

296.6x Annen og uspesifisert manisk depressiv
psykose
Manisk depressiv psykose:
i.n.a.
blandet type
296.7x Atypisk bipolar sinnslidelse
296.8
Annet
Reaktiv affektiv psykose (298)
Ekskl.:
I.n.a.
296.9
Affektiv psykose i.n.a.
Melankolia i.n.a.

297

297.0
297.1

297.2
297.3
297.8

297.9

Paranoide psykoser
Ekskl.: Akutt paranoid reaksjon (298.3)
Alkoholbetinget sjalusi (291.5)
Paranoid schizofreni (295.3)
Paranoid psykose
Paranoia
Paranoia querulans
Ekskl.: Paranoid personlighetsforstyrrelse (301.0)
Parafreni
Paranoid psykose i eldre alder
Sein parafreni
Indusert paranoid psykose
Folie i deux
Andre paranoide psykoser
Ekboms syndrom
"Dermatozoenwahn"
"Sensitiver Beziehungswahn"
Ekskl.: Parafreni (297.2)
Uspesifisert
Paranoid:
Psykose i.n.a.
Reaksjon i.n.a.
Tilstand i.n.a.
Ekskl.: Parafreni (297.2)

Reaktive psykoser
Psykosens varighet bop % kodes ved hjelp
av et femte siffer etter følgende
nøkkel:
x - 1 kortvarig
x = 2 lengrevarig
298.0x Reaktiv depressiv psykose
Ekskl.: Manisk depressiv psykose,
depressiv type (296.1x)
Depressiv nevrose (300.4)
298.1x Reaktiv eksitasjons psykose
Ekskl.: Manisk depressiv psykose, manisk
type (296.0x)
Akutt stressreaksjon preget vesentlig av:
emosjonelle forstyrrelser
(308.0)
psykomotori ske forstyrrelser
(308.2)
298.2x Reaktiv forvirringspsykose
Ekskl.: Akutt organisk betinget forvirringstilstand (293.0)
Akutte reaksjoner preget av bevissthetsforstyrrelser ved:
store påkjenninger (308.1)
psykogent hukommelsestap
(300.12)
psykogen tåketilstand
(300.13)
multippel personlighet (300.14)
Kortvarig reaktiv paranoid psykose
298.3
Ekskl.: Paranoide psykoser (297)
Lengrevarig reaktiv paranoid psykose
298.4
298.8x Andre og uspesifiserte reaktive psykoser
Hysterisk psykose
Psykogen psykose i.n.a.
Psykogen stupor
Uspesifisert psykose
298.9
Psykose i.n.a.

298

-
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299
299.0

299.1

299.8

299.9

Typiske barnepsykoser
Infantil autisme
Barneautisme
Kanners syndrom
Infantil psykose
Ekskl.: Disintegrert psykose (299.1)
Hellers syndrom (299.1)
Barneschizofreni (299.9)
Disintegrert psykose
Hellers syndrom
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)
Barneschizofreni (299.9)
Annet
Atypisk barnepsykose
Ekskl.: Enkle stereotypier uten psykose
(307.3)
I.n.a.:
Barnepsykose i.n.a.
Schizofreni, barndomstype i.n.a.
Schizofrent syndrom i barndommen i.n.a.
Ekskl.: Schizofreni av voksen type i
barndommen (295.0x-295.8)

NEVROSER, PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER OG ANDRE
IKKE-PSYKOTISKE SINNSLIDELSER (300-316)
300
300.0

Nevroser
Angstnevroser
Angst-:
nevrose
reaksjon
tilstand (nevrotisk)
Ekskl.: Psykisk betingede fysiologiske
forstyrrelser (306)
Affektive psykoser (296)
Nevrastenisk nevrose (300.5)
300.01 Panikkpreget nevrose
Panikk:
anfall
forstyrrelse
tilstand
Angstanfall
Ekskl.: Agorafobi med panikkanfall
(300.21)
300.02 Generalisert angstnevrose
Ekskl.: Panikkpreget nevrose (300.01)
Hypokondrisk nevrose (300.7)
Tvangsnevrose (300.3)
300.09 Uspesifisert angstnevrose
300.1
Hysterisk nevrose
Ekskl.: Tilpasningsreaksjoner (309)
Akutte stressreaksjoner (308)
Anorexia nervosa (307.1)
Hysteri form personlighetsforstyrrelse (301.50)
Kronisk simulering med fysiske
symptomer (301.51)
Psykisk betingede fysiologiske
forstyrrelser (306)
300.10 Hysterisk nevrose, uspesifisert
Kompensasjonsnevrose i.n.a.
300.11 Konversjonsnevrose
Astasi-abasi
Konversjonshysteri
Konversjonsreaksjon
300.12 Psykogent hukommelsestap
Psykogen amnesi
Ekskl.: Simulering (300.16)
300.13 Psykogen taketilstand
Psykogen fugue
Ekskl.: Psykogent hukommelsestap
(300.12)
Simulering (300.16)
300.14 Multippel personlighet
Ekskl.: Psykogent hukommelsestap (300.12)
Psykogen taketilstand (300.13)
Simulering (300.14)

300.15 Annen og atypisk dissosiativ nevrose
Nevrotisk bevissthetsforstyrrelse
i.n.a.
Dissosiativ reaksjon eller tilstand
Ekskl.: Depersonalisasjonssyndrom
(300.6)
Akutt stressreaksjon med bevissthetsforstyrrelse (308.1)
Bevissthetsforstyrrel ser på
organisk grunnlag (290-294)
300.16 Simulering med psykiske symptomer
Gansers syndrom, hysterisk
300.19 Annen og uspesifisert simulering med
fysiske symptomer
Fobiske nevroser
300.2
Ekskl.: Tvangsnevrose (300.3)
Schizofrene psykoser (295)
Affektive psykoser (296)
Paranoid personlighetsforstyrrelse (301.0)
Unnvikende personlighetsforstyrrelse (301.82)
300.20 Fobisk nevrose, uspesifisert
Fobi i.n.a.
300.21 Agorafobi med panikkanfall
300.22 Agorafobi uten panikkanfall
300.23 Sosial fobi
300.29 Enkle fobier
Dyrefobi
Klaustrofobi
Tvangsnevroser
300.3
Kompul siv nevrose
Ekskl.: Tvangssymptomer i forbindelse
med:
affektive psykoser (296)
schizofreni (295)
organisk betingende
sinnslidelser, f.eks. tvangssymptomer ved encefalitt
(290-294)
Depressiv nevrose
300.4
Angstdepresjon
Depressiv reaksjon
Nevrotisk depressiv tilstand
Reaktiv depresjon (nevrotisk)
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon med depressive symptomer (309.0)
Affektive psykoser (296)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
Neurastenisk nevrose
300.5
Ekskl.: Angstnevroser (300.0)
Depressiv nevrose (300.4)
Psykisk betingede fysiologiske
forstyrrelser (306)
Spesifikke ikke-psykotiske sinslidelser som etterfølger organisk
hjerneskade (310)
Depersonalisasjonssyndrom
300.6
Derealisasjon (nevrotisk)
Ekskl.: Hysteriske nevroser (300.1)
Bevissthetsforstyrrel ser ved
akutte stressreaksjoner (308.1)
Ustabil personlighetsforstyrrelse
("borderline") (301.83)
Hypokondrisk nevrose
300.7
Ekskl.: Hysterisk nevrose (300.1)
Affektive psykoser (296.1)
Neurastenisk nevrose (300.5)
Tvangsnevrose (300.3)
Schizofreni (295)
300.80 Andre nevroser
Yrkesnevrose inkludert skrivekrampe
Psykasteni
Psykastenisk nevrose
Ekskl.: Somatiseringsnevrose (300.81)
300.81 Somatiseringsnevrose
Briquets syndrom
I.n.a.
300.9
Skal bare brukes som siste utvei
Nevrose i.n.a.
Psykonevrose i.n.a.
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Personlighetsforstyrrelser
Karakternevroser
Paranoid personlighetsforstyrrelse
301.0
Fanatisk personlighet
Paranoide trekk
Paranoid personlighet (forstyrrelse)
Ekskl.: Akutt paranoid reaksjon (298.3)
Alkoholbetinget paranoia (291.5)
Paranoid schizofreni (295.3)
Paranoide psykoser (297)
Kortvarig reaktiv paranoid psykose (298)
301.10 Affektiv personlighetsforstyrrelse
Depressiv personlighet
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)
Neurastenisk nevrose (300.5)
Depressiv nevrose (300.4)
301.13 Syklotym personlighetsforstyrrelse
Sykloid personlighet
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
301.20 Schizoid personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Schizofreni (295)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)
301.22 Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Ambulatorisk schizofreni
Preschizofreni
Pseudonevrotisk schizofreni
Nonregressiv schizofreni
Schizofrent grensetilfelle
Ekskl.:
Schizofreni (295)
Eksplosiv personlighetsforstyrrelse
301.3
Aggressiv personlighet
Ekskl.: Antisosial personlighetsforstyrrelse (301.7)
Hysterisk nevrose (300.1)
Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
301.4
Kompulsiv personlighet
Tvangspreget personlighet
Ekskl.: Tvangsnevroser (300.3)
Fobiske nevroser (300.2)
301.50 Hysteri form personlighetsforstyrrelse
"A
personlighet
Hysterisk
Psykoinfantili
Ekskl.: Hysteri (300.1)
Ustabil personlighetsforstyrrelse
(301.83)
Kronisk simulering med fysiske
symptomer (300.51)
Somatiseringsnevrose (300.81)
301.51 Kronisk simulering med fysiske symptomer
MUnchausen syndrom
Avhengig/astenisk personlighetsforstyr301.6
relse
Avhengig
Inadekvat
personlighet
Passiv
Ekskl.: Nevrastenisk nevrose (300.5)
Ustabil personlighetsforstyrrelse
(301.83)
Antisosial personlighetsforstyrrelse
301.7
Antisosi
personlighet
Asosial a!)
Psykopati
Ekskl.: Atferdsproblemer ikke klassifisert annet sted (312)
Eksplosive personlighetsforstyrrelser (301.3)
301.80 Andre personlighetsforstyrrelser
Karakternevro
Eksentrisk
personlighet
Umoden
Psykonevrotisk
Ekskl.: Alle an re personlighetsforstyrrelser
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301.82 Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)
Følelsesmessige forstyrrelser hos
barn og ungdom med overfølsomhet,
blyghet og tilbaketrukkenhet
(313.2)
301.83 Ustabil personlighetsforstyrrelse
"Borderline" (personlighet)
Ekskl.: Identi4tsforstyrrelse i barne-/
ungdomsar (313.8)
301.84 Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Opposisjonell forstyrrelse i
barne-/ungdomsår (313.81)
Andre personlighetsforstyrrelser
(301)
I.n.a.
301.9
Seksuelle avvik og forstyrrelser
Jeg-fremmed homoseksualitet
Lesbiskhet (jeg-fremmed)
Ekskl.: Homoseksuell pedofili (302.2)
Zoofili
302.1
302.2
Pedofili
Transvestittisme
302.3
Ekskl.: Transseksualisme (302.5)
Ekshibisjonisme
302.4
Transseksualisme
302.5
Ekskl.: Transvestittisme (302.3)
Forstyrret kjønnsidentitet hos barn og
302.6
ungdom
Ekskl.: Jeg-fremmed homoseksualitet
(302.0)
Transseksualisme (302.5)
Transvestittisme (302.3)
Psykoseksuelle dysfunksjoner
302.7
Ekskl.: Dysfunksjoner av organisk art
302.71 Hemmet seksuell lystfølelse
302.72 Hemmet seksuell opphisselse
302.73 Hemmet utløsning hos kvinner
302.74 Hemmet utløsning eller geduttommelse hos
menn
302.75 For tidlig &Eduttømmelse
302.76 Funksjonelle smerter under samleie
302.77 Funksjonell skjedekrampe
Andre seksuelle avvik
302.8
302.81 Fetisjisme
302.82 Voyeurisme
Kikking
302.83 Seksuell masokisme
302.84 Seksuell sadisme
Uspesifisert seksuelt avvik eller psyko302.9
seksuell dysfunksjon

302
302.0

Avhengighet av alkohol
303
303.0x Alkoholisme
Periodedrikking
Kronisk alkoholisme
Kod varighet ved 5. siffer:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
x = 0 uspesifisert
Ekskl.: Alkoholbetingede organiske
sinnslidelser (291)
Alkoholmisbruk uten avhengighet
(305.0)
Fysiske alkoholkomplikasjoner
slike som:
levercirrhose (571.2)
epilepsi (345)
gastritt (535.3)

88
304

Avhengighet av stoff eller medikamenter
Ekskl.: Ikke-avhengig misbruk av stoff
eller medikamenter (305)
Kod varighet med et 5. siffer:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
= 0 uspesifisert
304.0x Opiatgruppen
Morfin
Heroin
Metadon
Opium
Andre opiumsalkaloider og deres derivater
Syntetiske preparater med morfinlignende effekt
304.1x Barbiturater og lignende staffer med
sedativ eller hypnotisk effekt
Barbiturater
Klordiazepoksyd
Diazepam
Glutetimid
Meprobamat
Klormetiazol
304.2x Kokain
304.3x Cannabis
Hasjisj
Marihuana
304.4x Amfetaminer og andre psykostimulantia
Fenmetrazin
Metyl fenidat
304.5x Hallusinogener
LSD og LSD-derivater
Meskalin
Psilocybin
304.6x Andre stoffer
Sniffestoffer
Arylsykloheksylaminderivater
Ekskl.: Tobakkavhengighet (305.1x)
304.7x Kombinasjoner av opiater og andre stoffer
304.8x Kombinasjoner som ikke omfatter opiater
304.9x Uspesifisert stoff eller medikamentavhengighet
Stoff
avhengighet i.n.a.
Medikamenti

305.5x Misbruk uten avhengighet av opiater
305.6x Misbruk uten avhengighet av kokain
305.7x Misbruk uten avhengighet av amfetamin og
andre psykostinulantia
305.8x Misbruk uten avhengighet av antidepressiva
Uspesifisert, ikke avhengig misbruk av
305.9
stoff eller medikamenter
Smertestillende midler av ikke-opiattype eller i.n.a.

306

306.0

306.1

-1

305

Ulike former for alkohol, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet
Ekskl.: Alkoholisme (303)
Stoff- eller medikamentavhengighet (304)
Abstinenssyndromer (292.0)
Forgiftning av stoffer eller medikamenter (960-979)
Kod varighet med et 5. siffer etter
følgende nokkel:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
x = 0 uspesifisert
305.0x Alkoholmisbruk uten avhengighet
Overdreven bruk av alkohol
Ekskl.: Alkoholbetingede sinnslidelser
(291)
Fysiske komplikasjoner til alkohol, slik som:
levercirrhose (571.2)
epilepsi (345)
gastritt (535.3)
305.1x Misbruk av tobakk
Nikotinavhengighet
305.2x Cannabismisbruk
305.3x Misbruk av hallusinogener
LSD-reaksjon
"Bad trip"
Akutt LSD-rus
305.4x Misbruk uten avhengighet av barbiturater
eller andre sedativa og hypnotika

306.2

306.3

Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner
Ekskl.: Hysterisk nevrose, uspesifisert
(300.10)
Konversjonsnevrose (300.11)
Psykogent hukommelsestap (300.12)
Psykogen tåketilstand (300.13)
Multippel personlighet (300.14)
Dissosiativ nevrose eller reaksjon uspesifisert (300.15)
Simulering med psykiske symptomer
(300.16)
Annen eller uspesifikk simulering
(300.19)
Legemlig sykdom med vevskade hvor
psykiske forhold er av vesentlig
etiologisk betydning (316.0)
Ikke psykotiske sinnslidelser
pga. organisk hjerneskade (310.0)
Muskelskjelettsystemet
Psykogent betinget torticollis
Ekskl.: Gilles de la Tourettes syndrom
(307.23)
Tics (307.2), forbigående tics
(307.21)
Kronisk motoriske tics (307.22)
Andedrettsorganene
Psykisk betinget:
lufthunger
dyspne
hikke
hoste
hxperventilasjonssyndrom
gjesping
Ekskl.: Psykogent betinget astma (316 og
493.9)
Angstanfall med hyperventilasjon
(300.01)
Angsnevrose med hyperventilasjon
(300.0)
Hjertekarsystemet
-‘
Hjertenevrose
Hjertekar,J
Nevrosirkulatorisk asteni
Psykogent betinget kardiovaskulære
forstyrrelser
Ekskl.: Psykogent betinget anfallsvis
takykardi (316 og 427.9)
Huden
Psykogent betinget kløe
Ekskl.: Hudlidelser med vevsforandrirolger
hvor psykiske forhold antas a
være av vesentlig etiologisk
betydning:
alopeci (316 og 704.0)
dermatitt (316 og 692)
eksem (316 og 691.9 eller
692)
urticaria (316 og 708)
Ekboms syndrom (297.8)
"Dermatozoenwahn" (297.8)
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306.4

306.5

306.6
306.7
306.8
306.9

Mage-tarm kanalen
Aerofagi (luftsvelging)
Psykogent betinget periodisk oppkast
Ekskl.: Periodiske brekninger i.n.a.
(536.2)
Irritabel colon (316 og 564.1)
Psykogent betinget:
hjertekrampe (316 og 530.0)
tolvfingertarmsår (316 og 532)
magesår (316 og 531)
peptisk sår (316 og 533)
Urin- og kjønnsorganene
Psykogent betinget dysmenore
Ekskl.: Funksjonelle smerter ved samleie
(302.76)
Ufrivillig vannavgang (307.6)
Hemmet seksuell lystfølelse, opphisselse eller utløsning
(302.71-302.74)
Funksjonell skjedekrampe (302.77)
For tidlig smduttommelse (302.75)
Endokrine organer
Sanseorganene
Ekskl.: Hysterisk blindhet og døvhet
(300.11)
Annet
Bruksisme
Tennerskjæring
I.n.a.
Psykofysiologiske forstyrrelser i.n.a.
Psykosomatiske forstyrrelser uten vevsskade

Syndromer og spesielle symptomer som ikke
er klassifisert annet sted
Ekskl.: Tilstander som skyldes sinnslidelse klassifisert annet sted
Organisk betingede tilstander
Stamming og stotring
307.0
Ekskl.: Dysfasi (784.5)
Lesping eller ikke-organisk talefeil (307.9)
Forsinket taleutvikling (315.3)
Anorexia nervosa
307.1
Ekskl.: Spiseforstyrrelser i.n.a. (307.5)
Tap av matlyst (783.0)
Andre og uspesifiserte spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (307.50)
Bulimi (307.51)
Pica (307.52)
Drøvtygging i barneår (307.53)
Tics
307.2
Ekskl.: Neglebiting og fingersuging
(307.9)
Gjentatte stereotype bevegelser
(307.3)
Tics av organisk opprinnelse
(333.3)
307.21 Forbigående tics
307.22 Kronisk motoriske tics
307.23 Gilles de la Tourette l s syndrom
Ekskl.: Neglebiting eller tommelsuging
(307.9)
Isolerte stereotypier (307.3)
Organisk betingede tics (333.3)
Gjentatte stereotype bevegelser
307.3
Stereotypier i.n.a.
Ekskl.: Tics (307.2)
Stereotypier av organisk opprinnelse
(333.3)
307.4Søvnforstyrrelser
av ikkeFtypersomni
organisk
Insomni
Inversjon av søvnrytme n J opprinnelse
347.
Ekskl.: Narkolepsi
Når årsaken er uspesifisert
(780.5)
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_

307.41 Forbigående forstyrrelse av innsovning
eller avbrutt sewn
307.42 Vedvarende forstyrret innsovning eller
avbrutt min
307.43 Forbigående forstyrret evne til å være
våken eller å våkne
Ekskl.: Narkolepsi (347.0)
307.44 Vedvarende forstyrret evne til å være
våken eller å våkne
Ekskl.: Narkolepsi (347.0)
307.45 Forstyrret sovnfaserytme
Ekskl.: Kortvarige søvnproblemer ved
tidssoneforflytning
307.46 Søvngjengeri eller nattskrekk
Ekskl.: Mareritt
307.47 Andre forstyrrelser i søvnfaser eller
oppvakning
307.50 Andre og uspesifiserte s ise ors yrre ser
av ikkeSpiseproblemer hos barn
organisk
Tap av matlyst
J opprinnelse
Forspisning
Ekskl.: Anorexia nervosa 307.1)
Anorexia i.n.a. (783.0)
Forspisning i.n.a. (783.6)
Oppkast i.n.a. (787.0)
Syklisk oppkast (536.2)
Psykogent betinget periodisk
oppkast (306.4)
Bulimi (307.51)
Pica (307.52)
Drøvtygging i barneår (307.53)
307.51 Bulimi
Storspising (periodisk)
Ekskl.: Psykisk betinget periodisk oppkast som ikke er knyttet til
episoder med storspising (306.4)
Periodisk storspising ved
anorexia nervosa (307.10)
Polyfagi (783.6)
307.52 Pica
307.53 Drøvtygging i barneårene
Enurese
307.6
Enurese (primær) (sekundær) av ikkeorganisk opprinnelse
Ekskl.: Enurese i.n.a. (788.3)
Enkoprese
307.7
Enkoprese (kontinuerlig) (diskontinuerlig) av ikke-organisk opprinnelse
Ekskl.: Enkoprese i.n.a. (787.6)
Psykalgi (psykisk betingede smerter)
307.8
Tensjonshodepine
Spenningshodepine
Psykogent betingede ryggsmerter
Ekskl.: Migrene (346)
Smerter som ikke spesielt kan
tilskrives en psykisk årsak
(i) (ved):
ryggen (724.5)
hodepine (784.0)
ledd (719.4)
ekstremitet (729.5)
lumbago (724.2)
reumatisme (729.0)
Annet og i.n.a.
307.9
Napping av hår
Neglebiting
Fingersuging
Lesping
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Akutte stressituasjoner ved voldsomme
ytre påkjenninger
Katastrofestress
Katastrofereaksjoner
Psykiatriske stridsreaksjoner
Utmattelsesdelirium
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon (309)
Organisk betingede uklarhetstilstander (290-293)
Liknende symptomer uten svært
ytre traume (298.2, 300.1x,
300.6)
Kod 4. siffer ut fra det mest fremtredende symptom:
308.0
Overveiende emosjonell forstyrrelse
Panikkreaksjoner
Aggresjoner
308.1
Overveiende bevissthetsforstyrrelse
Forvirring
308.2
Overveiende psykomotorisk forstyrrelse
Stupor
Apati
Agitasjon
308.3
Annet
308.31 Akutt posttraumatisk stressreaksjon
308.32 Subakutt posttraumatisk stressreaksjon
308.33 Kronisk posttraumatisk stressreaksjon
308.34 Forlenget posttraumatisk stressreaksjon
308.4
Blandet
308.9
I.n.a.
309

309.0

309.1

309.2

309.3

309.4
309.8
309.9

Tilpasningsreaksjoner
Maladaptive reaksjoner/respons
Ekskl.: Akutt stressreaksjon (308)
Nevroser (300)
Kortvarig depressiv reaksjon
Forsterket sorgreaksjon
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Depressiv nevrose (300.4)
Langvarig depressiv reaksjon
(309.1)
Reaktiv depressiv psykose
(298.0)
Langvarig depressiv reaksjon
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Kortvarig depressiv reaksjon
(309.0)
Depressiv nevrose (300.4)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
Andre emosjonelle forstyrrelser
Unormal separasjonsangst
Kultursjokk
Ekskl.: Reaktive psykoser (298)
Atferdsforstyrrelser
Ekskl.: Atferdsforstyrrelser i.n.a. (312)
Avvikende sosial atferd uten
manifest sinnslidelse (V71.0)
Personlighetsforstyrrelser med
vesentlige psykopatiske eller
antisosiale trekk (301.7)
Emosjonelle og atferdsmessige forstyrrelser samtidig
Annet
I.n.a.
Tilpasningsreaksjon i.n.a.
Adaptasjonsreaksjon i.n.a.

310

310.0

310.1

310.2

310.8

310.9

Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser
etter organisk hjern6skade
Merk: Dette nummer skal bare brukes for
tilstander der symptomenes utforming
er bestemt av hjernepatologi
Ekskl.: Nevroser, personlighetsforstyrrelser eller andre ikkepsykotiske tilstander som minner
om funksjonelle forstyrrelser,
men er assosiert med en fysisk
tilstand. Kod i så fall 300,
301, osv., og bruk tilleggskode
for å identifisere den fysiske
tilstand.
Ikke klart psykotiske, organisk
betingede tilstander ved alkohol
(291), stoff, medikament eller
andre kjemiske midler (292),
eller forbigående tilstander av
annen organisk årsak (293)
Frontallappsyndromet
Lobotomi syndrom
Postleukotomi syndrom (tilstand)
Ekskl.: Status etter commotio cerebri
(310.2)
Presenile, senile og arteriosklerotiske demenser (290)
Kognitiv og annen personlighetsforandring
Lett hukommelsessvikt
Organisk psykosyndrom av ukjent og
ikke-psykotisk type
Ekskl.: Demens (290)
Alkoholbetinget demens (291.2)
Stoff, medikament eller losemiddelfremkalt demens (292.82)
Hukommelsesproblemer ved alkoholmisbruk (291.1)
Alkoholbetingede personlighetsforandringer (291.2)
Personlighetsforandringer fremkalt av medikamenter, stoff og
organiske lesemidler (292.89),
Storre hukommelsesproblemer av
organisk årsak ellers (294.0)
Status etter commotio cerebri
Postkommosjonelt syndrom
Postkontusjonelt syndrom
Ekskl.: Frontallappsyndromet (310.0)
Postencefalitisk syndrom (310.8)
Enhver mer uttalt organisk betinget sinnslidelse etter hodeskade (290-294.0)
Annet
Andre lette og fokale (partielle) organiske psykosyndromer
Ekskl.: Enhver organisk betinget sinnslidelse med mere uttalt symptomatologi og funksjonssvikt
(290-294)
I.n.a.
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311

Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted
Depressiv forstyrrelse
Depressiv tilstand
i.n.a.
Mental depresjon
Ekskl.: Akutt stressrea sjon med depressive symptomer (308.0)
Affektive personlighetsforstyr-

relser (301.1)

Affektive psykoser (296)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
Kortvarig depressiv tilpasnings-

reaksjon (309.0)
Felelsesmessige forstyrrelser
som er spesifikke for barndom og
ungdom med fortvilelse og ulykkelighet (313.1)
Blandet tilpasningsreaksjon med
depressive symptomer (309.4)
Depressiv nevrose (300.4)
Langvarig depressiv tilpasningsreaksjon (309.1)
Organisk betingede affektive
sinnslidelser (290-294)

312

313.3

Med kontaktvansker

313.8
313.9

eller andre former for atferdsforstyrrelser (312)
Annet eller blandet
I.n.a.

Søskensjalusi
Ekskl.: Kontaktvansker i forbindelse med
aggressivitet, destruktivitet

314
314.0
314.1

314.2

314.8
314.9

Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert

annet sted
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon med atferds-

Hyperaktivitetsyndrom i barndommen
Hyperaktivitetssyndrom bare med forandret
aktivitetsni4 og oppmerksomhet
Overaktivitet i.N.a.
Hyperaktivitet med forsinket utvikling
Utviklingsforstyrrelse med hyperkinesi
Bruk tilleggskode for å identifisere den
ledsagende nevrologiske sykdom
Hyperaktivitet med atferdsforstyrrelse
Atferdsforstyrrelse med hyperkinesi
Ekskl.: Hyperkinesi med betydelig forsinkelse i spesielle ferdigheter (314.1)
Annet

I.n.a.
Hyperkinetisk reaksjon i barne- eller
ungdomsår i.n.a.
Hyperkinetisk syndrom i.n.a.

forstyrrelse (309.3)

Avhengighet av stoff eller medi-

315

Asosial atferd uten manifest
psykiatrisk forstyrrelse (V71.0)

315.0

kamenter (304)

312.0
312.1

312.2
312.3

312.8
312.9

Antisosial personlighetsforstyrrelse (301.7)
Seksuelle avvik og forstyrrelser
(302)
Atferdsforstyrrelse uten gruppetilhorighet
Usosial aggressiv tilstand

Atferdsforstyrrelse med gruppetilhørighet
Gruppekriminalitet
Ekskl.: Gjengaktivitet uten symptomer på
psykiatrisk sykdom (V71.0)
Tvangsmessiq atferdsforstyrrelse
Kleptomani
Forstyrrelse av atferd og følelsesliv

315.2

Ordblindhet
Utviklingsdysleksi
Spesielle stavevansker
Forsinket regneferdighet
Dyskalkuli
Andre spesifikke lærevansker

315.3

regneferdighet (315.1)
leseferdighet (315.0)
Utviklingsforstyrrelse av tale eller

315.1

(312.2)

I.n.a.

313.0

313.1
313.2

Følelsesmessige forstyrrelser, spesifikke
for barndom og ungdom
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon (309)
Masturbasjon, neglebiting,
fingersuging o.a. isolerte symptomer (307)
Med angst og fryktsomhet
Overengstelig reaksjon i barndommen
eller ungdommen
Ekskl.: Unormal separasjonsangst (309.2)
Angstnevroser (300)
Hospitalisme hos barn (309.8)
Fobiske nevroser (300.20-300.29)
Med fortvilelse og ulykkelighet
Ekskl.: Depressiv nevrose (300.4)
Med overfølsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet
Reservert holdning hos barn eller unge
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)
Schizoid personlighetsforstyrrelse (301.20)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)
Schizofreni (295)

språk

Dysfasi

315.4
313

Ekskl.: Forsinket:

Dyslali
Utviklingsafasi

Nevrotisk kriminalitet
Ekskl.: Tvangsmessig atferdsforstyrrelse

Annet

Spesifikke utviklingsforsinkelser
Ekskl.: Når årsaken er nevrologisk sykdam (320-389)
Forsinket leseferdighet

315.5
315.8
315.9

Ekskl.: Ervervet afasi (784.3)
Ved tilpasningsreaksjoner og
følelsesmessige forstyrrelser
(309, 313.0 eller 313.2)
Lesping og uttalefeil (307.9)
Stamming og stotring (307.0)
Forsinkete motoriske ferdigheter
Klossethet ("clumsy child"-syndrom)
Dyspraksi
Multiple utviklingsforstyrrelser
Annet

I.n.a.

Utviklingsforstyrrelse i.n.a.

Oligofreni (317-319)

316

Psykiske faktorer forbundet med sykdom
klassifisert annet sted
Eksempler på bruken av denne kategori:
psykogent betinget:
astma 316 og 493.9
dermatitt 316 og 692
eksem 316 og 691 eller 692
magesår 316 og 531
irritabel colon 316 og 564.1
ulceres kolitt 316 og 556
elveblest 316 og 708
Ekskl.: Psykisk fremkalte fysiske
symptomer og fysiologiske dysfunksjoner uten vevskade (306)
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PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING
MENTAL RETARDASJON 317-319
317

Lett psykisk utviklingshemming
Lett oligofreni
Debilitet
Moron
IQ 50-70

318
318.0

Annen spesifisert oligofreni
Imbesilitet
Moderat psykisk utviklingshemming
IQ 35-49
Idioti
Alvorlig psykisk utviklingshemming
IQ 20-34
Dyp idioti
Dyp psykisk utviklingshemming
IQ under 20

318.1
318.2

319

Uspesifisert oligofreni
Psykisk utviklingshemming i.n.a.
Mental retardasjon i.n.a.
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VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG
SANSEORGANENE
INFEKSJONSSYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET
(320-326)
320

Bakteriell meningitt
Inkl.:
Arachnoi ditt
Leptomeningitt
Pakymeningitt
bakteriell
Meningoencefalitt
Meningomyelitt
320.0
Haemophilusmeningitt
320.1
Pneumokokkmeningitt
320.2
Streptokokkmeningitt
Ekskl.: Pneumokokkmeningitt (320.1)
320.3
Stafylokokkmeningitt
320.4* Tuberkuløs meningitt (013.0t)
320.5* Meningokokkmeningitt (036•0t)
320.7* Meningitt ved andre bakterielle sykdommer
klassifisert annet sted
Meningitt ved:
gonokokkinfeksjon (098.81 )
listeriose (027.01-)
salmonellose (003.21 )
syfilis:
medfødt (090.41 )
sekundar (091.8t)
nevrosyfilis (094.2t)
tyfoid feber (002.01-)
320.8
Meningitt forårsaket av andre
spesifiserte bakterier
Meningitt forårsaket av:
Escherichia coli [E. con]
Klebsiella
Flavobacterium
320.9
Meningitt forårsaket av uspesifiserte
bakterier
Bakteriell i.n.a.
Purulent i.n.a.
meningitt
-

-

-

321*

Meningitt forårsaket av andre organismer
enn bakterier
Inkl.: Arachnoiditt
321.0* Meningitt forårsaket av sopp (110-118t)
Kryptokokkmeningitt ( 117 . 5 t)
321.1* Meningitt forårsaket av coxsackievirus
(047.0t)
321.2* Meningitt forårsaket av ECHO virus
(047.1t)
323.3* Meningitt forårsaket av zostervirus
(053.0t)
321.4* Meningitt forårsaket av herpes simplexvirus (054.7t)
321.5* Meningitt forårsaket av kusmavirus
(072.1t)
321.6* Meningitt forårsaket av LCM-virus
(choriomeningitis lymphocytaria virus)
(049.0t)
321.7* Meningitt forårsaket av andre og uspesifiserte virus
Arbovi rus (060-066t)
Aseptisk i.n.a. (047.9t) meningitt
Virus i.n.a. (047.9t)
321.8* Annet
Meningitt forårsaket av:
leptospira (100•8t)
trypanosomiasis (086t)
322

Meningitt av uspesifisert årsak
Inkl.: Arachnoiditt
Leptomeningitt
uten at noen
organisme er
Meningitt
Pakymeningitt
spesifisert
som årsak

322.0
322.1
322.2
322.9

Serøs meningitt

Eosinofil meningitt
Kronisk meningitt
Meningitt i.n.a.

Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt
Inkl.: Akutt disseminert encefalomyelitt
Ascenderendel}
myelitt (akutt)
TverrsnittsEkskl.: Bakteriell:
meningoencefalitt (320)
meningomyelitt (320)
323.0* Kuru ( 046 . 0 t)
323.1* Subakutt skleroserende panencefalitt
(046.2t)
Dawsons encefalitt
Van Bogaerts subakutte skleroserende
leukoencefalitt
323.2* Poliomyelitt (045t)
323.3* Arbovirusencefalitt (062-064t)
323.4* Annen infeksios encefalitt
Encefalitt ved:
herpes simplex (054.3t)
meningokokkinfeksjon (036.1t)
kusma ( 0 72. 2 t)
rubella (056.0t)
syfilis ( 094 . 8 t)
medfødt (090.4t)
trypanosomiasis (0861-)
tuberkulose (013.81-/013.91-)
virusinfeksjon i.n.a. (049.9t)
Meningoencefalitt forårsaket av
frittlevende amøber
[Naeglerial ( 13 6.2t)
Encefalitt etter vaksinering
323.5
Postvaksinal:
encefalitt
encefalomyelitt
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere vaksinen
323.6* Postinfeksiøs encefalitt
Encefalitt:
postviral og postinfeksios, ikke
klassifisert annet sted
vannkopper (052t)
meslinger (055.0t)
323.7* Toksisk encefalitt
Blyencefalitt (9841-)
323.8
Annet
I.n.a.
323.9

323

324
324.0

324.1

324.9

Intrakraniell og intraspinal abscess
Intrakraniell absces
Epidural
Subdural
hjerneabscess
Cerebral
(embolisk)
Cerebellar
[enhver del]
Otogen
Tuberkuløs*(013.81)
Intraspinal abscess
Epidural
Subdural
ryggmargsabscess
Intramedullær
(embolisk)
[enhver del]
TuberkulOs*(013.81)
Uten spesifisert lokalisasjon
Epidural eller subdural abscess
i.n.a.

34

325

Flebitt, tromboflebitt og trombose i
hjernens ven$se sinus
i de kavernOse,
laterale eller
Emboli
Septisk eller puruintrakranielle
eller uspesifilent flebitt
Tromboflebitt
sert intrakranielle venOse
Trombose
sinus
Ekskl.: Når spesifisert som:
komplikasjon til svangerskap,
fdsel eller barselseng (671.7:
av ikke-pyogen etiologi (437.1:
-)

326

SeinfOlger av intrakraniell abscess elle.
annen pyogen infeksjon
Merk: Denne koden skal brukes til å vise
de tilstander i 320-325 [med
unntak av de som er merket med * j
som forårsaker seinfOlger som
klassifiseres annet sted. SeinfOlgene består av tilstander som
spesifiseres som slike, eller son
sekvele eller som til stede ett ir
eller mer etter at den aktuelle
infeksjon begynte
ARVELIGE OG DEGENERATIVE SYKDOMMER I

SENTRALNERVESYSTEMET (330-337)

Ekskl: Hepatolentikular degenerasjon
(275.1)
Multippel sklerose (340)
Andre demyeliserende sykdommer i
sentralnervesystemet (341)
Cerebral degenerasjon som vanligvis vise
seg i barnearene
Bruk om nskelig tilleggskode for å
identifisere en assosiert mental retardasjon
Leukodystrofi
330.0
Krabbes sykdom (globoid celle-l.)
metakromatis)
leukodystrofi
sudanofil
Leukodystrofi i.n.a.
Cerebral lipidose
330.1
Neuronal ceroid lipofuscinose
Tay-Sachs
Batten-layout (362.7*)
sykdom
Jansky-Bielschowsky
Spielmeyer-Vogt
Kufs
330.2* Cerebral degenerasjon ved generaliserte
lipidoser (272.7t)
Cerebral degenerasjon ved:
Fabrys
Gauchers
sykdom
Niemann-Pick
sfingolipidose
330.3* Cerebral degenerasjon i barneårene ved
andre sykdommer klassifisert annet sted
Cerebral degenerasjon ved:
Hunters sykdom (277.5t)
andre mukopolysakkaridoser (277.51)
Andre cerebrale degenerasjoner i
330.8
barneårene
Alpers sykdom
Progressiv skleroserende poliodystrofi
Leighs sykdom eller subakutt nekrotiserende encefalomyelopati
I.n.a.
330.9
330

Annen cerebral degenerasjon
Bruk om Onskelig tilleggskode for å ider
tifisere assosiert sinnslidelse
33I.0
Alzheimers sykdom
Picks sykdom
331.1
331.2
Senil hjernedegenerasjon
Ekskl.: Senilitet i.n.a. (797)
331.3
Kommuniserende hydrocefalus
Ekskl.: MedfØdt hydrocefalus (741.0,
742.3)
Obstruktiv hydrocefalus
331.4
Ervervet hydrocefalus i.n.a.
Ekskl.: MedfØdt hydrocefalus (741.0,
742.3)
331.5k Jakob-Creutzfeldt sykdom (046.11)
Subakutt spongiform encefalopati
331.6* Progressiv multifokal leukoencefalbpati
(046.3t)
331.7* Cerebral degenerasjon ved andre sykdomm ,klassifisert annet sted
Cerebral degenerasjon ved:
alkoholisme (303t)
beriberi (265.0t)
karlesjoner i sentralnervesystemet
(430-438t)
medfØdt hydrocefalus (741.0, 742.3'
svulster (140-239t)
myksOdem (2441)
B12-vitaminmangel (266.2t)
331 BAnnen cerebral degenerasjon eller atrofi
331 9
I.n.a.
331

,

,

Parkinsonisme/Parkinsons syndrom
332
332. 0Paralysis agitans
Parkinsons sykdom
Parkinsonisme i.n.a.
Symptomatisk parkinsonisme
332 1
Syfilitisk* (094.8t)
Ifall medikamentindusert, bruk om
Ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
333

Annen extrapyramidal sykdom og
bevegelsesforstyrrelse
Inkl.: Andre sykdommer i basalganglien
og det extrapyramidale system
Ekskl.: Unormale hodebevegelser i.n.a.
(781.0)
Andre degenerative sykdommer i basalgangliene
Hallervorden-Spatz sykdom (pigmentdegenerasjon i pallidum)
Olivopontocerebellar degenerasjon
Parkinsonisme assosiert med ortostatisk hypotensjon
Progressiv supranuklear parese
Shy-Drager syndrom
Nigrostriatal degenerasjon
Essensiell og andre spesifiserte former
for tremor
Benign essensiell tremor
Familiar tremor
Senil tremor
Ifall medikamentindusert, bruk om Ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
Ekskl.: Tremor i.n.a. (781.0)
Myoklonus
Familiar essensiell myoklonus
Progressiv myoklonisk epilepsi
Unverricht-Lundborg sykdommen
Ifall medikamentindusert, bruk om Ønskelig i tillegg E-kode for
identifisere
medikamentet
,

333 0

133 1

333 2

a
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333.3

333.4
333.5

333.6
333.7

333.8

333.9

Organisk betingede tics
Ekskl.: Gilles de la Tourettes syndrom
(307.2)
Vanemessig grimasering (307.2)
Tics i.n.a. (307.2)
Ifall medikamentindusert, bruk om ønsklig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
Huntingtons sykdom
Andre former for chorea
Hemiball isme
Paroksysmal choreo-atetose
Ekskl.: Sydenhams eller reumatisk chorea
(392)
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
Idiopatisk torsjonsdystoni
Dystonia musculorum deformans
(Schwalbe-)Ziehen-Oppenheim sykdommen
Symptomatisk dystoni
Vogts sykdom eller atetotisk cerebral
parese
Dobbelatetose
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
Segmental og fokal dystoni
Blefarospasme
Skrivekrampe (organisk betinget)
Orofacial dyskinesi
Spastisk torticollis
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
Annen og uspesifisert
"Restless legs"
"Stiff man syndrome"

Spinocerebellar sykdom
Ekskl.: Olivopontocerebellar degenerasjon
(333.0)
Charcot-Marie-Tooth sykdommen
(356.1)
Friedreichs ataksi
334.0
334.1Hereditær spastisk paraplegi
334.2
Primer cerebellar degenerasjon
Primær cerebellar degenerasjon:
i.n.a.
hereditær
sporadisk
Annen cerebellar ataksi
334.3
Cerebellar ataksi i.n.a.
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere
medikamentet
334.4' Cerebellar ataksi ved sykdommer klassifisert annet sted
Cerebellar ataksi ved:
alkoholisme (303-0
myksodem (244- )
svulster (140-239t)
334.8
Annet
Ataxia telangiectatica eller Louis-Bar
syndromet
I.n.a.
334.9

Andre sykdommer i ryggmargen
Syringomyeli og syringobulbi
Vaskulære myelopatier
Akutt infarkt i ryggmargen (embolisk og
ikke-embolisk)
Hematomyeli
Ryggmarg sødem
Subakutt nekrotiserende Ryelopati
336.2* Subakutt kombinert degenerasjon av
ryggmargen (266.2, 281.0, 281.1t)
336.3' Myelopati ved sykdommer klassifisert
annet sted
Myelopati ved:
mellomvirvelskivesykdom (722.7t)
svulster (140-239t)
spondylose (721.1t)
336.8
Annen myelopati
MedikamentinduserfA myelopati
Strålingsinduserti
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken
336.9
Ryggmargssykdom i.n.a.
Ryggsmargskompresjon i.n.a.
Myelopati i.n.a.
Ekskl.: Myelitt (323)

336
336.0
336.1

Sykdommer i det perifere autonome
nervesystem
Ekskl.: Familiær dysautonomi [Riley-Day
syndromet] (742.8)
Idiopatisk perifer autonom nevropati
337.0
337.1' Perifer autonom nevropati ved sykdommer
klassifisert annet sted
Autonom nevropati (perifer) ved:
amyloidose (277 • 3t)
diabetes mellitus (250.5t)
I.n.a.
337.9
Homers syndrom
337

334

335
335.0
335.1
335.2
335.8
335.9

Sykdommer i de motoriske neuroner
Infantil spinal muskelatrofi
Werdnig-Hoffmann sykdom
Progressiv spinal muskelatrofi
Kugelberg-Welander sykdom
Spinal muskelatrofi hos voksne
Amyotrofisk lateral sklerose
Progressiv bul bær-parese
Annet
I.n.a.

ANDRE SYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (340-349)
340

Multippel sklerose
Sclerosis disseminata eller multiplex

341

Andre demyeliniserende sykdommer i
sentralnervesystemet
Ekskl.: Akutt disseminert encefalomyelitt
(323.5-323.6)
Neuromyelitis optica
Diffus cerebral sklerose
Schilders sykdom (encefalitis
periaxialis diffusa)
Balos konsentriske sklerose
Annet
I.n.a.

341.0
341.1

341.8
341.9
342

342.0
342.1
342.9

Halvsidig hjernelammelse
Hemiplegi og hemiparese
Merk: Denne koden skal bare benyttes når
hemiplegien (komplett) (inkomplett)
- unntatt typer i 343.1 og 343.4 ikke er nærmere spesifisert eller
sies å være gammel uten spesifisert
årsak. Den kan også brukes ved
multippel koding for å identifisere nevnte typer av hemiplegi
uansett årsak
Slapp hemiplegi
Spastisk hemiplegi
I.n.a.
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343

343.0

343.1

343.2
343.3
343.4
343.8
343.9
344

344.0
344.1
344.2
344.3
344.4
344.5
344.6
344.8
344.9

Cerebral parese
Ekskl.: Arvelig sentralt betinget parese
slik som:
hereditær spastisk paraplegi
(334.1)
Vogts sykdom (333.7)
Diplegisk form
Littles sykdom
Medfødt:
diplegi
paraplegi
Hemiplegisk form
Medfødt hemiplegi
Ekskl.: Infantil hemiplegi i.n.a.
(343.4)
Kvadriplegisk form
Tetraplegi
Monoplegisk form
Infantil hemiplegi
Infantil hemiplegi (post natal) i.n.a.
Annet
Ataktisk, dyskinetisk og blandet form
I.n.a.
Andre paralytiske syndromer
Merk:
Denne koden skal bare brukes når
de nedenfor nevnte tilstander
ikke er nærmere spesifisert
eller det sies at de er gamle og
uten spesifisert årsak. Den
kan også brukes ved multippel
koding for å identifisere disse
tilstander uansett årsak
Inkl.: Paralyse og parese
Ekskl.: Hemiplegi og hemiparese (342)
Cerebral parese (343)
Forbigående ekstremitetslammelse
(781.4)
Kvadriplegi
Parapl egi
Lammelse av begge underekstremiteter
Diplegi av overekstremitetene
Lammelse av begge overekstremiteter
Monoplegi av underekstremitet
Lammelse av en underekstremitet
Monoplegi av overekstremitet
Lammelse av en overekstremitet
Monoplegi i.n.a.
Cauda equina syndromet
Perifer nevrogen blærefunksjonsforstyrrelse
Annet
I.n.a.

345.4

345.5

345.6
345.7
345.8
345.9

346.9

Migrene
Hemicrania
Klassisk migrene
Migrene som forutgås eller ledsages av
forbigående nevrologiske fokalsymptomer
Migrene med aura
Vanlig migrene
Migrenevarianter
Hortons hodepine
"Cluster headache"
Migrenos nevralgi
Basilaris migrene
Andre varianter
Annet
Hemiplegisk
migrene
Oftalmoplegiskj
I.n.a.

347

Narkolepsi -syndromet

348
348.0

Andre sykdommer i hjernen
Hjernecyster
Arachnoid cyste
Porencefalisk cyste
Anoksisk hjerneskade
Ekskl.: Når den har tilknytning til
medisinsk behandling for abort,
svangerskap eller fødsel (634-638

346
346.0

346.1
346.2

346.8

-

348.1

345

Epilepsi
Ekskl.: Progressiv myoklonisk epilepsi
(333.2)
Neonatale kramper (779.0)
Feberkramper (780.3)
Kramper i.n.a. (780.3)
345.0 Generalisert epilepsi uten kramper
Absencer (typiske - "petit mal")
Atypiske absencer
Atoniske anfall
Generalisert epilepsi med kramper
345.1
Tonisk-kloniske
(Grand mal)
Toniske
anfall
Kloniske
Myokloniske
345.2
Status epilepticus uten kramper
Absence-status
345.3
Status epilepticus av anfall med kramper
(grand mal-status)
Status epilepticus i.n.a.
Ekskl.: Epilepsia partialis continua
(345.7)

Partiell (fokal) epilepsi med nedsatt
bevissthet
Komplekse partielle anfall
("psykomotoriske anfall"/
"automatismer")
Partiell (fokal) epilepsi uten opplysning
om nedsatt bevissthet
Enkle partielle anf 11:
fokalmotori ske
Jacksonanfall
somata sensoriske
viscerale
visuelle
Partiell (fokal) epilepsi i.n.a.
Infantile spasmer
Epilepsia partialis continua (Kojevnikov)
Status epilepticus av enkle og komplekse partielle anfall
Andre epilepsier
Epilepsi i.n.a.

k

med fjerdesiffer .7, 639.8,
668.2, 669.4)
Hos nyfødte (767.0, 768,
772.1, 772.2)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for
identifisere årsaken {f.eks. anestesi]
Benign intrakraniell hypertension
Encefalopati, i.n.a.
Kompresjon eller herniering av hjernen
Intrakraniell ekspansiv prosess i.n.a.
Hjerneødem
Annet
Forkalkning i hjernen
Sopp
Tuberkulose 1 i hjernen (aktiv sykdom)*
Tuberkulom _I (013.81 )
I.n.a.

A

348.2
348.3
348.4
348.5
348.8

348.9

349
349.0

-

Andre tilstander i nervesystemet
Reaksjon på spinalpunksjon
Hodepine etter spinalpunksjon
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349.1

349.2

349.8
349.9

Komplikasjoner fra nervesystemet på grunn
av kirurgisk implantert utstyr
Ekskl.: Umiddelbare postoperative komplikasjoner (997.0)
Mekaniske komplikasjoner klassifisert til 996.2 (996.2)
Hjernehinnesykdom ikke klassifisert
annet sted
Meningeale adheranser (cerebrale)
(spinale)
Tuberkulom i meningene (cerebralt)
(spinalt)* (013.1t)
Annet
I.n.a.

SYKDOMMER I DET PERIFERE
NERVESYSTEM (350-359)
Ekskl.: Lesjoner av:
nervus vestibulocochlearis
[8] (388.5)
nervus oculomotorius [3]
trochlearis [4]
abducens [6] (378)
nervus optic s [2] (377)
nevralgi
1.n.a. eller
nevropati
"reumatisk"
radikulopati
(729.2)
perifer nevr tt i svangerskap
(646.4)

J

350
Lesjoner av nervus trigeminus [5]
350.0* Post-herpetisk trigeminus nevralgi
(053.1t)
350.1
Annen trigeminus-nevralgi
Primær eller idiopatisk trigeminusnevralgi
Symptomatisk trigeminus-nevralgi
Trigeminus-nevralgi i.n.a.
350.2
Atypiske ansiktssmerter
350.8
Annet
350.9
I.n.a.
351
351.0

351.1
351.8
351.9

Lesjoner av nervus facialis [7]
Facialis parese
Bells lammelse
Ekskl.: Fødselsskade (767.5)
Moebius syndrom (352.6)
Geniculatum ganglionitt
Herpes zoster geniculates (053.1t)
Ramsay Hunts syndrom
Annet
I.n.a.

353.0

353.1
353.2
353.3
353.4
353.5
353.6
353.8
353.9

354
354.0
354.1
354.2
354.3
354.4
354.5
354.8
354.9
355
355.0
355.1
355.2
355.3
355.4
355.5
355.6
355.7
355.8
355.9

356
356.0
356.1

352
352.0
352.1
352.2
352.3
352.4
352.5
352.6
352.9
353

Lesjoner av andre hjernenerver
Ekskl.: Hos nyfødte (767.7)
Sykdommer i nervus olfactorius [1]
Neuralgia nervi glossopharyngei
Andre sykdommer i nervus glossopharyngeus
[ 9]
Sykdommer i nervus vagus [10]
Sykdommer i nervus accessorius 11
Sykdommer i nervus hypoglossus 12
Affeksjon av multiple hjernenerver
Polyneuropathia cranial is
I.n.a.

E

Lesjoner av nerverotter og pleksus
Ekskl.: Tilstander som følge av:
sykdommer i intervertebralskive (722)
spondylose (720, 721)
Vertebrogene sykdommer (723, 724)

356.2
356.3
356.4
356.8
356.9

Plexus brachialis lesjoner
Ekskl.: Brachialis nevropati eller
radikulopati i.n.a. (723.4)
Fødselsskade (767.6)
Plexus lumbosacralis lesjoner
Cervical rotlesjon ikke klassifisert
annet sted
Torakal rotlesjon ikke klassifisert
annet sted
Lumbosakral rotlesjon ikke klassifisert
annet sted
Nevralgisk amyotrofi
Parsonage-Aldren-Turner syndromet
Fantomlem syndromet
Annet
I.n.a.
Mononevropati i overekstremitet og
mononeuropatia multiplex
Carpal tunnel syndromet
Andre lesjoner av nervus medianus
Lesjon av nervus ulnaris
Tardiv ulnaris parese
Lesjon av nervus radialis
Kausalgi
Mononeuropathia multiplex
Kombinasjoner av tilstander klassifisert i 354 eller 355
Annet
I.n.a.
Mononevritt i underekstremitet
Lesjon av nervus ischiadicus
Ekskl.: Isjias i.n.a. (724.3)
Meralgia paraesthetica
Nervus cutaneus femoralis lateralis
syndromet
Lesjon av nervus femoralis
Lesjon av nervus fibularis/peroneus
Lesion av nervus tibialis
Tarsal tunnel-syndromet
Lesjon av nervus plantaris
Mortons metatarsal gi
Annet
Uspesifisert mononevropati i
underekstremiteten
Mononevritt med uspesifisert
lokalisasjon
Diabetisk mononevropati i.n.a.* (250.5t)
Arvelig og idiopatisk perifer nevropati
Hereditær perifer nevropati
Dejerine-Sotta sykdom
Charcot-Marie-Tooth sykdom (peroneal
muskelatrofi)
Hereditær sensorisk nevropati
Refsums sykdom (heredopathia atactica
polyneuritiformis)
Idiopatisk progressiv polynevropati
Annet
I.n.a.

Inflammatorisk og toksisk nevropati
Akutt idiopatisk polyradikulopati
Guillain-Barrê syndromet
357.1* Polynevropati ved kollagen sykdom
Polynevropati ved:
lupus erythematosus disseminatus
(710.0t)
polyarteritis nodosa (446.0t)
arthritis rheumatoides ( 714 . 0t)
357.2* Polynevropati ved diabetes mellitus
(250.5t)
357.3* Polynevropati ved malign sykdom
(140-208t)
357
357.0
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357.4* Polynevropati ved sykdommer klassifisert
annet sted
Polynevropati ved:
amyloidose (277•3t)
beriberi (265.0t)
8 -vitaminmangel (266t)
difteri (032t)
zoster (053.1t)
hypoglykemi (251.2t)
kusma (072.7t)
pellagra (265.2t)
porfyri (277•1t)
sarkoidose (135t)
uremi (585t)
357.5
Alkoholisk polynevropati
357.6
Polynevropati forårsaket av medikamenter
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet
357.7
Polynevropati forårsaket av andre
toksiske staffer
Bruk om ønskelig i tillegg [-kode for å
identifisere stoffet
357.8
Annet
I.n.a
357.9

358
Nevromuskulære transmisjonsforstyrrelser
358.0
Myasthenia gravis
358.1* Myasteniske syndromer ved sykdommer
klassifisert annet sted
Diabetisk amyotrofi (250.5t)
Ved kreftsykdommer (140-208t)
(inkl. Eaton Lamberts syndrom)
Ved tyreotoksikose (242)
358.2
Toksiske nevromuskulære forstyrrelser
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere det toksiske agens
Annet
358.8
358.9
I.n.a.

359

Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer
Ekskl.: Idiopatisk polymyositt (710.4)
359.0Medfødt arvelig muskeldystrofi
Godartet medfødt muskelsykdom
"Central core disease"
Myotubulær myopati
Nemalin-legemesykdom
Ekskl.: Arthrogryposis multiplex
congenita (755.8)
359.1
Dystrophia musculorum progressiva
Arvelig progressiv muskeldystrofi
Duchenne
Facioskapulohumeral
(Landovzy-Dejerine)
"Limb-girdle"
muskeldystrofi
Distal
Okulær
Okulofaryngeal
Muskeldystrofi i.n.a.
359.2
Muskelsykdommer med myotoni
Dystrophia myotonica
Myotonia congenita
Paramyotonia congenita
359.3Familiær periodisk parese
Hyper- og hypokalemisk familiær periodisk parese
359.4
Toksisk myopati
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere det toksiske agens
359.5* Endokrine myopati
Myopati:
Addisons sykdom (255.4t)
Cushings syndrom (255.0t)
hypopituitarisme (253.2t)
MYksødem(244t)
tyreotoksi kose (242t)

359.6* Symptomatisk inflammatorisk myopati
Myopati ved:
amyloidose ( 277 . 3 t)
lupus erythematosus disseminatus
(710.0t)
kreftsykdom (140-208t)
polyarteritis nodosa ( 446 . 0 t)
reumatoid artritt (714.0t)
sarkoidose ( 13 5t)
sklerodermi (710.1t)
Sjogrens sykdom ( 71 0.2t)
359.8
Annet
359.9
I.n.a.

SYKDOMMER I OYE OG NETS
OMGIVELSER (360-379)
360øyeeplets sykdommer
Inkl.: Sykdommer som påvirker flere
deler av øyet
Purulent endoftalmitt
360.0
Panoftal mitt
Glasslegeme abscess
360.1
Annen endoftalmitt
Ophthalmia nodosa
Endophthalmitis parasitica i.n.a.
Sympatisk uveitt
360.2
Degenerativ øyesykdom
Chal kose
Malign myopi
Siderose i øyet
360.3
For lavt trykk i øyet
Andre degenerative øyesykdommer
360.4
Absolutt glaukom
Oyeatrofi
Haemophthalmus
Phthisis bulbi
360.5
Retinert, magnetisk fremmedlegeme i øyet
(gammelt)
Retinert, magnetisk fremmedlegeme
(gammelt) i:
forkammeret
strålelegemet
iris
linsen
bakre øyevegg
glasslegemet
360.6
Retinert, ikke-magnetisk fremmedlegeme i
øyet (gammelt)
Retinert fremmedlegeme (gammelt) i de
lokalisasjoner som er nevnt i 360.5:
i.n.a.
ikke-magnetisk
Andre øyesykdommer
360.8
Luksasjon av øyet
I.n.a.
360.9
361
361.0

361.1

Netthinneavløsning og netthinnedefekter
Ablatio, amotio retinae
Netthinneavløsning med netthinnedefekt
Netthinneavløsning med stor rift i
retina
Rhegmatogen netthinneavløsning
Retinoschisis og cystis retinae
Ora serrata cyste
Pseudocyste i retina
Ekskl.: Mikrocystisk retinadegenerasjon

(362.6)

361.2

Parasittcyste i retina (360.1)
Serøs netthinneavløsning
Netthinneavløsning uten netthinnedefekt
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361.3

361.8
361.9
362
362.0

362.1

Netthinnedefek. er uten netthinneavløsning
Hesteskorift
Rundt hull
i retina uten opplysning
Operculum i om netthinneavløsning
Ekskl.: Chori retinalarr etter operasjon
for netthinneavløsning (363.3)
Perifer netthinnedegenerasjon
uten defekter (362.6)
Andre former for netthinneavløsning
Traksjonsbetinget netthinneavløsning
I.n.a.
.

Andre netthinnesykdommer
Ekskl.: Chorioretinitt (363)
Chorioretinale arr (363.3)
Diabetisk retinopati (250.4t)
Diabetiske retinale mikroaneurismer
Diabetisk retinopati (proliferativ)
(simpel)
Andre sykdommer og karforandringer i
netthinnen
Synlige karforandringer i netthinnen
Retinale:
mikroaneurismer i.n.a.
karnydannelse i.n.a.
perivaskulitt
varicer
skjededannelse langs kar
vaskulitt
Retinopati i.n.a.
arteriosklerotisk* (440.8-0 '
simpel i.n.a.
Coats
retieksudativ
nopati
hypertonisk
Annen proliferativ retinopati
Fibroplasia retrolentalis
Prematur retinopati
Proliferativ "sickle-cell"
retinopati* (282.6t)
Karokklusjoner i retina
Retinal mikroembolisme
Okklusjon (partiell) (total)
(forbigående) av:
retinal arterie (sentral) (sidegren)
retinal vene (sentral) (sidegren)
Venestuvning
Atskillelse av retinas lag
Sentral serøs chorioretinopati
Avløsning av retinas pigmentepitel
Ekskl.: Serøs netthinneavløsning (361.2)
Degeneras'on av macula og bakre pol
Cyste
i macula
Hull
Folder
Druser (egenerativt)
Kuhnt-Junius degenerasjon
Senil maculadegenerasjon (atrofisk)
(eksudativ)
Toksisk maculopati
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet om tilstanden
er medikamentindusert
Perifer retinadegenerasjon
NettverksMikrocystoid
Palisade
Brostein
degenerasjon av retina
Perifer
Reti kulær

362.7

362.8

362.9
363
363.0

-

362.2

362.3

362.4

362.5

362.6

3

363.1

363.2

363.3

363.4

363,5

363.6

363.7
363.8
363.9

Arvelig retinadystrofi
Retinal (albipunktert)
(vitelliform) (pigmentert
dystrofi
Tapetoretinal
Vitreoretinal
Retinitis pigmentosa
Stargardts sykdom
Hereditær retinal dystrofi ved:
cerebroretinale lipidoser* (330.1t)
systemiske lipidoser* (272.7t)
Andre sykdommer i retina
Preretinal
Retinal (dyp) (overfladisk) blødning
Subreti nal
Bomullslignende flekker
Eksudater
retina
Ischemi
ødem
Ekskl.: Chorioretinale betennelser og arr
(363)
I.n.a.
Chorioretinale betennelser og arr og
andre sykdommer i årehinnen
Fokal chorioretinitt og fokal retinachorioiditt
Fokal:
chorioretinitt eller chorioiditt
retinochorioiditt eller retinitt:
i.n.a.
ved:
histoplasmose* (115t)
toxoplasmose:
ervervet* (130t)
medfødt* (771.2t)
Disseminert chorioretinitt og disseminert
retinochorioiditt
Disseminert:
chorioretinitt eller chorioiditt:
i.n.a.
syfilitisk*(091.5t)
tuberkuløs* (017.3t)
retinochorioiditt eller retinitt:
i.n.a.
ved nevrosyfilis* (094.8t)
Ekskl.: Perivaskulitt (362.111
_I i retina
Vaskulitt (362.1)
Andre og uspesifiserte former for
chorioretinitt og retionochorioiditt
Pars planitis
Cyclitis posterior
Ekskl.: Panoftalmitt (360.0)
Sympatisk uveitt (360.1)
Chorioretinale arr
Arr (postinflammatoriske) (postoperative) (posttraumatiske) i:
årehinnen (chorioidea)
macula lutea
bakre pol
retina
Solar retinopati
Degenerative forandringer i årehinnen
"Angioid streaks"
Atrofi av
chorioidea
Sklerose avj
Arvelige årehinnedystrofier
Chorioideremi
Arehinnedystrofi (sentral areolar)
(generalisert) (gyrat) (peripapillær)
Gyrat årehinneatrofi
Blødning og rift i årehinnen
Chorioidal blødning:
i.n.a.
ekspul siv
Arehinneavløsning
Andre sykdommer i årehinnen
I.n.a.
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364
364.0

364.1

364.2

364.3
364.4

364.5

364.6

364.7

364.8
364.9
365

365.0

365.1

Sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet
Akutt og subakutt iridosyklitt
akutt
residi verende
Fremre uveitt
subakutt
Syklitt
ved herpes simplex*
Iridosyklitt
(054.4t)
Iritt
ved herpes zoster*
(053.2t)
ved hypopyon
Kronisk iridosyklitt
Kronisk
Syfilitisk* (091.5t)
iridosyklitt
Tuberkuløs* (017.3t)
Særlige former for irtdosyklitt
Fuchs heterokrome syklitt
Glaukomatosyklittiske kriser
Linseindusert iridosyklitt
Uspesifisert iridosyklitt
Arrsykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet
Blødning
i iris eller
corpus ciliare
Karnydannelse)
Hyphaema
Rubeose i iris
Degenerative forandringer i regnbuehinnen
og strålelegemet
Degenerative forandringer av:
iris (pigmentelle)
margo pupillaris
Iris atrofi (essensiell) (progressiv)
Iridoschisis
Miotisk pupillecyste
Gjennomskinnelighet av regnbuehinnen
Cyster i regnbuehinnen, strålelegemet og
forkammeret
Cyste i iris, corpus ciliare eller
camera anterior:
i.n.a.
eksudativ
implantasjonsEkskl.: Miotiske pupillecyster (364.5)
Parasittcyster (360.1)
Adheranser og oppsplitting i regnbuehinnen og strålelegemet
Ektopisk pupille
Goniosynekier
Iridodialyse
Pupille:
membraner
okklusjon
seklusjon
Kammervinkel fordypning
Synekier (iris):
i.n.a.
fremre
bakre
Andre sykdommer i regnbuehinnen og
strålelegemet
I.n.a.
Glaukom
Grønn stær
Ekskl.: Absolutt (360.4)A
glaukom
Medfødt (743.2)J
Tidlig glaukom
Anatomisk trang vinkel
Okulær hypertensjon
"Steroid responder"
Vidvinkel med:
intraokulært grensetrykk
ekskavasjon av papillene
Vidvinkel glaukom
Kronisk simpelt
Hypotensjonsglaukom (primært)
(residualstadium)
Pigment-

365.2

365.3

365.4

365.5

365.6

365.8
365.9
366
366.0
366.1

366.2
366.3

366.4

366.5
366.8
366.9
367
367.0
367.1
367.2
367.3
367.4

Primært trang-virielg1aukom
trang-vinkelAkutt
Kronisk
glaukom (primært)
Intermitterende (residual stadium)
Kortikosteroid-in usert glaukom
Kortikosteroid-indusert glaukom
(glaukomatost stadium) (residualstadium)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet
Glaukom i forbindelse med medfødte anomalier, dystrofier og systemsyndromer
Glaukom ved:
aniridi* (743.4t)
Axenfelds anomali* (743.4t)
Riegers anomali* (743.4t)
Sturge-Weber (-Dimitri) syndromet*
(759.6t)
Glaukom i forbindelse med sykdommer i
linsen
Glaukom ved:
hypermatur katarakt
dislokasjon av linsen
pseudoeksfoliasjon av linsekapsel
Fakolytisk glaukom
Glaukom i forbindelse med andre øyesykdommer
Glaukom ved:
slag mot bulbus
iridocyclitt
retinalvene okklusjon
rubeose av iris
øyesvulster
Andre glaukomer
Hypersekresjonsglaukom
I.n.a.

J

Katarakt
Grå stær
Ekskl.: Medfødt katarakt (743.3)
Infantil, juvenil og presenil katarakt
Senil katarakt
Pseudoeksfoliasjon av linsekapselen
Senil katarakt (hypermatur)
(begynnende) (moden)
Traumatisk katarakt
Sekundær katarakt
Cataracta complicata
Katarakt ved kronisk iridosyklitt
Glaukomatøse flekker (subkapsulære)
Katarakt i forbindelse med andre
sykdommer
Diabetisk* (250.4t)
Medikamentindusert
katarakt
Myotonisk* (359.2t)
Tetanisk* (275.4t)
Katarakt ved hypoparatyreoidisme*
(252.1t)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere årsaken om denne er et medikament eller et annet toksisk stoff
Etter-stær
Soemerings ring
Sekundær katarakt
Andre former for katarakt
I.n.a.
Refraksjonsanomalier og akkommodasjonsforstyrrelser
Hypermetropi
Myopi
Astigmatisme
Anisometropi og aniseikoni
Presbyopi
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367.5

367.8
367.9

Akkommodasjonsforstyrrelser
Intern oftalmoplegi (komplett) (total)
Akkommodasjons-:
parese
S pasme
Annet
I.n.a.

Merk: Nedenstående tabell er en klassifikasjon
av graden av synssvekkelse som er anbefalt av WHO Study Group on the Prevention
of Blindness, Geneva, 6-10 November 1972.
Betegnelsen svaksyn omfatter kategoriene
1 og 2 i tabellen nedenfor. Betegnelsen
blindhet omfatter kategorien 3, 4 og 5,
og uklassifisert synstap kategori 9

368

Synsforstyrrelser
Ekskl.: Elektrofysiologiske forstyrrelser
(794.1)
368.0
Amblyopia ex anopsia
Amblyopi på grunn av:
deprivasjon
strabisme
suppressjon
368.1
Subjektive synsforstyrrelser
Astenopi
Metamorfopsi
Fotofobi
Flimmerskotom
Plutselig synstap
Synshallusinasjoner
Synshalo
Diplopi
368.2
Dobbeltsyn
368.3
Andre forstyrrelser ved binokulært syn
Unormal netthinnekorrespondanse
Samsyn med manglende romsyn
(stereopsis)
Dobbeltsidig syn uten samsyn
Suppresjon av binokulært syn
368.4
Synsfeltsdefekter
Forstørret blind flekk
Generell innskrenkning av synsfeltet
Hemianopsi (heteronym) (homonym)
Kvadrantanopsi
Buet
Bjerrum
Sentral
skotom
Ringformet
368.5
Fargeblindhet
Akromatopsi
Deuteranomali
Deuteranopi
Protanomali
Protanopi
Tritanomali
Tritanopi
368.6
Nattblindhet
Nattblindhet:
i.n.a.
som folge av A-vitaminmangel*
(264.5t)
368.8. Andre synsforstyrrelser
368.9
I.n.a.
369
369.0
369.1
369.2
369.3
369.6
369.7
369.8
369.9

Blindhet og svaksyn
Blind på begge øyne
Blind på det ene, svaksynt på det
andre øyet
Svaksynt på begge øynene
Uklassifisert synstap på begge øynene
Blind på det ene øyet
Svaksynt på det ene øyet
Uklassifisert synstap på det ene øyet
Uspesifisert synstap

Grad av
Synsskarphet med riktig korreksjon
synsned- Maksimum/
Minimum/
lik eller større enn
settelse mindre enn

1

6/18
3/10 (0.3)
20/70

6/60
1/10 (0.1)
20/200

2

6/60
1/10 (0.1)
20/200

3/60
1/20 (0.05)
20/400

3

3/60
1/20 (0.05)
20/400

1/60 (fingertelling 1 m)
1/50 (0.02)
5/300 (20/1200)

4

1/60 (finger- Lyssans
telling 1 m)
1/50 (0.02)
5/300

5

Ingen lyssans

9

Ubestemt eller uspesifisert

Om størrelsen på synsfeltet tas i betraktning,
skal pasienter med synsfelt som ikke er større
enn 100 men større enn 50 rundt det sentrale
fiksasjonspunkt, plasseres i kategori 3, og
pasienter med synsfelt som ikke er større enn
5 0 rundt det sentrale fiksasjonspunkt
plasseres i kategori 4, selv om den sentrale
synsskarphet ikke er svekket.
370
370.0

Betennelse i hornhinnen
Keratitt
Ulcus corneae

Sår:

på hornhinnen (sentralt) (marginalt)
(perforert) (ringformet)
med hypopyon
Moorens
370.1* Keratitis dendritica (054 • 4t)
370.2
Annen superfisiell keratitt uten
konjunktivitt
Keratitis:
areolaris
filamentosa
nummularis
stellata
striata
punctata superficialis
Lyskeratitt
Snoblindhet
370.3
Særlige former for keratokonjunktivitt
Lysbetinget
Nevrotrofisk
keratokonjunktivitt
Flyktenulær
Keratokonjun tivitt:
sicca* (710.2t)
tuberkuløs (flyktenulær)* (017.3t)
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370.4

370.5

370.6
370.8
370.9
371
371.0

371.1

371.2
371.3
371.4

Annen og uspesifisert keratokonjunktivitt
Keratitt eller keratokonjunktivitt
ved:
zoster* (053.2t)
herpes simplex* (054.4t)
morbilli* (055.7t)
andre eksantemsykdommer
Keratokonjunktivitt i.n.a.
Keratoconjunctivitis epidemica*
(077.1t)
Overfladisk keratitt med konjunktivitt
Interstitiell og dyp keratitt
Korneal abscess
Interstitiell keratitt i.n.a.
Ikke-syfilitisk
interstitiell
Syfilitisk* (090.3t)
TuberkulOs* (017.3tJ keratitt
Skiveformet* (054.4t)
Skleroserende
keratitt
J
Karnydannelse i hornhinnen
Blodtomme kar (korneale)
Pannus (korneal)
Andre former for keratitt
I.n.a.
Hornhinnefordunkling og andre sykdommer i
hornhinnen
Arr og fordunkling i hornhinnen
Leucoma (adherent)
Macula
cornm
Nebula
Pigmenteringer og avleiringer i
hornhinnen
Haematocornea
Kayser-Fleischer ring
Krukenbergs spindel
Staehlis linje
HornhinneOdem
Bulls keratopati
Forandringer i hornhinnens membraner
i Descemets membran
Rift
Folej
Degenerative forandringer i hornhinnen
Arcus senilis
Bånd-formet keratopati
Keratomalasi forårsaket av A-vitaminmangel* (264.41 )
Residiverende hornhinneerosjon
Ekskl.: Moorens ulcus (370.0)
Arvelige hornhinnedystrofier
Hornhinnedystrofi (epitelial) (granular) (nettformet) (makular)
Fuchs endoteliale dystrofi
Keratoconus
Andre hornhinnedeformiteter
Ectasia corneae
Staphyloma corneae
Des cemetocele
Andre sykdommer i hornhinnen
Anestesi A
i hornhinnen
Hypestes6
I.n.a.
-

371.5

371.6
371.7

371.8

-

371.9
372

Sykdommer i konjunktiva
Ekskl.: Keratokonjunktivitt (370.3,
370.4)

372.0

372.1

372.2
372.3
372.4
372.5

372:6
372.7

372.8
372.9
373
373.0
373.1

Akutt konjunktivitt
Adenoviral follikular
(akutt)* (077.31-)
Epidemisk hemoragisk*
(077.4t)
Inklusjons* (077.01-)
Mukopurulent
konjunktivitt
Newcastle* (077.8t)
PseudomembranOs
difterisk* (032.8t)
Serøs
Viral i.n.a.* (077.91-)
Neonatal gonokokkblenore* (098.41-)
Faryngokonjunktival feber* (077.21-)
Ekskl.: Ophthalmia neonatorum i.n.a.
(771.6)
Kronisk konjunktivitt
Conjunctivitis vernalis
Filariainfeksjon i konjunktiva*
(125t)
Blefarokonjunktivitt
Annen og uspesifisert konjunktivitt
Okulair pemfigoid (694.6t)
Reiters konjunktivitt* (099.3t)
Pterygium
Ekskl.: pseudopterygium (372.5)
Degenerative forandringer og avleiringer
i konjunktiva
Konjunktival:
argyrose
pigmentering
konkrementer
xerose:
i.n.a.
ved A-vitaminmangel* (264.01-)
Pseudopterygium
Arr i konjunktiva
Symblepharon
Karforandringer og cyster i konjunktiva
Aneurisme
i konjunktiva
Kemose
BlOdning
Subkonjunktival blOdning
Andre sykdommer i konjunktiva
I.n.a.
Oyelokksbetennelser
Blefaritt
Ekskl.: Blefarokonjunktivitt (372.2)
Hordeolum og annen dyp Oyelokksbetennelse
Oyelokks-:
abscess
furunkel
Sti

Chalazion
Ikke infeksiose øvelokksdermatoser
Allergisk
Kontaktdermatitt
Eksematøs
på øyelokket
Oiskoid lupus
erythematosus
Xeroderma
373.4* Infeksies oyelokksbetennelse som resulterer i misdannelse
Spedalskhet (030t)
Lupus vulgaris
som omfatter
(tuberkuløs) (017.Ot)f øyelokk
Frambesi (102t)
373.5* Annen infeksies øyel ok sbetennelse
Herpes simplex (054.4t)
Zoster (053.2t)
som omfatter
Impetigo (684t)
øyelokk
Kukopper (051.0t)
etter vaksinasjon
(999.0t)

373.2
373.3
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373.6* Parasittær øyelokksbeten else
Leishmaniasis (085t)
Loiasis (125.2t)
som omfatter
Onchocerciasis (125.3t) øyelokk
373.8
Annet
I.n.a.
373.9
374
374.0
374.1
374.2
374.3
374.4

374.5

374.8
374.9
375
375.0
375.1

375.2
375.3

Andre sykdommer i øyelokkene
Entropium og trichiasis
Ectropium
Lagoftalmus
Ptose
Blefarokalasi
Andre sykdommer som påvirker øyelokksfunksjonen
Ankyloblefaron
Blefarofimose
Oyelokksretraksjon
Ekskl.: Blefarospasme (333.8)
Tic (psykogent) (307.2)
organisk (333.3)
Degenerative forandringer av øyelokkene
og deres omgivelser
Chloasma
Hypertrichose
av øyelokk
Vitiligo
Madarose
Xantelasmer* (272t)
Andre øyelokkssykdommer
Retinert fremmedlegeme i øyelokket
I.n.a.
Sykdommer i tåreorganene
Dakryoadenitt
Kronisk forstørrelse av tårekjertelen
Andre sykdommer i tårekjertelen
Dakryops
Syndromet tort øye
Tårekjertel:
atrofi
cyste
Epi fora
Akutt og uspesifisert tåre eisbetennelse
Kanalikulitt i
i.n.a.
Dakryocystitt (flegmonos)
akutt
Dakryopericystitt
subakutt
Ekskl.: Neonatal dakryocys itt (771.6)
Kronisk tåreveisbetennelse
Kronisk kanalikulitt
Dakryocystitt
Mucocele lacrimalis
Stenose og insuffisiens av tåreveiene
Tåreveiskonkrement
Eversjon av tårepunktet
Stenose av:
kanalikel
tårepunkt
tåresekk
nasolakrimal ductus
Annen tårevei ssykdom
Tåreveisfistel
Annen sykdom i tåreorganene
I.n.a.

Kroniske betennelsessykdommer i orbita
Granulom
i orbita
Myositt
Pseudotumor
Ekinokokkcyste i orbita* (122.9t)
Myiasis i orbita* (134.0t)
376.2* Endokrin exophthalmus
TYreotoksisk exophthalmus (242t)
Andre tilstander ned exophthalmus
376.3
Dislosering av bulbus (lateralt) i.n.a.
Ikke-endokrin exophthalmus
blødningi)
i orbita
øde m
Deformert orbita
376.4
Atrofi
av orbita
Eksostosel)
Enophthalmus
376.5
Retinert fremmedlegeme i orbita etter
376.6
skade
Retrobulbært fremmedlegeme
Andre sykdommer i orbita
376.8
Orbitacyste
Oyemuskelmyopati
I.n.a.
376.9
376.1

377
377.0
377.1

377.2

377.3

377.4

J

375.4

375.5

375.6
375.8
375.9

377.5
377.6

377.7
377.9
378

378.0
378.1

376
376.0

Sykdom i orbita
Akutt betennelse i orbita
Abscess
Flegmone
i orbita
Osteomyelitt
Periostitt
Tendinitt

378.2

Affeksjon av synsnerve og synsbane
Papilleodem, stasepapille
Synsnerveatrofi
Optikusatrofi:
i.n.a.
syfilitisk* (094.8t)
temporal avblekning av papillen
Andre papillesykdommer
Druser på papillen
Synsnervekolobom
Pseudopapil lødem
Optikusnevritt
Meningokokkbetinget optikusnevritt*
(036.8t)
Ikke-ischemisk optikus nevropati
Papilitt
Retrobul bær nevritt:
i.n.a.
syfilitisk* (094.8t)
Andre synsnervesykdommer
Kompresjon av synsnerven
Blødning i synsnerveskjeden
Ischemisk optikus nevropati
Sykdommer i chiasma
Sykdommer i øvrige synsbaner
Sykdommer i:
tractus opticus
corpus geniculatum laterale
Sykdommer i synsbarken
I.n.a.
Strabisme og andre forstyrrelser av de
binokulære øyebevegelser
Ekskl.: Nystagmus og andre irregulære
øyebevegelser (379.5)
Konvergent konkomiterende strabisme
Esotropi (alternerende) (monokulær)
unntatt intermitterende
Divergent konkomiterende strabisme
Exotropi (alternerende) (monokulær)
unntatt intermitterende
Intermitterende heterotropi
Intermitterende:

esotropfA

exotropii (alternerende) (monokulær)
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378.3

378.4

378.5

378.6

378.7

378.8

378.9

379
379.0

379.1
379.2

379.3

379.4

Annen og uspesifisert heterotropi
Konkomiterende strabisme i.n.a.
Syklotropi
Hypertropi
Hypotropi
Mikrotropi
Monofiksasjonssyndromet
Vertikal heterotropi
Latent strabisme
Heterofori
Alternerende hyperfori
Esofori
Exofori
Paralytisk strabisme
Strabisme på grunn av lammelse av:
nervus oculomotorious
nervus trochlearis
nervus abducens
Total (ekstern) oftalmoplegi
Mekanisk strabisme
Browns muskel skjedesyndrom
Strabisme som skyldes adherenser
Traumatisk begrensning av øyemuskelbevegelse
Annen strabisme
Duanes syndrom
Progressiv ekstern oftalmoplegi
Andre forstyrrelser av binokulære øyebevegelser
Konjugert blikkparese eller spasme
Konvergens eksess
Konvergens insuffisiens
Dissosiert deviasjon av
øyebevegelser
Internukleær oftalmoplegi
I.n.a.
Oftalmoplegi i.n.a.
Strabisme i.n.a.
Andre øyesykdommer
Skleritt og episkleritt
Episkleritt:
i.n.a.
syfilitisk* (095t)
Scleromalacia perforans
Sklerotendinitt
Andre sykdommer i senehinnen
Ekvatorielt stafylom
Skleral ektasi
Sykdommer i glasslegemet
Asteroid hyalose
Synchysis scintillans
Glasslegeme-:
avløsning
"floaters"
blødning
opasiteter
prolaps
Ekskl.: Medfødt glasslegemefordunkling
(743.5)
Afaki og andre linsesykdommer
Dislosering av linsen
Subluksasjon av linsen
Ekskl.: Medfødt afaki (743.3)
Forstyrrelser av pupillefunksjonen
Adies pupill
Anisokori
Argyll Robertsons fenomen (syfilitisk)*
(094.8t)
atypisk (ikke-syfilitisk)
Hippus
Miose (persisterende), som ikke skyldes
medikamenter
Mydriasis (persisterende), som ikke
skyldes ni. dikamenter
unormal
tonisk
pupillreaksjon
inegal

Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser
Nystagmus i. n.
Medfødt
nystagmus
DeprivasjonsDissosiert
Latent
Andre sykdommer i øyet og dets
omgivelser
I.n.a.

379.5

379.8
379.9

SYKDOMMER I ORE OG PROCESSUS MASTOIDEUS
(380-389)

380
380.0
380.1

Sykdommer i det ytre eiret
Perikondritt i øremuslingen
Perichondritis auriculae
Infeksiøs øregangsbetennelse
Erysipelas* (035t)
i det ytre
Herpes simplex* (054.7t)
øret
Zoster* (053.7t)
Impetigo* (684t)
Furunkulose i øregangen* (680.0t)
Otitis externa:
i.n.a.
diffusa
haemorrhagica
maligna
Otomykose (ved):
i.n.a.* (111.9t)
aspergillose* (117.3t)
moniliasis* (112.8t)
Badure
Annen øregangsbetennelse
i øregangen
Kolesteatomi)
Eksem
Keratosis obturans
Ikke-infeksiose sykdommer i øremuslingen
Ervervet deformitet av:
øremuslingen
aurikkelen
Hematom i:
øremuslingen
aurikkelen
Cerumen obturans
Ørevoks
Ervervet stenose av øregangene
Øregangskollaps
Andre sykdommer i det ytre oret
Eksostose i øregangen
Gikttofi på øret* (274.8t)
I.n.a.

I

380.2

380.3

380.4
380.5

380.8
380.9

381

381.0

381.1

Ikke-suppurerende mellomOrebetennelse og
sykdommer i tuba auditiva (Eustachii)
Akutt non-suppurativ otitis media
Akutt ikke-suppurerende
mellomørebetennelse
Akutt tubotympanal katarr
Barotraume i mellomøret* (993.0t)
Allergisk
Katarralsk
Eksudativ
akutt
Mukos
mellomørebetennelse
Sekretorisk
Seromucinos
Serøs
Transudativ
Kronisk sekretorisk otitt
"Glueear"
kronisk
Serøs
mellomørebetennelse
Mukos
Katarralsk
Ekskl.: AdFisiv mellomørebetennelse
(385.1)
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384.1
381.4
Non-suppurativ otitis media, ikke
spesifisert som akutt eller kronisk
Allergisk
Katarralsk
384.2
Eksudativ
Mukos
Sekretorisk
mellomørebetennelse
Seromucinos
Serøs
Transudativ
Tubakatarr
381.5
384.8
Tubastenose
381.6
384.9
Kompresjon
av tuba auditiva
Stenose
Striktur
385
381.7
Apen tuba au itiva
Tuba aperta
385.0
381.8
Andre sykdommer i tuba auditiva
Uspesifisert sykdom i tuba auditiva
381.9
382
382.0

382.1

382.2
382.3

382.4
382.9

383
383.0

Suppurerende og uspesifisert mellomørebetennelse
Akutt suppurativ otitis media
Akutt nekrotiserende mellomørebetennelse (ved):
i.n.a.
influensa* (487.8t)
meslinger* (055.2-)
scarlatina* (034.1t)
Akutt purulent otitis media
Kronisk tympanotubal suppurativ otitis
media
Benign kronisk suppurativ
mellomorebetennelse
Kronisk tympanotubal sykdom
Kronisk attikoantral suppurativ otitis
media
Kronisk attikoantral sykdom
Uspesifisert kronisk suppurativ otitis
media
Kronisk purulent mellomorebetennelse
øretuberkulose* (017.4t)
Uspesifisert suppurativ otitis media
Purulent mellomørebetennelse i.n.a
Uspesifisert otitis media
Otitis media:
i.n.a.
acuta i.n.a.
chronica i.n.a.
Mastoiditt og beslektede tilstander
Akutt mastoiditt
Abscess A
Empyemj i procesuss mastoideus
Kronisk mastoiditt
Karies
Fistelj i procesuss mastoideus
Mastoiditis tuberculosa* (015.7t)
Petrositt
Betennelse i tinningbeinets pars
petrosa (akutt)(kronisk)
Apisitt
Komplikasjoner 'l mastodidektomi
Cyste
Granulasjoner
i operasjonskaviteten
Betennelse
Annet
Uspesifisert mastoiditt

385.1

385.2

385.3
385.8
385.9
386

386.0

386.1

386.2

-

383.1

-

383.2

383.3

383.8
383.9
384
384.0

A

J

Andre sykdommer i trommehinnen
Akutt myringitt uten opplysninger om
mellomorebetennelse
Akutt trmpanitt
Myringitis bullosa

386.3
386.4
386.5

386.8
386.9

387
387.0
387.1
387.2

387.8
387.9

Kronisk myringitt uten opplysning om
mellomørebetennelse
Kronisk tympanitt
Perforasjon av trommehinnen
Ruptura membranae tympani
i.n.a.
tørr (ikkesuppurerende)
Persisterende postperforasjon
traumatisk
av trommePostinflammatorisk
hinnen
Annet
I.n.a.
Andre sykdommer i mellomøre og processus
mastoi deus
Tympanosklerose
Kroniske trommehinneforandringer uten
perforasjon
Sequelae otitidis
Adhesiv otitis media
Adhesiv otitt
Ekskl.: Kronisk sekretorisk otitt
(381.1)
Andre ervervede forandringer av
ørebeinene
Ankyl ose
Nedsatt bevegelighet1 av ørebeinene
Partielt svinn
Ekskl.: Brudd i ørebeinskjeden
(traumatisk) (801)
Kolesteatom i mellomøret og processus
mastoi deus
Mellomørepolypp
Annet
I.n.a.
Svimmelhetssyndromer og andre sykdommer i
vestibularis-apparatet
Ekskl.: Vertigo i.n.a. (780.4)
Nystagmus i.n.a. (379.5)
Meni6res syndrom
Meni6res sykdom
Vertigo vestibularis
Endolymfatisk hydrops
Annen og uspesifisert otogen (perifer)
vertigo
Aural vertigo
Benign paroxysmal vertigo eller
nystagmus
Epidemisk vertigo* (078.8t)
Neuronitis vestibularis
Sentral vertigo
Sentral posisjons-nystagmus
Labyrintitt
Labyrintfistel
Forstyrrelse i lab rintfunksjonen
Hypofunksjon
Kanalparese
i labyrinten
Hypersensitivitet
Funksjonstap
Andre sykdommer i abyrinten
Uspesifiserte svimmelhetssyndromer og
labyrintsykdommer med gyratorisk vertigo
Otosklerose
Inkl.: Otospongiose
Partiell otosklerose av det ovale vindu
Partiell stapesankylose
Total otosklerose av det ovale vindu
Total stapesankylose
Kokleær otosklerose
Otosklerose som omfatter:
labyrintkapselen
det runde vindu
Annet
I.n.a.
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Andre øresykdommer
ørets karsykdommer og degenerative
forandringer
Presbyacusis
Forbigående ischemisk døvhet
Virkninger av støy på det indre øret
388.1
Støyskade (eksplosiv) av oret
Støybetinget hørselstap
388.2
Uspesifisert plutselig hørselstap
"Sudden deafness"
388.3øresus
Tinnitus
388.4
Andre forstyrrelser av horselen
Diplacusis
Hyperacusis
Nedsatt hørselsdiskriminering
Sykdommer i nervus acusticus
388.5
Acusticus nevritt i.n.a.
Syfilitisk acusticus nevritt* (094.8t)
Degeneration
Sykdom
_fi nervus acusticus
Otoré
388.6
Rennende ore
Otalgi
388.7
Oresmerter
Annet
388.8
I.n.a.
388.9

388
388.0

389
389.0
389.1

389.2
389.7
389.8
389.9

Tunghørthet
Hypacusis
Døvhet
Hypacusis conductiva
Ledningsbetinget horselstap
Mekanisk hørselstap
Hypacusis neurogenes
Sentral
Kokleær
tunghørthet
Nevrogent
PersepsjonsSensorisk
Sentralt
Kokleaert
hørselstap
Nevrogent
PersepsjonsNevrosensorisk
Sensorisk
Ekskl.: Unormal hørsel (388.4)
Psykogen døvhet (306.7)
Hypacusis combinata
Kombinert hørselstap med mekanisk
(389.0) og nevrogen (389.1) årsak
Dovstumhet, ikke klassifisert annet sted
Andre spesifiserte former for
tunghørthet
Uspesifisert tunghørthet
Hørselsnedsettelse i.n.a.
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KAPITTEL VII. SYKDOMMER I
SIRKULASJONSORGANENE

394.7
394.9

Operert reumatisk mitralklaffefeil
Annen og uspesifisert
Mitral (klaff):
sykdom (kronisk)
feil

395

Aortaklaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (424.1)
Reumat 4 sk aortastenose
Reumatisk aortainsuffisiens
Reumatisk aortaregurgitasjon
Reumatisk aortastenose med insuffisiens
Reumatisk aortastenose med
regurgitasjon
Operert reumatisk aortaklaffefeil
Annen og uspesifisert
Reumatisk aorta (klaffe)feil
Aortasklerose

AKTIV REUMATISK FEBER
(390-392)
390

391

391.0

391.1

391.2
391.8

391.9

392

392.0
392.9

Reumatisk feber uten opplysning om
hjertesykdom
Febris rheumatica (activa) (acuta)
Giktfeber (aktiv) (akutt)
Akutt eller subakutt reumatisk artritt
Reumatisk feber med hjertesykdom
Ekskl.: Kronisk hjertesykdom av reumatisk
etiologi (393-398) med mindre
reumatisk feber også er til stede
eller det foreligger oppblussing
eller aktivitet av den
reumatiske sykdom. Det vises til
reglene for klassifikasjon i de
tilfeller det hersker tvil om
den reumatiske aktivitet på
dodstidspunktet
Akutt reumatisk perikarditt
Reumatisk perikarditt
Enhver tilstand i 390 med perikarditt
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (420)
Akutt reumatisk endokarditt
Akutt reumatisk valvulitt
Enhver tilstand i 390 med endokarditt
eller valvulitt
Akutt reumatisk myokarditt
Enhver tilstand i 390 med myokarditt
Annen akutt reumatisk hjertesykdom
Akutt reumatisk pankarditt
Enhver tilstand i 390 med en annen eller
flere typer hjertesykdom
Akutt reumatisk hjertesykdom i.n.a.
Akutt reumatisk karditt
Aktiv eller akutt reumatisk
hjertesykdom
Enhver tilstand i 390 med uspesifisert
type hjertesykdom
Reumatisk chorea
Inkl.: Sydenhams chorea
Ekskl.: Chorea:
i.n.a. (333.5)
Huntingtons (333.4)
Med hjertesykdom
Reumatisk chorea med hjertesykdom som
kan klassifiseres til 391
Uten opplysning om hjertesykdom

KRONISK REUMATISK HJERTESYKDOM
(393-398)
393

394
394.0
394.1
394.2

Kronisk reumatisk perikarditt
Kronisk reumatisk:
media stinoperikarditt
myoperikarditt
Adherent reumatisk perikard
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (423)
Mitralklaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (424.0)
Mitralstenose
Reumatisk mitralinsuffisiens
Reumatisk mitralregurgitasjon
Mitralstenose med insuffisiens
Mitralstenose med requrclitasjon

395.0
395.1
395.2
395.7
395.9

396

Kombinert mitral- og aortaklaffefeil
Affeksjon av både mitral- og aortaklaffen om spesifisert som reumatisk
eller ikke

397
397.0

Sykdommer i andre deler av endokardiet
Trikuspidal klaffefeil
Ekskl.: Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil (424.2)
Trikuspidal (klaffe) (reumatisk):
stenose
sykdom
Reumatisk pulmonal klaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (424.3)
Operert reumatisk trikuspidalklaffefeil
Operert reumatisk pulmonal klaffefeil
Reumatisk hjerteklaffefeil i.n.a.
Reumatisk:
endokarditt (kronisk)
valvulitt (kronisk)
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som
reumatisk (424.9)

397.1
397.6
397.7
397.9

398
398.0
398.9

Annen reumatisk hjertesykdom
Reumatisk myokarditt
Ekskl.: Myokarditt som ikke er
spesifisert som reumatisk (429.0)
Annen og uspesifisert
Reumatisk:
karditt
hjertesykdom i.n.a.
Ekskl.: Karditt som ikke er spesifisert
som reumatisk (429.8)
Hjertesykdom i.n.a. som ikke er
spesifisert som
reumatisk (429.9)

HYPERTENSJONSSYKDOM
(401-405)
Følgende inndeling på 4. siffer kan
anvendes for kategoriene 401-405:
.0 Spesifisert som malign
.1 Spesifisert som benign
.9 Ikke spesifisert som malign eller
benign
Ekskl.: I tilslutning til svangerskap,
fødsel eller barselseng (642)
Når kransarteriene innbefattes
(410-414)
Avlesning av forhøyet blodtrykk
uten diagnosen hypertension
(796.2)

I OS
401

402

403

404

405

Primær hypertension
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Hoyt blodtrykk
Hypertoni
Hyperpiesi
Hypertension (arteriell)
(essensiell) (primær)
(systemisk)
Ekskl.: Når den innbefatter arteriene
til:
hjernen (430-438)
øyet (362.1)
Hypertensiv hjertesykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Hypertonisk hjerte (sykdom)
(feil)
Enhver tilstand i 428,
429.0-429.3, 429.8, 429.9 som
folge av forhøyet blodtrykk
Hypertensiv nyresykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Arteriolær nefritt
Arteriosklerose i nyren
Arteriosklerotisk nefritt
(kronisk) (interstitiell)
Hypertonisk:
nefropati
nyresvikt
Nefrosklerose
Enhver tilstand i 585, 586 eller
587 sammen med enhver
tilstand i 401
Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Kardiorenal sykdom
Kardiovaskulær nyresykdom
Enhver tilstand i 402 sammen med
enhver tilstand i 403
Sekundær hypertension
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Ekskl.: Når den innbefatter arteriene
til:
hjernen (430-438)
øyet (362.1)

411

Annen akutt eller subakutt ischemisk
hjertesykdom
Ustabil angina pectoris
Koronar insuffisiens (akutt)
Intermediærsyndromet
Truende infarkt
Postmyokardialt infarkt eller Dresslers
syndrom

412

Gammelt hjerteinfarkt
Infarctus cordis:
antea
vetus
Tilhelet hjerteinfarkt
Tidligere hjerteinfarkt

413

Angina pectoris
Stabil angina pectoris - mer enn 8
ukers varighet
Angina:
i.n.a.
cardialis
Angine d'effort
Anstrengelsesangina
Hjertekrampe
Stenokardi

414

Annen kronisk ischemisk hjertesykdom
Ekskl.: Kardiovaskulær arteriosklerose,
degenerasjon, sykdom
eller sklerose (429.2)
Koronar aterosklerose
Aterosklerotisk hjertesykdom
Koronart aterom
Koronar sklerose
Hjerteaneuris
Koronart
aneurisme
Muralt
Ventri kulært
Asymptomatisk ischemisk hjertesykdom
Annet
(Kronisk)
Myokardial ischemi
Enhver tilstand i 410 når den er
spesifisert som kronisk eller med en
angitt varighet på mer enn 8 uker
I.n.a.
Ischemisk hjertesykdom i.n.a.

414.0

414.1

414.2
414.8

414.9

1SCHEMISK HJERTESYKDOM
(410-414)
Inkl.: Med opplysning om hypertension
(tilstandene i 401-405)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
markere tilstedeværelsen av hypertension
410

Akutt myokardinfarkt
Infarctus cordis recens
Koronar (arterie):
embolisme
okklusjon
ruptur
trombose
Infarkt i:
myokard
ventrikkel
Hjerteruptur
Myokardruptur
Subendokardialt infarkt
Enhver tilstand i 414.1-414.9 når den
er spesifisert som akutt eller har
angitt varighet 8 uker eller mindre

SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET
(415-417)
415
415.0
415.1

Akutt pulmonal hjertesykdom
Cor pulmonale acutum
Lungeemboli
Lunge (arterie) (vene):
apopleksi
infarkt (hemoragisk)
trombose
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer
.6, 639.6)
ektopisk eller molasvangerskap
(639.6)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (673)

416
416.0

Kronisk pulmonal hjertesykdom
Primær pulmonal hypertension
Pulmonal hypertension (primær)
(idiopatisk)

109
416.1
416.8
416.9

Kyfoskoliotisk hjertesykdom
Annet
Pulmonal hjertesykdom i.n.a.
Kronisk kardiopulmonal sykdom
Cor pulmonale (chronicum) i.n.a.

417
417.0
417.1
417.8

Andre sykdommer i lungekretsløpet
Pulmonal arteriovenes fistel
Aneurisme på pulmonalarterien
Annet
Ruptur -‘
Strikturi av pulmonalarterie
I.n.a.

417.9

Akutt myokarditt
422
422.0* Akutt myokarditt ved sykdommer
klassifisert annet sted
Aseptisk myokarditt hos nyfødte
(074.2t)
Coxsackie- (074.2t)
Difteri- (032.8t)
myokarditt
Influensa- (487.8t)
(akutt)
Syfilitisk (093.8t)
Toxoplasmotisk (130t)
Tuberkuløs ( 017 . 8t)
Annen og uspesifisert akutt myokarditt
422.9
Akutt eller subakutt
(interstitiell)
myokarditt
Septisk
Toksisk

ANNEN HJERTESYKDOM
(420-429)

423

420

Akutt perikarditt
Inkl.:
Akutt:
mediastinoperikarditt
myoperikarditt
perikardialt eksudat
pleuroperikarditt
pneumoperikarditt
420.0* Perikarditt ved sykdom klassifisert
annet sted
Coxsackievirus- (074•2t)
Meningokokk- (036.4t)
perikarditt
Syfilitisk (0 9 3.8t)
(akutt)
Tuberkuløs (017.8t)
Uremisk (585t)
Ekskl.: Akutt reumatisk perikarditt
(391.0)
420.9
Annen og uspesifisert akutt perikarditt
Infeksiøs
PneumokokkPurulent
perikarditt
Stafylokokk
StreptokokkViral
Pyoperikarditt

423.0
423.1
423.2
423.8
423.9

424
424.0

-

421
421.0

Akutt og subakutt endokarditt
Akutt og subakutt bakteriell endokarditt
Endocarditis lenta
Bakteriell
Infeksiøs i.n.a
endokarditt (akutt)
Malign
(kronisk) (subSeptisk
akutt)
Ulcerøs
Vegetativ
Infeksiøst aneurisme
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere den infeksiøse
organisme [f.eks. Streptococcus 041.0;
Staphylococcus 041.11
421.1* Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt
ved sykdommer klassifisert annet sted
Candida- (1 1 2.8t)
Coxsackievirus- (074.2t
Gonokokk- ( 098 . 8 t)
ndokarditt
Meningokokk- (036.4t)
Monilia- (112.8t)
Tyfoid (002.0t)
421.9
Akutt endokardit
.n.a.
Endokarditt
Myoendokarditt
akutt eller
Periendokarditt
subakutt
Ekskl.: Akutt reumatisk endokarditt
(391.1)

424.1

A

424.2

424.3

424.4
424.5

Andre sykdommer i perikard
Ekskl.: Om spesifisert som reumatisk
(393)
Hemoperikard
Adhesiv perikarditt
Adheranseperikard
Panserhjerte
Pericarditis constrictiva i.n.a.
Annet
I.n.a.

Andre sykdommer i endokard
Mitralklaffefeil
Mitral (klaffe):
feil
i.n.a. eller av
insuffisiens
gitt årsak unntatt
regurgitasjon J reumatisk
Ekskl.: Mitral (klaffe):
sykdom (394.9)
feil (394.9)
stenose (394.0)
De nevnte tilstander:
når spesifisert som reumatiske
(394.1)
av uspesifisert årsak, men med
opplysning om:
aortaklaffefeil (396)
mitralstenose (394.2)
Aortaklaffefeil _\
Aorta (klaffe):
i.n.a.
feil
av gitt årsak
insuffisiens
unntatt reumatisk
regurgitasjon
syfilitisk* (093.2t)
stenose
Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk
(395)
Av uspesifisert årsak, men med
opplysning om mitralklaffefeil (396)
Hypertrofisk subaorta stenose
(425.1)
Ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil
Trikuspidalklaffe:
feil
av spesifisert
insuffisiens
ikke-reumatisk
regurgitasjon
årsak
stenose
Ekskl.: Når årsaken ikke er spesifisert
(397.0)
Pulmonalklaffefeil
Pulmonalregurgitasion:
i.n.a.
syfilitisk* (093.2t)
Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk
(397.1)
Operert for ikke-reumatisk mitralklaffefeil
Operert for ikke-reumatisk aortaklaffefeil

110
424.6
424.9

425

Operert for andre, ikke-reumatiske
klaffefeil
Endokarditt, uspesifisert klaffefeil
Atypisk verukkos endokarditt
rLibman-Sacksl* (710.0t)
Endokarditt (kronisk)
Klaffe:
feil
Ispesifisert
insufmed
ikke-reumatis,
fisiens
uspeårsak
tuberkuløs*
regursifigitasion
sert
(017.8t)
stenose
klaff
uspesifisert
Valvulitt Lårsak
(kronisk)
Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk
(397.9)
Endokardial fibroelastose
(425.3)
Kardiomyopati
Inkl.: Primer myokardsykdom
Ekskl.: Kardiomyopati som oppstår unde
svangerskapet eller i
barselseng (674.8)

425.0
425.1

Endomyokardial fibrose
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
Muskulær subaortastenose
425.2
Obskur afrikansk kardiomyopati
Beckers sykdom
425.3
Endokardial fibroelastose
425.4
Annen primær kardiomyopati
Kardiovaskulær kollagenose
Kardiomyopat . i.n.a.
Restriktiv
Familiær
Hypertrofisk
kardiomyopati
Obstruktiv
Idiopatisk
425.5
Alkoholisk kardiomyopati
425.6* Kardiomyopati ved Chagas sykdom (086.0
425.7* Kardiomyopati ved ernærings- og
stoffskiftesykdommer
Amyloid hjertesykdom (277 • 3t)
Beriberihjerte (265.0t)
Kardial glykogenose (271.0t)
Gikt tofi på hjertet (274.81.)
Kardiopati ved mukopolysakkaridose
(277 • 5t)
Tyreotoksisk hjertesykdom (242 0
425.8* Kardiomyopati ved andre sykdommer
klassifisert annet sted
Kardial sarkoidose ( 135.0
425.9
Sekundær kardiomyopati i.n.a.

426.8

426.9

427

427.0

427.1
4272
427.3
427.4
427.5
427,b

427.8

427.9

428

-

426
426.0
426.1

426.2
426.3
426.4
426.5
426.6
426.7

Ledningsforstyrrelser
Komplett atrioventrikulært blokk
Annet og uspesifisert atrioventrikulærblokk
Inkomplett atrioventrikulært blokk
Partielt atrioventrikulært blokk
Atrioventrikulært blokk i.n.a.
Wenkebachs fenomen
Venstresidig hemigrenblokk
Annet venstresidig grenblokk
Høyresidig grenblokk
Grenblokk i.n.a.
Annet hjerteblokk
Sinoatrialt blokk
Sinoaurikulært blokk
Unormal atrioventrikulær eksitasjon
Akselerert
atrioventrikulær
Aksessorisk
overledning
Preeksitert
Wolf-Parkinson-White
syndromet

428 0

428 1

Annet
Atrioventrikulær LAV] dissosiasjon
Interferensdissosiasjon
Lown-Ganong-Levine syndromet
Jervell-Lange-Nielsen syndromet
I.n.a.
Hjerteblokk i.n.a.
Adams-Stokes syndromet
Hjertearytmier
Ekskl.: Postoperative (997.1)
Under medisinsk behandling for
abort, ektopisk eller molasvangerskap, fødsel eller forløsning (634-638 med 4. siffer
.7, 639.8, 668.1, 669.4)
Paroksysmal supraventrikulær takykardi
Aurikulmr
paroksysmal
Atrioventrikulær [AV]
takykardi
OvergangsNodal
Paroksysmal ventrikulær takykardi
Paroksysmal takykardi i.n.a.
Bouveret-Hoffmann syndromet
Atrieflimmer
Ventrikkelflimmer
Hjertestans
Premature slag
Ektopiske slag
Ekstrasystoler
Ekstrasystolisk arytmi
Aurikulært
premature slag
Nodalt
Supraventrikulært
Ventrikulært
Premature hjertekontraksjoner
Annet
Koronar sinus
rytmeforstyrrelse
Ektopisk
Nodal
Sykt-sinus-syndromet
Takykardi-bradykardi syndromet
Vandrende pacemaker
I.n.a.
Arrhythmia (cordis) i.n.a.
Hjertesvikt
Ekskl.: Postoperativ (997.1)
Under medisinsk behandling for
abort, ektopisk eller
molasvangerskap, fødsel eller
forløsning (634-638
med 4. siffer .7, 639.8, 668.1
669.4)
På grunn av hypertensjon (402)
Stuvningssvikt
Kardialt ødem
Høyresidig hjertesvikt (sekundær til
venstresidig)
Venstresidig hjertesvikt
med opplysni
om hjertesyk
Akutt lungeodem
i.n.a.
Akutt pulmonalt &leaf
eller
Asthma cardiale
hjertesvikt
Insufficientia ventriculi sinistri
I.n.a.
Vattersott
Kardial, hjerte eller myokardial
insuffisiens i.n.a.
-

428 9

429

k

Dårlig definerte diagnoser og
komplikasjoner ved hjertesykdom
Ekskl.: Enhver tilstand i 429.0-429.3.
429.8, 429.9 som følge
av hypertension (402)

429.0

429.1

Myokarditt i.n.a.
I.n.a.
Kronisk (interstitiell)
Fibroid
Senil

myokarditt
(med opplysning om
arteriosklerose)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
markere tilstedeværelsen av
arteriosklerose
Myokardia degenerasjon
degenerasjon a
FettMural
hjerte eller
(med
topplysning
MuskulæiJ
myokard
Myokardial:
om arteriodegenerasjon
sklerose)
sykdom
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
markere tilstedeværelsen av
arteriosklerose
Kardiovaskulær sykdom i.n.a.
Kardiovaskulær
arteriosklerose
Kardiovaskulær:
(med
opplysning om
degenerasjon
sykdom
arteriosklerose)
sklerose
Bruk am ønskelig illeggskode for å
markere tilstedeværelsen av
arteriosklerose
Kardiomegali
Hjerte:
dilatasjon
hypertrofi
Ventrikkeldilatasjon
Funksjonsforstyrrelser etter
hjertekirurgi
HjerteinsuffisienTA etter hjertekirurgi
Hjertesvikt
_j eller som følge
av innsatt protese
Postkardiotomisyndromet
Ekskl.: Hjertesvikt i den første
postoperative perioden (997.1)
Ruptur av chordae tendinae
Ruptur av papillærmuskel
Annet
Karditt
I.n.a.
Hjertesykdom (organisk) i.n.a.
Morbus cordis i.n.a.

431

Hjerneblødning
Haemorrhagia ce ebri
Basilar
Bul bær
Cerebral
Cerebromeningeal
blødning
Cerebellar
Kortikal
Capsula interna
Intrapontin
Pontin
Subkorti kal
Ventri kulær
Ruptur av blodkar i hjernen

432

Annen og uspesifisert intrakraniell
blødning
Ikke-traumatisk epiduralblesdning
Ikke-traumatisk extraduralblødning
Subdural blødning
Subduralt hematom
(Ikke-traumatisk) subdural blødning
Intrakraniell blødning i.n.a.

I

429.2

429.3

429.4

429.5
429.6
429.8
429.9

CEREBROVASKULERE SYKDOMMER (430-438)
Inkl.: Med opplysning om hypertension
(tilstandene i 401 og 405)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
markere tilstedeværelsen av
hypertension
Ekskl.: Enhver tilstand i 430-434, 436,
437 som opptrer under
svangerskap, fødsel eller i
barselseng eller er
spesifisert som puerperal
(674.0)
Vaskulære myelopatier (336.1)
430

Subarachnoidal blødning
Hjernehinneblødning (spontan) (ikketraumatisk)
Ruptur av (medfødt) intrakranielt
aneurisme:
i.n.a.
på grunn av syfilis* (094.8t)

432.0
432.1
432.9
433

433.0
433.1
433.2
433.3
433.8
433.9

434
434.0
434.1
434.9

435

Okklusjon og stenose av precerebrale
arterier
Emboli
Inkl.:
Stenose
Innsnevring
i arteria
Obstruksjon
basilaris,
Passasjecarotis og
hindring
vertebral is
(komplett)
(partiell)
Trombose
Ekskl.: Insuffisiens i.n.a. av
precerebrale arterier (435)
Arteria basilaris
Arteria carotis
Arteria vertebralis
Flere og bilaterale arterier
Annet
I.n.a.
Precerebral arterie i.n.a.
Okklusjon av cerebrale arterier
Hjernetrombose
Thrombosis cerebri
Trombose av cerebrale arterier
Hjerneemboli
Embolia cerebri
I.n.a.
Hjerneinfarkt i.n.a.
Infarctus cerebri i.n.a.
Forbigående fokal cerebral ischemi
Arteria basilaris syndromet
Cerebrovaskulær insuffisiens (akutt)
med forbigående fokale nevrologiske
symptomer
Insuffisiens av arteria:
basil aris
carotis
vertebralis
Intermitterende cerebral ischemi
Spasme i cerebrale arterier
"Subclavian steal syndrome"
Transitorisk ischemisk attakk [TJA]
Arteria vertebralis syndromet
Ekskl.: Akutt cerbrovaskulær insuffisi(ns
i.n.a. 037.1)
Når forarsaket av tilstander i
433 (433)

112
436

Akutt, men ubestemt karlesjon i
sentralnervesystemet
Apoplexia cerebri
Cerebrovaskulzer katastrofe i.n.a.
Hjerneslag

437

Annen og ubestemt karlesjon i
sentralnervesystemet
Cerebral aterosklerose
Aterom i cerebrale arterier
Annen generell ischemisk karsykdom i
sentralnervesystemet
Akutt cerebrovaskulær insuffisiens
i.n.a.
Cerebral ischemi (kronisk)
Encephalopathia hypertensiva
Intrakranielt ikke-rumpert aneurisme
Cerebral arteritt
Moyamoyasykdommen
Aseptisk trombose i interkraniell
venesinus
Annet
I.n.a.

437.0
437.1

437.2
437.3
437.4
437.5
437.6
437.8
437.9

438

Seinfølger av cerebrovaskulære sykdommer
Merk: Denne koden skal brukes til å
indikere at tilstandene i 430-437 er
årsak til seinfølger som selv kan klassifiseres annet sted. Disse seinfølger
består av tilstander som er spesifisert
som slike, som sekvele eller er til
stede ett år eller mer etter den forårsakende tilstandens begynnelse

441.5

Rumpert aortaaneurisme i.n.a.
Aortaruptur i.n.a.
441.6
Aortaaneurisme i.n.a. uten opplysning om
ruptur
Aneurisme
av aorta
Dilatasjon
Hyalin nekrose
441.7* Syfilitisk aortaaneurisme (093.0t)
442

442.0
442.1
442.2
442.3
442.8

442.9
443
443.0

443.1

SYKDOMMER I ARTERIER, ARTERIOLER OG
KAPILLÆRER (440-448)
440

440.0
440.1

440.2
440.8

440.9

Arteriosklerose
Inkl.: Arteriolosklerose
Arteriosklerotisk karsykdom
Aterosklerose
Ate rom
ArterieArteriovaskulær
degenerasjon
Vaskulær
Endarteritis obliterans
Senil:
arteritt
endarteritt
Av aorta
Av arteria renalis
Ekskl.: Arteriosklerose i Ryrearteriolene (403)
Arteriene til ekstremitetene
(440.2)
Av arteriene til ekstremitetene
Arteriosklerotisk gangren-- (785.4*)
Mtinckebergs mediasklerose
Av andre spesifiserte arterier
Ekskl.: Cerebrale (437.0)
Koronare (414.0)
Mesenteriale (557.1)] arterier
Pulmonale (416.0)
Generalisert og uspesifisert

443.8

443.9

444

444.0
441
441.0
441.1
441.2
441.3
441.4

Aortaaneurisme
Dissekerende aortaaneurisme [alle deler]
Rumpert torakalt aortaneurisme
Torakalt aortaaneurisme uten opplysning
om ruptur
Rumpert abdominalt aortaaneurisme
Abdominalt aortaaneurisme uten opplysning
om ruptur

444.1
444.2

Annet aneurisme
Inkl.: Aneurisme (ruptur av) (cirsoid)
(falskt) (varikeist)
Arteriell varice
Ekskl.: Ervervet arteriovenost aneurisme
(447.0)
Av arterie på overekstremitet
Av arteria renalis
Av arteria iliaca
Av arterie på underekstremitet
Av annen spesifisert arterie
Ekskl.: Cerebralt aneurisme
(ikke-rumpert) (437.3)
Rumpert cerebralt aneurisme
(430)
Koronart aneurisme (414.1)
Hjerteaneurisme (414.1)
Pulmonalt aneurisme (417.1)
Av uspesifisert lokalisasjon
Andre perifere karsykdommer
Raynauds syndrom
Raynauds:
sykdom
gangren t (785.4*)
fenomen (sekundært)
Thromboangiitis obli terans [Burgers
sykdom]
Annet
Akrocya nose
Akroparestesi:
enkel rSchulzes type]
vasomotorisk [Nothnagels type]
Perifer diabetisk angiopati* (250.6t)
Erytrocya nose
Enytromelalgi
Ekskl.: Frostknuter (991.5)
Forfrysning (991.0-991.3, E901)
Immersjonsfot (991.4, E901.0)
I.n.a.
Claudicatio intermittens
Perifer karsykdom i.n.a.
Arteriespasmer
Ekskl.: Spasmer i cerebrale arterier
(435)

Emboli og trombose i arteriene
Inkl.: Embolisk infarkt
Trombotisk infarkt
Okklusjon
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer
.6, 639.6)
ektopisk eller molasvangerskap
(639.6)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (673)
Av aorta abdominalis
Aorta bifurkatursyndromet
Leriches syndrom
Av annen del av aorta
Av arteriene til ekstremitetene
Perifer arteriell emboli

113
444.8

444.9

Av annen spesifisert arterie
Ekskl.: Arteria:
basilaris (433.0)
carotis (433.1)
cerebri (434)
coronaria (410)
mesenterica (557.0)
ophtalmica (362.3)
pulmonalis (415.1)
renalis (593.8)
vertebralis (433.2)
Retinale arterier (362.3)
Precerebrale arterier (433)
Av uspesifisert arterie

448.1

448.9

SYKDOMMER 1 VENER OG LYMFEKAR, OG ANDRE
SYKDOMMER SIRKULASJONSORGANENE (451-459)
451

446
446.0

446.1
446.2
446.3
446.4
446.5

446.6
446.7

Polyarteritis nodosa og beslektede
tilstander
Polyarteritis nodosa
Disseminert nekrotiserende periarteritt
Panarteritt
Periarteritis (nodosa)
Akutt febrilt mukokutant lymfeknutesyndrom
Kawasakis syndrom
Angiitis hypersensitivitatis
Goodpastures syndrom
Letalt midtlinjegranulom
Wegeners granulomatose
Kjempecellearteritt
Arteritis cranialis
Arten tis temporal is
Polymyalgia rheumatica (arteritica)
Hortons sykdom
Microangiopathia thrombotica
Trombotisk trombocytopenisk purpura
Takayasus sykdom
Aortabuearteritt
"Pulseless disease"

Andre sykdommer i arterier og arterioler
Ervervet arteriovenost fistel
Ekskl.: Cerebral (437.3)
Koronar (414.1)
Pulmonal (417.0)
Traumatisk (900-904)
447.1
Arteriestriktur
447.2
Arterieru tur
Erosjon
Fistel
på arterie
Sår
Ekskl.: Tiaumatisk arterieruptur
(900-904)
447.3
Hyperplasi av arteria renalis
447.4
Arteria coeliaca kompresjonssyndromet
447.5
Nekrose av arterie
447.6
Arteritt i.n.a.
Aortitt i.n.a.
Endarteritt i.n.a.
Ekskl.: Aortabue (446.7)
Cerebral (437.4)
Kranial (446.5)
Koronar (414.8)
arteritt,
Senil (440)
endarteritt
Temporal (446.5)
Arteritis obliterans eller
deformans (440)
447.7* Syfilitisk aortitt (093.1t)
447.8
Annet
Fibromuskulær hyperplasi av arterier
Ekskl.: Hyperplasi av arteria renalis
(447.3)
I.n.a.
447.9

447
447.0

448
448.0

Sykdommer i kapillærene
Hereditær hemoragisk telangiektasi
Rendu-Osler-Weber sykdom

Ikke-neoplastiske nevi
Naevus:
araneus
senilis
stellaris
"Spider-naevus"
Annet og uspesifisert

451.0
451.1
451.2
451.8

451.9

Arebetennelse
Flebitt og tromboflebitt
Inkl.: Endoflebitt
Venebetennelse
Periflebitt
Flebotrombose
Suppurativ flebitt
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer
.7, 639.8)
ektopisk eller molasvangerskap
(639.8)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (671)
I overflatiske vener pA underekstremitetene
I dype vener på underekstremitetene
I underekstremitetene i.n.a.
Med andre lokalisasjoner
I fall medikamentindusert, bruk om
ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
Ekskl.: Intrakranielle venøse sinus (325)
ikke-pyogene (437.6)
Portvenen (572.1)
Posttrombotisk syndrom (459.1)
Av uspesifisert lokalisasjon

452

Portvenetrombose
Portveneobstruksjon
Ekskl.: Flebitt i portvenen (572.1)

453

Annen emboli og trombose i venene
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer
.7, 639.8)
ektopisk eller molasvangerskap
(639.8)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (671)
Chiari-Budd syndromet
Thrombophlebitis migrans
I vena cava
I vena renalis
I andre spesifiserte vener
Ekskl.: V. cerebri (434)
V. coronaria (410)
Intrakranielle venøse sinus
(325)
ikke-pyogene (437.6)
underekstremitetene
(451.0-451.2)
V. mesenterica (557.0)
V. porta (452)
Precerebrale vener (433)
Pulmonale vener (415.1)
Av uspesifisert lokalisasjon
Veneemboli
(Vene) trombose

453.0
453.1
453.2
453.3
453.8

453.9

114
454

454.0

454.1
454.2
454.9

455

455.0
455.1
455.2

455.3
455.4
455.5

Areknuter og vents insuffisiens i
underekstremitetene
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap
eller barselseng
(671.0)
Med sår
Varikost sår (på underekstremiteten)
Enhver tilstand i 454.9 med sår eller
spesifisert som ulcerert
Med infeksjon
Enhver tilstand i 454.9 med infeksjon
eller spesifisert som infeksios
Med sår og infeksjon
Enhver tilstand i 454.9 med sår og
infeksjon
Uten opplysning om sår eller infeksjon
på underekstremiteten
Flebektasi
[enhver del] eller
Varikose vener
Varicer
av uspesifisert
lokalisasjon
Items insuffisiens
Hemorroider
Inkl.: Hemorroider (i endetarm)
Areknuter i endetarmen
Varikose vener i anus eller
rectum
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng
(671.8)
Indre hemorroider uten opplysning om
komplikasjon
Tromboserte indre hemorroider
Indre hemorr ider med annen komplikasjon
Blødende
Prolaberte
indre hemorroider
Avklemte
Ulcererte
Ytre hemorroider uten opplysning om
komplikasjon
Tromboserte ytre hemorroider
Ytre hemorroider med annen komplikasjon
Blødende 1
Prolaberte
ytre hemorroider
Avklemte
Ulcererte
Hemorroider i.n.a. uten opplysning om
komplikasjon
Hemorroider i.n.a.
Tromboserte hemorroider i.n.a.
Tromboserte hemorroider ikke spesifisert som indre eller ytre
Hemorroider i.n.a. med annen komplikasjon
Blødende
Prolaberte
hemorroider i.n.a.
Avklemte
Ulcererte
Sekvele etter hemorroider
-

455.6
455.7
455.8

455.9

456Åreknuter med andre lokalisasjoner
456.0
Blødende oesophagusvaricer
Oesophagusvaricer uten opplysning om
456.1
blødning
456.2* Oesophagusvaricer ved levercirrose (574)
456.3
Sublinguale varicer
Varicer i scrotum
456.4
Varikocele
456.5
Varicer i bekkenet
456.6
Varicer i vulva
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng
(671.1)
456.8
Annet
Ekskl.: Varicer i retina (362.1)
Varikose vener med uspesifisert lokalisasjon (454.9)

457
457.0

457.1

Ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene
Postmastektomi-lymfødem syndromet
-\ forårsaket
Elephantiasis
Obliterasjon av lymfekad av
mastektomi
Annet lymftdem
Elephantiasis (ikke-parasittisk) i.n.a.
Lymfangiektasi
Obliterasion av lymfekar
(ikke-parasitEkskl.: Medf0dt (757.0)
Oyelokks- (374.8) tisk)
Vulva- (624.8) J elephantiasis
Lymfangitt
Lymfangitt i.n.a.
Kronisk -\ lymfangitt
Sub akuttj
Ekskl.: Akutt lymfangitt (682)
Andre ikke-infeksiose sykdommer i
lymfekarene
Chylocele (ikke-parasittisk)
Ekskl.: Chylocele:
ved filariose (125)
i tunica vaginalis
(ikke-parasittisk) (608.8)
I.n.a.

1

457.2

457.8

457.9
458

458.0
458.1
458.2
458.3
458.9

459
459.0

459.1
459.2

459.8

459.9

Hypotensjon
Ekskl.: Kardiovaskulært kollaps (785.5)
Maternelt hypotensjonssyndrom
(669.2)
Shy-Drager syndrom (333.0)
Ortostatisk hypotension i.n.a.
Kronisk idiopatisk hypotensjon
Sympatikoton ortostatisk hypotensjon
Nevrosirkulatorisk asteni
Asympatikoton ortostatisk hypotensjon
Broadbury Egglestons syndrom
I.n.a.
Hypotensjon (arteriell) i.n.a.
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene
Blødning i.n.a.
Ekskl.: Blodning:
i magetarmkanalen (578.9)
hos nyfødte i.n.a. (772.9)
Posttrombotisk syndrom
Venekompresjon
Venestriktur
Vena cava (inferior) (superior)
syndromet
Annet
Kollateral sirkulasjon (yews) av
enhver lokalisasjon
Flebosklerose
I.n.a.
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KAPITTEL VIII. SYKDOMMER I
ANDEDRETTSORGANENE
Bruk om nskelig tilleggskode for å
identifisere den infeksiOse organismen

463.1
463.2

AKUTTE INFEKSJONER I LUFTVEIENE (460-466)
Ekskl.: Lungebetennelse og influensa
(480-487)
460

Akutt rhinitt
Coryza
Akutt nesekatarr
Forkjølelse
Nasofaryngitt:
i.n.a.
akutt
Akutt rhinofaryngitt
Ekskl.: Faryngitt:
akutt eller uspesifisert (462)
kronisk (472.1)
Rhinitt:
allergisk (477)
kronisk eller uspesifisert
(472.0)
Sår hals:
akutt eller uspesifisert (462)
kronisk (472.1)

464

464.0

464.1

461

Akutt bihulebetennelse
Sinusitis acuta
Inkl.: Akutt empyem
Akutt purulent
i bibetennelse ihulene
Ekskl.: Kronisk eller uspesifisert (473)
461.0 Sinusitis maxillaris
Akutt antritt
461.1
Sinusitis frontalis
461.2
Sinusitis ethmoidalis
Sinusitis sphenoidalis
461.3
461.8
Annet
Pansinusitis acuta
461.9
I.n.a.
Akutt sinusitt i.n.a.
462

463
463.0

Akutt farrgitt
Akutt sar hals i.n.a.
Angina:
faucium
i.n.a.
Faryngitt (akutt):
i.n.a.
bakteriell
viral
Sår hals (virus) i.n.a.
Ekskl.: Abscess:
peritonsillar (475)
faryngeal (478.2)
retrofaryngeal (478.2)
Kronisk faryngitt (472.1)
Nevnte tilstander forårsaket av:
coxsackievi rus (074.0)
herpes simplex (054.7)
influensa (487.1)
sepsis (034.0)
streptokokker (034.0)
Akutt betennelse i mandlene
Betente mandler
Akutt ganetonsillitt
Akutt betennelse i ganetonsillen
Angina tonsil laris
Tonsillitt (akutt):
i.n.a.
bakteriell
viral

464.3
464.4
465
465.1
465.2
465.8
465.9

466

466.0

466.1

Akutt tungetonsillitt
Ekskl.: Akutt glossitt (529.0)
Akutt adenoiditt
Ekskl.: Peritonsillar abscess (475)
Faryngitt:
akutt eller i.n.a. (462)
septisk (034.0)
Streptokokktonsillitt (034.0)
Vincents angina (101)
Mononukleose (075)
Akutt laryngitt og trakeitt
Ekskl.: Når forårsaket av streptokokker
(034.0)
Difteri (032.3)
Akutt laryngitt
Akutt strupekatarr
Laryngitt (akutt):
i.n.a.
membranOs
bakteriell
viral
Falsk krupp
Ekskl.: Kronisk laryngitt (476)
Influensalaryngitt (487.1)
Akutt trakeitt
Akutt luftrOrskatarr
Trakeitt (akutt):
i.n.a.
membranOs
katarralsk
viral
Ekskl.: Kronisk trakeitt (491.8)
Akutt epiglottitt
Krupp* (032.8t)
Akutt infeksjon i de Ovre luftveier,
multiple eller uspesifiserte lokalisasjoner
Akutt laryngofaryngitt
Akutt laryngotrakeitt
Andre multiple lokalisasjoner
Febris catharrhalis
I.n.a.
Ovre luftveisinfeksjon (akutt)
Ekskl.: ovre luftveisinfeksjon forårsaket
av
influensa (487.1)
streptokokker (034.0)
akutt otitt (381-382)
Akutt bronkitt og bronkiolitt
Inkl.: De nevnte tilstander med eller
uten opplysning am passasjehindring eller bronkospasme
Ekskl.: Akutt forverrelse av kronisk
bronkitt (491)
Akutt bronkitt
Bronkitt akutt eller subakutt:
fibrinOs
membranOs
bakteriell
viral
Akutt bronkiolitt
Viral bronkiolitt
Kapillar pneumoni

ANDRE SYKDOMMER I DE OVRE LUFTVEIER

(470-478)

470

Skjev neseskillevegg
Deviatio septi nasi (acquisita)
Ekskl.: Medfødt skjev neseskillevegg
(754.0)
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471
471.0
471.1
471.8

471.9

Nesepolypper
Polyposis cavi nasi
Ekskl.: Adenoma cavi nasi (212.0)
Nesepolypp
Choanal
polypi
Nasofaryngealf
Polypoid sinusdegenerasjon
Woakes syndrom eller etmoiditt
Annen bihulepolypp
Polypp i sinus:
ethmoidalis
maxillaris
sphenoidal is
andre
I.n.a.
Nesepolypp i.n.a.

-k

475

Peritonsillær abscess
Halsbyll
Tonsilleabscess
Peritonsillitt
Ekskl.: Tonsillitt:
akutt eller i.n.a. (463)
kronisk (474.0)

476
476.0

Kronisk laryngitt og trakeitt
Kronisk laryngitt
Kronisk strupekatarr
Laryngitt:
katarralsk
hypertrofisk
Laryngitis sicca
Kronisk trakeitt
Kronisk luftrørskatarr
Kronisk laryngitt med trakeitt
(kronisk)
Kronisk trakeitt med laryngitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert
laryngitt og trakeitt (464)

)

476.1
472
472.0

472.1

473

473.0
473.1
473.2
473.3
473.8
473.9

474
474.0
474.1

Kronisk rhinitt og faryngitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert nasofaryngitt (460)
Kronisk rhinitt
Kronisk nasofaryngitt
Kronisk rhinofaryngitt
Ozena
Rhinitt:
i.n.a.
atrofisk
granulomatos
hypertrofisk
purulent
ulceros
Rhinitis sicca anterior
Ekskl.: Allergisk rhinitt (477)
Kronisk faryngitt
Kronisk sår hals
Faryngitt:
atrofisk
hypertrofisk
Kronisk bihulebetennelse
Sinusitis chronica
(kronisk)
Inkl.: Empyem
i bihule
Slimhinnesvulst
I.n.a.
Ekskl.: Akutt bihulebe ennelse (461)
Sinusitis maxillaris
Oro-antral fistel
Kronisk antritt
Sinusitis frontalis
Sinusitis ethmoidalis
Sinusitis sphenoidalis
Annet
Pansinusitis (chronica)
I.n.a.
Sinusitt (kronisk) i.n.a.
Sino-nasal fistel
Hypertrofi av mandler og adenoid vev
Kronisk tonsillitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert tonsillitt (463)
Tonsillehypertrofi
Forstørrelse k
Hyperplasi i av mandler
Adenoide vegetasjoner
Annen kronisk sykdom i mandler og adenoid
vev
Tonsillestein
Arr i mandel (og i adenoid vev)
Tonsillesår
I.n.a.
Sykdom (kronisk) i mandler (og adenoid
vev)
-

474.2
474.8

474.9

Allergisk rhinitt
Inkl.: Allergisk rhinitt
(sesongavhengig) (ikke-sesongavhengig)
Høysnue
Pollenallergi
Rhinorrhoea spasmodica
Ekskl.: Allergisk rhinitt med astma
(bronkial) (493.0)
477.0
Som skyldes pollen
477.8
Som skyldes andre allergener
477.9Årsak i.n.a.
Vasomotorisk_rhinitt
477

478
478.0
478.1

478.2

478.3
478.4
478.5

Andre sykdommer i de ovre luftveier
Conchahypertrofi
Andre sykdon er i nesehulen og bihulene
Abscess
Nekrose
i nesen (septum)
Ulcerasjon
Cyste, mukocele eller Ryocele i bihule
Rhinolitt
Vestibulitt
Ala insuffisiens
Perikondritt
Synechiae nasi
Ekskl.: Varikost sår på neseseptum
(456.8)
Furunkel/karbunkel på neseseptum
(680.0)
Andre sykdommer i pharynx ikke
spesifisert annet sted
Abscess
i pharynx
Cyste
Odem
Retrofa yngeal abscess
Ekskl.: Akutt faryngitt (462)
Stemmebåndsparese
Recurrens parese
Larynx eller stemmebåndspolypp
Ekskl.: Adenom og annen godartet svulst
i larynx (212.1)
Andre sykdommer på stemmebåndene
Hyperkeratose
Granulom
på stemmebåndene
Leukoplaki
Sangerknuter prestesyken)
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Larynxodem
Ekskl.: Akutt infeksiøst ødem (464)
Ødem etter bestråling (990)
Ødem:
glottisk
subglottisk
supraglottisk
translaryngealt
Andre sykdommer i larynx ikke spesifisert
annet sted
Abscess
Cyste
Flegmone
Nekrose
Obstruksjon
Pakydermi
i larynx
Perikondritt
Steno se
Ulcus
Ekskl.: Ulceros laryngitt (464.0)
Pseudokrupp (464.0)
Nekrose, ødem, kondritt etter
bestråling (990)
Hypersensitivitetsreaksjon i mire luftveier i.n.a.
Andre og uspesifiserte sykdommer i de
øvre luftveiene
Abscess
Cicatrix
i trakea
Stenose

478.6

478.7

478.8
478.9

LUNGEBETENNELSE OG INFLUENSA (480-487)

Ekskl.: Allergisk eller eosinofil
pneumoni (518.3)
Aspirasjonspneumoni:
i.n.a. (507.0)
hos nyfødte (770.1)
på grunn av fast eller flytende
stoff (507)
Pneumoni:
medfødt (770.0)
lipoid (507.1)
postoperativ (997.3)
reumatisk (390t, 517.1*)
Hypostase (514)

480
480.0
480.1
480.2
480.8

480.9

Viruslungebetennelse
Forårsaket av Adenovirus
Forårsaket av Respiratorisk syncytialt
virus
Forårsaket av Parainfluenzavirus
Forårsaket av annet virus ikke spesifisert annet sted
Ekskl.: Medfødt rubellapneumoni (771.0)
Influensa med pneumoni (487.0)
Pneumoni som komplikasjon til
virussykdom klassifisert annet
sted (045-079t, 484*)
Viruslungebetennelse i.n.a.

481

Pneumokokklungebetennelse
Pneumonia crouposa
i.n.a.
Pneumonia lobaris

482
482.0
482.1
482.2
482.3

Annen bakteriell lungebetennelse
Forårsaket av <lebsiella pneumoniae
Forårsaket av Pseudomonas
Forårsaket av Haemophilus influenzae
Forårsaket av streptokokker
Ekskl.: Forårsaket av pneumokokker (481)
Forårsaket av stafylokokker
Forårsaket av andre spesifiserte
bakterier
Ekskl.: Lungebetennelse som komplikasjon
til infeksiOse sykdommer klassifisert annet sted (001-136 1 ,
484*)
Bakteriell lungebetennelse i.n.a.

482.4
482.8

Lungebetennelse forårsaket av annen
spesifisert organisme
Forårsaket av:
Mycoplasma pneumoniae (Eatons agens)
"Pleuropneumonia-like organisms"
[PPLO]
Legionella

Lungebetennelse ved infeksiøse sykdommer
klassifisert annet sted
Ekskl.: Influensa ned lungebetennelse
(487.0)
484.0* Meslinger ( 055 . 1 t)
484.1* Cytomegalovirusinfeksjon (078.5t)
484.2* Psittakose/ornitose (073t)
484.3* Kikhoste (033t)
484.4* Tularemi ( 0 21t)
484.5* Anthrax (022.1t)
484.6* Aspergillose (117.3t)
484.7* Lungebetennelse ved andre systemmykoser
Candidiasis (1 12 . 4t)
Coccidiomykose (114t)
Histoplasmose (115t)
484.8* Lungebetennelse ved andre infeksiøse
sykdommer
Actinomykose (039.1t)
Nocardiose (039.1t)
Pneumocystose (136.3t)
Q-feber (083.0t)
Salmonellose ( 003 . 2 t)
Toxoplasmose (130t)
Tyfoidfeber (002.0t)
Varicella (052t)
484*

485

Bronkopneumoni/bronkittisk lungebetennelse, uspesifisert organisne
Neonatal pneumoni
Bronkiolitt (466.1)
Lipoid pneumoni (507.1)
Medfødt pneunomi (770.0)

486

Lungebetennelse, uspesifisert organisme
Ekskl.: Hypostase (514)
Influensa med pneumoni (487.0)
Aspirasjonspneumoni forårsaket av
fremmed materiale (507)
Pneumoni forårsaket av røyk
eller damp (506.0)

487
487.0

Influensa
Med lungebetennelse
Influensa med pneumoni, enhver form
Influensa med bronkopneumoni
Med andre luftveiskomplikasjoner
Laryngitt
Faryngitt
Luftveisinfeksjon (wire) (akutt)
Influensa i.n.a.
Med andre komplikasjoner
Encefalopati forårsaket av influensa
Influensa med affeksjon av magetarmtractus

487.1

487.8

-

482.9

483

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM OG
BESLEKTEDE TILSTANDER (490-496)
490

Bronkitt i.n.a.
Ekskl.: Bronkitt:
akutt (466.0)
forårsaket av røyk og damp
(506.0)
Astmabronkitt (493.9)
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491
491.0
491.1
491.2
491.8
491.9
492

493
493.0

493.1

493.9

494

495

495.0
495.1
495.2
495.3
495.4

Kronisk bronkitt
Akutt forverrelse av kronisk
Inkl.:
bronkitt
Bronchitis simplex chronica
Kronisk simpel bronkitt
Relykerbronkitt
Bronchitis mucopurulenta chronica
Bronchitis obstructiva chronica
Annen kronisk bronkitt
I.n.a.
Emfysem
Lungeemfysem:
bul 1st
centriacinart
centrilobulart
panacinmrt
panlobulart
ved alfa I antitrypsinmangel*
(277.6t)
Emfysematose blærer
MacLeods syndrom eller unilateralt
emfysem
Ekskl.: Emfysem:
kompensatorisk (518.2)
forårsaket av røyk og damp
(506.4)
interstitielt (518.1)
hos nyfødte (770.2)
mediastinalt (518.1)
kirurgisk (subkutant) (998.8)
traumatisk (958.7)
Bronkial astma
Eksogen asthma bronchiole
Astma:
atopisk
allergisk med gitt årsak
barnepollenplatinaHoysnue med astma
Ekskl.: Astma:
allergisk i.n.a. (493.9)
kardial (428.1)
vaskemiddel- (507.8)
gruve- (500)
tre- (495.8)
Endogen asthma bronchiole
Astma forårsaket av intern immunologisk
prosess
Seint opptredende astma
Astma i.n.a.
Astma (bronkial) (allergisk i.n.a.)
Astmabronkitt
Status asthmaticus

495.5
495.6
495.7

495.8

495.9

496

Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke
spesifisert annet sted
Uspesifikk kronisk lungesykdom
Ekskl.: Ved opplysning om:
allergisk alveolitt (495)
astma (493)
bronkiektasi (494)
bronkitt (491.2)
emfysem (492)

PNEUMOKONIOSE OG ANNEN EKSTERNT BETINGET LUNGESYKDOM (500-508)
500

Kullarbeideres pneumokoniose
Antrakosilikose
Antrakose
Kullarbeiderlunger
Gruvearbeiderastma

501

Asbestose
Ekskl.: Asbestinduserte pleuraforandringer (511.0)

502

Silikose
Pneumokoniose forårsaket av talkum
Silikofibrose (massiv) i lungen

503

Pneumokoniose forårsaket av andre former
for uorganisk stew
Aluminose (i lungen)
Bauxittfibrose (i lungen)
Beryll iose
Grafittfibrose (i lungen)
Siderose
Stannose

504

Pneumokoniose forårsaket av andre former
for støv
Byssinose
Cannabi nose
Linarbeideres sykdom
Ekskl.: Allergisk alveolitt (495)
Asbestose (501)
Bagassose (495.1)
Treskerlunger (495.0)

505

Pneumokoniose i.n.a.

Bronkiektasi
Bronkiektasi (fusiform) (postinfeksios)
Bronkiolektasi
Ekskl.: Tuberkuløs bronkiektasi (aktiv
sykdom) (011.5)
Allergisk alveolitt
Inkl.: Allergisk alveolitt og pneumoni
forårsaket av innåndet organisk
materiale
Treskerlunger ("farmers lung")
Bagassose
Fugleeierlunger
Papeqøyeeierlunger
Dueelerlunger
Korkarbeiderlunger
Moltarbeiderlunpr
Alveolitt forarsaket av Aspergillus
clavatus

Soppdyrkerl unger
Lønnebarklunger
Alveolitt forårsaket av Cryptostroma
corticale
Luftfuktersykdom
Allergisk alveolitt forårsaket av sopp,
termofile actinomyceter og andre
organismer som vokser i ventilasjonspuftkondisionerings]systemer
Annen allergisk pneumoni
Ostevaskerl unger
Kaffearbeiderl unger
Fiskemelarbeiderlunger
Pelsberederlunger
Kornhandlerlunger
Pituitrinsnuseres sykdom
Trestøvlunger
Allergisk alveolitt i.n.a.
Allergisk alveolitt (eksogen)
Hypersensivitetspneumoni
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506

506.0
506.1
506.2
506.3
506.4

506.9

507

507.0

507.1
507.8

508

508.0
508.1
508.8
508.9

Tilstander i luftveiene forårsaket av
kjemisk røyk og damp
Bruk om ønskelig i tillegg en E-kode for
å identifisere årsaken
Bronkitt og pneumoni forårsaket av røyk
og damp
Kjemisk bronkitt (akutt)
Akutt lungeødem forårsaket av røyk og
damp
Kjemisk lungeoden (akutt)
Inflammasjon av wire luftveier forårsaket
av røyk og damp
Andre akutte o9 subakutte tilstander i
luftveiene forarsaket av røyk og damp
Kroniske tilstander i luftveiene
forårsaket av røyk og damp
Emfysem (diffust)
forårsaket
av innåndOblitererende bronkiolitt
(kronisk) 11 ing av kjeLungefibrose (kronisk)
misk røyk
og damp
I.n.a.
Siloarbeideres sykdom
Pneumoni forårsaket av faste staffer og
væsker
Ekskl.: Aspirasjonspneumoni hos foster
(770.1)
Aspirasjonspneumoni
Forårsaket av:
i.n.a.
mat (etter oppstøt)
magesaft
melk
oppkast
Ekskl.: Lungebetennelse etter aspirasjon
av mikroorganismer (480)
Postoperativt [Mendelsons
sedrom] (997.3)
Etter innanding av oljer og destillater
Lipoidpneumoni (eksogen)
Ekskl.: Endogen lipoidpneumoni (516.8)
Annet
Lose- og rensemiddelindusert astma
Tilstander i luftveiene forårsaket av
andre og uspesifiserte eksterne agens
Bruk om ønskeli q i tillegg en E-kode for
å identifisere arsaken
Akutte lungesymptomer forårsaket av
stråling
Strålingspneumoni
Kroniske og andre lungesymptomer forårsaket av stråling
Lungefibrose etter stråling
Annet
I.n.a.

511

511.0

511.1

511.8

511.9

512

Pneumothorax
I.n.a.
Akutt
Kronisk
pneumotoraks
Spontan
Overtnykks
Ekskl.: Medfødt (770.2)
Traumatisk (860)
Tuberkuløs, aktiv pneumotoraks
sykdom (011.7)

513
513.0

Abscess i lunge og mediastinum
Lungeabscess
Lungeabscess (multiple)
Gangrenøs eller nekrotisk pneumoni
Septiske lungeembolier
Abscess i mediastinum

513.1
514

Lungestuvning og hypostase
Ekskl.: Akutt lungeødem:
i.n.a. (518.4)
med opplysning om hjertesykdom
eller hjertesvikt (428.1)

515

Postinflammatorisk lungefibroe
Lungecirrhose
Lungefibrose (atrofisk)
(konfluerende) (massiv)
(perialveolær) (peribronkial)
Indurasjon av lungen

ANDRE SYKDOMMER I ANDEDRETTSORGANENE
(510-519)
510

Empyem
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den infeksiøse organismen

510.0
510.9

Med fistel
Uten opplysning om fistel
Empyem (bryst) (lunge) (pleura)
Pyopneumotoraks
Pyotoraks
Pleuritt:
fibrinopurulent
purulent
septisk
seropurulent
suppurativ

Pleuritt
Ekskl.: Pleuritt med opplysning om
tuberkulose, aktiv sykdom
(012.0)
Uten opplysning om eksudat eller aktiv
tuberkulose
Lunge- eller pleuraadheranser
Kalk i pleura
Tørr pleuritt
Asbestinduserte pleuraforandringer
Pleurafortykkelse
Med eksudat og opplysning om annen
bakteriell årsak enn tuberkulose
Pleuritt:
pneumokokkstafylokokkstreptokokkmed eksudat andre spesifierte
bakterier unntatt
tuberkelbakterier
Andre spesifiserte former for eksudasjon
unntatt den tuberkuløse
Haemopneumo thorax
Haemothorax
Hydropneumothorax
Hydrothorax
Pleuraeksudat i.n.a.
Pleuritt med eksudat i.n.a.

kronisk
eller
uspesifisert

Annen alveolær og parietoalveolær lungesykdom
Alveolær proteinose
516.0
516.1* Idiopatisk pulmonal hemosiderose
(275•0t)
Brun indurasjon av lungen
Alveolær mikrolitiasis
516.2
Idiopatisk fibroserende alveolitt
516.3
Diffus (idiopatisk) (interstitiell)
lungefibrose
Hamman-Rich syndromet
Annet
516.8
I.n.a.
516.9

516
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517*

Lungesykdom i forbindelse med tilstander
klassifisert annet sted
517.0* Reumatoid lunge (714.8t)
Diffus interstitiell reumatoid lungesykdom
Reumatoid fibroserende alveolitt
517.1* Lungebetennelse ved reumatisk feber
(390t)
517.2* Lungeaffeksjon ved sclerosis systemica
progressiva (710•1t)
517.8* Annet
Lungeaffeksjon ved:
polymyositt ( 7 10.4t)
sarkoidose (135t)
Sjbgrens sykdom (710.4)
syfilis (095t)
lupus erythematosus disseminatus
(710.0t)
Pulmonal amyloidose (277.3t)
518
518.0

518.1

518.2
518.3

518.4

518.5

518.8

519
519.0

Andre lungesykdommer
Atelektase i.n.a.
Ekskl.: Medfødt atelektase (770.4)
Medfødt partiell atelektase
(770.5)
Tuberkuløs atelektase, aktiv
sykdom (011.8)
Interstitielt emfysem
Mediastinalt emfysem
Ekskl.: Hos foster eller nyfødt (770.2)
Postoperativt (subkutant) emfysem
(998.8)
Traumatisk emfysem (958.7)
Kompensatorisk emfysem
Pulmonal eosinofili
Eosinofil:
astma
pneumoni
Loefflers syndrom
Tropisk eosinofili
Akutt lungeødem i.n.a.
Ekskl.: Lungeødem:
akutt med opplysning om hjertesykdom eller hjertesvikt
(428.1)
kronisk eller uspesifisert
(514)
forårsaket av eksterne agens
(506-508)
Lungeinsuffisiens etter skade og
operasjon
Respiratorisk distressyndrom hos voksne
Lungeinsuffisiens etter:
sjokk
operasjon
traume
Sjokklunge
Andre lungesykdommer ikke nærmere spesifisert
Bronkolitiasis
Forkalkning i lungen
Pulmolitiasis

Andre sykdommer i åndedrettsorganene
Trakeostomi med funksjonssvikt
Blodning
Sepsis _f fra trakeostomi stoma
Obstruksjon av trakeostomipassasjen
Trakeo-osofageal fistel etter
trakeostomi
Ekskl.: Subkutant eller
mediastinalt emfysem etter
Pneumotoraks
trakeostomi
-

A

519.1

519.2
519.3

519.4

519.8
519.9

Andre sykdommer i trakea og bronchus ikke
spesifisert annet sted
Forkalkning
i bronkier
Stenose
Sår
Mediastinitt
Andre sykdommer i mediastinum ikke
spesifisert annet sted
Fibrose
(av) mediastinum
Hernie
Retraksjon
Sykdommer i liafragria
Diafragmatitt
Diafragmaparese/-paralyse
Ekskl.: Medfødt defekt i diafragma
(756.6)
Postoperativ diafragmaparese
(nervus phrenicus) (998.8)
Diafragma hernie (553.3)
Medfødt diafragma hernie (756.6)
Andre sykdommer i åndedrettsorganene ikke
spesifisert annet sted
Sykdom i åndedrettsorganene (kronisk)
i.n.a.
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Ix. SYKDOMMER I
FORDØYELSESORGANENE
SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG
KJEVENE (520-529)
520
520.0
520.1

520.2

520.3
520.4

520.5

520.6

520.7
520.8
520.9
521
521.0
521.1
521.2
521.3
521.4
521.5
521.6
521.7

Forstyrrelser i tennenes utvikling og
frembrudd
Tannagenesi
Hypodonti
Anodonti (total)
Overtallige tenner
Fronttannsområdet (inkl. mesiodens)
Premolarområdet
Molarområdet
I.n.a.
Unormal størrelse og form på tennene
Sammenvokste tenner
Tvillingtenner
Tuberculum occlusale
Dens in dente
Dens invaginatus
Emaljeperler
Makrodonti
Mikrodonti
Koniske tenner
Taurodonti
Tuberculum paramol are
Ekskl: Tuberculum Carabelli (anses som
normalt)
Emaljeopasiteter
Dental fluorose
Flekker av annen etiologi
Tanndannelsesanomalier
Aplasi og hypoplasi av sement
Dilaserasjon
Emaljehypoplasi (neonatal)
(postnatal) (prenatal)
Regional odontodysplasi
Turner tenner
Ekskl: Hutchinsons tenner ved medfødt
syfilis (090.5)
Emaljeopasiteter (520.3)
Arvelige anomalier i tannstrukturen, ikke
klassifisert annet sted
Amelogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Dentin dysplasi
Skalltenner
Unormalt tannfrembrudd
Natale tenner
Neonatale tenner
Prematurt frembrudd
Persisterende melketenner
Forsinket frembrudd
Partielt frembrudd
Retinerte tenner
Prematur felning av melketenner
I.n.a.
Ekskl.: Avvik i tennenes stilling
(524.3)
Eruptiopati
Andre forstyrrelser i tannutviklingen
Misfarging under tanndannelsen
I.n.a.
Sykdommer i tennenes hardvev
Tannkaries
Attritio dentium
Abrasio dentium
Erosio dentium
Patologisk tannresorbsjon
Ekstern
Intern
Hypersementose
Dentoalveolær ankylose
Posteruptiv misfarping
Ekskl: Avsetning pa tennene (523.6)

521.8
521.9

Andre sykdommer i tennenes hardvev
I.n.a.

522

Sykdommer i tannpulpa og det periapikale
vev
Pulpitt
Akutt
Kronisk
Pul panekrose
Pulpagangren
Pul padegenerasjon
Sekundært eller irregulært dentin
Akutt apikal periodontitt (utgående fra
pulpa)
Periapikal abscess uten gjennombrudd/
fistel
Dentoalveolær abscess
Kronisk apikal periodontitt
Inkl.: Apikalt eller periapikalt granulom
Periapikal abscess med gjennombrudd/
fistel til:
antrum
nesehulen
munnhulen
huden
i.n.a.
Rotcyste
Cyste:
periapikal/radikulær
residual
Ekskl: Lateral periodontal utviklingscyste (526)
I.n.a.

522.0
522.1
522.2
522.3
522.4
522.5
522.6
522.7

522.8

522.9
523
523.0

523.1
523.2
523.3

523.4
523.5
523.6
523.8

523.9
524

Sykdommer i tannkjøttet og det
periodontale vev
Akutt gingivitt
Ekskl: Akutt nekrotiserende ulcererende
gingivitt (101)
Gingivostomatitis herpetica
(054.2)
Kronisk gingivitt
Gingival retraksjon
Akutt periodontitt
Akutt marginal periodontitt
Periodontal abscess
Akutt perikoronitt
Ekskl.: Akutt apikal periodontitt (522.4)
Periapikal abscess (522.5, 522.7)
Kronisk periodontitt
Kronisk marginal periodontitt
Kronisk perikoronitt
Periodontose
Tannstein
Tannstein
Tannavsetninger (tobakk etc.)
Andre sykdommer i det periodontale vev
Gingival fibromatose og fibrose hyperplasier
Periodontale lesjoner pga. traumatisk
okklusjon
Gingival cyste
Kjempecelle epulis
Perifert granulom
Gingival leukoplaki
"Flabby ridge"
Protesehyperplasier (andre lokalisasjoner 528.9)
Fibroepitelial polypp (på gingiva)
I.n.a.
Anomalier i tann/kjeveregionen inkludert
malokklusjon
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524.0

524.1

524.2

524.3

524.4
524.5

524.6

524.8
524.9
525
525.0
525.1

Avvik i kjevenes størrelse
Maxillær makrognati
Mandibulær makrognati
Makrognati begge kjever
Maxil lær mikrognati
Mandibulær mikrognati
Mikrognati begge kjever
Ekskl.: Visse medfødte misdannelser av
skallen, ansiktet og kjevebein
bl.a. hemifacial atrofi/
hypertrofi (754.0)
Ensidig kondylhypoplasi/
hyperplasi (526.8)
Avvik i relasjonen mellom kjevene og
kraniebasis
Asymmetri
Mandibulær prognati
Maxil lær prognati
Mandibulær retrognati
Maxillær retrognati
Ekskl.: Visse medfødte misdannelser av
skallen, ansikt og kjevebein
bl.a. hemifacial atrofi/
hypertrofi(754.0).
Ensidig kondylhypoplasi/hyperplasi(526.8)
Pierre Robin syndrom (756.0)
Avvik i relasjonen mellom tannbuene
[alveolære avvik]
Distal okklusjon
Mesial okklusjon
Horisontalt overbitt
Vertikalt overbitt/dypt bitt
Åpent bitt
Kryssbitt
Saksebitt
Avvik i tennenes stilling [dentale avvik]
Trangstilling
Forskyvning, ektopi
Rotasjon
Diastema
Transposisjon
Malokklusjon i.n.a.
Dentofaciale funksjonsforstyrrelser
Tunge, leppe eller fingervaner
Ekskl.: Pusting gjennom munnen (784.9)
Trismus (781.0)
Bruksisme (306.8)
Kjeveleddslidelser
Myofascial ("pain") dysfunksjon syndrom
FMPD]
kjeveleddsdysfunksjonssyndromet
Ekskl: Leddsykdommer som ikke er spesifikke for kjeveleddet bl.a.:
reumatoid artritt (714.0)
osteoartrose (artrose) (715)
leddbrusklidelse/menisklidelse (718.0)
corpus librium (718.1)
kjeveleddsluksasjon,
spontan (718.2)
kjeveleddsluksasjon, residiverende (718.3)
kjeveleddsluksasjon,
traumatisk oppstått (830)
kontraktur (718.4)
kjeveleddsankylose (718.5)
kjeveleddsoverbelastning
(traumatisk oppstått) (848.1)
Andre lidelser i tann-/kjeveregionen
I.n.a.
Andre sykdommer i tennene og tannregionen
Edentatio acquisita [tannløs kjevel
Manglende tenner som følge av ulykke,
ekstraksjon eller lokal periodontal
sykdom

525.2
525.3
525.8
525.9
526
526.0

526.1

526.2
526.3
526.4

526.5

526.8

526.9
527
527.0
527.1
527.2
527.3
527.4
527.5
527.6

527.7

Atrofi av processus alveolaris edentatii
Processus alveolaris irregularis
Radix relicta
Annet
I.n.a.
Sykdommer i kjevene
Odontogene utviklingscyster
Cyste:
frembrudds
primordial
keratofollikulær
lateral periodontal
Ekskl: Rotcyste (522.8)
Fissurale cyster i kjevene
Cyste:
globulomaxillær
median palatinal
nasopalatinal/canalis incisivus
papilla palatina
Cysteliknende tilstander i kjevene
Aneurysmatisk beincyste
Hemoragisk /traumatisk beincyste
Sentralt kjempecellegranulom (reparativt)
Ekskl: Perifert kjempecellegranulom
(523.8)
Kjevebetennelser
Osteitt
Osteomyelitt
Periostitt
Sekvester
Alveolitt i kjeven
Alveolær osteitt
"Dry socket"
Alveolitis sicca
Andre sykdommer i kjevene
Osteoradionekrose
Torus mandibularis
Torus palatinus
Eksostose
Kjerubisme
Fibrøs dysplasi
Latent beincyste
Statisk beinkavitet (stafne)
Ensidig kondylhyperplasi av mandibel
Ensidig kondylhypoplasi av mandibel
I.n.a.

Sykdommer i spyttkjertlene
At
Hypertrofi
Sialoadenitt
Ekskl: Kusma (072.9)
Sarkoidose (135)
Abscess
Fistel
Ekskl: Medfødt spyttkjertelfistel (750.2)
Spyttstein
Stein i spyttkjertel eller
spyttkjertel gang
Mukocele
Mukos extravasalcyste i spyttkjertel
Mukos retensjoncyste i spyttkjertel
Ranula
Spyttsekresjonsforstyrrelser
Hyposekresjon
Xerostomi
Ptyalisme

123

527.8

527.9
528
528.0

528.1
528.2

528.3
528.4

528.5

528.6

528.7

528.8

Annet
Benign lymfoepitelial lesion i
spyttkjertel
Sialektase
Sialose
Stenose av spyttkjertelgang
Striktur av spyttkjertelgang
Ekskl.: Keratoconjunctivitis sicca
(370.3)
Sjogrens sykdom (710.2)
I.n.a.

Sykdommer i munnhulens bløtvev, unntatt
de som er spesifikke for tannkjøttet oq
tungen
Stomatitt
Stomatitt:
i.n.a.
ulcerøs
vesi kulær
Mukositt
Ekskl: Aftos stomatitt (528.2)
Akutt, nekrotisererende,
ulcererende stomatitt (101)
Gangrenøs stomatitt (528.1)
Herpes stomatitt (054.2)
Cancrum oris
Gangrenøs stomatitt
Noma
Aftos stomatitt
Residiverende after
Stomatitis herpetiformis
Periadenitis mucosa necrotica
Flegmone og abscess
Inkl.: Munngulvsflegmone
Cyster
Cyste i munnen:
epidermoid
dermoid
nasolabial/nasoalveolær
lymfoepitelial
Ekskl.: Fissurale cyster i kjevene (526.1)
Leppesykdommer
Cheilitt:
i.n.a.
munnvik
Cheilodyni
Cheilose
Ekskl: Cheilitt som skyldes bestråling
(629.8)
Medfødte misdannelser av leppe
munnen (744.8)
Frenulum anomale (750.2)
Leukoplakia oris
Ekskl: Leukokeratosis nicotina palati
(528.7)
Gingival leukoplaki
(523.8)
Andre sykdommer i slimhinnen inkludert
tungen
Enytroplaki
Leukoedema
Leukokeratosis nicotina palati
Fokal epitelial hyperplasi
Andre definerte keratiniseringsforstyrrel ser
Ekskl: Hvitvortet nevus (750.2)
Submukos fibrose i munnen inkludert
tungen

528.9

529
529.0

529.1
529.2
529.3
529.4
529.5
529.6
529.8

529.9

Annet
Protesehyperpl asier
Ekskl.:
Gingiva
(523.8)
Protesestomatitt
Ekskl.:
Candidiasis (112.0)
Papillomatos hyperplasi i ganen
Kinn og leppebiting
Pyogent granulom
Eosinofilt granulom
Melanoplaki
Fistel
Protesegnag, decubitus, ulcerasjon
Annet
Ekskl.: Fordyce tilstand (750.2)
Frenulum anomale (750.2)
Halitose (784.9)
Peroperativ aksidentell antrums.
perforasjon (998.2)
Tannrot dislosert til antrum
(998.4)
Persisterende postoperativ oroantral fistel (998.6)
Sårskade av munnhulens bløtvev
(873.6 og 873.7)
Oro-antral fistel (473.0)
Sykdommer og andre tilstander i tungen
Ekskl.: Medfødte misdannelser (750.0 og
750.1)
Glossitt
Tungeabscess
Ulcerasjon
Ekskl.: Sårskade (873.6 og 873.7)
Lingua geographica
Benign migrerende glossitt
Median romboid glossitt
Hypertrofi av tungens papiller
Lingua villosa nigra
Atrofi av tungens papiller
Lingua plicata
Ekskl: Medfødt fissur på tungen (750.1)
Glossodyni
Glossopyrose
Ekskl.: Forandret følelse (782.0)
Andre tilstander i tungen
Atrofi
Hypertrofi
Forstørrelse
Ekskl: Tungebånd og andre medfødte
misdannelser i tungen (750)
Forstyrrelse i smak (781.1)
I.n.a.

SYKDOMMER I SPISERORET, MAGESEKKEN OG
TOLVFINGERTARMEN (530-537)
Sykdommer i spiserøret
Ekskl: Oesophagusvaricer (456.0, 456.1)
530.0 Funksjonsforstyrrelser
Achalasia (av cardia)
Kardiospasme
Ekskl: Medfødt kardiospasme (750.7)
Osofagitt
530.1
Abscess i oesophagus
I.n.a.
Toksisk
visofagitt
Peptisk
Postoperativ
RefluxTuberkulos* (017.8t)
Oesophagus reflux
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere årsaken, dersom den er et kjemisk
stoff
530
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530.2

Sår i spiserøret
På grunn av:
soppinfeksjon
peptisk irritasjon
aspirin
kjemikalier
medikamenter
Bruk om ønskelig E-kode til
identifisere årsaken, dersom den er et kjemisk stoff eller medikament
Striktur og stenose i spiserøret
Kompresjon av oesophagus
Passasjehindring i oesophagus
Ekskl: Medfødt striktur i oesophagus
(750.3)
Perforasjon av spiserøret
Ruptur av oesophagus
Ekskl: Traumatisk perforasjon av
oesophagus (862, 874.4)
Funksjonsforstyrrelser i spiserøret
Korketrekkeroesophagus
Diffuse osofageale spasmer
Oesophagusspasmer
Ekskl: Kardiospasme (530.0)
Divertikkel i oesophagus, ervervet
Oesophaguslomme, ervervet
Ekskl: Medfødt divertikkel i oesophagus
(750.4)
Mallory-Weiss syndrom
Andre tilstander i spiserøret
Barretts oesophagus
Blødning i oesophagus
I.n.a.

534

Gastrojejunalt sår
[Se inndelingen under 531]
inkl: Anastomotisk
Gastrokolisk
Gastroinestinalt
sår (peptisk)
eller
Gastrojejunalt
erosjon
dejunalt
Marginalt
Stomalt
Ekskl: Primært sår i tynntarm (569.8)

535
535.0

Gastritt og duodenitt
Akutt gastritt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere blødning (578)
Atrofisk gastritt
Kronisk (atrofisk) gastritt
Hypertrofisk mucosa
Alkoholisk gastritt
Annen gastritt
Gastritis superficialis
Gastritt og gastroduodenitt i.n.a.
Duodenitt

a

530.3

530.4

530.5

530.6

530.7
530.8
530.9
531

532

533

Magesår
Følgende inndeling på 4. siffer skal
brukes for denne og de følgende tre
3-sifferkategorier (531-534):
.0 Akutt med blødning
. 1 Akutt med perforasjon
. 2 Akutt med blødning og perforasjon
.3 Akutt uten opplysning om blødning
eller perforasjon
.4 Kronisk eller uspesifisert med
blødning
.5 Kronisk eller uspesifisert med
perforasjon
.6 Kronisk eller uspesifisert med
blødning og perforasjon
.7 Kronisk uten opplysning om blødning
eller perforasjon
.8 Med stenose
.9 Uspesifisert om akutt eller kronisk,
uten opplysning om blødning eller
perforasjon
Erosio (acuta) ventriculi
Inkl:
Ulcus (pepticum) pylori
Ulcus (pepticum) ventriculi
Ekskl: Peptisk sar i.n.a. (533)
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere medikamentet dersom årsaken er
medikamentell
Tolvfingertarmsår
FSe inndelingen under 5311
Inkl: Erosio (acuta) duodeni
Ulcus (pepticum) duodeni
Ulcus (pepticum) postpyloricum
Ekskl: Peptisk sår i.n.a. (533)
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere medikamentet dersom årsaken er
medikamentell
Peptisk sår i.n.a.
[Se inndelingen under 531]
Inkl: Gastroduodenalt sår i.n.a.
Peptisk sår i.n.a.

535.1
535.2
535.3
535.4
535.5
535.6
536
536.0
536.1
536.2

536.8

536.9

537
537.0
537.1
537.2
537.3
537.4
537.5
537.6

537.8

537.9

Funksjonsforstyrrelser i magesekken
Ekskl: Funksjonsforstyrrelser spesifisert
som psykogene (306.4)
Aklorhydri
Akutt ventrikkeldilatasjon
Akutt ventrikkelretensjon
Vanemessig oppkasting
Sykliske brekninger hos barn
Persisterende oppkasting[ikke ved
svangerskap]
Ekskl: Hyperemesis gravidarum (643)
Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser
i magesekken
Achylia gastrica
Timeglassventrikkel
Hyperaciditet
Hyperklorhydri
Hypoklorhydri
I.n.a.
Funksjonell gastrointestinal
irritasjon/forstyrrelse
Andre sykdommer i magesekk og
tolvfingertarm
Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne
Ekskl: Medfødt og infantil pylorusstenose
(750.5)
Diverticulum ventriculi
Ekskl: Medfødt dirverticulum ventriculi
(750.7)
Stenosis duodeni
Annen passasjehindring i duodenum
Fistula gastrointestinalis
Gastrokolisk fistel
Gastrojejunokolisk fistel
Gastroptose
Timeglassventrikkel
Ekskl: Medfødt timeglassventrikkel
(750.7)
Timeglasskontraksjon av
ventrikkel (536.8)
Annet
Intestinal metaplasi av
ventrikkelslimhinnen
Ekskl: Divertikler i duodenum (562.0)
Gastrointestinal blødning (578)
I.n.a.

125
BLINDTARMBETENNELSE (540-543)
540
540.0

551.3

Akutt appendicitt
Med generalisert peritonitt
Appendicitt (akutt) med:
perforasjon
peritonitt (generalisert)
ruptur
Cokitt (akutt) med:
perforasjon
peritonitt (generalisert)
ruptur
Ruptur av appendix
Med peritoneal abscess
Abscess i appendix
Uten opplysning om peritonitt
Akutt appendicitt uten opplysning on
perforasjon, peritonitt eller ruptur
Akutt cokitt uten opplysning om
perforasjon, peritonitt eller ruptur

551.8

541

Appendicitt i.n.a.

552.2

542

Kronisk appendicitt
Residiverende appendicitt

543

Andre sykdommer i blindtarmen
Blindtarm-:
kolikk
konkrement
fistel
divertikkel
hyperplasi
intussusepsjon
mukocele
fekal stein

540.1
540.9

551.9

552
552.0

552.1

552.3

552.8

552.9

BUKBROKK (550-553)
Inkl:

550

550.0
550.1

550.9

551
551.0
551.1
551.2

Ervervet
To
Medfødt
(med unntak av
diafragmatisk
eller hiatalt)
Resi diverende
Ensidig

553
brokk

Lyskebrokk
Inkl:
Bubonocele
Skrotalt hernie
I.n.a.
Direkte
inguinalt
Dobbelt
hernie
Indirekte
Inguinalt hernie med gangren
Inguinalt hernie med passasjehindring
uten opplysning om gangren
Inguinalt hernie med opplysning om
inkarserasjon, irreponibilitet eller
strangulasjon
Inguinalt hernie uten opplysning on
passasjehindring eller gangren
Annet bukbrokk med gangren
Femoralt hernie med gangren
Umbilikalt hernie med gangren
Umbilikalt hernie som definert i 553.1
dersom spesifisert som gangrenost
Ventralt hernie med gangren
Ventralt hernie som definert i 553.2
dersom spesifisert som gangreust

553.0
553.1

553.2
553.3

553.8

553.9

Diafragmahernie med gangren
Diafragmahernie som definert i 553.3
dersom spesifisert som gangremost
Bukbrokk med gangren
Enhver tilstand i 553.8 dersom spesifisert som gangrenøs
Bukbrokk i.n.a. med gangren
Enhver tilstand i 553.9 dersom spesifisert som gangrenøs
Annet inneklemt bukbrokk uten opplysning
om gangren
Ekskl: Med opplysning om gangren (551)
Femoralt hernie med passasjehindring
Femoralt hernie spesifisert som
inkarsereq, irreponibelt, strangulert
eller som arsak til passasjehindring
Umbilikalt hernie med passasjehindring
Umbilikalt hernie som definert i 553.1
dersom spesifisert som inkarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
årsak til passasjehindring
Ventralt hernie med passasjehindring
Ventralt hernie som definert i 553.2
dersom spesifisert som inkarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
årsak til passasjehindring
Diafragmahernie med passasjehindring
Diafragmahernie som definert i 553.3
dersom spesifisert som inkarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
årsak til passasjehindring
Annet spesifisert bukbrokk med
passasjehindring
Enhver tilstand i 553.8 dersom spesififisert som inkarserert t irreponibel,
strangulert eller som arsak til
passasjehindring
Bukbrokk i.n.a. med passasjehindring
Enhver tilstand i 553.9 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibel,
strangulert eller som årsak til
passasjehindring
Annet bukbrokk uten opplysning om
passasjehindring eller gangren
Ekskl: De opplistede tilstander med
opplysning om:
gangren (551)
passasjehindring (552)
Femoralt hernie
Umbilikalt hernie
Paraumbilikalt hernie
Ekskl.: Omfalocele (756.7)
Exomphalos (756.7)
Ventralt hernie
Epigastrisk hernie
Diafragmahernie
Hiatus hernie
Paraosofagealt hernie
Ekskl: Medfødt:
diafragma (756.60
hernie
hiatus (750.6)
Annet spesifisert bukbrokk
Lumbalt
Obturator
Pudenalt
hernie
Retroperitonealt
Ischiadisk
Andre spesifiserte abdominale hernier
Ekskl: Vaginalt enterocele (618.6)
Bukbrokk i.n.a.
Enterocele
Epiplocele
I.n.a.
hernie
Interstitielt
Intestinalt
Intraabdominalt
Ruptur (ikke traumatisk)
Sarkoepiplocele

1,6

IKKE-INFEKSIOS ENTERITT OG COLITT
(555-558)
555
555.0

Regional enteritt
Inkl: Crohns sykdom
Tynntarm
Regionar\
TerminaLi
ileitt
Regional enteritt eller Crohns sykdo

555.1

duodenum
ileum
jejunum
Tykktarm
Granu1omato5A
Regional
jkolitt
Regional enteritt eller Crohns sykdo ,

555.2
555.9

tykktarm
endetarm
Tynn- og tykktarm
I.n.a.
Crohns sykdom i.n.a.
Regional enteritt i.n.a.

556
556.0
556.1
556.2
557
557.0

557.1

557.9

553

Proktokolitt
Uspesifikk proktokolitt
Ulcer-in kolitt
Ulcerøs proktitt
Pseudopolyposis coli
Toksisk megacolon
Vaskulære sykdommer i tarmen
Ekskl: Nekrotiserende enterokolitt hos
nyfødte (7 7 7.5)
Akutt vaskulær sykdom
Akutt:
hemoragisk enterokolitt
ischemisk kolitt
ischemisk enteritt
ischemisk enterokolitt
massiv nekrose i tarm
Emboli i arteria mesenterica
Fulminant enterokolitt
Hemoragisk nekrose i tarm
Gangrenøs tarm
Infarkt i tarm
Mesenterielt infarkt
Terminal hemoragisk enteropati
Trombose i arteria mesenterica
Kronisk vaskulær sykom
Kronisk ischemisk:
kol itt
enteritt
enterokolitt
Ischemisk striktur av tarm
Mesenteriell angina
Mesenteriell vaskulær insuffisiens
I.n.a.
Ischemisk:
kolitt i.n.a.
enterokolitt i.n.a.

Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og
kolitt
Kolitt
Diar6
Enteritt
Enterokolitt
Gastroenteritt
Ileitt
Jejunitt
Sigmoiditt
når spesifisert som allergisk, dietetisk,
ikke-infeksios eller toksisk samt uspesifisert i land hvor tilstandene kan antas
å være av ikke-infeksiøs opprinnelse
Ekskl.: Kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:
infeksiøs (009.0, 009.2)
uspesifisert i land der det kan
antas at tilstandene er av infeksiøs opprinnelse (009.1,
009.3)
funksjonell diaré (564.5)
psykogen diaré (306.4)

MDRE SYKDOMMER I TARMENE OG BUKHINNEN
(560-669)
560

560.0
560.1

560.2

560.3

560.8
560.9

562

562.0

Passasjehindring i tarmen uten opplysnirg
om brokk
Ekskl: Inguinalt hernie med
passasjehindring (550.1)
Passasjehindring i tarm som følgE
av brokk (552)
Mesenterial:
emboli (557.0)
infarkt (557.0)
trombose (557.0)
Neonatal passasjehindring i tarm
(777)
Invaginasjon av tynntarm eller tykktarm
Intussusepsjon (tarm) (colon) (rectum)
Ekskl: Intussusepsjon i appendix (543)
Paralytisk ileus
Ileus (i tynntarm) (i tykktarm) (i
colon)
Paralyse av tynntarm eller tykktarm
Tarmslyng
Volvolus coli
Strangulasjon av tynntarm eller
tykktarm
Tilstopning pga. tarminnhold
Fekal stein
Obstipasjonsileus
Impactio coli
Gal lesteinsileus
Annen passasjehindring i tarmen
Adheranseileus
Passasjehindring i tarmen i.n.a.
Enterostenose
Okklusjon av tynntarm eller tykktarn
Stenose av tynntarm eller tykktarm
Striktur i tynntarm eller tykktarm
Ekskl: Medfødt striktur eller stenose i
tynntarm (751.1, 751.2)
Ischemisk striktur av tynntarm
(557.1)
Postoperativ intestinal
obstruksjon i.n.a. (997.4)
Tarmdivertikler
Ekskl: Medfødt divertikkel i colon
(751.5)
Meckels divertikkel (751.0)
Tynntarmsdivertikulitt
Divertikulose i:
duodenum
jejunum

127
562.1
562.2
562.3
562.4

564

564.0

564.1

564.2

564.3
564.4
564.5
564.6
564.7

564.8
564.9

Tykktarmsdivertikulitt i.n.a.
Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon
Tykktarmsdivertikulitt med ileus/
subileus
Divertikulose
I.n.a.
Tykktarm
Colon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere ledsagende blødning (578) eller
peritonitt (567)
Funksjonsforstyrrelser i tarmene i.n.a.
Ekskl: Funksjonelle forstyrrelser i
ventrikkel (536)
Når spesifisert som psykogene
(306.4)
Obstipasjon
Akutt
Kroniskj
obstipasjon
Obstipasjon med/uten inkontinens
Irritabel colon
Enterospasme
Spastisk colon
Colitis mucosae
Postgastrektomisyndromet
Dumpingsyndromet
Postvagotomi syndromet
Gallereflux
Ekskl: Postgastrojejunostomi sår (534)
Oppkast etter magetarmoperasjoner
Andre postoperative
funksjonsforstyrrelser
Diaré etter mage-tarmoperasjon
Diaré
Ekskl: Psykogen diaré (306.4)
Anal spasmer
Proctalgia fugax
Megacolon
Colondilatasjon
Megacolon:
medfødt (751.3) (Hirschprung)
toksisk (556)
Annet
Atoni av tykktarm
Ekskl: Malabsorpsjon (579)
I.n.a.

A

Peritonitt
Ekskl: Benign paroksysmal
(277.3)
Kronisk proliferativ
(567.8)
Bekkenet hos kvinner
(614.5, 614.7)
(med) (i)
Periodisk familiær
perito(277.3)
nitt
Puerperal (670)
Appendicitt
(540.0, 540.1)
Ektopisk og
mol asvangerskap
(639.0)
Peritonitt med
eller som
folge av:
abort (634-638
med 4. siffer
.0, 639.0)
567.0* Peritonitt ved infeksiøs sykdom
klassifisert annet sted
Gonokokk- (098 •8t)
Syfilitisk (095t)peritonitt
Tuberkulos (014t)
Pneumokokkperitonit
567.1
Annen suppurativ peritonitt
567.2
Abscess (i):
abdomen
mesenteriet
omen tet
peritoneum
retrocelkalt
retroperitonealt
subdiafragmatisk
subhepatisk
subfrenisk
Generell
(med) (i)
peritonitt
Mannens bekken
(akutt)
Subfrenisk
Suppurativ
Annen peritonitt
567.8
Kronisk proliferativ peritonitt
Fettnekrose i peritoneum
Mesenterial forsåpning
Peritonitt som skyldes:
galle
urin

567

I

Ekskl: Peritonitt (postoperativ):

565
565.0
565.1

Analfissur og analfistel
Analfissur (ikke traumatisk)
Analfistel
Rectumfi stel

566

Perianal og periproktal abscess
Flegmone i anus eller rectum
Abscessus ad anum
Perirektal abscess eller cellulitt

toksisk (998.7)
som skyldes talkum (998.7)

567.9

I.n.a.

568
568.0

Andre sykdommer i bukhinnen
Adheranser i bukhinnen
Adheranser i:
abdomen
diafragma
tarm
mannens bekken
mesenteriet
oment
ventrikkel
Ekskl: Adheranser:
kvinnens bekken (614.6)
med passasjehindring i tarm
(560.8)
Annet
I.n.a.

568.8
568.9
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569
569.0
569.1

Andre sykdommer i tarmene
Polypp i anus og rectum
Rectumprolaps
Proccidentia internaA
_1 prolaps
Rectumslimhinne
569.2
Stenose av anus og rectum
Striktur i anus (sfinkter)
569.3
Blødning i anus og rectum
Analprolaps
569.4
Analkanal
Analslimhinnef
prolaps
569.5
Andre sykdommer i anus og rectum
Sår i anus (sfinkter) eller
rectum (sfinkter)
Ekskl: Rectumfistel til:
hud (565.1)
indre organer - se alfabetisk
indeks
Hemorroider (455)
Inkontinens av sphincter ani
(787.6)
Tarmabscess
569.6
Ekskl: Abscess i blindtarm (540.9)
Kolostomi eller enterostomisvikt
569.7
569.8
Annet
Perikolitt
Perisiroiditt
Colonsar
Visceroptose
Ekskl: Gangren i tarm, mesenterium eller
oment (557.0)
Blødning i tarm i.n.a. (578.9)
569.9 I.n.a.

571.6
571.8
571.9

Biliær cirrhose
Kronisk non-suppurativ destruktiv
kolangitt
Annen kronisk ikke-alkoholisk leversykdom
Kronisk gul leveratrofi
Fettlever uten opplysning om alkohol
Kronisk leversykdom i.n.a. uten opplysning om alkohol

"k

SYKDOMMER I LEVEREN, GALLEVEIENE OG
BUKSPYTTKJERTELEN (570-579)
570

Akutt og subakutt levernekrose
Akutt leversvikt
Akutt eller subakutt hepatitt, ikke
spesifisert som infeksiøs
Levernekrose (akutt) (subakutt)
(diffus) (massiv)
Gul atrofi (av lever) (akutt)
(subakutt)
Ekskl: De angitte tilstander som følge
av:
abort (634-638) med 4. siffer
.7, 639.8)
ektopisk svangerskap (639.8),
svangerskap, fødsel eller
puerperium (646.7)
Icterus gravis hos nyfødte (773)
Postoperativ (997.4)
Serum hepatitt (070, E875)
Virushepatitt (070)
Neonatal hepatitt (774.4)

572
572.0
572.1
572.2
572.3
572.4
572.8

Annen leversykdom
Ekskl: Amyloid leverdegenerasjon (277.3)
Medfødte levercyster (751.6)
Glykogen leverinfiltrasjon
(271.0)
Hepatomegali i.n.a. (789.1)
Portveneobstruksjon (452)
Kronisk passiv leverstuvning
573.0
573.1* Hepatitt ved virussykdom klassifisert
annet sted
Coxsackie (074.8t)
Cytomegalt inkl usjonsviru
(078.5t)
Infeksiøs mononukleose
1iepatitt
(075t)
Kusma (072.7t)
Virus (070t)
Gul feber (060t)
573.2* Hepatitt ved annen infeksjonssykdom
klassifisert annet sted
Malaria (084.9t)
Syfilis:
hepatitt
sekundær (091.6t)
tertiær (095t)
Toxoplasmose (130t)
Hepatitt i.n.a.
573.3
Toksisk (ikke-infeksios) hepatitt
Leverinfarkt
573.4
Levercyste
573.5
573.8
Annet
Hepatoptose
573.9
I.n.a.
573

574
571
571.0
571.1
571.2
571.3
571.4

571.5

Kronisk leversykdom og cirrhose
Alkoholisk fettlever
Akutt alkoholisk hepatitt
Alkoholisk levercirrhose
Laknecs cirrhose
Alkoholisk leverskade i.n.a.
Kronisk hepatitt
Kronisk hepatitt:
i.n.a.
aktiv
persisterende
Residiverende hepatitt
Levercirrhose uten opplysning om alkohol
I.n.a.
Kryptogen
Makronodulær
levercirrhose
Mikronodulær
Postnekrotisk
Portal cirrhose

Leverabscess og sekvele etter kronisk
leversykdom
Leverabscess
Ekskl: Leverabscess som skyldes amber
(006.3)
Portal pyemi
Flebitt i vena porta
Pylephlebitis
Coma hepaticum
Portal hypertensjon
Hepatorenalt syndrom
Ekskl: Postoperativ (997.4)
Annet sekvele etter kronisk leversykdom

574.0

574.1

574.2

Gallestein
Cholelithiasis
Stein i galleblæren med akutt
kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.2 med akutt
kolecystitt
Stein i galleblæren med annen
kolecystitt
Kolecystitt med cholelithiasis i.n.a.
Enhver tilstand nevnt i 574.2 med
kolecystitt (kronisk)
Stein i galleblæren uten opplysning om
kolecystitt
Gallestein i.n.a.
Gallekolikk i.n.a.
Stein i ductus cysticus
Cholelithiasis i.n.a.
Galleblærekolikk (residiverende)
Innkilt gallestein

129
574.3
574.4
574.5

575
575.0

575.1

575.2

575.3
575.4
575.5
575.6
575.8

575.9
576

576.0
576.1

576.2

576.3
576.4
576.5

Stein i gallegang med akutt kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.5 med akutt
kolecystitt
Stein i gallegang med annen kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.5 med
kolecystitt (kronisk)
Stein i gallegang uten opplysning om
kolecystitt
Stein i:
gallegang
ductus choledochus
ductus hepaticus
Choledocholithiasis
Leverkolikk (residiverende)
Leverstein
Andre sykdommer i galleblæren
Akutt kolecystitt
Abscess i galleblæren
Angiokolecystitt I
uten opplysning
Emfysematos kolecystittI
Gangrenøs kolecystitt
om stein
Suppurativ kolecystitt
Galleblære empyem
Galleblære gangren
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
Annen kolecystitt
Kolecystitt i.n.a. uten opplysning om
stein
Kronisk kolecystitt uten opplysning om
stein
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
Passasjehin ring i galleblæren
Okklusjon
av ductus cysticus eller
Stenose
galleblære uten oppStriktur Jlysning om stein
Ekskl: Med c olelithiasis (574)
Mukocele i galleblæren
Perforasjon av galleblæren
Ruptur av ductus cysticus eller
galleblære
Galleblærefistel
Kolecystoduodenal fistel
Kolesterolose
Annet
Adheranser
Atrofi
(av) (i) ductus
Cyster
cysticus eller
Hypertrofi
galleblære
Manglende funksjon
Sår
Ekskl: Ikke synlig galleblære (793.3)
I.n.a.
Andre sykdommer i galleveiene
Ekskl: De nevnte tilstander, om de
innbefatter:
ductus cysticus:
ductus cysticus (575)
galleblæren (575)
Postkolecystektomi syndromet
Kolangitt
I.n.a.
Oppstigende
Primær
Residiverende
kolangitt
Skleroserende
Sekundær
Steno serende
Suppurativ
Passasjehindring i gallegang
Okklusjon
i gallegang uten opplysning
Stenose
Striktur j om stein
Ekskl: Med holelithiasis (574)
Perforasjon av gallegang
Ruptur av gallegang
Gallegangsfistel
Koledokoduodenal fistel
Spasme i sphincter Oddi

576.8

576.9
577
577.0

577.1

577.2
577.3
577.8

577.9

Annet
Adheranser
Atrofi
Cyste
Hypertrofi
Sar
I.n.a.

i gallegang

Sykdommer i bukspyttkjertelen
Akutt pankreatitt
Ekskl.: Pankreasabscess (577.3)
I.n.a.
Kusma* (072.3t)
Akutt (residiverende)
Hemoragisk
pankreatitt
Subakutt
Suppurativ
Akutt
Infeksiøs
Pankreasnekrose
Kronisk pankreatitt
kronisk
I.n.a.
pankreatitt
Infeksiøs)
Residiverende pankreatitt
Cyste og pseudocyste i pankreas
Abscess i pankreas
Andre sykdommer i pankreas
Atrofi
i pankreas
Stein
Cirrhose
Fibrose
Pankreas4nfantilisme
nekrose i
I.n.a.
pankreas
Aseptisk
FettEkskl: Cys isk pankreasfibrose (277.0)
Insulom (211.7)
Steatorrhoea pancreatica (579.4)
I.n.a.

Gastrointestinal blødning
Ekskl: Med opplysning om ulcus duodeni,
ulcus ventriculi, ulcus
gastrojejunale eller ulcus
pepticum (531-534)
Hematemese
578.0
Melena
578.1
Ekskl: Melena hos nyfødte (772.4, 777.3)
578.9Mage-/tarmblødning i.n.a.
Ventrikkelblødning
Tarmblødning

578

579
579.0

579.1

579.2
579.3

579.4
579.8

579.9

Intestinal malabsorbsjon
Uliaki
Glutenenteropati
Idiopatisk steator6
Ikke-tropisk sprue
Tropisk sprue
I.n.a. -\
Tropiskj
sprue
Tropisk steator6
"Blind loop" syndromet
Postoperativt "blind loop" syndrom
Annen og uspesifisert postoperativ
absorbsjonsforstyrrelse
Hypoglykemi etter gastrointestinal
operasjon
Malabsorbsjon etter gastrointestinal
operasjon
Pankreas steator6
Annet
Malabsorbsjon av:
lipider i.n.a.
karbohydrater i.n.a.
proteiner i.n.a.
Proteintapende enteropati
Kumelkintoleranse i.n.a.
I.n.a.
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X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE

583

NEFRITT OG NEFROSE (580-589)
Ekskl.: Nyresykdom med hypertensjon
(403)
580
580.0
580.4
580.8
580.9
581
581.0
581.1
581.2

581.3

581.8

581.9

582
582.0
582.1
582.2

582.4
582.8

582.9

Akutt glomerulonefritt
Inkl.: Akutt nefritt
Proliferativ type
Akutt (diffus) proliferativ
glomerulonefritt
Raskt progredierende type
Akutt nefritt med nekrotiserende
glomerulitt
Med annen spesifisert nyreskade
I.n.a.
Nefrotisk syndrom
Proliferativ type
Membranos type
Idiopatisk membranos glomerulær
sykdom
Membranoproliferativ type
Nefrotisk syndrom av type:
persisterende/
hypokomplementemisk
lobulær
glomerulonefritt
mesangiokapil lær
blandet membranes og
prol iferativ
Type med minimale forandringer
Lipoid nefrose
Minimale forandringer:
glomerulær sykdom
glomerulitt
nefrotisk syndrom
Med annen spesifisert nyreskade
Hemoragisk nefrosonefritt*
(078.6t)
Nefrotisk syndrom ved:
amyloidose* (277.3t)
diabetes mellitus* (250.3t)
febris hamorrhagica per
artropodes* (078•6t)
malaria* (084.9t)
lupus erythematosus
disseminatus* (710.0t)
I.n.a.
Nefrose i.n.a.
Kronisk glomerulonefritt
Inkl.: Kronisk nefritt
Proliferativ type
Kronisk (diffus) proliferativ
glomerulonefritt
Membranes type
Kronisk membranes glomerulonefritt
Nembranoproliferativ type
Kronisk glomerulonefritt:
persisterende hypokomplementemisk
lobulær
membranoproliferativ
mesangiokapil lær
blandet membranes og proliferativ
Hurtig progredierende type
Kronisk nefritt med nekrotiserende
glomerulitt
Med annen spesifisert nyreskade
Kronisk nefritt ved:
amyloidose* (277.3t)
lupus erythematosus
disseminatus* (710.0t)
I.n.a.

583.0

583.1

583.2

583.4

583.6

583.7
583.8

583.9

Nefritt og nefropati uten opplysning om
akutt eller kronisk
Inkl.: "Nyresykdom" uten opplysning om
akutt eller kronisk, men med
opplysning om patologi eller
årsak
Proliferativ type
Proliferativ:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
proliferativ nefropati i.n.a.
Membranes type
Membranes:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
membranes nefropati i.n.a.
Membranoproliferativ type
Membranoproliferativ:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
nefropati i.n.a.
Nefritt i.n.a. med:
persisterende
hypokomplementemisk
glomerulonefritt
lobulær
mesangiokapillær
blandet membranes og
proliferativ
Hurtig progredierende type
Nekrotiserende eller hurtig
progredierende:
glomerulitt i.n.a.
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
nefropati i.n.a.
Nefritt med nekrotiserende glomerulitt
Med kortikal nekrose
med kortikal
Nefritt i.n.a. -‘
nekrose
Nefropati i.n.aJ
Renal kortikal nekrose i.n.a.
Med medullær nekrose
med [papillær]
Nefritt i.n.a. -(
nekrose
Nefropati
Med annen spesifisert nyreskade
med interstitiell
Glomerulitt
Glomerulonefritt nefritt med årsak
klassifisert annet
Nefritt
sted:
Nefropati
Nyresykdom
J amyloidose*
(277.3t)
diabetes
mellitus* (250.3t)
gonokokkinfeksjon*
(098.1t)
arthritis
urica* (274.1t)
lupus erythenatosus
disseminatus*
(710.0t)
syfilis* (095t)
tuberkulose*
(016.0t)
Med uspesifisert ny eskade
Glomerulitt
i.n.a.
Glomerulonefritt
Nefritt
Nefropati
Ekskl.: Nefropati som folge av
svangerskap, fødsel eller
puerperium (642, 646.2)
Nyresykdom i.n.a. uten
opplysning om årsak (593.9)
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584

584.5

584.6
584.7
584.8
584.9
585

586

Akutt nyresvikt
Ekskl.: Akutt nyresvikt som ledsager:
abort (634-638 med fjerde
siffer .3, 639.3)
ektopisk og molasvangerskap
(639.3)
Etter fødsel og forløsning
(669.3)
Postoperativ (997.5)
Med tubulær nekrose
Nyresvikt med (akutt) tubulær nekrose
Tubulær nekrose:
i.n.a.
akutt
Med kortikal nekrose
Med medullær[papillær]nekrose
Med annen spesifisert nyreskade
I.n.a.

Kronisk nyresvikt
Kronisk uremi
Uremi:
neuropatit (357.4*)
perikardittt (420.0*)
Ekskl.: Med tilstander i 401 (403)
Nyresvikt i.n.a.
Uremi i.n.a.
Ekskl.: Nyresvikt i.n.a. som ledsager:
abort (634-638 med fjerde
siffer .3, 639.3)
ektopisk og molasvangerskap
(639.3)
Etter fødsel og forlosning
(669.3)
Postoperativ nyresvikt (997.5)
Uremi:
extrarenal (788.9)
prerenal (788.9)
Med tilstander i 401 (403)

587

Skrumpnyre
Nyreatrofi
Renal sklerose
Ekskl.: Nefrosklerose (arteriolær)
(arteriosklerotisk) (403)
Med hypertensjon (403)

588
588.0

588.9

Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon
Renal osteodystrofi
Azotemisk osteodystrofi
Forstyrrelser med tubulært fosfattap
Nanismus renalis
Renal rakitt
Diabetes insipidus renalis
Annet
Sekundær hyperparatyreoidisme (renal)
Lightwood-Albright syndromet
Ekskl.: Sekundær Rypertensjon (405)
I.n.a.

589
589.0
589.1
589.9

Liten nyre av ukjent årsak
Ensidig
Dobbeltsidig
I.n.a.

588.1
588.8

ANDRE SYKDOMMER I URINORGANENE (590-599)
Ekskl.: Urinveisinfeksjoner (tilstander
i 590,595,597,599.0) som
ledsager:
abort (634-638 med fjerde
siffer .7, 639.8)
ektopisk og molasvangerskap
(639.8)
Svangerskap, fødsel og
puerperium (646.6)
590

590.0
590.1
590.2
590.3
590.8

590.9

591

Nyrebetennelse
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den forårsakende
organisme
Kronisk pyelonefritt og kronisk
pyonefrose
Akutt pyelonefritt og akutt pyonefrose
Akutt Ryelitt
Renal og perirenal abscess
Pyeloureteritis cystica
Betennelse i nyrebekken og ureter
Pyelonefritt eller pyonefrose uten
opplysning om akutt eller kronisk
Pyelitt:
i.n.a.
tuberkuløs* (016.0t)
Pyelonefritt:
i.n.a.
tuberkuløs* (016.0t)
Ekskl.: Pyelonefritt med nyrestein
(592.9)
Nyrebetennelse i.n.a.
Urinveisinfeksjon i.n.a. (599.0)
Ekskl.:
Hydronef rose
Ekskl.: Medfødt hydronefrose (753.2)

Stein i nyre og urinleder
Ekskl.: Nefrokalsinose (275.4)
592.0Nyrestein
Nephrolithiasis:
i.n.a.
urinsyre* (274.1t)
Stein i nyreparenkym
Stein i nyrebekken
Korallstein
Calculus renalis
Ureterstein
592.1
Ureterolithiasis
Calculus ureteris
Stein i urinveiene i.n.a.
592.9
Pyelonephritis cum calculo
592

593
593.0
593.1
593.2

593.3
593.4
593.5
593.6
593.7

Andre sykdommer i nyre og urinleder
Nefroptose
Ren mobilis
Vandrenyre
Hypertrofisk nyre
Cystis renis non congenita
Ervervet cyste (multiple) (solitar) i
nyren
Ekskl.: MedfOdt cystenyre (753.1)
Striktur eller knekkdannelse på urinleder
Inkl.: Postoperativ striktur
Annen passasjehindring i urinleder
Hydroureter
Medf0dt (753.2)
Ekskl.:
Ortostatisk proteinuri
Vesikoureteral reflux
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593.8

593.9

594
594.0
594.1
594.2
594.8
594.9

Annet
Intestinoureteral fistel
Nyreinfarkt
Tuberkulose i urinleder* (016.1t)
Ureterocele
Megaloureter
Intrarenalt hematom
Ekskl.: Fistel mellom urinleder og de
kvinnelige kjønnsorganer (619.0)
I.n.a.
Nyresykdom i.n.a.
Ekskl.: Cystenyre (753.1)
Nefropati (583)
Nyresykdom:
akutt (580)
i svangerskap eller puerperium
(642, 646.2)
kronisk (582)
uten opplysning om akutt eller
kronisk, men med opplysning
om patologi eller årsak (583)
Stein i nedre del av urinveiene
Stein i blæredivertikkel
Annen blærestein
Ekskl.: Korallstein (592.0)
Stein i urinroret
Stein i annen del av de nedre urinveier
Ekskl.: Prostatastein (602.0)
I.n.a.

595

Blærekatarr
Ekskl.:
Prostatocystitt (601.3)
Bruk om ønskelig tilleggskode for g
identifisere den forårsakende
organisme
595.0
Akutt cystitt
Ekskl.: Trigonitt (595.3)
Kronisk interstitiell cystitt
595.1
595.2
Annen kronisk cystitt
Trigonitt
595.3
Uretrotrigonitt
595.4* Cystitt ved sykdommer klassifisert
annet sted
Cystitt:
gonokokk- ( 098 . 1 t)
tuberkuløs (016.1t)
Sår i blæren:
schistosomiasis [bilharziasis]
(120
Annet
595.8
Abscess i blæren
Bestrålingcystitt
Cystitis actinica
Bruk om ønskelig E-kode for å identifisere den ytre årsak
I.n.a.
595.9
-

596
596.0
596.1
596.2
596.3
596.4
596.5
596.6
596.7

0

Andre sykdommer i urinblæren
Blærehal sobstruksjon
Blærehalsstenose (ervervet)
Intestinovesikal fistel
Blærefistel ikke spesifisert annet sted
Ekskl.: Fistel mellom blæren og de
kvinnelige kjønnsorganer (619.0)
Blæredivertikkel
Divertikulitt i blæren
Blæreatoni
Andre funksjonsforstyrrelser i blæren
Parese av blæresfinkter
Ikke-traumatisk ruptur av blæren
Blødning i blæreveggen
Blærehyperemi

596.8

596.9
597
597.0

597.8

598

598.0

598.1

598.2
598.8
598.9
599
599.0
599.1

599.2
599.3
599.4
599.5

599.6
599.7
599.8
599.9

Annet
Ekskl.: Cystocele
Hernie eller
blæreprolaps
I.n.a.

hos kvinnen (618)

Ikke-veneriske betennelser i urinrøret
Ekskl.:
Uspesifikk uretritt (099.4)
Urinrørsabscess
Abscess:
i Cowpers kjertel
i Littres kjertel
Periuretra0
Uretral
abscess
Ekskl.: Carunculus urethrae (599.3)
Annen uretritt
Betennelse i Skenes kjertel
Cowperitt
Meatitt
Sår i urethra (meatus)
Uretralt syndrom i.n.a.
Uretritt:
i.n.a.
ikke-venerisk
trichomonas-* (131.0t)
Striktur i urinrøret
Inkl.: Meatusstenose
Ekskl.: Medfødt striktur i urinrøret og
urinrorsgpningen (753.6)
Infeksios
Striktur i urinroret:
i tilknyting til schistosomiasis*
(120t)
ved gonor&c (098.2t)
Traumatisk
Striktur i urinroret:
seinfolge av skade
postobstetrisk
Postoperativ
Etter kateterisering
Annet
I.n.a.
Andre sykdommer i urinroret og urinveiene
Urinveisinfeksjon i.n.a.
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen
Urinrørsfistel
Fistel:
uretroperineal
uretrorektal
Urinveisfistel i.n.a.
Ekskl.: Fistel:
uretroskrotal (608.8)
uretrovaginal (619.0)
Urinrørsdivertikkel
Carunculus urethrae
Falsk urinrørsgang
Via falsa urethrae
Eversio mucosae urethrae
Urinrørsprolaps
Uretrocele hos mannen
Ekskl.: Uretrocele hos kvinnen (618)
Passasjehindring i urinveiene i.n.a.
Hematuri
Annet
I.n.a.

A

134

SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER

606

Ufruktbarhet hos mannen
Azoospermia
Oligospermia

607
607.0

Sykdommer i det mannlige lem
Leukoplakia penis

(600-608)

600

Prostatahyperplasi
Fibroadenomatos hypertrofi av prostata
Forstørret prostata
Fibroadenom i prostata
Prostatahypertrofi (benign)
"Median bar"
Prostataobstruksjon i.n.a.
Ekskl.: Benigne neoplasmer i prostata
(222.2)

Kraurosis penis

607.1

a

607.2
601

Betennelser i prostata
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den infeksiøse organisme
601.0
Akutt prostatitt
601.1
Kronisk prostatitt
601.2
Abscess i prostata
601.3
Prostatocystitt
601.4* Prostatitt ved sykdommer klassifisert
annet sted
Prostatitt:
gonokokk- (098.1t)
trichomonas- (131.0t)
tuberkuløs (016.3t)
601.8
Annet
601.9
I.n.a.
Prostatitt i.n.a.
602
602.0
602.1
602.2
602.8
602.9
603

603.0
603.1
603.8
603.9
604

604.0
604.9

605

607.3
607.8

607.9

Andre sykdommer i prostata
Prostatakonkrement
Prostatastein
Blødning i prostata
Atrofi av prostata
Annet
I.n.a.

608
608.0

Hydrocele
Vannbrokk
Inkl.: Hydrocele funiculi, testis
eller tunicae vaginalis
Ekskl.: Medfødt (778.6)
Cystisk hydrocele
Infisert hydrocele
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere organismen
Annet
I.n.a.
Orkitt og epididymitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen som eksempelvis
Escherichia coli (041.4), Streptococcus
(041.0) eller Staphylococcus (041.1)
Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt
med abscess
Abscess i epididymis eller testis
Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt
uten opplysning om abscess
Orkitt:
i.n.a.
gonokokk-* ( 09 8.1t)
kusma-* (072.01-)
tuberkulos* ( 0 16.2t)

608.1
608.2

608.3
608.4

a

Fimose og andre forhudsanomalier
Agglutinatio praeputii
Paraphimosis
Frenulum breve praeputii
Phimosis (medfødt)
Trang forhud

Ekskl.: Carcinoma in situ (233.5)
Balanopostitt
Balanitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen
Andre betennelser i penis
Abscess
i corpus
Byll
cavernosum
Karbunkel
eller penis
CellulittJ
Kavernitt (penis)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere organismen
Priapisme
Smertefull ereksjon
Annet
Balanitis xerotica obliterans
Induratio penis plastica
Atrofi
i corpus
Fibrose
cavernosum
Hematom
eller penis
Hypertrofi
Trombose
Sår
I.n.a.

608.8

Andre sykdommer i de mannlige
kjønnsorganer
Vesiculitis seminalis
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere organismen
Spermatocele
Torsio testis
Torsjon av:
epididymis
funiculus
testikkel
Atrofi av testikkel
Andre betennelser i de mannlige
kjonnsorganer
i scrotum, funiculus,
Abscess
testis [unntatt abscess],
Byll
tunica vaginalis eller
Karbunkel
vas deferens
CellulittJ
Vasitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere organismen
Ekskl.: Abscess i testis (604.0)
Annet
Atrofi
i vesicula seminalis,
Fibrose
funiculus, testis
Hematom
[unntatt atrofi],
Blødning
scrotum, tunica
Hypertrofi
vaginalis eller vas
Ødem
deferens
Trombose
Sår
Chylocele, tunica vaginalis:
i.n.a.
Maria* (125t)
Hematocele i.n.a. hos mannen
Striktur i:
funiculus
tunica vaginalis
vas deferens
Tuberkulose i:
vesicula seminalis* (016.3t)
testis* (016.3t)
Torsjon av:
appendix testis
appendix epididymidis
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I.n.a.

BETENNELSE I DE KVINNELIGE KJØNNSORGANER
(614-616)
Ekskl.: I forbindelse med svangerskap,
abort, fødsel eller barselseng
(630-676)

SYKDOMMER I BRYSTKJERTELEN (610-611)
610
610.0
610.1
610.2

610.3
610.4
610.8
610.9

Godartede dysplasier i brystkjertelen
Solitær cyste i mamma
Mastopathia cystica diffusa
Cystisk brystkjertel
Fibroadenomatose i mamma
Fibroadenomatose i mamma:
i.n.a.
kronisk
cystisk
diffus
periodisk
segmental
Fibrose i mamma
Melkegangsektasier
Annet
Mammadysplasi i.n.a.

614

614.0
614.1

611
611.0

611.1

611.2
611.3
611.4
611.5
611.6
611.7

611.8
611.9

Andre sykdommer i brystkjertelen
Ekskl.:
I tilknytning til diegivning
eller barselseng (675,676)
Betennelser i brystkjertelen
Abscess (akutt) (kronisk)
(nonpuerperal)
areola
mamma
Antibiom
Mammillefistel
Mastitt (akutt) (subakutt)
(nonpuerperal):
i.n.a.
infeksiøs
Ekskl.: Karbunkel i brystet (680.2)
Neonatal infeksios mastitt
(771.5)
Tromboflebitt i brystet eller
Mondors sykdom (451.8)
Hypertrophia mammae
Gynekomasti
Hypertrofi av brystet
i.n.a. i puberteten
Brystvortefissur
Fettnekrose i mamma
Mammaatrofi
Galaktocele
Galaktore uten forbindelse med fødsel
Heksemelk
Symptomer fra brystet
Indurasjon av mamma
Kul i brystet
Mastodyni
Snerter i brystet
Brystvorteutflod
Inntrukket brystvorte
Fibroadenomatosis mammae operata
Annet og i.n.a.
Subinvolusjon av mamma (etter
diegivning) (postpartum)
Ekskl.: Hypoplasia mammae (757.6)

612

Cancer mammae operatus
Inkl.: Tidligere operert for brystkreft

613

Komplikasjon etter rekonstruksjon av
mamma

614.2

614.3
614.4

614.5
614.6

614.7
614.8
614.9

615

Betennelser i eggstokk, eggleder, bekken
og peritoneum
Ekskl.: Endometritt (615)
Infeksjoner etter forløsning
(670)
Komplikasjoner til:
abort (634-638 med fjerde
siffer .0, 639.0)
ektopisk svangerskap
(639.0)
svangerskap eller
fødsel (646.6)
Akutt salpingitt og ooforitt
Enhver tilstand i 614.2 med opplysning om
akutt eller subakutt
Kronisk salpingitt og ooforitt
Enhver tilstand i 614.2 med opplysning om
kronisk
Hydrosal pinx
Salpingitt og ooforitt uten opplysning om
akutt, subakutt eller kronisk
Pyosalpinx
Pyovarium
Tubo-ovariell abscess
Salpingitt og ooforitt:
gonoroisk* (098.3t)
tuberkuløs* (016.4t)
Betennelse i tube eller ovarium
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen
Akutt parametritt og cellulitt i bekkenet
Enhver tilstand i 614.4 med opplysning om
akutt
Kronisk eller uspesifisert parametritt og
cellulitt i bekkenet
Abscess i:
kronisk eller
ligamentum Tatum
i.n.a.
fossa Douglasi
parametrium
Cellulitt i det kvinnelige bekken
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere organismen
Akutt eller uspesifisert peritonitt i det
kvinnelige bekken
Bukhinneadheranser i det kvinnelige
bekken
Infertilitet i forbindelse med
egglederadheransert (628.2*)
Annen kronisk peritonitt i det kvinnelige
bekken
Annen spesifisert betennelse i de
kvinnelige bekkenorganer
Uspesifisert betennelse i de kvinnelige
bekkenorganer
Bekkenbetennelse hos kvinnen i.n.a.
Perihepatitt* (098.8t)
Fitzhugh-Curtis syndrom* (098.8t)
Betennelse i livmoren unntatt
I ivmorhalsen
Ekskl.: Som følge av:
abort (634-638 med fjerde
siffer .0, 639.0)
ektopisk og molasvangerskap
(639.0)
svangerskap eller fødsel
(646.6)
Etter forløsning (670)
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615.0
615.1
615.9

Akutt
Enhver tilstand i 615.9 med opplysning om
akutt eller subakutt
Kronisk
Enhver tilstand i 615.9 med opplysning am
kronisk
I.n.a.
Endometritt
gonokokk-* (098.11 )
Endomyometritt
Myometritt
Perimetritt
Pyometra

618
618.0

-

616

616.0

616.1

616.2
616.3
616.4
616.5

616.8

616.9

Betennelse i livmorhalsen, skjeden og de
ytre kjønnsorganer
Ekskl.: Som følge av:
abort (634-638 med fjerde
siffer .0, 639.0)
ektopisk og molasvangerskap
(639.0)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (646.6)
Cervicitt og endocervicitt
Cervicitt
Tmed eller uten opplysEndocervicittj ning om erytroplaki
eller ectropium
Gone:okkinfeksjon (akutt) i cervix*
(098.1t)
Ekskl.: Erytroplaki eller ectropium i
cervix uten opplysning om
cervicitt (622.0)
Vaginitt og vulvovaginitt

618.1
618.2
618.3
618.4
618.5
618.6
618.7
618.8
618.9
619

619.0

Vaginitt, vulvitt eller vulvovaginitt:
i.n.a.
herpes-* (054.1t)
oxyuris-* (127.41-)
trichomonas-* (131.0t)
Vulvovaginal candidiasis* (112.11-)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å

619.1

identifisere organismen
Ekskl.: Ikke-infeksiøs leukore (623.5)
Post-menopausal eller senil
vaginitt (627.3)
Cystis glandulae Bartholini
Bartholinitis acuta
Annen abscess i vulva
Abscess
Furunkelj i vulva
Ulcerasjon i vulva
Ulcerasjon i vulva:
i.n.a.
Behcets syndrom* (136.1t)
herpes simplex* (054.1t)
Ekskl.: Gonoroisk (098.0)
Syfilitisk (091.0) ulcerasjon
Tuberkuløs (016.4)
Annet
Ekskl.: Non-inflammatoriske sykdommer i:
cervix (622)
vagina (623)
vulva (624)
I.n.a.

619.8
619.9

619.2

620
620.0
620.1
620.2

620.3
620.4
620.5
620.6
620.7
620.8

ANDRE SYKDOMMER I DE KVINNELIGE
KJØNNSORGANER (617-629)
617
617.0
617.1
617.2
617.3
617.4
617.5
617.6
617.8
617.9

Endometri ose
I uterus
Adenomyose
I ovarium
I tube
I peritoneum
I septum rectovaginale og vagina
I tarm
I arr eller hud
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.

620.9
621
621.1
621.2
621.3

Fremfall av livmor og skjede
Ekskl.: Som følge av svangerskap, fødsel
eller forløsning (654.4)
Fremfall av skjedevegg uten opplysning om
I ivmor
Cystocele
uten opplysning om
Rektocele
uterusprolaps
Uretrocele
Vaginalt prolaps
Fremfall av livmor uten opplysning om
skjede
Ufullstendig uterovaginalt fremfall
Fullstendig uterovaginalt fremfall
Uterovaginalt fremfall i.n.a.
Vaginalt fremfall etter hysterektomi
Vaginalt enterocele medfødt eller
ervervet
Gammel muskelruptur i bekkenbunnen
Annet
Svekkelse av bekkenbunn
I.n.a.
Fistler som innbefatter de kvinnelige
kjønnsorganer
Ekskl.: Vesikorektale og
intestinovesikale fistler (596)
Urogenitale fistler hos kvinnen
Cervikovesikal
Ureterovaginal
Uretrovagi nal
Uteroureteral
fistel
Uterovesi kal
Vesikovaginal
Intestinogenitale fistler hos kvinnen
Intestinouterin
Intestinovaginal
fistel
Rektovaginal
Genitokutane fistler hos kvinnen
Fistel fra livmor til bukvegg
Vaginoperineal fistel
Annet
I.n.a.
Andre sykdommer i eggstokk, eggleder og
det brede livmorbånd
Ekskl.:
Hydrosalpinx (614.1)
Follikelcyste i ovariet
Corpus luteum cyste eller hematom
Annen uspesifisert ovarialcyste
Retensjoncyste i ovariet i.n.a.
Ekskl.: Utviklingscyster (752.0)
Neoplastiske cyster (220)
SerOs cyste i ovariet (220)
Polycystiske ovarier (256.4)
Stein-Leventhal syndrom (256.4)
Ervervet atrofi av ovarium eller tube
Herniering eller prolaps av ovarium eller
tube
Torsjon av ovarie, ovariestilk eller tube

Torsjon av Morgagnis cyste
Masters-Allen syndromet
Hematom i ligamentum latum
Ekskl.:
I ektopisk svangerskap (639.2)
Annet
Haematosalpinx
I.n.a.
Sykdommer i livmoren ikke klassifisert
annet sted
Ekskl.: Polypp i livmor (kap. II)
Subinvolutio uteri
Ekskl.: Den puerperale (674.8)
Hypertrofisk uterus
Forstørret livmor
Ekskl.: Den puerperale (674.8)
Hyperplasia endometrii
Cystisk glandulær Ç hyperplasi uten
Adenomatøs i atypi
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621.4

Haematometra
Ekskl.: Ved medfødt anomali (752)
Intrauterine synekier
Uterusadheranser
Feilstilling av livmoren

623.2

623.3

621.8

Retrofleksjon
av uterus
Retroversjon
Ekskl.: Feilstilling som følge av
svangerskap, fødsel eller
forløsning (654.3, 654.4)
Fremfall av livmor (618)
Inversjon av uterus
Ekskl.: Ved nylig gjennomgått obstetrisk
skade (665.2)
Fremfall av livmor (618)
Annet

623.8
623.9

621.9

Fibrose av uterus:
i.n.a.
schistosomiasis* (120t)
Ekskl.: Betennelser (615)
Endometriose (617.0)
I.n.a.

621.5
621.6

621.7

622

622.0
622.1

622.2
622.3

622.4
622.5

622.6
622.8
622.9
623

623.0
623.1

Anteversjon

Ervervet uterus atrofi

Andre sykdommer i livmorhalsen
Ekskl.: Tilstander som følge av
svangerskap, fødsel eller forløsning (654.5, 654.6)
Fistler (619)
Cervixpolypper (kap. II)
Erytroplaki og ectropium på livmorhalsen
Eversio cervicis uteri
Ekskl.: Ved kronisk cervicitt (616.0)
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN]
(gr. 1 og 2)
Ekskl.: Carcinoma in situ cervicis uteri
(23.1)
Leukoplaki pa livmorhals
Ekskl.: Carcinoma in situ cervicis uteri
(233.1)
Gammel rift på livmorhals
Cervixadheranser
Ekskl.: Nylig gjennomgått obstetrisk
skade (665.3)
Striktur og stenose av livmorhals
Ekskl.: Som følge av fødsel (654.6)
Svekkelse av livmorhals
Ekskl.: Som påvirker foster eller nyfødt
(761.0)
Som komplikasjon til
svangerskap (654.5)
Hypertrofisk forlengelse av livmorhals
Elongatio colli uteri
Annet
Ekskl.: Betennelser (616.0)
I.n.a.
Andre sykdommer i skjeden
Ekskl.: Tilstander som følge av
svangerskap, fødsel eller
forløsning (654.7)
Agenesia vaginae (752.4)
Medfødt diafragma eller bånd
(752.4)
Fistler som involverer vagina
(619)
Skjedepolypper (kap. II)
Dysplasia vaginae
Ekskl.: Carcinoma in situ vaginae
(733.3)
Leukoplaki i skjeden

623.4
623.5
623.6

624

624.0
624.1
624.2
624.3
624.4
624.5
624.8
624.9
625
625.0
625.1
625.2
625.3
625.4
625.5
625.6
625.8
625.9
626

626.0
626.1

Striktur eller atresi av vagina
Adheranser (postoperative) (etter
bestråling) i skjeden
Vaginal stenose
Bruk om ønskelig E-kode for å identifisere den ytre årsak
Trang hymenalring
Strictura hymenis'A ervervet eller
Trang introitus _f medfødt
Ekskl.: Intakt hymen (752.4)
Gammel vaginalrift
Ekskl.: Gammel rift som innbefatter
musklene i bekkenbunnen (618.7)
Fluor vaginalis
Ekskl.: Trichomoniasis (131.0)
Vaginalt hematom
Ekskl.: Nylig gjennomgått obstetrisk
skade (665.7)
Annet
I.n.a.
Andre sykdommer i de ytre kjønnsorganer
og perineum
Ekskl.: Tilstander som følge av
svangerskap, fødsel eller
forløsning (654.8)
Condylomata acuminata (078.1)
Fistler som involverer:
perineum - se alfabetisk
indeks
vulva (619)
Hudlidelser som innbefatter
vulva (690-709)
Vulvapolypper (kap. II)
Leukoplakia vulvae
Kraurose
Ekskl.: Carcinoma in situ vulvae (233.3)
Atrofi av vulva
Klitorishypertrofi
Ekskl.: Ved endokrine forstyrrelser
(255.2, 256.1)
Hypertrophia vulvae
Gammel rift i vulva
Hematom i vulva
Ekskl.: Som komplikasjon til forløsning
(664.5)
Annet
I.n.a.
Smerter og andre symptomer fra de
kvinnelige kjønnsorganer
Dyspareuni
Ekskl.: Ved frigiditet (302.7)
Vaginisme
Ekskl.: Psykogen vaginisme (306.5)
Mittelschmerz
Dysmenore
Ekskl.: Psykogen dysmenore (306.5)
Premenstruell tensjon
Menstruell migrene
Congestio pelvis feminae
Stressinkontinens hos kvinnen
Annet
I.n.a.
Menstruasjonsforstyrrelser og unormal
blødning fra kjønnsorganene hos kvinnen
Ekskl.: Menopausal og premenopausal
blødning (627.0)
Smerte og andre symptomer i
løpet av menstruasjonssyklus
(625)
Postmenopausal blødning (627.1)
Manglende menstruasjon
Amenorê (primær) (sekundær)
Sparsom eller uregelmessig menstruasjon
Hypomenor6
01igomenor6
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626.2

626.3

626.4

626.5
626.6

626.7
626.8
626.9

627
627.0
627.1
627.2

627.3
627.4

Kraftig eller hyppig menstruasjon
Menoragi
Menometroragi
Polymenor6
Ekskl.: I puberteten (626.3)
Premenopausal (627.0)
Blødning i puberteten
Kraftige blødninger ved menstruasjonsperiodenes begynnelse
Menoragi i puberteten
Uregelmessig menstruasjonssyklus
Uregelmessig:
blødning i.n.a.
menstruasjon
perioder
Ovulasjonsbleidning
Regular intermenstruell blødning
Metroragi
Blødning uten relasjon til
menstruasjonssyklus
Uregelmessig intermenstruell blødning
Postkoital blødning
Annet
I.n.a.

Sykdommer i klimakteriet og seinere
Premenopausal menoragi
Postmenopausal blødning
Symptomer i klimakteriet
Symptomer slik som rødme, hetetokter,
sovnloshet, hodepine, sviktende
konsentrasjon i tilknytning til
klimakteriet
Postmenopausal atrofisk vaginitt
Senil (atrofisk) vaginitt
Tilstander forbundet med kunstig
menopause
Enhver tilstand i 627.1, .2 eller .3 når

627.8

denne er følge av kunstig menopause
Annet
Ekskl.: Prematur menopause i.n.a.

627.9

I.n.a.

(256.3)

Ufruktbarhet hos kvinnen
Inkl.: Primær og sekundær infertilitet
Ved anovulasjon
628.0
Med Stein-Leventhal syndromet* (256.4t)
628.1* Av hypofysær-hypotalamisk opprinnelse
(253t)
628.2
Som skyldes patologiske forhold i tuben
Ved medfødt tubeanomali
Ved peritubale adheranser* (61 4 .6t)
Ved blokk, okklusjon, stenose av
eggleder
628.3
Som skyldes patologiske forhold i uterus
Ved medfødt uterusanomali
Ved tuberkuløs endometritt* (016.4t)
Ved synekier (621.5)
Ved nonimplantasjon
628.4
Som skyldes patologiske forhold i cervix
og vagina
Ved:
cervikal dysmukoré
medfødt strukturell anomali
628.8
Av annen spesifisert opprinnelse
628.9
I.n.a.
628

629
629.0
629.1
629.8
629.9

Andre tilstander i kjønnsorganene hos
kvinnen
Hematocele hos kvinnen
Ekskl.: Ved ektopisk svangerskap (633)
Hydrocele (Nucks kanal)
Annet
I.n.a.
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XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FODSEL OG
BARSELSENG

635

Abortus provocatus
[Se inndelingen ovenfor]
Etter lov om svangerskapsavbrytelse før
12. uke
Ekskl.: Abrasio eller regulering ved
menstruasjonsforstyrrelser
(1/25.3)

636

Illegal abort
[Se inndelingen ovenfor]

637

Abortus provocatus
Etter lov om svangerskapsavbrytelse.
Nemndbehandlet (etter 12. uke)
Abort i.n.a.

638

Mislykket forsøk på abort
LSe inndelingen ovenfor]

639

Komplikasjoner etter abort, ektopisk og
molasvangerskap
Merk: Denne koden er til bruk når man
skal klassifisere hver for seg
de komplikasjoner som er nevnt på
4.siffernivå, for kodene 634-638
For eksempel:
a) Når selve komplikasjonen
medførte medisinsk
behandling mens selve aborten
eller det ektopiske eller
molasvangerskapet var blitt
tatt hånd om tidligere
b) Når disse tilstander er de
umiddelbare komplikasjoner
til ektopisk graviditet eller
molasvangerskap som kan klassifiseres til 630-633, men
uten å kunne identifiseres
på 4.siffernivå
Betennelse i genitalia
Endometritt
Parametritt
etter tilstander
Bekkenperitonitt
som kan klassifiseres til
Salpingitt
Salpingo-ooforitt
630-638
Sepsis i.n.a
Ekskl.: Urinveisinfeksjoner (639.8)
Sein eller eksessiv blOdning
etter
tilstander
Afibrinogenemi
Defribrineringssyndrom
som kan
klassifiseres
Intravaskular hemolyse
til 630-638
[DIC]
Skade på bekkenets organer og vev
Rift, brist eller
perforasjon av:
blare
etter
tarm
tilstander som
det brede ligament
kan klassificervix
periuretralt vev
seres til
630-638
uterus
Nyresvikt
Oliguri
etter
tilstander
Nyresvikt (akutt)
Tubular nyrenekrose
som kan
klassifiseres
Uremi
til 630-638
Stoffskifteforstyrrel ser
Elektrolyttforstyrrelser som følge av
tilstander som kan klassifiseres
til 630-638
Sjokk
etter
tilstander
Sirkulasjonskollaps
Sjokk (postoperativt)
som kan
klassifiseres
(septisk)
til 630-638

SVANGERSKAP SOM ENDER MED ABORT (630-639)
630

Mola hydatidosa
Ekskl.: Chorioepiteliom (181)

631

Andre unormale følger av konsepsjon
"Blighted ovum"
Ekskl.: Med opplysning om tilstander i
630 (630)

632

633
633.0
633.1

633.2
633.8

6339

"Missed abortion"
Tidlig fosterdOd med retensjon av det
døde foster
Retinerte svangerskapsprodukter
uten spontan eller indusert abort
eller fødsel
Ekskl.: Mislykket indusert abort (638)
Uteblitt fødsel (656.4)
Unormale følger av konsepsjon
(630, 631)
Svangerskap utenfor livmoren
Inkl.: Rumpert ektopisk svangerskap
I abdomen
I tuben
Tubesvangerskap
Sprukken eggleder som følge av
svangerskap
Egglederabort
I ovariet
Annet ektopisk svangerskap
Svangerskap:
cervikalt
kombinert
kornualt
intraligamentart
intramuralt
I.n.a.
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kodene 634-638:
.0 Komplisert med infeksjon i livmor,
skjede og bekken [enhver tilstand
nevnt i 639.0]
.1 Komplisert med sein eller eksessiv
blOdning [enhver tilstand nevnt i
639.1]
.2 Komplisert med skade på bekkenets
organer og vev [enhver
tilstand nevnt i 639.2]
. 3 Komplisert med nyresvikt [enhver
tilstand nevnt i 639.3
. 4 Komplisert med stoffskifteforstyrrelse [enhver tilstand nevnt i
639.4j
.5 Komplisert med sjokk [enhver tilstand nevnt i 639.5]
.6 Komplisert med emboli [enhver tilstand nevnt i 639.6]
.7 Med annen spesifisert komplikasjon
[enhver tilstand nevnt i 639.8]
. 8 Med uspesifisert komplikasjon
.9 Uten opplysning om komplikasjon

634

Abortus spontaneus
i_Se inndelingen ovenfor]
Inkl.: Spontanabort (komplett)
(inkomplett)

639.0

639.1

639.2

639.3

639.4

639.5
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639.6

639.8

639.9

Emboli
I.n.a.
LuftAmnionmskeemboli etter
Blodpropp
tilstander som
Lungekan klassifiPyemisk
seres til 630-638
Septisk
SåpeAndre spesifiserte komplikasjoner
etter
Hjertestans eller
tilstander
hjertesvikt
som kan
Cerebral anoksi
klassifiseres
til 630-638
Uspesifiserte komplikasjoner etter
tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

KOMPLIKASJONER I TILKNYTNING TIL
SVANGERSKAP (640-648)

640
640.0
640.8
640.9
641
641.0

641.1

641.2

641.3
641.8

641.9
642
642.0

642.1

642.2

642.3

642.4

Inkl.: De nevnte tilstander selv om de
oppstod eller var til stede under
fødsel eller i barselseng
Blødning i tidlig svangerskap
Inkl.: Blødning for utgangen av 22.
svangerskapsuke
Truende abort
Andre
I.n.a.
642.5
Svangerskapsbledning, for tidlig
av morkaken og forliggende morkake
Placenta praevia uten blødning
Lavt feste av placenta uten blødning
Placenta praevia diagnostisert i
graviditeten
Placenta praevia diagnostisert i
graviditeten og uthentet ved keisersnitt uten opplysning om blødning
Blødning fra placenta raevia
Lavtsittende morkake
Placenta praevia:
marginal
i.n.a. eller
partiell
med blødning
total
J (under fødsel)
Ekskl.: Blødning fra vasa praevia (663.5)
For tidlig løsning av morkake
Abruptio placentae
Blødning fra marginalsinus
Tilfeldig blødning i svangerskapet
Svangerskapsblødning ved koagulopati
Annen blødning i svangerskapet
Blødning for eller under fødsel ved:
traume
myoma uteri
Svangerskapsblødning i.n.a.
Hoyt blodtrykk som kompliserer
svangerskap, fødsel og barselseng
Benign essensiell hypertension som
kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng
hypertensjon spesifisert som komBenign essensiell
pliserende eller
Kronisk i.n.a.
som en grunn til
Essensiell
obstetrisk beTidligere diaghandling i
nostisert i.n.a.
svangerskap,
fødsel eller
barselseng

642.6
642.7

642.9

643
643.0

643.1

643.2
643.8

643.9

Renalt betinget hypertension som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Hypertension spesifisert som kompliserende eller som en grunn til obstetrisk behandling i svangerskap,
fødsel eller barselseng
Annen tidligere diagnostisert hypertension som kompliserer svangerskap, fødsel
og barselseng
Th spesifisert som
Malign hypertension kompliserende
Hypertension ved:
eller som en grunn
hjertesykdom
til obstetrisk behjerte- og nyrehandling i
sykdom
I svangerskap,
nyresykdom
fødsel eller
barselseng
Forbigående hypertensjon i svangerskapet
Hoyt blodtrykk beskrevet som
forbigående i svangerskap,
fødsel eller barselseng
Mild eller uspesifisert preeklampsi
Hypertension i svangerskap, under
fødsel eller barselseng, ikke angitt
som tidligere diagnostisert, med
albuminuria, ødem eller begge deler mild eller uspesifisert
Ekskl.: Albuminuri i svangerskapet uten
opplysning om hypertension
(646.2)
ødem i svangerskapet uten
opplysning om hypertension
(646.1)
Alvorlig preeklampsi
Hoyt blodtrykk i svangerskap, under
fødsel eller i barselseng, ikke angitt som tidligere diagnostisert, med
albuminuria, odem eller begge deler
spesifisert som alvorlig
Eklampsi
Preeklampsi eller eklampsi ved tidligere diagnostisert hypertension
"Superimposed" preeklampsi
Tilstandene i 642.4-642.6 med
tilstandene i 642.0 til 642.2
Uspesifisert hypertension som kompliserer
svangerskap, fødsel og barselseng
Hypertension i.n.a. uten opplysning om
albuninuria eller ødem som kompliserer
svangerskap, fødsel eller barselseng
Svangerskapsbrekninger
Mild hyperemesis gravidarum
Mild eller uspesifisert hyperemesis
gravidarum som starter for utgangen av
22. svangerskapsuke
Hyperemesis gravidarum med
stoffskifteforstyrrel ser
Hyperemesis gravidarum som starter for
utgangen av 22. svangerskapsuke med
f.eks.:
forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet
dehydrering
elektrolyttforstyrrel ser
Seine svangerskapsbrekninger
Kraftige brekninger som starter etter
utgangen av 22. svangerskapsuke
Andre brekninger som kompliserer
svangerskapet
Brekninger som skyldes organisk sykdom
eller annen årsak og som kompliserer
svangerskapet eller er en indikasjon
for obstetrisk behandling i
svangerskapet
Bruk om ønskelig tilleggskode for å

identifisere årsaken

Svangerskapsbrekninger i.n.a.
Brekninger som indikasjon for behandling i svangerskap av uoppgitt varighet
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644
644.0
644.1

For tidlig eller truende fødsel
Truende fødsel
For tidlig fødsel
For 37 uker (259 døgn)

645

Overtidig svangerskap
Svangerskapsvarighet > 42 uker (294
døgn)

646

Andre komplikasjoner i svangerskapet ikke
spesifisert annet sted
Foetus papyraceus
Ødem eller overvekt i svangerskapet uten
opplysning om hypertensjon
Svangerskapsødem
Ekskl.: Med opplysning om hypertensjon
(642)
Uspesifisert nyresykdom i svangerskapet
uten opplysning om ypertensjon
Albuminuria
i svangerskapet
Nefropati i.n.a.
uten opplysning
Nyresykdom i.n.aj
om hypertensjon
Svangerskapsprotelnuri
Ekskl.: Med opplysning om hypertensjon
(642)
Habituell abort
Ekskl.: Med fersk abort (634)
Uten nytt svangerskap (629)
Perifer neuritt i svangerskapet
Asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet
Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i
svangerskapet
Tilstander i 590, 595, 597, 599.0,
614-616 som kompliserer svangerskap
eller fødsel
Ekskl.: Alvorlige infeksjoner i
barselseng (670)
Leverfunksjonsforstyrrelser i
svangerskapet
Ekskl.: Hepatorenalt syndrom etter fødsel
(674.8)
Andre spesifiserte komplikasjoner i
svangerskapet
Asteni i svangerskapet
Herpes gestationis
Komplikasjoner i svangerskapet i.n.a.

646.0
646.1

646.2

646.3
646.4
646.5
646.6

646.7

646.8

646.9

647.9

Infeksjon eller infestasjon i.n.a.

648

Andre tilstander hos moren som kan
klassifiseres annet sted og som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Inkl.: De nevnte tilstander når disse
kompliserer svangerskapet, blir
forverret av svangerskapet eller
danner en hovedindikasjon for
obstetrisk behandling
Ekskl.: Når hovedindikasjonen for morens
medisinske behandling er at tilstanden vites eller mistenkes for
å ha påvirket fosteret (655)
Diabetes mellitus
Spesifisert i 250
Thyreoideaforstyrrelser
Spesifisert i 240-246
Anemi
Spesifisert i 280-285
Medikamentavhengighet
Spesifisert i 304
Mentale forstyrrelser
Spesifisert i 290-303, 305-316, 317-319
Medfødt kardiovaskulær sykdom
Spesifisert i 745-747
Annen kardiovaskular sykdom
Spesifisert i 3(1 0-398, 410-429, 435,
440-459
Ekskl.: Cerebrovaskular sykdom i
barselseng (674.0)
Venekomplikasjoner (671)
Knokkel- og leddsykdommer i underekstremiteter, bekken og rygg
Spesifisert i 720-724 og de tilstander
som kan klassifiseres til 711-719
eller 725-738 når underekstremitetene
er affisert
Unormal glukosebelastningsprOve
Spesifisert i 790.2
Annet
Feil- og underernaring (spesifisert i
260-269)

648.0
648.1
648.2
648.3
648.4
648.5
648.6

648.7

648.8
648.9

NORMAL Mai_ OG ANDRE INDIKASJONER FOR BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG FORLOSNING
(650-659)
650

647

Infeksiose og parasittære sykdommer hos
moren som kan klassifiseres annet sted,
men som kompliserer svangerskap, fødsel
og barselseng
Inkl.: De nevnte tilstander når disse
enten kompliserer svangerskapet
eller blir forverret av svangerskapet eller danner en hovedindikasjon for obstetrisk behandling
Ekskl.: Når indikasjonen for morens
medisinske behandling er at
tilstanden vites eller mistenkes
for
ha påvirket fosteret
(655)
Syfilis
Tilstandene i 090-097
Gonoré
Tilstandene i 098
Andre kjønnssykdommer
Tilstandene i 099
Tuberkulose
Tilstandene i 010-018
Malaria
Tilstandene i 084
Rubella
Tilstandene i 056
Andre virussykdommer
Tilstandene i 050-079 unntatt 056
Andre spesifiserte infeksiøse og
parasittære sykdommer

a

647.0
647.1
647.2
647.3
647.4
647.5
647.6
647.8

Normal fødsel
Fødsel uten unormale forhold eller
komplikasjoner som kan klassifiseres
til 630-676, med spontan presentasjon
av hode og uten opplysning om manipulasjon eller instrumentelt inngrep
Ekskl.: Forløsning ved vakuumekstraktor,
tang, keisersnitt eller seteforløsning uten opplysning om
komplikasjon (669.5- 669.7)
Setefødsel (med assistanse)
(spontan) i.n.a. (652.2)
.

651
651.0
651.1
651.2
651.8
651.9

Flersvangerskap
Tvillingsvangerskap
Trillingsvangerskap
Firlingsvangerskap
Annet
I.n.a.

652

Feilstilling og feilpresentasjon av
foster
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel
(660.0)
Ustabilt leie
Sete- og andre feilstillinger med
vellykket vending

652.0
652.1
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652.2
652.3
652.4
652.5
652.6
652.7
652.8
652.9
653
653.0
653.1
653.2
653.3
653.4

653.5

653.6

653.7

653.8
653.9

Setestilling uten opplysning om vending
Tverrleie
Ekskl.: Manglende fremgang pga. dyp
tverrstand (660.3)
Presentasjon av ansikt eller forhode
Presentasjon av hake
Høytstående hode ved termin
Hodet går ikke ned i bekkenet
Flerfødsler med feilpresentasjon av ett
eller flere fostre
Fremfall av arm
Annet
I.n.a.
Anatomiske og andre misforhold
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel
(660.1)
Større misdannelse av bekkenbeinet ikke
nærmere spesifisert
Bekkendeformitet i.n.a.
Trangt bekken
Trangt bekken i.n.a.
Trang bekkeninngang
Trang bekkenutgang
Mekanisk misforhold mellom foster og
bekken som skyldes både mor og foster,
men med normalt foster
Pelvocefalt misforhold i.n.a.
Mekanisk misforhold mellom foster og
bekken som skyldes uvanlig stort, men
normalt foster
Fotalt misforhold i.n.a.
Ekskl.: Når indikasjon for medisinsk
behandling er fosteret (656.6)
Mekanisk misforhold mellom foster og
bekken som skyldes foster med hydrocefalus
Ekskl.: Når indikasjonen for medisinsk
behandling er fosteret (655.0)
Mekanisk misforhold mellom foster og
bekken som skyldes andre unormale forho J
ved fosteret
Siamesiske tvillinger
Foster med:
ascites
hydrops
myelomeningocele
sakralt teratom
svulst
Annet misforhold
I.n.a.

Misdannelser og sykdom i bekkenets
organer og vev
Inkl.: De nevnte tilstander i
svangerskap, fødsel eller
barselseng
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel (660, )
654.0Medfødt uterusmisdannelse
Uterus bicornis
Dobbel uterus
Myoma uteri
654.1
Arr i uterus etter tidligere operasjon
654.2
Tidligere keisersnitt i.n.a.
Retrovertert og inkarserert gravid uter s
654.3
Andre abnormiteter i form eller stillin,
654.4
ved den gravide uterus og omgivende
organer
Cystocele
Hengebuk
Prolaps av gravid uterus
Rektocele
Cervixinsuffisiens
654.5
Cerclage med eller uten opplysning or
cervixinsuffi siens
654

654.6

654.7

654.8

654.9
655

655.0

655.1
655.2
655.3

655.4

655.5

655.6
655.8
655.9
656
656.0
656.1
656.2
656.3

656.4
656.5

Annen medfødt eller ervervet abnormitet
av livmorhals
Cervixpolypp
Cervixtumor
Tidligere operasjon på cervix
Medfødt eller ervervet vaginal abnormitet
Tidligere gjennomgått vaginaloperasjon
Vagina septata
Stenose av vagina (ervervet) (medfødt)
Striktur i vagina
Tumor i vagina
Medfødt eller ervervet abnormitet av
vulva
Fibrose i perineum
Persisterende hymen
Tidligere gjennomgått operasjon i
perineum eller vulva
Svulst i vulva
Ekskl.: Areknuter i vulva (671.1)
I.n.a.
Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent
eller mistenkt misdannelse hos fosteret
Inkl.: De nevnte tilstander hos fosteret
som indikasjon for observasjon
eller obstetrisk behandling av
moren eller for ayslutning av
svangerskapet
Misdannelser av fosterets sentralnervesystem
Kjent eller mistenkt:
anencefalus
hos fosteret
hydrocefalus
spina bifida
fosteret
Kromosomavvik h
Arvelig, familiær sykdom som muligens
påvirker fosteret
Mistenkt fosterskade som følge av
virussykdom hos moren
Mistenkt skade på fosteret pga. rode
hunder hos moren
Mistenkt skade på fosteret pga. annen
sykdom hos moren
Mistenkt fosterskade pga.:
hos moren
listeriose -\
toxoplasmosei
Mistenkt fosterskade som følge av
medikamentbruk og alkoholmisbruk
Ekskl.: Fetal distress under fødsel og
forløsning som følge av medikamentering (656.3)
Mistenkt stråleskade på foster
Annen kjent eller mistenkt abnormitet hos
fosteret ikke klassifisert annet sted
I.n.a.
Komplikasjoner i svangerskapet ved andre
sykelige tilstander hos fosteret eller i
morkaken
Blødning fra foster til mor
Blødning (mikroskopisk) fra fosteret
til morens blodomløp
Rhesusimmuniserinv
Isoimmunisering pa grunn av annen eller
uspesifisert blodgruppeuforlikelighet
ABU isoimmunisering
Fotal distress
Forstyrret:
-‘ hos
syrebaselikevekt
hjerterytme eller -frekvenqJ fosteret

Acidose
Bradykardi
Mekonium in liquor
Intrauterin død
Dårlig fosterutvikling
"Light-for-date"
"Small-for-date"
Placenta insuffisiens
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656.6

656.8
656.9

Kraftig fosterutvikling
"Large-for-date"
Andre placentaanomalier
Placentainfarkt
Annet
I.n.a.

657

Polyhydramnion

656.7

660.3
660.4
660.5
660.6

660.7
658
658.0
658.1
658.2
658.3
658.4

658.8
658.9
659
659.0

659.1

659.2
659.3
659.4

659.5
659.8
659.9

Andre sykelige tilstander i hinner og
amnionhule
Ekskl.: Amnionvæske emboli (673.1)
Oligohydramnion
Oligohydramnion uten opplysning om
vannavgang
For tidlig vannavgang [PROM1
Sein fødsel etter spontan eller
uspesifisert vannavgang
Sein fødsel etter utført amniotomi
Infeksjon i amnionhulen
Amnionitt
Chorioamnionitt
Membranitt
Placentitt
Annet
I.n.a.
Andre indikasjoner for behandling eller
inngrep pga. fødsel ikke spesifisert
annet sted
Mislykket instrumentell induksjon
Mislykket induksjon av fødsel ved
kirurgiske eller andre instrumentelle
metoder
Mislykket medisinsk eller annen induksjon
Mislykket induksjon i.n.a.
Mislykket induksjon av fødsel ved medisinske metoder som f.eks. oksytoksin
Uspesifisert feber hos moren under
fødselen
Generalisert infeksjon under fødselen
Multiparitet
Ekskl.: Overvåkning i svangerskapet
(V23.3)
Uten nytt svangerskap (V61.5)
Eldre førstegangsfødende
Annet
I.n.a.

660.8
660.9

661
661.0
661.1
661.2

661.3
661.4
661.9

660
660.0

660.1

660.2

Vanskelig fødsel
Vanskelig fødsel som folge av feilstilling av fosteret ved fodselens
begynnelse
Enhver tilstand i 652 - som vanskeliggjør fødselen
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 652
for å identifisere tilstanden
Vanskelig fødsel pga. bekkenets benete
deler
Enhver tilstand i 653 - som vanskeliggjør fødselen
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 653 for
5 identifisere tilstanden
Vanskelig fødsel pga. blotdelsvevet i
bekkenet
Enhver tilstand i 654 - som vanskeliggjør fødselen
Prolaps av fremre mormunnsleppe
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 654 for
å identifisere tilstanden

Vanskelig fødsel av annen årsak
Primær risvekkelse
Sekundær risvekkelse
Annen og uspesifisert risvekkelse
Atoni av livmor
Usammenhengende fødsel
Svake kontraksjoner
Styrtfødsel (< 3 timer)
Ristorm eller langvarige uterine
kontraksjoner
I.n.a.

662
662.0
662.1
662.2
662.3

Langvarig fødsel
Langvarig første stadium
Langvarig fødsel i.n.a.
Langvarig annet stadium
Sein forløsning av annen tvilling, trilling, osv.

663
663.0
663.1
663.2

Komplikasjoner med navlesnoren
Navlesnorprolaps
Navlesnor rundt halsen med avklemming
Annen og uspesifisert navlesnorkomplikasjon med kompresjon
Sammenfiltrede navlesnorer til tvillinger i samme amnionsekk
Knute på navlesnor
Annen og uspesifisert navlesnorkomplikasjon uten opplysning om kompresjon
Kort navlesnor
Vasa praevia
Skade på navlesnorens kar
Knusningsskade på navlesnor
Hematom i navlesnor
Trombose av navlesnorens kar
Annet
I.n.a.

663.3

KOMPLIKASJONER SOM FOREKOMMER UNDER FØDSEL
OG FORLØSNING (660-669)

Dyp tverrstand og occiput posterior
persistens eller oksipitoanterior
stilling
Skul derdystoci
Tvillinger fastlåst i hverandre
Mislykket fødsel i.n.a.
Mislykket forsøk på fødsel uten opplysning om kjent eller antatt årsak og med
påfølgende forløsning ved keisersnitt
Mislykket tang eller sug i.n.a.
Anvendelse av vakuumekstraktor eller
tang, uten opplysning om tilstand, med
påfølgende forlosning med henholdsvis
tang eller keisersnitt
Annet
I.n.a.
Dystoci:
i.n.a.
fotal i.n.a.
maternell i.n.a.

663.4
663.5
663.6

663.8
663.9

664
664.0

664.1

Fødsel med skade på perineum og vulva
Perineumrift av første grad
Perineumrift eller ruptur
(innbefattende):
vagina
hymen
labia
lett
vulva
hud
Perineumrift av annen grad
Perineumrift eller ruptur (etter
episiotomi) innbefattende:
bekkenbunnen
muskler i perineum
muskler i vagina
Ekskl.: Rift som omfatter sphincter ani
(664.2)
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664.2

664.3

664.4
664.5
664.8
664.9
665
665.0
665.1
665.2
665.3
665.4
665.5

665.6
665.7
665.8
665.9
666
666.0

666.1
666.2

666.3

667
667.0

667.1

668

Perineumrift av tredje grad
Perineumrift eller ruptur (etter
episiotomi) innbefattende:
sphincter ani
septum rectovaginale
sphincter i.n.a.
Ekskl.: Rift som innbefatter anal eller
rektal mucosa (664.3)
Perineumrift av fjerde grad
Perineumrift eller ruptur som i 664.2
og som også innbefatter:
anal og/eller rektal mucosa
Perineumrift i.n.a.
Sentral rift
Hematom i perineum og vulva
Annet
I.n.a.

668.0

Andre obstetriske skader
Inkl.: Skade på grunn av instrumenter
Uterusruptur før fødselens begynnelse
Uterusruptur under eller etter fødselen
Inversjon av uterus
Cervixrift
Høy vaginalrift
Rift på skjedeveggen uten opplysning om
perineumrift
Annen skade på bekkenorganer
Skade på:
blare
U rinrør
Skade på bekkenets ledd og bind
Skade på halebeinet
Symlyseløsning (pubis)
Hematom i bekkenet
Hematom i vagina
Annet
I.n.a.

669.2
669.3
669.4

BlOdning etter fødselen
BlOdning i tredje stadium
BlOdning i forbindelse med fastsittende
placenta
Retinert placenta i.n.a.
Annen blOdning rett etter fødselen
BlOdning etter placentas avgang
Atonisk postpartumblOdning
Sein og sekundar blOdning etter fødselen
BlOdning i forbindelse med retinerte
deler av placenta eller hinner
PostpartumblOdning spesifisert som sein
eller sekundar
Retinerte svangerskapsprodukter i.n.a.
etter fødselen
Koagulopatier etter fødselen
Postpartum:
afibrinogenemi
fibrinolyse
DIC
Retinert placenta eller hinner uten
blOdning
Retinert placenta uten blOdning
Placenta accreta
Placenta percreta
Retinert placenta:
i.n.a:\
total
uten blOdning
Retinerte deler av placenta eller hinner
uten blOdning
Retinerte svangerskapsprodukter etter
fødselen uten blOdning

_f

Komplikasjoner i forbindelse med anestesi
eller annen bedøvelse under fødselen
Inkl.: Komplikasjoner som følge av
generell eller lokal anestesi,
analgesi eller annen bedOvelse
under fødselen

668.1
668.2
668.8
668.9
669
669.0
669.1

669.5

669.6
669.7
669.8
669.9

Lungekomplikasjoner
Aspirasjon av ventrikkelinnhold eller
sekret
Mendel sons syndrom
Trykkollaps av lungen
Hjertekomplikasjoner
Hjertestans
Hjertesvikt
SentralnervOse komplikasjoner
Cerebral anoksi
Annet
I.n.a.
Andre komplikasjoner under fødselen ikke
spesifisert annet sted
Maternell distress
Sjokk under eller etter fødselen
Obstetrisk sjokk
Maternelt hypotensjonssyndrom
Akutt nyresvikt etter fødselen
Andre komplikasjoner etter obstetriske
inngrep
etter keisersnitt
eller andre obsteHjertestans
triske inngrep,
Hjertesvikt
bl.a. fødsel i.n.a.
Cerebral anoksi
Ekskl.: Komplikasjoner til kirurgiske sår
(674.3)
Forløsning med tang eller sug uten
opplysning om indikasjon
Forløsning med vakuumekstraktor uten
opplysning om indikasjon
Ekstraksjon av sete uten opplysning om
indikasjon
Ekskl.: Seteforløsning i.n.a. (652.2)
Forløsning ved keisersnitt uten opplysning om indikasjon
Annet
I.n.a.
FORLOSNINGSMETODER S. SIFFER
Om det ikke benyttes en fullstendig
kirurgisk klassifikasjon til
registrering av forløsningsmetoden
anbefales følgende 5 siffer:
0 Spontan bakhodefødsel med nakken
fortil
1 Cefal vaginalforløsning med abnorm
presentasjon av hode ved
forløsningen uten instrumenter, med
eller uten manipulasjon
2 Utskjaringstang
3 Annen tangforløsning
Rotasjonstang
HO tang
Middels høy tang
4 Vakuumekstraksjon
5 Vanlig fremhjelp av sete
6 Seteekstraksjon
Seteekstraksjon:
i.n.a.
total
Vending med seteekstraksjon
7 Elektivt keisersnitt
Keisersnitt før eller ved begynnelsen av fødselen
8 Annet og uspesifisert keisersnitt
9 Annen og uspesifisert forløsningsmåte
Seteforløsning med anvendelse av
drag på underekstremitet
Molesterende inngrep for å lette
forløsningen
Annen operativ eller instrumentell
forløsning
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KOMPLIKASJONER I BARSELSENG (670-676)

670

671
671.0
671.1
671.2
671.3
671.4
671.5
671.8
671.9

Merk: Kodene 671 og 673-676 innbefatter
de nevnte tilstander selv om de opptrer
under svangerskap eller fødselen
Alvorlig infeksjon i barselseng
Endometritt
Feber
Bekkenflegmone
i barselseng
Sepsis i bekkenet
Peritonitt
Ekskl.: Infeksjon etter abort (639.0)
Mindre infeksjon i kjønnsveiene
etter fødselen (646.6)
Urinveisinfeksjon etter fødselen
(646.6)
Venekomplikasjon i svangerskap og
barselseng
Areknuter på underekstremitetene
Areknuter i.n.a.

Areknuter i vulva og perineum
Overflatisk tromboflebitt
Dyp tromboflebitt for fødselen
Dyp tromboflebitt etter fødselen
Annen flebitt og trombose
Cerebral venetrombose
Annet
Hemorroider
I.n.a.
Flebitt i.n.a.
Trombose i.n.a.

672

Feber av ukjent årsak i barselseng

673

Obstetrisk lungeemboli
Inkl.: Lungeemboli i svangerskap, fødsel
eller barselseng eller spesifisert som puerperal
Ekskl.: Emboli etter abort (639.6)
Obstetrisk luftemboli
Amnionvæskeemboli
Obstetrisk blodpropp
Puerperal lungeemboli i.n.a.
Pyemisk og septisk emboli som følge av
obstetrisk behandling
Annet
Fettemboli

673.0
673.1
673.2
673.3
673.8

674
674.0

674.1
674.2

674.3

674.4
674.8

674.9

Andre og uspesifiserte komplikasjoner i
barselseng ikke spesifisert annet sted
Cerebrovaskulær sykdom i barselseng
Enhver tilstand i 430-434, 436-437 som
opptrer under svangerskapet, fødselen
eller i barselseng eller som er spesifisert som puerperal
Brist av operasjonssår etter keisersnitt
Brist av operasjonssår i perineum
Brist av episiotomisår
Brist av sår etter perineumrift
Sekundær perineumrift
Andre komplikasjoner til obstetriske
operasjons *r
Hematom
i operasjonssår, i perineum
Blødning
Infeksjon
o5 etter keisersnitt
Ekskl.: Skade pa grunn av instrumenter
under fødsel (664, 665)
placentapolypp
Annet
Hepatorenalt syndrom etter fødselen
Kardiomyopati etter fødselen
Subinvolutio uteri post partum
I.n.a.
Plutselig død av ukjent årsak i
barselseng

Infeksjoner i bryst og brystvorte i
forbindelse med fødselen
Infeksjoner i brystvorten
675.0
Abscess i brystvorten
675.1 Abscess i brystet
Abscessus mammae
Purulent mastitt
Subareolar abscess
675.2 Nonpurulent mastitt
Lymfangitt i mamma
Mastitt:
i.n.a.
interstitiell
parenkymatos
Annet
675.8
I.n.a.
675.9
675

676

676.0
676.1
676.2
676.3
676.4
676.5
676.6
676.8
676.9

Andre forstyrrelser i brystet i
forbindelse med fødsel og diegivning
Inkl.: De nevnte tilstander under
svangerskap, i barselseng eller
under diegivning
Inntrukket brystvorte
Sprukken brystvorte
Fissur på brystvorten
Oppsvulming av brystene
Andre og uspesifiserte forstyrrelser i
brystet
Agalakti
Melketomt bryst
Undertrykt laktasjon
Galaktor6
Ekskl.: Galaktor6 som ikke har forbindelse med fødselen (611.6)
Andre laktasjonsforstyrrel ser
Gal aktocele
Laktasjonsforstyrrelser i.n.a.
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XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD

681

INFEKSJONER I HUD OG UNDERHUD (680-686)
Ekskl.: Visse lokale hudinfeksjoner som
er klassifisert under infeksiose
og parasittære sykdommer slik
som:
erysipelas (035)
erysipeloid (027.1)
herpes simplex (054)
zoster (053)
molluscum contagiousum (078.0)
vorter (virale) (078.1)

681.0
681.1
681.9

682
Furunkler og karbunkler
Byller
Inkl.:
Furunkulose
680.0
I ansiktet
Som omfatter:
ørene [alle
ansiktet [alle deler unntatt øynene]
nesen (septum)
tinningregionene
Ekskl.: øyelokk (373.1)
Tårekjertel og tåresekk (375.3)
Orbita (376.0)
680.1
På halsen
680.2
På truncus
Som omfatter:
bukveggen
ryggen [alle deler unntatt setet]
bryst
brystveggen
682.0
lyske
perineum
navlen
680.3
På over- og underarm
Som omfatter:
armen [alle deler unntatt hånden]
aksillen
skulderen
680.4
På hånd
682.1
Som omfatter:
682.2
fingre
håndryggen
håndflaten
680.5
På setet
Som omfatter:
anus
seteball
680.6
På underekstremitet [unntatt foten]
Som omfatter:
ankelen
682.3
kneet
låret
hoften
På fot
680.7
Som omfatter:
Wen
682.4
ter
680.8
Annen spesifisert lokalisasjon
Som omfatter:
hodet [alle deler med unntak av
ansiktet]
hodebunnen
682.5
Ekskl.: Kjønnsorganene (de ytre) (607.2,
682.6
608.4, 616.4)
680.9
I.n.a.
Byll i.n.a.
Furunkel i.n.a.
680

682.7
682.8
682.9

Flegmone og abscess på fingre og ter
Inkl.: Flegmone på en finger
eller tå
Negleinfeksjon
(med
Onychi
lymfangitt)
Panaritium
Paronychi
Perionychi
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere det infeksiøse agens
På fingre
ter
I.n.a.

pa

Abscess og flegmone annet sted på kroppen
(med lymfangitt)
Inkl.: Abscess (akutt)
Flegmone (diffus) unntatt på
Akutt lymfangitt fingre
eller ter
Ekskl.: Flegmone eller abscess i:
anal- og rektalregionen (566)
ytre øregang (380.1)
mannens ytre kjønnsorganer
(607.2, 608.4)
kvinnens ytre kjønnsorganer
(616.4)
øyelokk (373.1)
tåreorganene (375.3)
nesehulen (478.1)
Lymfangitt (kronisk) (subakutt)
(457.2)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere det infeksiøse agens
I ansiktet
Som omfatter:
haken
kinn
pannen
nesen
submandibul arregionen
tinningregion
Ekskl.: Ore (380.1)
På halsen
På truncus
Som omfatter:
bukveggen
ryggen [alle deler unntatt setet]
bryst
brystveggen
lyske
perineum
navlen
Ekskl.: På navlen til nyfødte (771.4)
På over- og underarm
Som omfatter:
armen [alle deler unntatt hånden]
aksillen
skulderen
Ekskl.: Hånden 682.41
På hånd [unntatt fingrene)
Som omfatter:
håndryggen [unntatt fingrenel
håndflaten [unntatt fingrenel
håndleddet
Ekskl.: Fingre (681.0)
På setet
PA underekstremitet [unntatt foten]
Som omfatter:
ankelen
kneet
låret
hoften
fot [unntatt tærne]
Ekskl.: Tar (681.1)
På annen spesifisert lokalisasjon
I.n.a.
Abscess i.n.a.
Flegmone i.n.a.
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Akutt lymfadenitt
Abscess (akutt)
i alle lymfeknuter
unntatt de
Akutt adenitt
Akutt lynifeadenittj mesenteriale
Ekskl.: Forstørrede Tymfekjertler i.n.a.
(785.6)
Lymfadenitt:
kronisk eller subakutt unntatt
mesenterial (289.1)
mesenterial (akutt) (kronisk)
(subakutt) (289.2)
i.n.a. (289.3)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere det infeksiøse agens

691

684

Brennkopper og beslektede tilstander
Impetigo (contagiosa)[alle
lokalisasjoner][alle organismer]:
bullosa
circinata
neonatorum
vulgaris
Impetiginisering (av andre dermatoser)
Pemphigus neonatorum
Ekskl.: Impetigo herpetiformis (694.3)

692

685

Håranleggscyste ("tvilling")
Inkl.: Sakral eller pilonidal fistel
eller sinus
Håranleggscyste med abscess
Håranleggscyste uten opplysning om
abscess

683

685.0
685.1

686

Andre lokale infeksjoner i hud og underhud
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere det infeksiøse agens
Pyodermi
Dermatitt:
purulent
septisk
suppurativ
Pyogent granulom
Granuloma telangiectaticum
Granulom:
septisk
suppurativt
Andre lokale infeksjoner i hud og
underhud
Dermatitis vegetans
Ecthyma
"Perl6che"
Ekskl.: Dermatitis infectiosa eczematoides (690)
Panniculitis (729.3)
Uspesifiserte lokalinfeksjoner i hud og
underhud
Ekskl.: Pannikulitt (729.3)

691.0

691.8

692.0
692.1
692.2

a

686.0

686.1

686.8

686.9

692.3

692.4

ANDRE BETENNELSESAKTIGE TILSTANDER I HUD
OG UNDERHUD (690-698)
Ekskl.: Pannikulitt (729.3)
690

Erytroskvamose dermatoser
Eczema seborrhoicum
Dermatitis seborrhoica
Dermatitis infectiosa eczematoides
Parakeratosis
Pityriasis:
capitis
simplex
Flass
Ekskl.: Oyelokkseksem (373.3)
Psoriasis (696)

692.5

Atopisk dermatitt og beslektede tilstander
Bleiedermatitt
Bleieerytem
Bleieutslett
Psoriasiformt bleieutslett
Atopisk dermatitt og annet
Eczema:
atopicum
flexurarum
infantile (acutum) (chronicum)
Neurodermatitis:
atopica
diffusa (Brocq)
Kontaktdermatitt og andre eksemer
Inkl.: Dermatitt i.n.a.
Kontaktdermatitt
Yrkesdermatitt
Dermatitis venenata
Eksem (akutt) (kronisk) i.n.a.
Eczema allergicum
Eczema idiosyncraticum
Eczema erythematosum
Eczema toxicum
Yrkeseksem
Ekskl.: Allergi i.n.a. (995.3)
Kontaktdermatitt på øyelokk
(373.3)
Dermatitt som folge av stoffer
som tas inn (693)
Oregangeksem (380.2)
Perioral dermatitt (695.3)
Som skyldes vaskemidler
Som skyldes oljer og fett
Som skyldes løsninger
Løsninger av:
klorforbindelser
syklohexangruppen
estergruppen
glykol gruppen
hydrokarboner
ketoner
Som skyldes medisiner i kontakt med hud
Fungicider
Jod
Keratolytika
Kvikksolv
Neomycin
Fenol
Skabbmidler
Alle andre medisiner som forårsaker
kontaktdermatitt
Ekskl.: Allergi i.n.a. for medisiner
(995.2, E930-E949)
Dermatitt som skyldes inntak av
medikamenter (693.0)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medisinen
Som skyldes andre kjemiske produkter
Syrer
Plaster
Alkalier
Kaustisk soda
Dikromater
In
Nylon
Plaststoffer
Gummi
Som skyldes mat i kontakt med hud
Korn
Fisk
Mel
Frukt
Kjøtt
Melk
Ekskl.: Dermatitt som skyldes:
fargestoffer (692.8)
inntatt mat (693.1)
konserveringsmidler (692.8)
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Som skyldes planter
Primula
Ekskl.: Allergi i.n.a. som følge av
pollen (477.0)
692.7
Som skyldes solstråling
Solbrenthet
Fotodermatitt
Erythema solare
Hydroa aestivalis
Urticaria solare
692.8
Som skyldes annet spesifisert agens
Sterk kulde
Kosmetikk
Fargestoffer
Pels
Sterk varme
Infrarøde stråler
Lys
Konserveringsmidler
Stråling i.n.a.
Ultrafiolette stråler
Røntgenstrål er
Ekskl.: Allergi i.n.a. som skyldes dyrehår, dyreemanasjoner eller støv
(477.8)
692.9Årsak i.n.a.
Eksem i.n.a.
I.n.a
Kontakt- i.n.a.
dermatitt
Venenat i.n.a.
692.6

693

693.0
693.1
693.8
693.9

694
694.0

694.1
694.2
694.3
694.4

694.5

694.6

694.8
694.9

Dermatitt som skyldes stoffer som tas inn
Ekskl.: Bivirkning i.n.a. av medikamenter
(995.2)
Allergi i.n.a.(995.3)
Kontaktdermatitt (692.2)
Urtikarielle reaksjoner (708.0)
Som skyldes medikamenter
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å
identifisere medikamentet
Som skyldes mat
Som skyldes annet spesifisert stoff
Som skyldes stoff i.n.a.
Ekskl.: Dermatitt i.n.a. (692.9)
Bullose dermatoser
Dermatitis herpetiformis
Dermatosis herpetiformis
Duhrings sykdom
Hydroa herpetiformis
Ekskl.: Dermatitis herpetiformis senilis
(694.5)
Dermatitis pustulosa subcornealis
Sneddon-Wilkinson syndromet
Dermatitis herpetiformis juvenilis
Impetigo herpetiformis
Pemphigus
Pemphigus:
erythematodes
foliaceus
vegetans
vulgaris
malignus
i.n.a.
Ekskl.: Pemphigus neonatorum (684)
Pemfigoid
Pemphigoides chronica bullosa juvenilis
Pemphigus benignus i.n.a.
Herpes circinatus bullosus
Dermatitis herpetiformis senilis
Slimhinnepemfigoid
Pemphigoides occularist (372.3*)
Dermatitis atrophica bullosa
mucosynechialis
Andre bulløse dermatoser
Ekskl.: Herpes gestationis (646.8)
I.n.a.

695
695.0
695.1
695.2
695.3

695.4

695.8

695.9

696
696.0t
696.1

696.2
696.3
696.4

696.5

696.8

697

697.0
697.1
697.8

697.9

Erytemer
Erythema toxicum
Erythema multiforme
Stevens-Johnson syndromet
Toksisk epidermal nekrolyse
Erythema nodosum
Ekskl.: Erythema nodosum tuberculosum
(017.1)
Rosacea
Acne rosacea
Dermatitis perioralis
Rhinophyma
Erytematodes (diskoid)
Lupus erythematosus (discoid)
Lupus erythematosus non disseminatus
Ekskl.: Lupus i.n.a. eller lupus vulgaris
(017.0)
Lupus erythematosus disseminatus
(710.0)
Andre erytematose tilstander
Erythema intertriginosa
Intertrigo
Pityriasis rubra (Hebra)
Ritters sykdom
Ekskl.: Mykotisk intertrigo (111)
I.n.a.
Erytem i.n.a.
Erythroderma (sekundær)

Psoriasis og lignende sykdommer
Arthropathia psoriatica (713.3*)
Annen psoriasis
Psoriasis av annen type unntatt
artropatisk
Acrodermatitis continua
Parapsoriasis
Pityriasis lichenoides et varioliformis
Pityriasis rosea
Pityriasis circinata (et maculata)
Pityriasis rubra pilaris
Devergies sykdom
Ekskl.: Pityriasis rubra (Hebra) (695.8)
Annen og uspesifisert pityriasis
Ekskl.: Pityriasis:
simplex (690)
versicolor (111.0)
Annen

Lichen
Ekskl.: Lichen:
pilaris (757.3)
sclerosus et atrophicus
(701.0)
scrophulosus (017.0)
simplex chronicus (698.3)
spinulosus (757.3)
Lichen ruber pianos
Lichen nitidus
Annen lichen i.n.a.
Lichen:
ruber moniliforme
striata
I.n.a.

698Kløe og beslektede tilstander
Ekskl.: Kløe spesifisert som psykisk
betinget (306.3)
Pruritus ani
698.0
Analklme
Pruritus genitalium
698.1
Genitalklme
698.2Kløe
Strophulus
Prurigo:
i.n,a.
Hebra's
mitis
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698.3

698.4

698.8
698.9

Lichenifisering og lichen simplex
chronicus
Neurodermatitt (lokal) (cirkumskript)
Rydes sykdom
Prurigo nodularis
Ekskl.: Neurodermatitis diffusa (Brocq)
(691.8)
Dermatitis factitia [artefacta]
Nevrotisk ekskoriasjon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere assosiert mental sykdom
Andre former for kløe
Pruritis senilis
I.n.a.
Kløe i.n.a.

701.8

701.9
702

Andre dermatoser
Cornu cutaneum
Senil hyperkeratose
Senilt keratom
Leukokeratosis
Leukoplaki
Ekskl.: Carcinoma in situ (232)

703
703.0
703.8

Sykdommer i neglene
Inngrodd negl
Andre neglesykdommer
Dystrophia unguium
Negl ehypertrofi
Leukonychia (punctata) (striata)
Onychogryfose
Onycholyse
I.n.a.
Ekskl.: Onychia og paronychia (681)

ANDRE SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD (700-709)
Ekskl.: Medfødte sykdommer i hud, hår og
negler (757)
700

701

701.0

701.1

701.2
701.3

701.4
701.5

Liktorner og hard hud
Callus
Clavus
Ryperkeratosis acquisita

Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
Ekskl.: Dermatomyositt (710.3)
Medfødt ødem på underekstremitetene (757.0)
Scleroderma generalisata (710.1)
Scleroderma circumscripta
Lokalisert dermatosklerose
Lichen sclerosus et atrophicus
Morphea circumscripta
Lokalisert skleroderma
Keratoderma acquisita
Ervervet ichtyose
Keratodermia palmaris et plantaris
acquisita
Elastosis perforans serpiginosa
Ryperkeratosis:
i.n.a.
follicularis in cutem penetrans
palmoplantaris climacterica
Keratoderma:
climactericum (Haxthausen)
tylodes progressiva
Keratosis (blennorrhagica):
i.n.a.
gonorrhoica* (098.8t)
Ekskl.: Dariers sykdom (757.3)
Dyskeratosis follicularis
(757.3)
Keratosis:
arsenicalis (692.4)
follicularis (757.3)
Acantosis nigricans acquisita
Keratosis nigricans
Striae atrophicae
Atrofiske flekker i huden
Atrophoderma maculata
Milians atrofi
Degenerativ kolloid atrofi
Senil degenerativ atrofi
Striae distensae
Keloide arr
Keloid
Rypertrofisk arr
Annet abnormt granulasjonsvev

Andre hypertrofiske og atrofiske
tilstander i huden
Acrodermatitis atrophicans chronica
Atrophia cutis senilis
Atrophoderma neuritica
Papillomatosis reticulata
Cutis laxa senilis
Elastosis senilis
Folliculitis ulerythematosa reticulata
Gougerot-Carteaud syndromet
I.n.a.

703.9

704
704.0

704.1

704.2

704.3

Sykdommer i hår og hårsekker
Alopecia
Skallethet
Alopecia:
areata
atrophi cans
totalis
Folliculitis decalvans
Ophiasis
Hypotrichosis:
i.n.a.
postinfectiosa i.n.a.
Ekskl.: Madarose (374.5)
Alopecia syphilitica (091.8)
Hirsutisme
Rypertrikose i.n.a.
Rypertrichosis lanuginosa acquisita
Polytrichia
Abnormiteter ved hårene
Atrofisk hår
Clastothrix
Fragilitas crinium
Trichiasis:
i.n.a.
i arr
trichorrhexis (nodosa)
Ekskl.: Oyelokkstrichiasis (374.0)
Variasjon i hårfargen
Canities (prematur)
Grått hår (prematurt)
Heterochromia pilorum
Poliosis:
i.n.a.
circumscripta aquisita
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704.8

704.9
705
705.0
705.1

705.8

705.9
706
706.0
706.1

706.2
706.3

706.8
706.9

707

Andre sykdommer i har og hårsekker
Folliculitis:
i.n.a.
abscedens et suffodiens
pustularis
Perifolliculitis:
i.n.a.
capitis abscedens et suffodiens
i hodebunnen
Sycosis:
i.n.a.
barbae [ikke parasittisk]
lipoides
vulgaris
I.n.a.
Sykdommer i svettkjertlene
Anhidrose
Hypohidrose
Oligohidrose
Miliaria
"Prickly heat"
Varmeutslett
Miliaria rubra (tropicalis)
Sudamina
Andre sykdommer i svettkjertlene
Bromhi drose
Cheiropompholyx
Kromhidrose
Pompholyx
Urhi drose
Ekskl.: Hidrocystom (216)
Hyperhidrose (780.8)
I.n.a.
Sykdommer i talgkjertlene
Acne varioliformis
Acne necrotica
Andre former for akne
Acne:
i.n.a.
conglobata
cystica
pustularis
vulgaris
cheloidalis
Corned°
Filipenser
Ekskl.: Acne rosacea (695.3)
Aterom (i hud)
Cystis sebacea
Talgkjertelcyste
Sebore
Ekskl.: Seborrhoea:
capilitii (704.8)
sicca (690)
Keratosis seborrhoica (702)
Andre sykdommer i talgkjertlene
Xerosis cutis
I.n.a.

Kronisk hudsår
Ekskl.: Gan9ren (785.4)
Hudinfeksjoner (680-686)
Spesifikke infeksjoner i
kapitlet infeksiose og parasittære sykdommer (001-136)
Ulcus varicosum (454)

707.0

707.1
707.8
707.9

708

708.0
708.1
708.2
708.3
708.4
708.5
708.8

708.9
709
709.0

709.1
709.2

709.3

709.4
709.8

709.9

Liggesår
Decubi tus
Trykk sår
Plastersår
Ulcus cruris
Annet kronisk sår
Kronisk sår i.n.a.
Tropisk sår i.n.a.
Hudsår i.n.a.
Elveblest
Urticaria
Ekskl.: Angionevrotisk ødem (995.5)
Hereditært angioodem (277.6)
Quinckes ødem (995.1)
Strophulus (698.2)
Urticaria:
papulosa (Hebra) (698.2)
pigmentosa (757.3)
Allergisk urticaria
Idiopatisk urticaria
Urticaria som skyldes kulde og varme
Urticaria thermal is
Urticaria dermatographica
Urticaria factitia
Urticaria som skyldes vibrasjon
Kolinergisk urticaria
Annen spesifisert urticaria
Urticaria:
kronisk
residi verende
I.n.a.
Andre hudsykdommer
Dyschromia cutis
"Café-au-lait" flekker
Chloasma:
i.n.a.
idiopatisk
symptomatisk
Unormal pigmentering i.n.a.
Depigmentatio cutis
Ephel ides
Lentigo
Vitiligo
Hyperpigmentering
Tatovering
Vaskulære hudsykdommer
Angioma serpiginosum
Purpura annularis telangiectodes
Arr og hudfibrose
Arradheranser i hud
Cicatrix
Skjemmende arrdannelse
Hudfibrose i.n.a.
Arr i.n.a.
Degenerative hudsykdommer
Calcinosis:
circumscripta
cutis
Milium colloidale
Degeneratio cutis
Avleiring i hud
Dermatosis senilis i.n.a.
Subkutan forkalkning
Fremmedlegemegranulom i hud og underhud
Andre sykdommer i huden
Epitel ial hyperplasi
Menstruell dermatose
Vesikkel utbrudd
I.n.a.
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KAPITTEL XIII. SYKDOMMER I
SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET
Inndeling på ytterligere sifre bo r skje
i henhold til ICD
BO (International
Classification of Diseases to Rheumatology and Orthopedics), utgitt av
International League against Rheumatism,
1985
Følgende inndeling pA 5. siffer kan om
ønskes brukes sammen med passende 4.
sifferkategorier i dette kapitlet:
For ryggsykdommer brukes en annen inndeling. Se aysnitt 720-724
0 Multiple lokalisasjoner
1 Skulderregion og skulderledd
2 Overarm og albueledd
3 Underarm og håndledd
4 Hånd med fingre
5 Hofte, lår og hofteledd
6 Legg og kneledd
7 Ankel, fotrot og tær
8 Annet (hodet, nakken, ryggsøylen,
toraks)
9 I.n.a.

LEDDSYKDOMMER OG BESLEKTEDE SYKDOMMER
(710-719)
Ekskl.: Sykdommer i ryggraden (720-724)
710

710.0

710.1

710.2

710.3

710.4
710.8
710.9

711

Diffuse bindevevssykdommer
Inkl.:
Alle bindevevssykdommer som ikke
hovedsakelig angriper bare
ett organsystem
Ekskl.: Kollagensykdommer som
hovedsakelig angriper det
kardiovaskulære system, dvs.
polyarteritis nodosa og lignende
tilstander (446)
Lupus erythematosus disseminatus = LED
[systemisk lupus erythematosus = SLE]
Idiopatisk og medikamentindusert
Ekskl.: Erythematodes (diskoid lupus
erythematosus) i.n.a. (695.4)
Sclerosis systematica progressiva
Systemisk sklerose
Diffus sklerodermi
Medikamentindusert sklerodermi
CREST syndrom [CREST = Calcinosis,
Raynauds fenomen, "Esophagus" dysfunksjon, Sklerodaktyli, Telangiektasier]
Acrosclerosis
Ekskl.: Lokalisert sklerodermi (701.0)
Siccasyndromet
Sjdgrens sykdom
Keratoconjunctivitis siccat (370.3*)
Sjdgrens syndrom, primært
Sjdgrens syndrom, sekundært (assosiert
med andre reumatiske og bindevevssykdommer)
Dermatomyositt
Polymyositt med affeksjon av hud
Juvenil dermatomyositt
Dermatomyositt assosiert med malign
sykdom (140-208-0
Polymyositt
Overlappende bindevevssykdommer ("mixed
connection tissue disease" [MCTD])
I.n.a.
Kollagensykdom i.n.a.
Artritt i forbindelse med infeksjoner
Ekskl.: Reumatisk feber (390)

Purulent artritt
Artritt eller polyartritt (som
skyldes):
coliforme bakterier [Escherichia
coli]
Haemophilus influenzae
pneumokokker
Pseudomonas
stafylokokker
streptokokker (utenom pneumokokker)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere den infeksiose organisme
711.1* Artritt ved Reiters sykdom og lignende
tilstander (099.3, 0 9 9.4t)
Artritt eller polyartritt i forbindelse
med uspesifikk uretritt
711.2* Artritt ved Behcets syndrom (136.1t)
711.3* Artritt ved tarminfeksjoner
Artritt i forbindelse med:
dysenteri (Shigella) ( 009 . 0 t)
enteritt (008, 009t)
paratyfoidfeber (0 0 2t)
salmonellose (003.2t)
tyfoidfeber (002.0t)
Yersinia enterocolitica enteritt
711.4* Artritt i forbindelse med andre
bakterielle sykdommer
Artritt eller polyartritt i forbindelse
med:
sykdommer i 010-040, 090-099 unntatt
som i 711.1* 711.3* og 713.5*
gonoré (098.5t)
lepra (030t)
meningokokksykdom (036•8t)
tuberkulose (015t)
Chlamydia
Campylobactej infeksjoner
711.5* Artritt i forbindelse med andre
virussykdommer
Artritt eller polyartritt i forbindelse
med:
sykdommer i 045-049, 050-079, 480,
487
O l nyong nyong (066.3t)
rubella (0 56 . 7 t)
711.6* Artritt i forbindelse med mykoser
(110-118t)
711.7* Artritt i forbindelse med bestemte parasitter
Artritt ved helminthiasis (f.eks. dracontiasis (125•7t) og filariose
(125.9t))
711.8* Artritt i forbindelse med andre
infeksiose og parasittære sykdommer
(080-088, 100-104, 130-136f)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med
sarkoidose (135t, 713.7*)
711.9
Infeksiøs artritt i.n.a.
Infeksios artritt eller polyartritt
(akutt) (kronisk) (subakutt)
i.n.a.
711.0

712

Krystallindusert artritt
Inkl.:
Krystallindusert artritt og
synovitt
712.0* Arthritis urica (274.0t), primær eller
sekundær (hyperurikemi 7 9 0 .6t)
712.1* Kondrokalsinose som følge av
dikalsiumfosfatkrystaller (275.4t)
712.2* Kondrokalsinose som følge av
Ryrofosfatkrystaller (275.4t) - primær
eller sekundær
712.3* Kondrokalsinose i.n.a (275•4t)
712.8
Annen krystallindusert artritt
712.9
Uspesifisert krystallindusert artritt
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Artritt i forbindelse med andre sykdommer
klassifisert annet sted
Inkl.: Artritt og polyartritt i
forbindelse med tilstandene nevnt
nedenfor
713.0* Artritt eller artropati i forbindelse
med andre indresekretoriske sykdommer,
stoffskiftesykdommer og immunsvikt
I forbindelse med:
akromegali (253.01 )
hemokromatose (275.01-)
hyperparatyreoidisme (252.0t)
agamma eller hypogammaglobulinemi
(279.0t)
annen immunsvikt, AIDS (279.1t)
hypotyreoidisme (243, 2441-)
lipoid dermatoartritt (272.8t)
hyperlipidemi (272.41-)
okronose (270.21-)
homocystinuri (270.4t)
hypofosfatemi (275.3t)
mukopolysakkaridoser (277.5t)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med
amyloidose (713.7*)
Artritt i forbindelse med
diabetisk neuropati (713.5*)
Artritt i forbindelse med
urinsyregikt og andre sykdommer
med krystallavsetninger (712*)
713.1* Artritt i forbindelse med ikke-infeksiOse mage-tarmtilstander
I forbindelse med:
regional enteritt [Crohns sykdom]
(555t)
ulcerOs kolitt (5561-)
intestinal bypass-operasjon
713.2* Artritt i forbindelse med blodsykdommer
I forbindelse med:
hemoglobinopati (282.4-282.7t)
hemofili (286.0-286.2t)
leukemi (204-2081-)
malign histiocytose (202.31-)
myelomatose (203.01-)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med
Henoch-Schonlein purpura
(713.6*)
Artritt i forbindelse med hypoeller agammaglobulinemi (713.0)
713.3* Artritt i forbindelse med hudsykdommer
forbindelse med:
erythema multiforme (695.11-)
erythema nodosum (695.2t)
psoriasis (696.0t)
713.4* Artritt i forbindelse med sykdommer i
andedrettsorganene (490-519 1-)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med
luftveisinfeksjoner (711*)
og Caplans syndrom (714.8)
713.5* Artropatier i forbindelse med sykdommer i
nervesystemet
Charcots artropati i.n.a. (094.0t)
[Arthropathia neuropathica]
Diabetisk artropati (250.5t)
Ved syringomyeli (336.01-)
Ved tabes (094.0t)
713.6* Artritt i forbindelse med
overOmfintlighetsreaksjoner
Artritt i forbindelse med:
Henoch-Schonlein purpura (287.0t)
serumsykdom (999.51-)
kryoglobulinemi (273.21-)
hypokomplementemisk vaskulitt
(273.8t)
Ekskl.:
Allergisk artritt i.n.a.
(716.2)
713*

-

713.7* Andre generelle sykdommer med
leddaffeksjon
Artritt i forbindelse med:
primar amyloidose (277.31-)
sekundar amyloidose (277.31-)
familiar Middelhavsfeber (277.3t)
sarkoidose (135t)
kronisk aktiv hepatitt (571.4t)
713.8* Artropati i forbindelse med andre
tilstander klassifisert annet sted
Artropati i forbindelse med tilstander
klassifisert annet sted unntatt som i
711.1*-711.8*, 712* og 713.0*-713.7*)
Para-neoplastisk artropati

714

714.0
714.1
714.2
714.3

714.4
714.8
714.9

715

715.0

715.1
715.2
715.3
715.8
715.9

716
716.0
716.1

Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
Ekskl.: Reumatisk feber (390) og
Bechterews syndrom [ankyloserende spondylartritt] (720.0)
Reumatoid synovitt i columna
vertebralis og spinalkanal
(720.0)
Reumatoid artritt
Feltys syndrom
Reumatoid artritt med splenoadenomegali
og leukopeni
Annen reumatoid artritt med systemiske
eller extraartikulare manifestasjoner
Ekskl.: 5j6grens syndrom (710.2)
Juvenil kronisk artritt (debut fOr 16 års
fOdselsdag, varighet > 3 md.)
Juvenil reumatoid artritt [JRA]
Juvenil reumatoid artritt med systemisk, febril debut [Stills sykdom]
Juvenil artritt med psoriasis
Kronisk post-reumatisk artritt
Jaccouds syndrom
Annet
Capl ans syndrom t(517.0*)
I.n.a.
Inflammatorisk polyartropati eller
polyartritt i.n.a.
Artrose og lignende sykdommer
Merk: Mar ordet lokalisert brukes
nedenfor, innbefatter dette
også bilateral affeksjon av
samme lokalisasjon
Ekskl.: Degenerative forandringer i
ryggraden (721)
Generalisert
Polyartrose
Fingerleddsartrose
Heberdenske knuter
Lokalisert primar
Primar coxartrose
Primar gonartrose
Lokalisert sekundar
Lokalisert, ikke spesifisert om primar
eller sekundar
Som innbefatter eller gir opplysning am
mer enn én lokalisasjon, men ikke spesifisert som generalisert
Ikke spesifisert am generalisert eller
lokalisert
Andre og uspesifiserte artropatier
Ekskl.: Cricoarytenoid artropati
(478.7)
Kaschin-Beck sykdom
Traumatisk artropati
Ekskl.: Post-traumatisk artrose
(715.2)
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716.2

716.3
716.4
716.5
716.6
716.8
716.9
717

717.0

717.1
717.2
717.3
717.4
717.5
717.6
717.7

717.8

717.9

718
718.0

718.1
718.2
718.3
718.4
718.5

718.6
718.8

718.9

Allergisk artropati
Ekskl.: Artritt i forbindelse med
Henoch-Schbnlein purpura eller
serum-sykdommen (713.6*)
Klimakterisk artropati
Periodisk artropati eller artritt
Ekskl.: Rheumatismus palindromicus og
hydrops intermittens (719.3)
Uspesifisert polyartropati eller
polyartritt
Uspesifisert monoartritt
Annen spesifisert artropati
I.n.a.
Sykdommer i kneleddets brusk og ligamenter og i patella
Ekskl.:
Ankylose (718.5)
Kontraktur (718.4)
Fersk skade (836)
Deformitet (736.6)
Residiverende luksasjon (718.3)
Ikke-skadevoldt ruptur i mediale menisk
Gammel bøttehank -rift i mediale menisk
eller i uspesifisert brusk

Ruptur av fremre horn av mediale menisk
Ruptur av bakre horn av mediale menisk
Annen og uspesifisert ruptur av mediale
menisk
Ruptur av laterale menisk
Ruptur av menisk i.n.a.
Medfødt diskoid menisk
Fritt legeme i kneleddet
Leddmus
Chondromalacia patellae og andre patellalesjoner
Patella alta
Patella baja
Annet
Gammel ruptur av kneets ligamenter
eller kapsel
Instabilitet
Låsning
Ekskl.: Hoffas sykdom (272.8)
I.n.a.
Ruptur i.n.a. i kneet
Annen leddsykdom
Ekskl.: Fersk skade (830-848)
Leddbrusksykdom
Menisksykdom

Ekskl.: Kondrokalsinose (275.4t, 712*)
Okronose (270.2t, 713.0)
I kneet (717)
Ved forkalkning som skyldes
kalkstoffskiftesykdom (275.4)
Fritt legeme i leddet
Kneet (717.6)
Ekskl.:
Spontan luksasjon eller subluksasjon
Residiverende luksasjon eller subluksasjon
Kontraktur i ledd
Ankylose i ledd
I ryggraden (724.9)
Ekskl.:
Stivt ledd uten opplysning on
ankylose (719.5)
Protrusio acetabuli i.n.a.
Annen brusk, kapsel eller ligamentsykdom i ledd
Ekskl.: Deformiteter i ekstremitetene
(736) og sykdom i kneet (717)
I.n.a.
Ekskl.:
I kneet (717.9)

719
719.0
719.1
719.2
719.3
719.4
719.5
719.6

719.7
719.8

719.9

Andre og uspesifiserte leddsykdommer
Oppsvulming av ledd med eller uten smerte
Okt leddvæske (hydrops eller
hydarthron)
Haemarthron
Ekskl.: Fersk skade (840-848)
Ved hemofili (286.0-286.2)
Villonodulær synovitt
Rheumatismus palindromicus
Inkl.: Hydrops intennittens
Leddsmerte/artralgi
Stivt ledd i.n.a.
Andre leddsymptomer
"Snapping hip" syndrom
Ekskl.: Costens syndrom: temporomandibulærledds dysfunksjon
(524.6)
Gangvansker/dysbasi
Ekskl.: Abnorm gangart (781.2)
Annet
Toksisk synovitt
Ledd-fistel
Leddforkalkning
I.n.a.

RYGGSYKDOMMER (720-724)
Ekskl.: Skjevheter i ryggraden (737)
Osteokondropati (juvenil) i
ryggraden (732)
For ryggsykdommer (720-724) kan om ønskes
brukes følgende inndeling på 5.siffer:
0 Multiple lokalisasjoner i ryggsøylen
1 Cervikal regionen
2 Cerviko-torakal regionen
3 Torakal regionen
4 Toraks-lumbal regionen
5 Lumbal regionen
6 Lumbo-sakral regionen
7 Sakral regionen
I.n.a.
9
720
720.0

720.1

720.2
720.8
720.9

Spondylarthritis ankylopoietica og andre
spondylartritter
Spondylarthritis ankylopoietica
Bechterews syndrom
Reumatoid synovitt i columna vertebralis og spinalkanalen
Spinal entesopati
Sykdom i ryggradens ligamenter eller
muskelfester
Romanus lesjon
Sakroiliitt i.n.a.
Annen spondylartritt eller spondylitt
Tuberkuløs spondylitt* (015.0t)
Spondylartritt/spondylitt i.n.a.

Spondylose, osteokondrose og lignende
sykdommer
Cervikal spondylose uten myelopati
721.0
721.1t Cervikal spondylose med myelopati
(336.3*)
Arteria spinalis anterior
kompresjonssyndromet
Vertebrogen kompresjon av medulla
spinalis cervicalis
Arter ia vertebral is
kompresjonssyndrom
Torakal spondylose uten myelopati
721.2
Lumbosakral spondylose uten radikulopati
721.3
721.4t Torakal eller lumbal spondylose med
myelo- eller radikulopati (336.3*)
Vertebrogen kompresjon av torakal eller
lumbaldelen av medulla spinalis
721
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721.5
721.6

721.7
721.8
721.9

Baastrups syndrom
"Kissing spine"
Ankyloserende vertebral hyperostose
Forestiers sykdom
DISH-syndrom (Diffus Idiopatisk
Skjelett Hyperostose)
Traumatisk spondylopati
Kiimmels sykdom
Annet
Spondylose eller osteokondrose i.n.a.
Vertebrogen kompresjon av medulla
spinalis i.n.a.t (336.*)

Sykdommer i mellomvirvelskivene
Prolaps eller protrusjon av cervikal
mellomvirvelskive uten myelopati
Radikulopati som skyldes prolaps
eller protrusjon av cervikal mellomvirvelskive
Prolaps eller protrusjon av torakal
722.1
eller lumbal mellomvirvelskive uten
myelopati
Lumbago eller isjias som skyldes
prolaps av mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes prolaps
eller protrusjon av torakolumbal
mellomvirvel skive
Prolaps av mellomvirvelskive i.n.a. uten
722.2
myelopati
Radikulopati som skyldes
prolaps eller protrusjon av
mellomvirvelskive
Schmorlske knuter
722.3
Degenerasjon av cervikal
722.4
mellomvirvel skive
Degenerasjon av cervikotorakal
mellomvirvel skive
Degenerasjon av torakal eller lumbal
722.5
mellomvirvelskive
Degenerasjon av torakolumbal eller
lumbosakral mellomvirvelskive
Degenerasjon av mellomvirvelskive i.n.a.
722.6
722.7t Sykdom i mellomvirvelskiven med myelopati
(336.3*)
722.8
Postlaminektomisyndromet
Andre og uspesifiserte skivesykdommer
722.9
Diskitt
Inkl.:
Skiveforkalkning
Skiveabscess

724

724.0
724.1
724.2
724.3

722
722.0

723

723.0
723.1
723.2
723.3
723.4
723.5

723.7
723.8
723.9

Andre sykdommer i cervikalregionen
Ekskl.: Tilstander som skyldes:
sykdommer i mellomvirvelskivene (722)
spondylose (721)
toraks-apertur-syndromet
(350.0)
neuralgisk amyotrofi [paralytisk skulderbuenevritt]
(353.5)
Spinal stenose i cervikalregionen
Cervicalgia
Cervikokranialt syndrom
Cervikobrakialgi (diffus)
Cerviko-brakial radikulopati i.n.a.
Torticollis i.n.a.
Ekskl.: Medfødt (756.8)
Som skyldes fødselsskade (767.8)
Hysterisk (300.1)
Psykogen (306.0)
Spastisk (333.8)
Traumatisk (847.0)
Forbening av ligamentum longitudinale
posterior i cervikalregionen
Andre syndromer i cervikalregionen
Atlantoaksial subluksasjon
Uspesifiserte sykdommer og symptomer i
cervikalregionen

724.4
724.5
724.6
724.7
724.8

Andre og uspesifiserte ryggsykdommer
Ekskl.: Sammenklemte ryggvirvler (kodes
på årsak, f.eks. osteoporose
733.0)
Tilstander som skyldes:
sykdommer i mellomvirvelskiven
(722)
spondylose (721)
osteokondrose (721)
Spinalstenose, men ikke cervikal
Torakale ryggsmerter
Lumbago
Isjias
Isjialgi
Ekskl.: Spesifisert lesjon av
isjiasnerven (355.0)
Torakal eller lumbosakral neuropati eller
radikulopati i.n.a.
Dorsalgi
Uspesifiserte ryggsmerter
Sykdommer i korsbeinet
Sykdommer i halebeinet
Coccygodynia
Andre symptomer fra ryggen
Forbening av ligamentum longitudinale

posterior i.n.a.

724.9

Ryggsykdom i.n.a.
Affeksjon av sakroiliakalleddet i.n.a
Ankylose i ryggraden i.n.a.
Ekskl.:
Sakroiliitt (720.2)

MUSKEL- OG BLOTDELSREUMATISME UNNTATT
I RYGGEN (725-729)
Inkl.: Sykdommer i muskler og sener og
deres fester og i annet blotdelsvev
725

Polymyalgia rheumatica

726

Perifere entesopatier og lignende
syndromer
Merk: Entesopatier er sykdommer i
perifere ligamenter eller
muskelfester
Spinal entesopati (720.1)
Ekskl.:
Kapsulitt i skulderen "frozen shoulder"]
Sykdommer i slimposer og sener i
skulderregionen
Biceps tendinitt
Rotator "cuff" syndromet
Supraspinatus tendinitt
Kalk-tendinitt i skulder
Ekskl.: Ikke-traumatisk rotator
"cuff" ruptur (727.6)
Andre sykdommer i skulderen ikke
klassifisert annet sted
Periartritt i skulderen
Fibrositis humeroscapularis
Entesopati i albuen
Epicondylitis medialis
Tennisalbu
Entesopati i håndledd og håndrot
Bursitt i hånd og omkring håndleddet
Entesopati i hoften
Gluteal tendinitt
Ileopsoas tendinitt
Trochanter tendinitt
Hoftekamsspore
Entesopati i kneet
Pes anscrinus tendinitt eller bursitt
Patellar tendinitt
Pellegrini-Stieda syndromet [bursitt
omkring tibiale kollateralligament]

726.0
726.1

726.2

726.3
726.4

726.5

726.6
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726.7

726.8
726.9

Entesopati i ankel og fotrot
Achilles bursitt eller tendinitt
Metatarsalgi i.n.a.
Tibialis anterior tendinitt
Hæl beinspore
Ekskl.: Mortons metatarsalgi (355.6)
Andre perifere entesopatier
Entesopati i.n.a.
Beinspore
Kapsulitt
i.n.a.
Periartritt
Tendinitt

728.1

728.2

728.3
727
727.0

727.1
727.2
727.3

727.4

727.5
727.6
727.8

727.9
728

728.0

Andre sykdommer i synovialhinne, sener og
slimposer
Synovitt og tendosynovitt
"Trigger finger"
Spring finger
Digitus saltans
Stenoserende tendosynovitt
de Quervains sykdom
Synovitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098•5t)
syfilitisk* (095t)
tuberkulos* (015t)
Ekskl.: Krystallbetinget (275.4t, 712*)
Ved urinsyregikt (274.0t,
712.0*)
Seneknuter
Bunion
Spesifikke bursitter, ofte yrkesbetinget
Prepatellar bursitt
Andre bursitter
Infra- eller subpatellar bursitt
Bursitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.5t)
syfilitisk* (095t)
Ekskl.:
Bursitt:
subakromial (726.1)
subkorakoid (726.1)
subdeltoid (726.1)
"frozen shoulder" (726.0)
Ganglion og cyste i synovialhinne, sene
og slimpose
Ekskl.: Bakers cyste (727.5)
Synovial- eller bursalcyste
Ganglion i ledd eller sene
Synovialhinne-rift
Bakers cyste
Seneruptur, ikke skadevoldt
Ikke-traumatisk (spontan) rotator
"cuff" ruptur
Annet
Abscess i slimpose eller sene
Forkalkning i sene i.n.a.
Tendinitis calcarea i.n.a.
Kalkavsetninger i slimposen
Senekontraktur (skjede)
Forkortet sene
Ekskl.: Xantomatose lokalisert til sener
(272.7)
I.n.a.
Sykdommer i muskler, ligamenter og
fascier
Ekskl.: Avrivning av kneligament (717.8)
Muskulære dystrofier (359)
Neuromuskulære forstyrrelser
(358)
Myopatier (359)
Entesopatier (726)
Infeksiøs myositt
Myositt:
purulent
suppurativ
tropisk* (040.8t)
Ekskl.: Pleurodynia epidemica (074.1)

728.4
728.5
728.6
728.7

728.8

728.9
729

729.0
729.1
729.2

729.3

729.4
729.5
729.6
729.8
729.9

Forkalkning og forbening i muskel
Massiv forkalkning (paraplegisk)
Myositis ossificans
Polymyositis ossificans
Muskelsvinn og inaktivitetsatrofi, ikke
klassifisert annet sted
Myofibrose
Ekskl.: Primær og idiopatisk muskelatrofi (353.5)
Progressive neuromuskulære
atrofier (335)
Muskeldystrofier (358)
Andre spesifikke muskelsykdommer
Artrogrypose
Immobilitetssyndromet (paraplegisk)
Ekskl.: Arthrogryposis multiplex
congenita (755.8)
"Stiff man syndrome" (333.9)
Slappe ligamenter
Ekskl.: Cutis laxa
Ehler-Danlos syndrom (756.8)
Hypermobilitetssyndromet
Kontraktur i fascia palmaris
Dupuytrens kontraktur
Andre fibromatoser
Garrods puter
Fasciitis nodularis
Fasciitis plantaris (traumatica)
Eosinofil fasciitt
Diffus fasciitt
Fibromatosis pseudosarcomatosa
(proliferativa) (subcutanea)
Andre sykdommer i muskler, ligamenter og
fascier
Fremmedlegemegranulom
Interstitiell myositt
Talkumgranulom
Muskel hernie
I.n.a.
Andre sykdommer i bledelene
Ekskl.: Acroparaesthesia (443.8)
Karpal tunnel syndromet (354.0)
Ryggsykdommer (720-724)
Mononeuropatier (354, 355)
Rheumatismus palindromicus
(719.3)
Periartritt (726.6)
Psykogen reumatisme (306.0)
Reumatisme i.n.a. og fibrositt eller
fibromyalgi
Myalgi og myopati (kronisk muskelsmertesyndrom)
Myoser i.n.a.
Neuralgi, neuritt og radikulitt i.n.a.
Brakial radikulopati (723.4)
Ekskl.:
Lumbosakral radikulopati (724.4)
Mononeuropati (354, 355)
Isjias (724.3)
Pannikulitt i.n.a.
Weber-Christian sykdommen
Ekskl.: Pannikulitt i:
ryggen (724.8)
nakken (723.6)
korsryggen (724.8)
Fasciitt i.n.a.
Ekskl.: Fasciitis nodularis (728.7)
Ekstremitetssmerte
"Restless legs" (333.9)
Ekskl.:
Residualt fremmedlegeme i bledelene
Andre ekstremitetssymptomer
Krampe
Hevelse
Andre og uspesifiserte sykdommer i
blOtdelsvevet
Reumatoide noduli
Polyal gi
Psykogen reumatisme* (306.0t)
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SYKDOMMER I KNOKLER OG BRUSK OG ERVERVEDE
MUSKEL-/SKJELETTDEFORMITETER (730-739)
730

-

732.4

Osteomyelitt, periostitt og andre
infeksjoner i knokler

Ekskl.: Kjeven (526.4, 526.5)
Mastoiditt (383)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere det infeksiøse agens, for
eksempel stafylokokker (041.1)
Akutt osteomyelitt
730.0
Abscess i knokler unntatt nesens bihuler og processus mastoideus
Akutt eller subakutt osteomyelitt med
eller uten opplysning om periostitt
730.1
Kronisk osteomyelitt
Kronisk eller gammel osteomyelitt med
eller uten opplysning om periostitt
Brodies abscess
730.2
Osteomyelitt i.n.a.
Osteitt eller osteomyelitt i.n.a. med
eller uten opplysning om periostitt
Periostitt uten opplysning om
730.3
osteomyelitt
Sekundær syfilitisk periostitt*
(091.6-0
730.4* Tuberkulose i ryggraden (015.0t)
Potts sykdom
730.5* Tuberkulose i ekstremitetsknoklene
(015.1, 015.2, 015 . 7 t)
730.6* Tuberkulose i andre knokler (015. 7 t)
730.7* Osteitt etter poliomyelitt (045t)
730.8* Andre infeksjoner i knoklene
Knokkelsyfilis i.n.a. (095t)
Infeksjon i knoklene i.n.a.
730.9

732.5

732.6

J

732.7
732.8
732.9

Osteitis deformans og osteitt i
forbindelse med sykdom klassifisert
annet sted
731.0
Osteitis deformans uten opplysning om
knokkelsvulst
Pagets sykdom
731.1* Osteitis deformans ved sykdommer
klassifisert annet sted
731.2
Hypertrofisk pulmonal osteoartropati
Bamberger-Marie sykdommen
731.8* Annen form for osteopati ved sykdommer
klassifisert annet sted

733

732
732.0

733.0
733.1
733.2

731

732.1

732.2
732.3

Osteochondropathia deformans juvenilis
Juvenil osteokondropati i ryggraden
Scheuermanns sykdom
Ekskl.: Kyfosis posturalis in
adolescentium (737.0)
Juvenil osteokondropati i hofte og
bekken
Osteokondropati (juvenil) i:
acetabulum
femurhodet [Calv6-Legg-Perthe
sykdommen]
hoftekammen [Buchanans sykdom]
ischiopubisk synkondrose [van Necks
sykdom]
symphysis pubis [Piersons sykdom]
Ikke-skadevoldt glidning (epifysiolyse)
av &re femorale epifyse
Juvenil osteokondropati i
overekstremiteten
Osteokondropati (juvenil) i:
capitulum humeri [Panners sykdom]
håndrotens os lunatum [Kienhocks
sykdom]
hånden i.n.a.
sykdom]
humerushodet
metacarphodene [Mauclaires sykdom]
nedre del av ulna [Burns sykdom]
overekstremiteten i.n.a.

Juvenil osteokondropati i
underekstremiteten unntatt foten
Osteokondropati (juvenil) i:
underekstremiteten i.n.a.
primare patella-senter [Ohlers
sykdom]
proksimale tibia [Blounts sykdom]
sekundære patella-senter
[Sinding -Larsens sykdom]
tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter
sykdommen]
Juvenil osteokondropati i foten
Calcaneus apofysitt
Osteokondropati (juvenil) i:
talus [Diaz' sykdom]
calcaneus [Severs sykdom]
fot i.n.a.
femte metatars [Iselins sykdom]
annen metatars LFreibergs sykdom]
os tibiale externum [Haglunds sykdom]
fotrotens os naviculare [Kbhlers
sykdom]
Annen juvenil osteokondropati
spesifisert som
Apofysitt
juvenil av annen
Epifysitt
OsteokondrittI lokalisasjori eller
lokalisasjon i.n.a.
Osteokondropati
Dysplasia epiphysealis (756.5)
Ekskl.:
Osteochondritis dissecans
Annen spesifisert osteokondropati
Osteokondropati i ryggraden hos voksne
Osteokondropati i.n.a.
ikke spesifisert om
Apofysitt
juvenil eller ikke
Epifysitt
og av lokalisasjon
Osteokondritt
i.n.a.
Osteokondropati

733.3
733.4
733.5
733.6
733.7

733.8
733.9

734

Andre sykdommer i knokler og brusk
Ekskl.: Beinspore (726.9)
Brusk eller fritt legeme i ledd
(717, 718)
Kjempecellegranulom i kjeven
(526.3)
Osteitis fibrosa cystica
generalisata (252.0)
Osteomalacia (268.2)
Fibrøs dysplasi i knokkel
(756.5)
Prognatisme, retrognatisme
(524.1)
Xantomatose i knokkel (272.7)
Osteoporose Losteopenil
Spontanfraktur
Beincyste
Ekskl.: Kjevecyste (526)
Osteitis fibrosa cystica (252.0)
Hyperostose i kraniet
Aseptisk beinnekrose
Beinnekrose i.n.a. (730.1)
Ekskl.:
Osteokondropatier (732)
Osteitis condensans
Tietzes sykdom
Algoneurodystrofi
Algodystrofi
Sympatisk refleksdystrofi
Sudecks atrofi
Ekskl.: Causalgia (354.4)
Manglende bruddtilheling
Pseudoartrose
I.n.a.
Diafysitt
Residiverende polykondritt
Ekskl.: Osteomalaci (268.2)

Plattfot
Pes planus (acquisitus)
Ekskl.: Medfødt (754.6)
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735
735.0
735.1
735.2
735.3
735.4
735.5
735.8
735.9

736
736.0

736.1
736.2

736.3
736.4
736.5
736.6
736.7

736.8

736.9

Ervervede deformiteter av tærne
Ekskl.: Medfødt (754.6, 755.6)
Hallux valgus (ervervet)
Hallux varus (ervervet)
Hallux rigidus
Hallux malleus
Annen type hammertå (ervervet)
Klotå (ervervet)
Annet
Digitus superponens
I.n.a.
Andre ervervede deformiteter av
ekstremitetene
Ekskl.: Medfødt (754, 755)
Ervervede deformiteter av underarmen
unntatt fingrene
Klohånd
Klubbehånd
Cubitus valgus aut varus (acquisitus)
Bajonettdeformitet i håndledd
Deformitet av albu, underarm, hånd eller
håndledd (ervervet) i.n.a.
Ekskl.: Hummerklohånd (755.5)
"Mallet finger"
Andre ervervede deformiteter av fingrene
Fingerdeformitet (ervervet) i.n.a.
Knapphullsdeformitet
Svanehalsdeformitet
900/900 deformitet
Ulnardeviasjon
Trommestikkfingre (781.5)
Ekskl.: "Trigger finger" (727.0)
Ervervede deformiteter av hoften
Coxa valga aut vara (acquisita)
Genu valgum aut varum (acquisitum)
Genu recurvatum (acquisitum)
Andre ervervede knedeformiteter
Genu extrorsum
Knedeformitet (ervervet) i.n.a.
Andre ervervede deformiteter av ankelen
og foten
Ervervet:
klofot
klumpfot
ankel- eller fotdeformitet
equinovarus
talipes unntatt planus
Ekskl.: Klubbefot ikke spesifisert som
ervervet (754)
Tådeformitet (ervervet) (735)
Pes planus (acquisitus) (734)
Ervervet deformitet av andre deler av
ekstremitetene
Deformitet (ervervet) av:
arm eller bein ikke klassifisert
annet sted
skulder
Ervervet ekstremitetsdeformitet i.n.a.

Skjevheter i ryggen
Ekskl.: Medfødt (754.2)
Kyphosis posturalis in adolescentium
737.0
Ekskl.: Osteokondrose i ryggraden
(732.0, 732.8)
Kyfose (ervervet)
737.1
Lordose (ervervet)
737.2
Kyfoskoliose og skoliose
737.3
Ekskl.: Ved kyfoskoliotisk hjertesykdom
(416.1)
737.4* Ryggskjevhet i forbindelse med andre
tilstander
I forbindelse med:
Charcot-Marie-Tooth sykdom ( 356 . 1 t)
osteitis deformans (7 31 . 0t)
osteitis fibrosa cystica (252.0t)
tuberkulose [Potts kurvatur] (015.0t)
Annet
737.8

737

737.9

I.n.a.
Ryggskjevhet (ervervet) (idiopatisk)
i.n.a.
Pukkelrygg (ervervet)
Ekskl.: Deformitet i ryggraden i.n.a.
(738.5)

738

Andre ervervede deformiteter
Ekskl.: Medfødt (754-756 og 758-759)
Anomalier i tann-/kjeveregionen
(524)
Ervervet deformitet av nesen
Nesedeformitet (ervervet)
Overutviklede nesebein
Ekskl.: Skjev nesevegg (470)
Annen ervervet deformitet av hodet
Ervervet deformitet av halsen
Ervervet deformitet av brystet og
ribbeina
Ervervet spondylolistese
Degenerativ spondylolistese
Ekskl.: Medfødt (756.1)
Annen ervervet deformitet av rygg eller
ryggrad
Ekskl.: Skjevheter i ryggen (737)
Ervervet deformitet av bekkenet
Ekskl.: I forbindelse med fødsel og
forløsning (653)
Blomkåløre
Ervervet deformitet av annen spesifisert
lokalisasjon
Ervervet deformitet i.n.a.

738.0

738.1
738.2
738.3
738.4
738.5
738.6
738.7
738.8
738.9
739

739.0
739.1
739.2
739.3
739.4
739.5I
739.6
739.7
739.8

739.9

Andre lesjoner ikke klassifisert
annet sted
Segmental funksjonsforstyrrelse
Inkl.:
Somatisk funksjonsforstyrrelse
I hoderegionen
I cervikalregionen
Cervikotorakalregionen
I torakalregionen
Torakolumbalregionen
I lumbalregionen
Lumbosakral regionen
I sakralregionen
Sakrococcygeal regionen
Sakroilliakalregionen
hofteregionen
Bekkenregionen
1 underekstremitetene
I overekstremitetene
Akromioklavikulært
Sternoklavikulært
I brystkassen
Kostokondralt
Kostovertebralt
Sternokondralt
I abdomen og annet
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KAPITTEL XIV. MEDFØDTE
MISDANNELSER
740
740.0

740.1
740.2

741

741.0

741.9

742
742.0

742.1
742.2

Anencephalus og lignende misdannelser
Anencephalus
Manglende hjerne
Acrania
Anencefali
Hemianencefali
Andre former
Craniorachischisis
Iniencefali
Lukket iniencefali
Åpen iniencefali
Uspesifisert
Spina bifida
Ekskl.: Spina bifida occulta (756.1)
Spina bifida cystica (lukket
Merk:
lesjon) innbefatter:
meningocele
meninga myelocele
myelo meningocele
Spina bifida aperta (pen lesjon)
innbefatter:
myelocele
rachischisis
Med hydrocephalus
Spina bifida aperta, alle lokalisasjoner, med hydrocephalus
Spina bifida cystica, alle lokalisasjoner, med Arnold-Chiari misdannelse
og hydrocephalus
Arnold-Chiari misdannelse
Spina bifida cystica, alle lokalisasjoner, med stenose i Sylvius' akvedukt
Spina bifida cystica, cervikal, med
uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, torakal, med
uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, lumbal, med
uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, sakral, med
uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida, uspesifisert, med seint
debuterende hydrocephalus
Annet
Uspesifisert
Uten opplysning om hydrocephalus
Spina bifida aperta
Spina bifida cystica, cervikal
Spina bifida cystica, torakal
Spina bifida cystica, lumbal
Spina bifida cystica, sakral
Andre former
Uspesifisert
Andre medfødte misdannelser i nervesystemet
Encefalocele
Oksipitalt
Annen spesifisert lokalisasjon
Uspesifisert
Microcephalus
Kydromikrocefali
Micrencephalon
Reduksjonsdeformitet av hjernen
Anomali av cerebrum
Anomali av corpus callosum
Anomali av hypothalamus
Anomali av cerebellum
Agyri og lissencefali
Mikrogyri
Holoprosencefali
Annet
Uspesifisert

742.3

742.4

742.5

742.8

742.9

Medfødt hydrocephalus
Anomali av Sylvius akvedukt
Atresi av foramina Magendie og
Luschka
Dandy-Walker syndrom
Hydranencefali
Annet
Uspesifisert
Ekskl.: Hydrocephalus:
ervervet (331.4)
som skyldes medfødt toxoplasmose (771.2t, 331.4*)
ved enhver tilstand i
741.9 (741.0)
Andre spesifiserte misdannelser av hjernen
Forstørret hjerne
Megalencefali
Makroencefali
Porencephalus
Multiple cerebrale cyster
Annet
Andre spesifiserte misdannelser av
ryggmargen
Ekskl.: Syringomyeli (336.0)
Amyeli
Hypoplasi og dysplasi av ryggmarg
Atelomyeli
Myelodysplasi
Diastematomyeli
Andre cauda equina anomalier
Hydromyeli
Hydrorhachis
Andre spesifiserte misdannelser av ryggmarg og membraner
Andre spesifiserte misdannelser i
nervesystemet
"Jaw-winking" syndrom
Maveus-Gunn syndrom
Familiær dysautonomi
Riley-Day syndrom
Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet
Ekskl.: Nevrofibromatose (237.7)
Kongenitt okulofacial paralyse
[Moebius syndrom] (352.6)
Pleksusskader hos nyfødte (767.6)
Uspesifiserte misdannelser i hjernen,
ryggmargen og nervesystemet
I hjerne
I ryggmarg
Uspesifisert

743Medfødte misdannelser av øyet
Anophthalmus
743.0
Agenesi av øye
Cryptophthal mus
Microphthal us
743.1
Aplasi
av øye
Dysplasi
Hypoplasi
Rudimentært øye
Buphthalmus
743.2
Glaukom:
medfødt
hos den nyfødte
Hydrophthal mus
Forstørret øye
Forstørret cornea
Medfødt keratoglobus
Megal ocornea
743.3Medfødt katarakt og linseanomalier
Medfødt afaki
Sfærofaki
Katarakt
Linseluksasjon
Linsekolobom
Uspesifisert og annet
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743.4

743.5

743.6

743.8

743.9
744

744.0

744.1

744.2

Kolobom og andre misdannelser i øyets
fremre del
Medfødt corneafordunkling
Andre misdannelser av cornea
Ekskl.: Megalocornea (743.2)
Manglende iris, aniridi
Iriskolobom
Polykori, ektopisk pupille og andre
misdannelser av iris
BIS sclera
Peters anomali
Riegers anomali
Annet
Uspesifisert
Medfødte misdannelser i øyets bakre del
Spesifisert misdannelse i glasslegemet
Spesifisert misdannelse av retina
Spesifisert misdannelse av papillen
Medfødt aneurysme av retinalkar
Kolobom av papillen
Spesifisert misdannelse av chorioid
Annen og uspesifiserte misdannelser
Medfødte misdannelser av øyelokk,
treorganer og øyehule
Blefaroptose
Medfødt ptose
Ectropium
Entropi urn
Andre misdannelser av øyelokk
Manglende tårekanal
Manglende tårepunkt
Stenose eller striktur av tårekanal
Andre anomalier av tårekanal
Anomali av orbita
Andre spesifiserte Oyemisdannelser
Albinisme* (270.2t)
Ekskl.: Medfødt nystagmus (379.5)
Retinitis pigmentosa (362.7)
Uspesifiserte Oyemisdannelser
Medfødte misdannelser av ore, ansiktet
og halsen
Ekskl.: Misdannelse av:
cervikal columna (754.2,
756.1)
larynx (748.2, 748.3)
glandula parathyreoidea
(759.2)
glandula thyreoidea (759.2)
Leppespalte (749.1)
Øremisdannelser med nedsatt hørsel
Manglende Øregang, atresi eller striktur av øregang
Manglende ytre Ore
Manglende Ore (medfødt)
Misdannelse av mellomøret, sammenvoksning av ørebein
Misdannelse av indre Ore
MedfOdt misdannelse av labyrinten,
cortis organ
Uspesifisert Øremisdannelse med nedsatt
hørsel
Ekskl.: Medfødt døvhet uten opplysning
om årsak (389)
Aksessorisk øremusling
Polyoti
Preaurikulært appendix
Annet
Andre spesifiserte øremisdannelser
Makroti
Mikroti
Spisse ewer og andre misdannede ewer
Feilplassert fare, lavtstående ore
Manglende tuba auditiva
Anomali av tuba auditiva
Darwins knute
Andre spesifiserte øremisdannelser
Ekskl.: Preaurikluært sinus (744.4)

744.3
744.4

744.5
744.8

744.9

745
745.0

745.1

745.2
745.3

745.4

745.5

745.6

745.7

Uspesifiserte oremisdannelser

Gjelleåpning, cyster og fistler;
preauri kulært sinus

Gjellespalte, sinus, fistel eller cyste
Preaurikulmr sinus eller cyste
Andre gjellespalteanomalier
"Webbing" på halsen
Pterygium colli
Andre spesifiserte misdannelser av
ansiktet og halsen
Makrostomi
Mikrostomi
Makrocheili
Mikrocheili
Annet
Ekskl.: De tilstander som kodes til 754
Uspesifiserte misdannelser av ansiktet
og halsen

Anomalier ved bulbus cordis og hjertets
septa
Truncus communis
Persisterende truncus arteriosus
Aorta-pulmonal shunt uten persisterende truncus
Aortopulmonalt vindu
Ekskl.: Persisterende ductus arteriosus
(747.0)
Transposisjon av de store kar
Transposisjon av store kar, komplett
Transposisjon av store kar, inkomplett,
Taussig-Bing syndromet
Korrigert transposisjon av store kar
(ventrikkel inversjon)
Dobbelt utløp høyre ventrikkel
Dobbelt utløp venstre ventrikkel
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Fallots tetrade
Felles ventrikkel
Univentrikulært hjerte
Car triloculare biatriatum
Enkel ventrikkel
Ventrikkel septum defekt [VSD]
Rogers sykdom
Eisenmengers syndrom
Gerbode defekt (atrioventrikulær septum defekt)
Annen spesifisert ventrikkel septum
defekt
Uspesifisert VSD
Ekskl.: Felles atrioventrikulmr kanal
(745.6)
Atrie septum defekt [ASO]
Apentstående eller persisterende
foramen ovale
Ostium secundum defekt
Lutembachers syndrom
Ostium primum defekt
Enkelt (ett) atrium
Annen, spesifisert ASD
Uspesifisert ASD
Atrioventrikulære [A-V] lukningsdefekter
Atrioventrikulær kanal
Felles atrioventrikulær kanal, komplett
Felles atrioventrikulær kanal, inkomplett
Annet, spesifisert
Annet, uspesifisert
Cor biloculare

1 63
745.8

Andre arvelige eller medfødte feil
ved hjertets muskel, ledningssystem og
skillevegger. Arvelig repolariseringsforstyrrelse
Hypertrofisk kardiomyopati med
autosomal dominant overføring
Subaorta stenose
Asymmetrisk septum-hypertrofi
Annen arvelig betinget kardiomyopati
Unormal atrioventrikulær forbindelse

Atrieseptum defekt med A-V blokk (komplett eller inkomplett)
Annen, arvelig betinget ledningsforstyrrelse
A-V blokk på grunn av teratogen effekt/
maternell sykdom
Medfødt A-V blokk, annen eller ukjent

745.9

746
746.0

746.1
746.2
746.3
746.4
746.5
746.6
746.7
746.8

Srsak
Forlenget Q-T syndrom (Jervell-LangeNielsen, Romano-Ward)
Annen arvelig hjertesykdom, spesifisert
Annen arvelig hjertesykdom, uspesifisert
Andre medfødte feil ved hjertets muskel,
ledningssystem og skillevegger
Subpulmonal stenose
Myokard-misdannelse, spesifisert
Myokard-misdannelse, uspesifisert
Ekskl.: Misdannelse spesifisert annet
sted
Septumdefekt, spesifisert
Septumdefekt, uspesifisert
Ekskl.: Sykdom angitt under (745.2-745.7)
Ledningsfeil, spesifisert
Dysrytmi, spesifisert
Ledningsfeil, uspesifisert
Dysrytmi, uspesifisert
Ekskl.: Sykdom angitt under 745.8
Medfødte klaffefeil og andre hjertemisdannelser
Ekskl.: Fibroelastosis cordis (425.3)
Misdannelse av pulmonalklaffen
Ekskl.: Subpulmonal stenose (745.9)
Infundibulær pulmonal stenose
(746.8)
Atresi
Stenose
Insuffisiens
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert misdannelse
Atresi og medfødt stenose av trikuspidalklaffen
Trikuspidal insuffisiens
Ebsteins anomali
Medfødt stenose av aortaklaffen
Medfødt aortastenose
Medfødt insuffisiens av aortaklaffen
Bikuspid aortaklaff
Medfødt aortainsuffisiens
Medfødt mitralstenose
Medfødt mitral insuffisiens
Hypoplastisk venstre hjerte
Annen spesifisert hjertemisdannelse
Dekstrokardi uten situs inversus
Ekskl.: Dekstrokardi med situs inversus
(759.3)
Levokardi
Cor triatriatum
Anomali av perikard
Medfødt hjerteblokk
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
angi rytmeforstyrrelsen
Andre spesifiserte anomalier

746.9

Uspesifiserte medfødte hjertemisdannelser
Uspesifisert anomali av hjerteklaffer
Unormale bånd i hjertet
Ikke-cyanotisk hjertesykdom
Cyanotisk hjertesykdom

747

Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene
Persisterende ductus arteriosus
Apenstående ductus arteriosus (Botalli)
Coarctatio aortae
Preduktal
Postduktal
Uspesifisert
Andre aortamisdannelser
Atresi
Hypoplasi
Supravalvulær stenose
Persisterende høyre aortabue
Aneurisme av sinus Valsalvae
Vaskulær ring (aorta)
Dobbel aorta
Overridende aorta
Dekstraposisjon av aorta
Medfødt aorta aneurisme
Dilatasjon av aorta
Andre spesifiserte misdannelser av
aorta
Uspesifisert misdannelse av aorta
Ekskl.: Medfødt aortastenose eller
-striktur (746.3)
Hypoplasi av aorta i hypoplastisk
venstre hjerte syndromet (746.7)
Misdannelser av arteria pulmonalis
Atresi
Agenesi
Atresi av arteria pulmonalis med septumdefekt
Supravalvulær pulmonal stenose
Pulmonal aneurisme
Dilatasjon av arteria pulmonalis
Pulmonalt arteriovenost aneurisme
Andre spesifiserte misdannelser av
arteria pulmonalis
Uspesifiserte misdannelser av arteria
pulmonalis
Misdannelser av de store venene
Stenose av vena cava inferior/superior
Persisterende venstre vena cava superior
Anomal pulmonal- venøs tilbakestrømming,
total
Anomal pulmonal- venøs tilbakestromming,
delvis
Anomal portvene-anslutning
Arteria hepatica-vena porta-fistel
Andre spesifiserte anomalier
Uspesifisert anomali
Aplasi eller hypoplasi av arteria
umbilicalis
Enkel arteria umbilicalis
Annen misdannelse av det perifere
karsystem
Ekskl.: Pulmonal (747.3)
Cerebral (747.8)
Retinal (743.5)
Hemangiom og lymfangiom (228)
Stenose av arteria renalis
Andre anomalier av arteria renalis
Arteriovenos mal formasjon (perifer)
Kongenital flebektasi
Kongenitale varicer
Andre anomalier av perifere arterier
Andre anomalier av perifere kar,
spesifisert
Anomalier av perifere kar, uspesifisert

747.0
747.1

747.2

747.3

747.4

747.5
747.6

164
747.8

747.9

748
748.0
748.1

748.2

748.3

748.4

748.5

748.6

748.7
748.8

Annen spesifisert misdannelse av
sirkulasjonsorganene
Medfødt arteriovenost aneurisme i
hjernen
Andre spesifiserte karanomalier i
hjernen
Ekskl.: Medfødt aneurisme:
kransarterie (746.8)
perifer (747.6)
pulmonal (747.3)
retinal (743.5)
rumpert:
cerebralt arteriovenost
aneurisme (430)
medfødt cerebralt aneurisme
(430)
Uspesifiserte misdannelser av
sirkulasjonsorganene
Medfødte misdannelser i åndedrettsorganene
Ekskl.: Medfødt diafragmadefekt (756.6)
Choanal atresi
Atresi
av nesebor (fremre)
(bakre)
Medfødt stenoseJ
Andre nesemisdannelser
Manglende nese
Liten nese
Aksessorisk nese
Nesespalte
Deformitet i veggen av nesebihulen
Perforert neseskillevegg
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert misdannelse
Ekskl.: Medfødt deviasjon av neseskilleveggen (754.0)
Fold i larynx
"Web" i larynx:
i.n.a.
glottisk
subglottisk
Andre misdannelser i strupehodet, luftrøret og bronkiene
Ekskl.: Primer ciliær dyskinesi (748.7)
Misdannelse av larynx og brusk
Medfødt subglottisk stenose
Trakeomalaci
Andre anomalier av trakea
Bronkial stenose
Andre anomalier av bronchus
Medfødt laryngeal stridor i.n.a.
Andre spesifiserte misdannelser
Uspesifiserte misdannelser
Medfødt cystelunge
Lungecyste
Enkel cyste i lungen
Multiple lungecyster
Medfødt vokskakelunge
Annet, spesifisert
Ekskl.: Ervervet eller uspesifisert
(518.8)
Agenesi, hypoplasi og dysplasi av lungen
Agenesi eller aplasi av lunge (lapp)
Hypoplasi av lunge (lapp)
Lungesekvestrering
Andre og spesifiserte dysplasier av
lunge
Sammenvokste lunger
Andre misdannelser av lungene
Ektopisk vev i lungen
Bronkiektasier
Aksessorisk lungelapp
Andre og uspesifiserte lungemisdannelser
Primer ciliær dyskinesi
Andre spesifiserte misdannelser av
åndedrettsorganene
Pleurafold anomali
Medfødt mediastinalcyste
Annet
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748.9

Uspesifiserte misdannelser av
åndedrettsorganene
Manglende andedrettsorganer i.n.a.
Misdannelse av åndedrettsorganene
i.n.a.

749
749.0

Ganespalte og leppespalte
Ganespalte
Spaltet hard gane, ensidig
Spaltet hard gane, dobbeltsidig
Midtstilt spalte i hard gane
Spaltet hard gane, uspesifisert
Spaltet blot gane, ensidig
Spaltet blot gane, dobbeltsidig
Midtstilt spalte i blot gane
Spaltet blot gane, uspesifisert
Spaltet uvula
Spaltet gane, uspesifisert
Leppespalte
Ensidig
Dobbeltsidig
Midtstilt
Uspesifisert
Leppespalte med kjeve- og ganespalte
Leppespalte, ensidig med kjeveganespalte (alle former)
Leppespalte, dobbeltsidig med kjeveganespalte (alle former)
Midtstilt leppespalte med kjeveganespalte (alle former)
Leppespalte med kjeve-ganespalte,
uspesifisert
Leppespalte med kjeve- eller ganespalte

749.1

749.2

750
750.0
750.1

750.2

750.3

Andre medfødte misdannelser i wire del av
fordøyelseskanalen
Ankyloglossi
Kort tungebånd
Andre tungemisdannelser
Aglossia
Hypoplasi av tunge
Mikroglossi
Makroglossi
Dislokert tunge
Tungefissur
Andre spesifiserte tungemisdannelser
Glossoptose
Uspesifisert tungemisdannelse
Andre spesifiserte misdannelser i munn og
svelg
Pharynxdivertikkel
Pharynx lomme
Andre pharynxanomalier
MedfOdt stenose i spyttkjertelutgang
[Ranula]
Andre anomalier av spyttkjertler og
utfOrselsganger
HOy ganebue
Andre ganemisdannelser
Ekskl.: Ganespalte (749)
Fistel i leppen
Andre leppemisdannelser
Fordycetilstand
Andre spesifiserte misdannelser i
munn og svelg
Trakeo-osofageal fistel, atresi og
stenose av oesophagus
Agenesi eller atresi av oesophagus
Agenesi eller atresi av oesophagus med
osofago-trakeal fistel
Osofago-trakeal fistel
Bronko-Osofageal fistel med/uten
atresi
Stenose/striktur av oesophagus
Foldet oesophagus
Annet
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750.4

750.5

750.6

750.7

750.8
750.9

751
751.0
751.1

751.2

751.3

751.4

Andre spesifiserte misdannelser av
oesophagus
Medfødt dilatasjon
Medfødt feilstilling
Divertikkel
Lomme
(av) oesophagus
Dobbelt
Andre misdannelser
Medfødt hypertrofisk pylorusstenose
Spasme
Hypertrofisk stenose
Annen spesifisert stenose
Medfødt hiatushernie
Forskyvning av cardia gjennom
osofagealt hiatus
Ekskl.: Medfødt diafragmahernie (756.6)
Andre spesifiserte misdannelser av
magesekken
Mikrogastrf
Megal ogastri
Kardiospasme
Feilstillet magesekk
Magesekkdivertikkel
Annet
ventrikkel:
torsjon
volvulus
Andre spesifiserte misdannelser i ovre
delen av fordøyelseskanalen
Uspesifiserte misdannelser i øvre delen
av fordøyelseskanalen
Misdannelse av munn eller svelg
Av spiserør
Av magesekk
Annet

Andre medfødte misdannelser av
fordøyelsesorganene
Meckels divertikkel
Persisterende ductus
omphalomesentericus
Atresi og stenose av tynntarmen
Stenose, atresi eller fravær av
duodenum
Stenose, atresi eller fravær av jejenum
Stenose, atresi eller fravær av ileum
Uspesifisert stenose, atresi eller fravær av tynntarm
Atresi og stenose av tykktarm, endetarm
og anal kanal
Stenose, atresi eller fravær av tykktarm/blindtarm
Stenose, atresi eller fravær av endetarm med fistel
Stenose, atresi eller fravær av endetarm
Stenose, atresi eller fravær av anus
med fistel
Stenose, atresi eller fravær av anus
Hirschsprungs sykdom og andre medfødte
funksjonsforstyrrelser i tykktarmen
Total intestinal agangliose
Langt segment med Hirschsprungs sykdom
Kort segment med Hirschsprungs sykdom
Hirschsprungs sykdom, uspesifisert
Megacolon
Misdannelser av tarmfestet
Malrotasjon av coecum og colon
Anomali av mesenteriet
Bånd/adheranser til oment/peritoneum
Annet, spesifisert
Uspesifisert

751.5

751.6

751.7

751.8

751.9

752

752.0

752.1

752.2

Andre misdannelser av tarmen
Duplisering av tarm
Transposisjon av tarm
Mikrocolon
Ektopisk anus
Analfistel
Persisterende cloaca
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Medfødt pilonidalcyste eller
-sinus (685)
Misdannelser av galleblære, galleganger
og lever
Manglende lever, helt eller delvis
Cystisk/fibrocystisk leversykdom
Annen leveranomeli
Agenesi/hypoplasi av galleblæren
Andre galleblæreanomalier
Dobbel galleblære
Agenesi/atresi av gallegang
Gallegangcyste
Annen gallegangsmisdannelse (intrahepatisk/extrahepatisk)
Medfødt obstruksjon av gallegangt
(774.5*)
Misdannelser av bukspyttkjertelen
Agenesi, hypoplasi av pankreas
Aksessorisk pankreas
Ringformet pankreas
Ektopisk pankreas
Pankreas-cyste
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert
Ekskl.: Diabetes mellitus:
medfødt (250)
neonatal (775.1)
Fibrocystisk pankreassykdom
(277.0)
Andre spesifiserte misdannelser av
fordøyelsesorganene
Manglende (helt eller delvis) i.n.a.
Duplisering (hel eller delvis) i.n.a.
Ektopisk i.n.a.
Annet
Ekskl.: Medfødt diafragmahernie (756.6)
Medfødt hiatushernie (750.6)
Uspesifiserte misdannelser av
fordøyelsesorganene
Medfødt:
av fordøyelsesanomali i.n.a.
deformitet i.n.a.j organene i.n.a.
Medfødte misdannelser av kjønnsorganene
Ekskl.: Syndromer med avvik i antall og
form av kromosomer (758)
Testikulær feminisering (257.3)
Misdannelser av eggstokkene
Ekskl.: Gonadeagenesi (758.6)
Manglende ovarier
Strekovarier
Aksessorisk ovarium
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert
Misdannelser av egglederne og det brede
ligament
Manglende tube/ligament
Cyste i mesenterisk rest
Epoophoron cyste
Cyste i Grtners gang
Cyste i fimbriae
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert
Dobbel livmor
Duplisering av uterus [enhver grad] (i
forbindelse med duplisering
av cervix og vagina)

166
752.3

752.4

752.5

752.6
752.7

Andre misdannelser av livmoren
Manglende livmor
Feilstillet livmor
Fistel til urinvei/tarmkanal
Annen spesifisert misdannelse
Bikorn/unikorn uterus
Uspesifisert
Misdannelser av livmorhals, skjede og de
ytre kvinnelige kjønnsorganer
Manglende livmorhals
Manglende skjede (komplett/inkomplett)
Vaginal atresi
Rektovaginal fistel
Imperforert hymen
Manglende/misdannet vulva
Sammenvokset vulva
Vulva synekier
Manglende/misdannet clitoris
Embryonal cyste i vagina
Annen cyste i vagina, vulva
Annen spesifisert anomali
Uspesifisert
Ekskl.: Dobbeltskjede som del av total
duplisering (752.2)
Retentio testis
Kryptorkisme
Unilateral
Bilateral
I.n.a.
Ektopisk testis
Ekskl.: Retraktil testis (V65.5)
Hypospadi og epispadi
Hypospadi
Epispadi
Pseudohermafrodittisme og ubestemt kjønn
Ekte hermafrodittisme, ovotestis
Pseudohermafrodittisme, mannlig
Pseudohermafrodittisme, kvinnelig
Rein gonadedysgenesi

753
753.0

753.1

753.2

753.3

Hesteskonyre

Ekskl.: Gonadal agenesi (758.6)

752.8

752.9

Pseudohermafrodittisme i.n.a.
Intersex, uspesifisert
Ekskl.: Pseudohermafrodittisme:
kvinnelig med
binyrebarkforstyrrelse (255.2)
mannlig med gonadeforstyrrelse
(257.8)
med spesifisert kromosomavvik
(758.8)
Andre spesifiserte misdannelser av
kjønnsorganene
Manglende testis
Monorkisme i.n.a.
Aplasi/hypoplasi av testis eller
scrotum
Annen misdannelse av testis eller
scrotum
Pylorkisme
Atresi av vas deferens
Andre misdannelser av vas deferens/
prostata
Manglende penis
Annen misdannelse av penis
Ekskl.: Hypospadi/epispadi (752.6)
Cyste av embryonal rest
Hydatid cyste (Morgagni)
Cyste i den Wolffske gang
Annen spesifisert misdannelse
Ekskl.: Medfødt hydrocele (778.6)
Uspesifiserte misdannelser av
kjennsorganene
ay

Medfødt anomali i.n.a.
Medfødt deformitet

—

Ikjønnsorganer
klassifisert
annet sted

Medfødte misdannelser av urinorganene
Agenesi og dysgenesi av Ryre
Dobbeltsidig agenesi/dysplasi/hypoplasi
av nyre
Potters syndrom
Ensidig agenesi, dysplasi, hypoplasi av
Ryre
Cyste(r) i nyrene
Enkel nyrecyste
Polycystisk nyresykdom, infantil type
Polycystisk nyresykdom, adult type
Polycystisk nyre, i.n.a.
Medullær cysteRyre, juvenil type
Medullær cystenyre, adult type
Multicystisk renal dysplasi
Multicystisk Ryre
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Ervervet nyrecyste (593.2)
Passasjehindrende misdannelse av
nyrebekken og ureter
Medfødt hydronefrose
Atresi, striktur eller stenose av
ureter
Megaloureter i.n.a.
Annen spesifisert misdannelse
Striktur på overgangen nyrebekkenureter
Striktur av ureterovesikalt ostium
Uspesifisert
Andre spesifiserte misdannelser av nyren
Aksessorisk Ryre
Dobbeltnyre eller nyrebekken
Trippelnyre
Lobulær eller sammenvokst Ryre

753.4

753.5
753.6

753.7

Ektopisk Ryre
Forstørret Ryre
Kjempenyre
Medfødt nyrestein
Annen spesifisert misdannelse
Andre spesifiserte misdannelser av ureter
Ekskl.: Vesikoureteral reflux (593.7)
Manglende ureter
Aksessorisk ureter
Dobbel ureter
Ektopisk ureter
Annen spesifisert misdannelse
Ekstrofi av urinblæren
Ectopia vesicae
Ekstroversjon av blære
Atresi og stenose av urethra og blærehals
Urethra-klaff i bakre del
Annen atresi, obstruksjon eller stenose
av blærehals
Obstruksjon, stenose, atresi av fremre
urethra
Obstruksjon, stenose, atresi av meatus
ure trae
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert
Misdannelser av urachus
Åpen urachus
Urachus cyste
Annen, spesifisert
Uspesifisert
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754
754.0

754.1

754.2

754.3

754.4

754.5

754.6

Andre spesifiserte misdannelser av
urethra og urinblære
Manglende blære eller urethra
Ektopisk blære
Divertikkel på blæren
Blære-brokk
Medfødt blæreprolaps (mucosa)
Dobbel urethra
Dobbel meatus
Ektopisk urethra
Ektopisk åpning
Medfødt fistel til tarm
Fistel i.n.a.
Annen spesifisert misdannelse av
blære/urethra
Uspesifisert
Uspesifiserte misdannelser av
urinorganene
Av nyre
Av ureter
Av blære
Av urethra
Uspesifisert misdannelse av urinorganene
Visse medfødte misdannelser av
muskelskjelettsystemet
Av skallen, ansiktet og kjeven
Ansi ktsasymmetri
Ansiktskompresjon
Potter-ansikt
Kramieimpresjoner
Medfødt skjev neseskillevegg
Flat eller skjev ytre nese
Dolichocefali
Plagiocefali
Asymmetrisk hode
Ekskl.: Dentofaciale anomalier (524)
Syfilitisk sadelnese (090.5)
Av musculus sternocleidomastoideus
Medfødt sternocleidomastoid
torticollis
Kontraktur av musculus
sternocleidomastoideus
Sternocleidomastoid tumor
Av ryggraden
Medfødte holdningsanomalier:
lordose
skol iose
Annet i.n.a.
Medfødt hofteleddsluksasjon
Medfødt preluksasjon av hoften.
Ustabil hofte
Luxatio coxae congenita
"Clicking hip"
Genu recurvatum congenitum og krumning av
underekstremitetens lange knokler
Medfødt krumning av:
femur
tibia og fibula
Bøyet underekstremitet i.n.a.
Genu recurvatum
Medfødt kneleddsluksasjon
Fotens varusdeformiteter
Due fot
Talipes equinovarus
Talipes calcaneovarus
Metatarsus varus
Kompleks varus-deformitet
Uspesifisert
Ekskl.: Ervervede (736.7)
Fotens valgusdeformiteter
Hakefot
Talipes calcaneovalgus
Pes planus congenitus
Ekskl.: Pes planus acquisitus (734)
Valgusdeformitet av fot
(ervervet) (736.7)

754.7

754.8

755

755.0

755.1

755.2

755.3

755.4

Andre misdannelser av foten
Hul fot
Klofot
Kort Achilles-sene
Klumpfot i.n.a.
Talipes i.n.a.
Fotdeformitet i.n.a.
Ekskl.: Ervervet (736.7)
Andre spesifiserte misdannelser
Fuglebrystipectus carinatum
Traktbrystipectus excavatum
Andre toraks-anomalier
Albueluksasjon
Klumphånd (medfødt)
Klumpfingre
Spadehånd (medfødt)
Annet, spesifisert
Andre medfødte misdannelser av
ekstremitetene
Ekskl.: Misdannelsene klassifisert til
754
Polydaktyli
Overtallige fingre
Overtallig tommel
Overtallige tær
Overtallige fingre og tier
Uspesifisert
Syndaktyli
Sammenvokste fingre
Hud (svømmehud) mellom fingre
Sammenvokste ter
Hud (svømmehud) mellom tær
Syndaktyli av fingre og tær
Uspesifisert
Reduksjonsdeformiteter av
overekstremiteten
Manglende arm
Ameli av arm
Manglende overarm (underarm og hånd
til stede)
Fokomeli av arm
Manglende underarm (isolert)
Manglende underarm og hånd
Manglende hånd/fingre
Forkortet arm
Manglende radius
Andre forkortende reduksjonsdeformiteter av armen
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Reduksjonsdeformiteter av
underekstremiteten
Medfødt manglende underekstremitet
Ameli av underekstremitet
Fokomeli av underekstremitet
Manglende lår (legg og fot til stede)
Manglende legg (isolert)
Manglende legg og fot
Manglende fot/tær
Kort underekstremitet
Annen, forkortende reduksjonsdeformitet av underekstremitet
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Reduksjonsdeformiteter av uspesifisert
ekstremitet
Manglende ekstremitet i.n.a.
Ameli
Fokomeli
Amputert ekstremitet (medfødt)
Forkortningsdeformitet
Manglende fingre/tær
Annet, spesifisert
Uspesifisert

1 68
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755.6

755.8

755.9

Andre misdannelser av overekstremiteten
inkl. skulderen
Misdannelse av fingre:
akrocefalosyndaktyli
Aperts syndrom
makrodaktyli
trifalangeal tommel
Misdannelse av hand:
klohånd
Misdannelse av handledd:
aksessorisk karpalknokkel
Madelungs deformitet
Misdannelse av underarm:
radio-ulnar dysostose
radio-ulnar synostose
Misdannelse av albu og underarm
Misdannelse av skulder:
kleidokranial dysostose
Sprengels deformitet
Annen anomali av hele armen
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Andre misdannelser av underekstremiteten
inkl. hoften
Misdannelse av tær:
hallux valgus
hallux varus
Misdannelse av fot:
klofot
"rocker bottom foot" (gyngestolfot)
Misdannelse av ankel:
talo-navikulær synostose
Misdannelse av legg:
bøyet tibia
Anomali av kne:
genu valgum
genu varum
manglende patella
rudimentær patella
Misdannelse av lår:
anteversjon av femur
Misdannelse av hofte:
coxa valga
coxa vara
Misdannelse av bekkenet:
sammenvokste iliosakralledd
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Andre spesifiserte misdannelser av
uspesifisert ekstremitet
Arthrogryposis multiplex congenita
Larsens syndrom
Annet
Uspesifisert misdannelse av
uspesifisert ekstremitet
Ekskl.: Reduksjonsdeformitet av
uspesifisert ekstremitet (755.4)

756.0

756.1

756.2
756.3

756.4
756

Andre medfødte misdannelser av
muskel skjelettsystemet
Ekskl.: Misdannelser klassifisert
til 754

Misdannelser av skalle og ansiktsbein
Craniosynostosis
akrocefali
oksycefali
trigonocefali
Kraniofacial dysostose
Crouzons sykdom
Hypertelorisme
Pierre Robin syndromet
Mandibulofacial dysostose
Franceschetti syndromet
Treacher-Collins syndromet
Okulomandibulær dysostose
Hallerman-Strief syndromet
Goldenhars syndrom
Lokalisert skalledefekt
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Dentofasiale anomalier (524)
Skalledefekter ved misdannelse av
hjernen slik som:
anencefali (740.0)
encefalocele (742.0)
hydrocephalus (742.3)
microcephalus (742.1)
skjev ytre nese (754.0)
Misdannelser av ryggraden
Ekskl.: Spina bifida non-occulta (741)
Spina bifida occulta
Klippel-Feil syndromet
Wildervancks syndrom
KYfose
KYfoskoliose
Medfødt spondylolistese
Misdannelse av halsvirvel
Misdannelse av brystvirvel
Misdannelse av lendevirvel
Misdannelse av kors- og halebein
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Halsribben
Overtallig ribben i halsregionen
Andre misdannelser av ribben og brystbein
Ekskl.: Fuglebryst og traktbnyst
(754.8)
Manglende ribben
Misdannet ribben
Sammenvokste ribben
Overtallig ribben
Ekskl.: Halsribben (756.2)
Andre ribbensmisdannelser
Manglende brystbein
Misdannet brystbein (uvanlig form)
Andre misdannelser av brystbein
Dobbelt brystbein
Uspesifisert misdannelse av brystkassen
Kondrodystrofi
Toraks dystrofi med asfyksi
Jeunes syndrom
Kondrodysplasi
°Fliers syndrom
Kondrodysplasi med hemangiom
Kasts syndrom
Maffuccis syndrom
Akondroplastisk dvergvekst
Annen, spesifisert dvergvekst
Dvergvekst:
diastrofisk
metatrofisk
tanatoforisk
Metafyseal dysostose
Spondyloepifyseal dysplasi
Eksostose
Diafyseal aklasi
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Lipokondrodystrofi (277.5)
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Osteodystrofi
Osteogenesis imperfecta
Beinskjørhet
Dysplasia polyostotica fibrosa
Albright-McCune-Sternberg syndromet
Kondroektodermal dysplasi
Ellis-van Creveld syndromet
Infantil kortical hyperostose
Caffeys syndrom
Osteopetrose
Albers-Schonberg syndromet
Marmorbein
Progressiv diafyseal dysplasi
Engelmanns syndrom
Osteopoikilose
Multippel epifyseal dysplasi
Conradis syndrom
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Misdannelser av mellomgulvet
Ekskl.: Medfødt hiatushernie (750.6)
Manglende diafragma
Medfødt diafragma hernie
Eventrasjon av diafragma
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Misdannelser av bukveggen
Exomphalos
Omfalocele
Gastroschise
Ekskl.: Navlebrokk (553.1)
"Prune belly" syndromet
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Andre spesifiserte misdannelser av
muskler, sener, fascier og bindevev
Polands syndrom
Annen manglende muskel
Manglende sene
"Nail-patella" syndromet
Amyotrophia congenita
Ehlers-Danlos syndrom
Kongenitt torticollis
Andre spesifiserte misdannelser
Uspesifiserte misdannelser av
muskel-/skjelettsystemet
Uspesifisert muskelmisdannelse
Uspesifisert senemisdannelse
Uspesifisert knokkelmisdannelse
Uspesifisert bruskmisdannelse
Uspesifisert misdannelse av bindevev
Uspesifisert

757Medfødt misdannelse av hud, underhud,
hår, negler og mamma
757.0
Arvelig ødem på underekstremitetene
Heriditært trofødem
Milroys sykdom
757.1
Ichthyosis congenita
Harlekin føtus
Kollodium baby
Sjbgren-Larsson syndromet
Annet, spesifisert
Uspesifisert
757.2
Dermatoglyfiske misdannelser
Unormale håndflate-furer

757.3

757.4

757.5

757.6

757.8
757.9

758
758.0

758.1

758.2

Andre spesifiserte misdannelser av hud
Ekskl.: Nevus (216.9)
Hemangiom (228.0)
Spesifisert syndrom, ikke klassifisert
annet sted, som innbefatter huden
Hudlapper
Urticaria pigmentosa
Epidermolysis bullosa
Ektodermal dysplasi
Ekskl.: Ellis-van Creveld syndromet
(756.5)
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentosum
Cutis laxa hyperelastica
F0flekk, ikke klassifisert annet sted
Fødselsmerke, ikke klassifisert annet
sted
Mongolsk blå flekk
Annet, spesifisert
Spesifisert misdannelse av hår
Ekskl.: "Kinky hair" syndromet (759.8)
Kongenitt alopeci
Monilethrix
Pili torti
Taenzers hår
Persisterende lanugo
Annet, spesifisert
Spesifisert misdannelse av negl
Manglende negl
Forstørret negl
Onychauxis
Pachyonychia
Kongenitt kol lonyki
Kongenitt leukonyki
Kolle-negl
Annet, spesifisert
Spesifiserte misdannelser av mamma
Manglende bryst og brystvorte
Rypoplastisk bryst/brystvorte
Ektopisk bryst og brystvorte
Manglende brystvorte
Liten brystvorte
Ektopisk brystvorte
Annet, spesifisert
Andre spesifiserte misdannelser av hud,
underhud, hår, negler og mamma
Uspesifisert misdannelse av
Hud og underhud
Hår
Negler
Kromosomsykdommer
Downs syndrom
Mongolisme
Klinisk Downs syndrom med karyotype:
trisomi 21
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 21
trisomi 21 mosaikk
Downs syndrom i.n.a.
Pataus syndrom
Klinisk Pataus syndrom med karyotype:
trisomi 13
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 13
trisomi 13 mosaikk
Pataus syndrom i.n.a.
Edwards syndrom
Klinisk Edwards syndrom med karyotype:
trisomi 18
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 18
trisomi 18 mosaikk
Edwards syndrom i.n.a.
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Autosomale delesjonssyndromer
"Cri-du-chat" syndromet
Klinisk "cri-du-chat" syndrom med
delesjon av kort arm på kromosom 5
Wolff-Hirschorn syndromet
Klinisk Wolff-Hirschorn syndrom med
delesjon av kort arm på kromosom 4
Delesjon av lang arm på kromosom 15
Partielle, autosomale monosomier
Ekskl.: Ubalansert translokasjon (758.5)
Autosomal monosomi mosaikk
Uspesifisert
Balansert translokasjon hos normalt
individ
Translokasjonsbærer
Andre tilstander med avvikende autosomalt
kromosommonster
Andre autosomale trisomier
Partielle trisomi-syndromer
Mosaikk for autosomal trisomi unntatt
13, 18, 21
Mosaikk for autosomal monosomi
Andre ubalanserte autosomale translokasjoner
Ekstra markør -kromosom
Autosomale kromosombrudd-syndromer
Arvelige, autosomale fragile steder
Andre, spesifiserte autosomale kromosomfeil
Triploidi
Polyploidi
Uspesifisert
Gonadal agenesi
Ekskl.: Rein gonadedysgenesi (752.7)
Turners fenotype, karyotype 45, X [XO]
Turners fenotype, annen avvikende
karyotype
Turners fenotype med karyotype kjennetegnet ved:
isokromosom X
partiell X delesjon
ring-kromosom X
X autosomal translokasjon
Mosaikk med cellelinje 45.X
Turners fenotype, karyotype normal
Annen gonadal dysgenesi
XY, kvinnelig fenotype
XY, testikulær feminisering
Turners syndrom, karyotype ikke angitt
Bonnevie-Ullrich syndrom i.n.a.
Klinefelters syndrom
Klinefelters fenotype, karyotype 47
XXY
Klinefelters fenotype, annen karyotype
med overtallig kromosom
XX
XXYY
XXXY
XXXXY
Mosaikk med cellelinje med ekstra Vkromosom
46, XX mann
Klinefelters syndrom i.n.a.
Andre tilstander med avvikende kjønnskromosom-monster
Mosaikk XD/XY
Ekskl.: Med Turners fenotype (758.6)
Mosaikk XO/XX
Ekskl.: Med Turners fenotype (758.6)
Mosaikk XY/XXY
Ekskl.: Med Klinefelters fenotype (758.7)
XXXY
Mosaikk XXXY
XXXXY
Mosaikk XXXXY
Ekskl.: Med Klinefelters fenotype (758.7)
XYY mann
Mosaikk XYY mann
XXX kvinne
Mosaikk XXX kvinne
Annet, spesifisert
Uspesifisert

758.9

759
759.0

759.1

759.2

759.3

Fragilt X syndrom
Fragilt X (q 27) med XV karyotype og
mental retardasjon
Fragilt X (q 27) med XX karyotype og
mental retardasjon
Fragilt X (q 27) med XX karyotype uten
mental retardasjon
Fragilt X (q 27) barer med normal karyotype (XX eller XY)
Annen fragil X
Fragil X, uspesifisert
Andre og uspesifiserte medfødte
misdannelser
Misdannelser av milten
Manglende milt
Aspleni
Hypoplasi av milt
Hyperplasi av milt
Splenomegali
Avvikende form på milten
Aksessorisk milt
Ektopisk milt
Annen spesifisert misdannelse av
milten
Uspesifisert
Misdannelse av binyre
Manglende binyre
Hypoplasi av binyre
Aksessorisk binyre
Ektopisk binyre
Annen spesifisert misdannelse av binyre
Ekskl.: Kongenitt binyre-hyperplasi
(255.2)
Uspesifisert
Misdannelse av andre endokrine kjertler
Misdannelse av hypofysen
Misdannelse av thyreoidea
Ductus thyreoglossus misdannelse
Misdannelse av parathyreoidea
Misdannelse av thymus
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Situs inversus
Dekstrokardi med komplett situs inversus
Situs inversus med levokardi

Situs inversus thoracalis

759.4

759.5
759.6

759.7

Situs inversus abdominalis
Kartageners syndrom (triade)
Uspesifisert
Ekskl.: Isolert dekstrokardi (746.8)
Sammenvokste tvillinger (siamesiske)
Dicephalus/to hoder
Craniopagus/sammenvokste hoder
Thoracopagus/sammenvokst toraks
Xiphopagus/sammenvokst i bryst og
bekken
Pygopagus/sammenvokst seteparti
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Tuberøs sklerose
Bournevilles sykdom
Epiloia
Andre hamartoser ikke klassifisert
annet sted
Peutz-Jegher syndromet
Encefalokutan angiomatose
Kallschers sykdom
Sturge-Weber syndromet
Von Nippel -Lindau syndromet
Gardners syndrom
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Nevrofibromatose (237.7)
Tilstander beskrevet som multiple
misdannelser
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Andre spesifiserte misdannelser
KongenitaTt mal formasjons-syndrom med
ansiktsmisdannelse
Oral-facial-digitalt syndrom
Mohrs syndrom
Kyklops
"Whistling face" syndrom
Waardenburgs syndrom
Kongenitalt mal formasjons-syndrom med
kortvoksethet
Cornelia de Lange-syndromet (Amsterdam dverg)
Cockayne syndromet
Laurence-Moon-Biedl syndromet
Russel-Silver syndromet
Smith-Lemli-Opitz syndromet
Seckels syndrom
Kongenitalt malformasjonssyndrom med
misdannede ekstremiteter
Carpenters syndrom
Holt-Oram syndromet
Klippel-Trenaunay-Weber syndromet
Rubenstein-Taybi syndromet
Sirenomeli
Kongenitalt mal formasjons-syndrom med
andre skjelettmisdannelser
Marfans syndrom
Kongenitale malformasjons-syndromer med
metaboisk forstyrrelse
Alports syndrom
Beckwiths syndrom [WiedemannBeckwith]
Menkes syndrom ["kinky hair"
syndromet]
Praeder-Willi syndromet
Zellwegers syndrom
Annet, spesifisert
Medfødt misdannelse, uspesifisert
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KAPITTEL XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE
I DEN PERINATALE PERIODEN
Inkl.: Tilstander som har sin begynnelse
i den perinatale perioden selv
om død eller sykdom opptrer
seinere
760

760.0

760.1

760.2

760.3

760.4

760.5

760.6

760.7

760.8
760.9

Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon
til det aktuelle svangerskapet
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren
bare når spesifisert som årsak
til død eller sykdom hos foster
eller nyfødt
Ekskl.: Endokrine og metabolske sykdommer
hos moren som påvirker
fosteret (775)
Merk:
Kategoriene 760-763 blir
eventuelt å kombinere med kodene
for spesifikke tilstander hos
foster eller nyfødt
Hoyt blodtrykk hos moren
Foster eller nyfødt affisert av
tilstander hos moren som kan klassifiseres til 642
Nyre- og urinveissykdommer hos moren
Foster eller nyfødt affisert av
tilstander hos moren som kan klassifiseres til 580-599
Infeksjoner hos moren
Foster eller nyfødt påvirket av
infeksiøse sykdommer hos moren som
kan klassifiseres til 001-136 og 487,
uten at det selv har symptomer på
sykdommen
Ekskl.: Medfødte infeksiøse sykdommer
(771)
Infeksjoner i kjønnsveiene og
andre lokaliserte infeksjoner
hos moren (760.8)
Andre kroniske sykdommer i sirkulasjonsog åndedrettsorganene hos moren
Foster eller nyfødt affisert av kroniske tilstander hos moren som kan
klassifiseres til 390-459, 490-519,
745-758
Ernæringssykdommer hos moren
Foster eller nyfødt affisert av
sykdommer hos moren som kan
klassifiseres til 260-269
Feilernæring hos moren i.n.a.
Skader hos moren
Foster eller nyfødt affisert av
tilstander hos moren som kan klassifiseres til 800-996
Operasjon på moren
Ekskl.: Keisersnitt for den aktuelle
fødsel (763.4)
Tidligere operasjon på livmor
eller bekkenorganer (763.8)
Skadelige staffer overført gjennom placenta eller morsmelk
Ekskl.: Anestesi- og analgesimidler gitt
under fødsel og forløsning
(763.5)
Annet
I.n.a.
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Foster eller nyfødt affisert av
komplikasjoner hos moren til svangerskapet
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren
bare når spesifisert som årsak
til død eller sykdom hos foster
eller nyfødt
Inkompetent cervix
For tidlig hinnebristning

Oligohydramnion
Ekskl.: Når forårsaket av for tidlig
hinnebristning (761.1)
Polyhydramnion
Hydramnion
Ektopisk svangerskap
Svangerskap i bukhulen
Flersvangerskap
Tvilling
Trilling 1 svangerskap)
Morens død
Feilstilling av fosteret for fødselen
Seteleie
Ekstern vending
for fødselen
Tverrleie
Ustabilt leie
Annet
Spontan abort
I.n.a.

763

Foster eller nyfødt affisert av
komplikasjoner i morkaken, navlesnoren
og fosterhinnene
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren
bare når spesifisert som årsak
til død eller sykdom hos foster
eller nyfødt
Placenta praevia
Andre former for blødning og avløsning
av placenta
Abruptio placentae
Tilfeldig blødning i svangerskapet
Blødning for fødsel
Skade på placenta ved amniocentese,
keisersnitt eller kirurgisk
innledning av fødselen
Blodtap hos moren
For tidlig inning av placenta
Andre unormale og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle forhold ved
placenta
Dysfunksjon
av placenta
Infarkt
Insuffisiens
Syndromer med placentatransfusjon
Unormale forhold ved placenta og
navlesnor som resulterer i tvilling
eller annen form for transplacental
transfusjon
Bruk om ønskelig i tillegg kode 772.0
eller 776.4 til å angi følgetilstanden hos foster eller nyfødt
Fremfall av navlesnoren
Annen avklemning av navlesnoren
Navlesnor rundt halsen

Knute på navlesnor
Andre og uspesifiserte tilstander i
navlesnoren
Kort navlesnor
Vasa praevia
Ekskl.: Enkel arteria umbilicalis
(747.5)
Chorioamnionitt
Membranitt
Placentitt
Andre unormale forhold ved chorion og
amnion
Uspesifiserte unormale forhold ved chorion og amnion
Ekskl.: Stygt fostervann (768.4)
Foster eller nyfødt affisert av andre
komplikasjoner under fødsel og
forløsning
Inkl.: De nevnte tilstander bare når
spesifisert som årsak til
clod eller sykdom hos foster
eller nyfødt
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763.0
763.1

763.2
763.3
763.4
763.5

763.6
763.7

763.8

763.9
764
764.0

764.1

764.2

764.9
765

765.0

765.1

Seteforløsning og ekstraksjon
Annen feilpresentasjon, feilstilling
eller misforhold under fødsel og forlosning
Foster eller nyfødt affisert av
tilstander i 652, 653 og 660
Trant bekken
Persisterende occipitoposterior
fosterstilling
Tverrleie
Tangforløsning
Forløsning ved vakuumekstraktor
Keisersnitt
Anestesi og analgesi av moren
Reaksjon eller intoksikasjon av opiater
eller beroligende midler gitt moren
under fødsel og forløsning
Ekskl.: Medikamentabstinenssyndrom hos
nyfødt (7 7 9. 5 )
Styrtfødsel
Hurtig annet stadium
Abnorme livmorkontraksjoner
Foster eller nyfødt affisert av
tilstander i 661 unntatt 661.3
Hyperton fødsel
Uterin inertia
Andre komplikasjoner av fødsel og
forløsning
Foster og nyfødt affisert av andre
tilstander i 650-669 og av annen
behandling under fødsel og forlosning
Unormale forhold ved bløtvevet hos
moren
Destruktivt inngrep for å lette
fødselen
Induksjon av fødsel
I.n.a.
Langsom vekst og feilernæring av foster
"Light-for-dates" uten opplysning om
feilernæring av fosteret
Barn som er undervektige i forhold til
svangerskapets lengde
"Light-for-dates" med tegn på
feilernæring av fosteret
Barn som er "light-for-dates" som i
764.0 og som i tillegg viser tegn
på feilernæring slik som tørr skallende hud og tap av underhudsvev
Feilernæring av fosteret uten opplysning
om "light-for-dates"
Barn som ikke er undervektige etter
svangerskapets lengde, men viser
tegn på feilernæring slik som tort-,
skallende hud og tap av underhudsvev
Fotal vekstretardasjon i.n.a.
Tilstander som skyldes kortvarig
svangerskap og lav fødselsvekt i.n.a.
Inkl.: Nevnte tilstander uten
ytterligere spesifikasjon som
årsak til død, sykdom eller
ekstra behandling av foster
eller nyfødt
Ekskl.: Lav fødselsvekt som skyldes
langsom vekst og feilernæring av
fosteret (764)
Ekstrem umodenhet
Merk:
Innbefatter i alminnelighet en
fødselsvekt på mindre enn I. 000
gram og/eller svangerskapslengde
på mindre enn 28 uker
Andre for tidlig fødte
Prematuritet som ikke kan klassifiseres
til 765.0 eller som "light-for-dates"
i 764
Prematuritet i.n.a.

766

766.0

766.1

766.2

767
767.0

767.1

767.2
767.3
767.4
767.5
767.6
767.7
767.8

767.9

Tilstander som skyldes langvarig
svangerskap og høy fødselsvekt
Inkl.: Nevnte tilstander uten
ytterligere spesifikasjon som
årsak til død, sykdom eller
ekstra behandling av foster
eller nyfødt
Usedvanlig stort barn
Innbefatter i alminnelighet en
Merk:
fødselsvekt på 4 500 gram eller
mer
Andre "heavy-for-dates" barn
Foster eller barn som er "store for
alderen" uansett svangerskapets
lengde
Overtidig barn ikke "heavy-for-dates"
Foster eller barn som ikke er 'heavy
for-dates" med svangerskapslengde på
294 dager eller mer [42 uker eller
mer]
Postmaturitet i.n.a.
Fodselsskader
Subdural og cerebral blodning
Subdural og cerebral blødning enten
denne beskrives som forårsaket av
fødselsskade eller anoksi-/hypoksiskade under fødselen
Subduralt hematom (lokalt)
Tentoriumrift
Bruk om ønskelig tilleggskode for å
identifisere årsaken
Ekskl.: Intraventrikulær blødning
(772.1)
Subarachnoidalblødning (772.2)
Skader av hodebunnen
Cefalhematom
Massiv epikranial subaponevrotisk
blødning
Chignon (fra vakuumekstraksjon)
Kragebeinsbrudd
Fractura claviculae
Andre skjelettskader
Brudd av de lange knokler eller skallen
Ekskl.: Ryggradsbrudd (767.4)
Skade av ryggraden og ryggmargen
Skade av nervus facialis
Facialis parese
Skade av plexus brachialis
Erb-Duchenne parese
Klumpkes parese
Skade av andre hjerne- og perifere nerver
Annet
øye skade
Hematom i:
lever (subkapsulær)
testikler
vulva
Ruptur av:
lever
milt
Skalpellsår
Traumatisk glaukom
I.n.a.
Ekskl.: Medfødt skjev ytre nese (754.0)

Intrauterin hypoksi og fødselsasfyksi
768
768.0Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi for
fodselens begynnelse eller uspesifisert
Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi
768.1
under fødselen

175
768.2

768.3

768.4

768.5

768.6

768.9

769

Fotal distress for fødselens begynnelse
hos levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på
intrauterin hypoksi for fødselens
begynnelse
Abnorm fosterlyd
Fotal eller intrauterin:
diagnostisert
acidose
anoksi
for fødselens
begynnelse
asfyksi
hos levendedistress
født barn
hypoksi
Mekonium i fostervann
Uttomming av mekonium
Fotal distress først diagirostisert under
fodselen hos levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på
intrauterin hypoksi under fødselen
Abnorm fosterlyd
Fotal eller intrauterin:
acidose
anoksiførst
diagnosasfyksi
distress
tisert under
hypoksi
fødselen hos
Mekonium i fostervann
levendefødt
barn
Uttomming av mekonium
Uspesifisert fotal distress hos
levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på
intrauterin hypoksi for forlosningen uten opplysning om det var for
eller etter fodselens begynnelse
Abnorm fosterlyd
Fotal eller intrauterin: ikke opplyst
om diagnosacidose
tisert for
anoksi
eller etter
asfyksi
fødselens
distress
begynnelse
hypoksi
hos levendeMekonium i fostervann
født barn
Uttomming av mekonium
Alvorlig fødselsasfyksi
Puls under 100 pr. minutt, fallende
eller stabil, ingen eller gispende
respirasjon, blek og uten tonus
Ett minutts Apgar-score 0-3
Blek asfyksi
Mild eller moderat fodselsasfyksi
Ikke normalt åndedrett innen ett
minutt, hjerteaksjon på 100 eller
mer pr. minutt, en viss muskeltonus og
reaksjon på stimuli
Ett minutts Apgar-score 4-7
Blå asfyksi
Uspesifisert fødselsasfyksi hos levendefødt barn
Anoksi
Asfyksi
.n.a. hos levendefødt barn
Hypoksi
Respiratorisk distressyndrom
Hyaline membraner (sykdom) (i lungene)
Idiopatisk respiratorisk distresssyndrom hos nyfødte [IRDS eller RDS]
Ekskl.: Transitorisk taKypne hos nyfødte (770.6)

770.2

770.3

770.4
770.5

770.6

770.7

770.8

,

770.9
771

771.0
771.1
771.2

771.3
771.4
771.5
771.6

771.7
Andre tilstander i åndedrettsorganene hos
foster og nyfødt
770.0Medfødt lungebetennelse
Pneumonia congenita
Infeksios, prenatalt ervervet pneumoni
Massivt aspirasjonssyndrom
770.1
Mekoniumaspirasjonssyndromet
Pneumoni som folge av:
fotal aspirasjon
mekonium
770

Interstitielt emfysem og beslektede
tilstander
Pneumomediastinum
Pneumopericardium oppstått perinatalt
Pneumothorax
Lungeblødning onstatt
Alveolblødning (lunge)
Intraalveolmr blødning (lunge) perinaMassiv lungeblødning J talt
Primær lungeatelektase
Pulmonal immaturitet i.n.a.
Annen og uspesifis rt lungeatelektase
Atelektase:
i.n.a.
oppstått perinatalt
partiell
Kollaps av lunge
Transitorisk takyp e hos nyfødt
Denne takypne begynner vanligvis å
bedres innen 6 timer etter fødselen
Ekskl.: Respiratorisk distressyndrom
(769)
Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i
åndedrettsorganene
Dysplasia bronchopulmonalis
Wilson-Mikity syndromet
Andre åndedrettsproblemer etter fodselen
i.n.a.
Anfall med apné
t oppstått
Cyanotiske anfall
perinatalt
Respiratorisk distress
Respirasjonssvikt i.n.a
I.n.a.

771.8

Infeksjoner spesifikke for den perinatale
perioden
Inkl.: Infeksjoner ervervet for eller
under fødselen eller gjennom
navlen
Ekskl.: Medfødt lungebetennelse (770.0)
Medfødt syfilis (090)
Ophthalmia neonatorum forårsaket
av gonokokker (098.4)
Andre infeksjoner ervervet etter
fødselen (001-136, 480-486, .
o.a.)
Infeksjon hos moren som årsak
til død eller sykdom hos foster
eller nyfødt som ikke selv viser
tegn til sykdommen (760.2)
Medfødte rode hunder
Rubella congenita
Medfødt rubellapneumoni
Medfødt infeksjon med cytomegalovirus
Andre medfødte infeksjoner
Medfødt:
herpes simplex
listeriose
malaria
toxoplasmose
tuberkulose
Tetanus neonatorum
Navlebetennelse hos den nyfødte
Ekskl.: Tetanus omfalitt (771.3)
Neonatal infeksiøs mastitt
Neonatal konjunktivitt og daknyocystitt
Ophthalmia neonatorum i.n.a.
Ekskl.: Ophthalmia neonatorum forårsaket
av gonokokker (098.4)
Neonatal candidainfeksjon
Neonatal moniliainfeksjon
Andre infeksjoner spesifikke for den
perinatale perioden
Intrauterin infeksjon av foster:
i.n.a.
av Clostridium-arter
av Escherichia coli
Intrauterin sepsis av foster

Neonatal urinveisinfeksjon
Pneumoni hos nyfødte forårsaket av
Chlamydia trachomatis
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772

772.0

772.1
772.2
772.3
772.4
772.5
772.6

772.8

772.9

773
773.0

773.1

773.2

773.3
773.4
773.5

Blødning hos foster og nyfødt
Ekskl.: Hematologiske sykdommer hos
foster og nyfødt (776)
Medfødt trombocytopeni (287.3)
Blodtap hos fosteret
Fotalt blodtap som skyldes:
overskåret navlesnor til tvilling
placenta
ruptur av navlesnor
vasa praevia
Fotalt blodtap til:
medtvilling
morens sirkulasjon
Intraventrikulær blødning
Intraventrikulwr blødning av enhver
perinatal årsak
Subarachnoidal blødning
Subarachnoidal blødning av enhver
perinatal årsak
Navleblødning etter fødselsen
Linnet navleligatur
Gastrointestinal blødning
Ekskl.: Nedsvelget blod fra moren
(777.3)
Binyreblødning
Hudblødning
Støt
Ecchymoser
hos foster
Petechier
eller nyfedt
Overflatiske hematomer
Annet
Ekskl.: Morbus haemorrhagicus neonatorum (776.0)
Lungeblødning (770.3)
I.n.a.

Hemolytisk sykdom hos foster eller
nyfødt forårsaket av isoimmunisering
Hemolytisk sykdom forårsaket av Rhisoimmunisering
forårsaket
av Rh-:
Anemi
antistofErytroblastose (fotal)
fer
isoimmuMorbus haemolyticus
(foetalis) (neonatorum)
nisering
Ikterus
mor-/fosteruforlikelighet
Rh-hemolyse
Rh-isoimmunisering
Hemolytisk sykdom forårsaket av
ABO-isoimmunisering
ABO-uforlikelighet
ABU-isoimmunisering
forårsaket
Anemi
av ABU:
Erytroblastose (fetal)
antistoffer
Morbus haemolyticus
isoimmunise(foetalis) (neonatorum)
ring
Ikte rus
mor-/fosteruforlikelighet
Hemolytisk sykdom forårsaket av annen og
uspesifisert isoimmunisering
Erythroblastosis (foetalis) i.n.a.
Morbus haemolyticus (foetalis)
(neonatorum) i.n.a.
Ikterus eller anemi forårsaket av annen
eller uspesifisert blodgruppeuforlikelighet
Hydrops foetalis forårsaket av
isoimmunisering
Kjerneikterus forårsaket av
isoimmunisering
Sen anemi forårsaket av isoimmunisering

Annen perinatal gulsott
774
774.0* Perinatal gulsott pga. hereditære
hemolytiske anemier (282t)
Ikterus forårsaket av eksessiv hemolyse
pga. medfødt sfærocytose,
G-6-PD mangel og andre erytrocyttdefekter
Perinatal gulsott pga. annen eksessiv
774.1
hemolyse
Fetal eller neonatal gulsott pga.:
stet
medikamenter eller toksiner overfort
fra moren
infeksjon
polycytemi
svelgning av mors blod
Bruk om ønskelig tilleggskode for
identifisere årsaken
Ekskl.: Ikterus forårsaket av
isoimmunisering (773.0, 773.1,
773.2)
Neonatal gulsott i forbindelse med for
774.2
tidlig fødsel
Gulsott forårsaket av forsinket
konjugasjon i forbindelse med for
tidlig fødsel
Hyperbilirubinemi ved prematuri tet
Neonatal gulsott forårsaket av forsinket
774.3
konjugasjon pga. andre årsaker
Gulsott forarsaket av forsinket
konjugasjon pga. årsaker som brystmelkinhibitorer, medfødt
hypotyreoidisme og medfødt fravær
eller mangel på enzym-systemer for
bil irubinkonjugasjon
Neonatal gulsott i forbindelse med:
Crigler-Najjar syndromet* (277.4t)
Gilberts syndrom* (277•4t)
Perinatal gulsott forårsaket av skader på
774.4
leverceller
Fetal eller neonatal hepatitt
Bil iært inspissasjonssyndrom
Perinatal gulsott pga. andre årsaker
774.5
Fetal eller neonatal gulsott i
forbindelse med:
medfødt gallegangsobstruksjon*
(751.6t)
galaktosemi* (271.1t)
mukoviscidose* (277.0t)
Uspesifisert gulsott hos foster og nyfødt
774.6
Fysiologisk gulsott i.n.a. hos den
nyfødte
Kjerneikterus som ikke er forårsaket av
774.7
isoimmunisering
Kjerneikterus i.n.a.
Ekskl.: Kjerneikterus forårsaket av
isoimmunisering (773.4)

a

775

775.0

775.1
775.2
775.3

Endokrine og metabolske forstyrrelser
spesifikke for foster og nyfødt
Inkl.: Forbigående endokrine og
metabolske forstyrrelser
forårsaket av barnets
reaksjon på endokrine
og metabolske faktorer hos
moren, at barnet ikke lenger
utsettes for disse eller at det
tilpasser seg livet utenfor
moren
Syndromet barn-av-diabetisk-mor
Diabetes mellitus hos moren som
affiserer foster eller nyfødt (med
hypoglykemi)
Diabetes mellitus neonatalis
Myasthenia gravis neonatalis
Thyrotoxicosis neonatalis
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775.4

775.5
775.6
775.7
775.8

775.9
776

776.0
776.1

776.2
776.3
776.4
776.5

776.6
776.7
776.8
776.9

Hypokalsemi og hypomagnesemi hos den
nyfødte
Kumelkhypokalsemi
Neonatal hypoparathyreoidisme
Hypokalsemi pga. fosfatbelastning
Andre forbigående neonatale
elektrolyttforstyrrel ser
Hypoglycaemia neonatal is
Ekskl.: Barn av mor med diabetes
mellitus (775.0)
Sein acidose hos den nyfødte
Andre forbigående neonatale endokrine og
metabolske forstyrrelser
Forstyrrelser av aminosyremetabolismen
når beskrevet som forbigående

Hematologiske sykdommer hos foster og

779

Inkl.: Forstyrrelser spesifikke for
fosteret eller den nyfødte
Morbus haemorrhagicus neonatorum
K-vitaminmangel hos nyfødt
Transittorisk neonatal trombocytopeni
Neonatal trombocytopeni forårsaket av:
utskiftningstransfusjon
idiopatisk trombocytopeni hos moren
isoimmunisering
Disseminert intravaskulær koagulasjon hos
nyfødt
Andre forbigående neonatale
koagulasjonsforstyrrelser
Polycythaemia neonatorum
Medfødt anemi
Anemi som følge av fotalt blodtap
Ekskl.: Anemi forårsaket av
isoimmunisering (773)
Hereditære hemolytiske anemier
(282)
Prematuritetsanemi
Forbigående neonatal noytropeni
Isoimmun noytropeni
Noytropeni overfort fra moren
Andre spesifiserte forbigående
hematologiske sykdommer
I.n.a.

779.0

Fordøyelsessykdommer hos foster og nyfødt
Inkl.: Sykdommer spesifikke for
fosteret og den nyfødte
Ekskl.: Passasjehindring i tarm
klassifisert til 560
777.0* Mekonium ileus (277.14)
Mekoniumobstruksjon ved mukoviscidose
Annen mekoniumobstruksjon
777.1

777.3
777.4
777.5
777.6
777.8
777.9
778
778.0

778.5
778.6
778.7
778.8

778.9

nyfødt

Medfødt fekal stein
Mekonium-plugg syndromet
Passasjehindring i tarm forårsaket av
inspissasjon av melk
Hematemese og melena forårsaket av
svelgning av blod fra moren
Forbigående ileus hos nyfødt
Ekskl.: Hirschsprungs sykdom (751.3)
Nekrotiserende enterokolitt hos foster

eller nyfødt
Perinatal tarmperforasjon
Mekonium peritonitt
Annet

I.n.a.

Tilstander som påvirker huden og

temperaturreguleringen hos foster og
nyfødt
Hydrops foetalis ikke forårsaket av
isoimmunisering
Idiopatisk hydrops
Ekskl.: Hydrops foetalis forårsaket av
isoimmunisering (773.3)

Scleroderma neonatorum
Nyfødtes kuldeskadesyndrom
Annen hypotermi hos nyfødt
Andre forstyrrelser av

temperaturreguleringen hos den nyfødte
Omgivelsesbetinget hypertermi og
dehydreringsfeber hos den nyfødte

I.n.a.

777

777.2

778.1
778.2
778.3
778.4

779.1
779.2
779.3

779.4

779.5
779.6
779.8
779.9

Tørstefeber
Annet og uspesifisert øder hos nyfødt

Medfødt hydrocele
Hyperplasi av brystkjertel hos nyfødt
Annet

Urticaria neonatorum
Ekskl.: Impetigo neonatorum (684)
Pemphigus neonatorum (684)
I.n.a.

Andre og ubestemte tilstander hos foster
og nyfødt

Convulsiones neonatales

Krampeanfall hos den nyfødte
Annen og uspesifisert cerebral
irritabilitet hos den nyfødte
Cerebral funksjonsnedsettelse, koma og
andre cerebrale symptomer
Ernæringsproblemer hos den nyfødte
Gulping
Langsom ernæring
hos nyfødt
Brekninger

Medikamentreaksjoner og intoksikasjoner

spesifikke for den nyfødte
"Greysyndrome" pga. kloramfenicol gitt
den nyfødte
Ekskl.: Reaksjoner og intoksikasjoner
pga. morens bruk av opiater og
beroligende midler (763.5)

Medikamentabstinenssyndrom hos nyfødt
Abstinens hos barn av medikamentavhengig mor

Avbrytelse av svangerskap
Annet

I.n.a.

Medfødt debilitet i.n.a.
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KAPITTEL XVI. SYMPTOMER OG
UBESTEMTE TILSTANDER
Dette kapitlet innbefatter symptomer,
unormale resultater av laboratorieundersøkelser og ubestemte tilstander hvor det
ikke foreligger noen diagnose som kan
klassifiseres annet sted. Symptomer som
peker forholdsvis bestemt på en gitt
diagnose henføres til den riktige kategori i ett av de foregående kapitler i
denne klassifikasjonen. Kategoriene
780-796 inkluderer ubestemte tilstander
og symptomer som peker omtrent like meget
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 gfs
tilføyelsen i.n.a. eller av ukjent etiologi eller forbigående. Den alfabetiske
indeks (stikkordregisteret) best- brukes
til å bestemme hvilke symptomer som skal
henføres til dette og hvilke som skal
henføres til tidligere kapitler i klassifikasjonen. Sub-kategorier ned
fjerde siffer 9 er opprettet for andre
relevante symptomer som ikke kan henføres
annet sted i klassifikasjonen. Tilstander og symptomer inkludert i kategoriene
780-796 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 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 for diagnosen kunne stilles, e) tilfeller hvor en
mer presis diagnose ikke var mulig av
andre grunner, f) visse symptomer som
representerer viktige problemer i medisinsk behandling og som det kan were
ønskelig å klassifisere i tillegg til en
kjent årsak

780.3

780.4

-

780.5

780.6

780.7

780.8
780.9

SYMPTOMER (780-789)
780
780.0

780.1
780.2

Generelle symptomer
Koma og sopor
Bevissthetssvekkelse
Somnol ens
Semikoma
Bevisstløshet
Koma
Ekskl.: Koma som oppstår i den
perinatale perioden (779.2)
Hallusinasjoner
Ekskl.: Visuelle hallusinasjoner (368.1)
når ledd i mental sykdom
Synkope og kollaps
Besvimelse
Nærsynkope
Ekskl.: Sinus caroticus synkope (337.0)
Nevrosirkulatorisk sjokk
(306.2)
Ortostatisk hypotensjon
(458.0)
Sjokk i.n.a. (785.5)

Kramper
Konvulsjoner
Kramper i.n.a.
Feberkramper
Krampeanfall i.n.a.
Ekskl.: Kramper hos nyfødte (779.0)
Epileptiske kramper (345)
Skrike seg bort (786.9)
Svimmelhet
Båtdekksvertigo
Vertigo i.n.a.
Ekskl.: Mêni éres sykdom og andre spesifiserte vertigiuse syndromer
(386)

781

Søvnforstyrrelser
Insomni
Hypersomni
Parasomni
Sovnapne syndromet
Invers søvnrytme
Ekskl.: Ved ikke-organisk opprinnelse
(307.4)
Narkolepsi (347)
Feber av ukjent årsak
Pyreksi i.n.a.
Hyperpyreksi i.n.a.
Frostanfall med feber
Ekskl.: Pyreksi i.n.a. under:
fødsel (659.2)
i barselseng (672)
Tretthet og slapphet
Asteni i.n.a.
Okt trettbarhet
Postinfeksiøst astenisk syndrom
Ekskl.: Kamptretthet (308)
Tretthet under svangerskapet
(646.8)
Nevrasteni (300.5)
Senil asteni (797)
Debilitet i.n.a. (somatisk)
(799.3)
Okt svetting
Hyperhidrose
Annet
Amnesi
Generalisert smerte
Hypotermi uten tilknytning til lav
omgivelsestemperatur
Ekskl.: Hypotermi i.n.a. (ved ulykker)
(991.6)
Hypotermi som skyldes anestesi
(995.8)
Hukommelsessvikt som ledd i
mental sykdom

Symptomer fra nerve- og
muskelskjelettsystemet
Ekskl.: Depressio mentis i.n.a. (311)
Sykdommer med relasjon til:
ryggen (724)
hørselen (388, 389)
ledd (718, 719)
lemmer (729)
nakken (723)
synet (368, 369)
Smerter i ekstremitetene (729.5)
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781.0

Unormale, ufrivillige bevegelser
Unormale hodebevegelser
Rys- og hyperkinesi i.n.a.
Ate tose

782.4

Fascikulasjon
Spasmer i.n.a.
Tremor i.n.a.
Tr ismus
Ekskl.: Chorea i.n.a. (333.5)
Infantile spasmer (345.6)
Sentral parese (342-344)
Spesifikke bevegelsessykdommer
klassifisert til 333 (333)
Senil tremor (797)
Av ikke-organisk opprinnelse
(306.0, 307.2, 307.3)
Forstyrrelser av lukt og smak
Anosmi
Parosmi
Ageusi
Dysgeusi
Unormal gange
Gange:
ataktisk
paralytisk
spastisk
ustø/sjanglende
Ekskl.: Vanskeligheter med å gå (719.7)
Lokomotorisk ataksi (094.0)
Koordinasjonsforstyrrelse
Ataksi i.n.a.
Ekskl.: Ataktisk gange (781.2)
Cerebellar ataksi (334)
Vertigo i.n.a. (780.4)
Forbigående lammelse av ekstremitet
Forbigående monoplegi i.n.a.
Ekskl.: Sentral parese (342-344)
Trommestikkfingre
Meningisme
Tetani
Karpopedal spasme
Ekskl.: Hysterisk (300.1)
Psykogen (306.0)
Neonatal (775.4)
Hypokalsemisk (275.4)
Annet
Unormal holdning

782.6
782.7

Rystoni i.n.a.

781.1

781.2

781.3

781.4
781.5
781.6
781.7

781.9

782.5

782.8

782.9
783
783.0

783.1

783.2
783.3

783.4

783.5
783.6

782
782.0

782.1
782.2

782.3

Symptomer fra huden
Ekskl.: Pruritus (698)
Forandret følelse i huden
Hudanestesi
Brenning eller prikking i huden
Hyperestesi
Hypoestesi
Dysestesi
Nummen het
Parestesier
Dovning
Utslett
Lokalisert overflatisk hevelse eller
knute
Subkutane noduli
Ekskl.: Lokalisert adipositas (278.1)
&ten
Lokalisert ødem
Ekskl.: Væskeretensjon (276.6)
Hydrops foetalis (773.3, 778.0)
Hydrotoraks (511.8)
Ernæringsmessig betinget ødem
(262)
Oden:
Quinckes (995.1)
hos nyfødt i.n.a. (778.5)
i svangerskapet (642, 646.1)

783.9

784
784.0

784.1

784.2

784.3

Gulsott i.n.a. unntatt hos nyfødte
Cholemia i.n.a.
Ikterus i.n.a.
Cyanose
Ekskl.: Hos nyfødte (770.8)
Blekhet og rødming
Spontane hudblødninger
Petechier
Ecchymoser
Ekskl.: Ecchymoser hos foster eller
nyfødt (772.6)
Purpura (287)
Forandring av huden
Ekskl.: Atrofi og hypertrofi (701)
i huden
Indurasjon
Fortykkelse
Annet

I)

Symptomer som skyldes ernæring,
stoffskifte og utvikling
Appetittloshet
Ekskl.: Anorexia nervosa (307.1)
Appetittløshet av ikke-organisk
opprinnelse (307.5)
Unormal vektøkning
Ekskl.: Eksessiv vektøkning i svangerskapet (646.1)
Adipositas (278.0)
Avmagring
Spisevansker og vanstell
Problemer med maten (hos barn) (hos
eldre)
Ekskl.: Spisevansker hos nyfødte (779.3)
Spisevansker hos barn av
ikke-organisk opprinnelse
(307.5)
Uteblivelse av forventet normal
fysiologisk utvikling
Forsinket utvikling
Manglende vekst
Fysisk retardasjon
Kortvoksthet
Ekskl.: Forsinket kjønnsutvikling og
pubertet (259.0)
Spesielle modningsforsinkelser
(315)
Polydipsi
Overdreven drikking
Polyfagi
Overdreven spising
Ekskl.: Bulimi (307)
Spiseforstyrrelser av
ikke-organisk opprinnelse (307.5)
Annet
Ekskl.: Unormalt basal stoffskifte
(794.7)
Dehydrering (276.5)
Andre forstyrrelser av væske-,
elektrolytt- og
syre-/baselikevekten (276)
Symptomer fra hodet og nakken
Ekskl.: Encefalopati i.n.a. (348.3)
Hodepine og ansiktssmerter
Ekskl.: Atypisk ansiktssmerte (350.2)
Migrene (346)
Tensjonshodepine (307.8)
Trigemimusnevralgi (350.1)
Smerter i svelget
Ekskl.: Rysfagi (787.2)
Nakkesmerter (723.1)
Sår hals (462, 472.1)
Hevelse, oppfylning eller kul i hodet
eller nakken
Intrakraniell romoppfyllende lesjon
i.n.a.
Afasi og dysfasi
Ekskl.: Utviklingsafasi (315.3)

181
784.4

784.5

784.6

784.7
784.8
784.9

785
785.0
785.1
785.2

785.3

785.4

785.5

785.6

785.9

Stemmeforandring
Afoni
Dysfoni
Heshet
Hypernasal rost
Hyponasal rost
Andre taleforstyrrelser
Dysartri
Ekskl.: Stamming (307.0)
Av ikke-organisk opprinnelse
(307.0, 307.9)
Annen forstyrrelse av symbolfunksjoner
Akalkuli
Agnosi
Agrafi
Apraksi
Dysleksi
Ekskl.: Utviklingsbetinget retardasjon av
læringen (315)
Neseblødning
Epistaxis
Blødning fra svelget
Ekskl.: Hemoptyse (786.3)
Annet
Kvelningsfornemmelse
Halitose
Pusting gjennom munnen
Nysing
Symptomer fra det kardiovaskulære system
Ekskl.: Hjertesvikt i.n.a. (428.9)
Takykardi i.n.a.
Ekskl.: Paroksysmal takykardi (427.0427.2)
Palpitasjoner
Hjertebank
Ekskl.: Spesifiserte dysrytmier (427)
Funksjonell og udiagnostisert bilyd over
hjertet
Hjertebilyd (godartet) (uskyldig)
i.n.a.
Andre hjertesymptomer
Forstørret eller forminsket
hjertedempning
Gnidningslyd over hjertet
Gangren
Gangren:
i.n.a.
aterosklerotisk* ( 44 0.2t)
diabetisk* (250.6t)
med kutan spredning
Fagedena
Ekskl.: Gangren i visse lokalisasjoner
(se alfabetisk indeks)
Gassgangren (040.0)
Sjokk uten opplysning om traume
Perifer sirkulasjonssvikt
Sjokk:
i.n.a.
kardiogent
endotoksisk
hypovolemisk
septisk
Ekskl.: Sjokk:
anestetisk (995.4)
anafylaktisk (995.0)
som skyldes serum (999.4)
elektrisk (994.8)
etter abort (639.5)
ved lynnedslag (994.0)
obstetrisk (669.1)
postoperativt (998.0)
traumatisk (958.4)
Forstørrede lymfeknuter
Lofadenopati
Forstørrede glandler
Ekskl.: Lofadenitt (289, 683)
Annet
Bilyd i.n.a.
Venesus

786
786.0

786.1
786.2
786.3

786.4
786.5

786.6
786.7
786.8
786.9

787
787.0

787.1
787.2
787.3
787.4
787.5
787.6

Symptomer fra åndedrettsorganene
Dyspne

Ortopne
Cheyne-Stokes respirasjon
Andenød
Kortpustethet
Takypne
Pe Sing
Ekskl.: Psykogen hyperventilasjon
(306.1)
Respiratorisk distress has
voksne (518.5)
Respiratorisk distress hos nyflodt (770.8)
Respiratorisk distressyndrom
(nyfødt) (769)
Respirasjonssvikt (799.1)
hos nyfødt (770.8)
Stridor
Ekskl.: Medfødt stridor (748.3)
Hoste
Ekskl.: Psykogen hoste (306.1)
Hemoptyse
Blodig oppspytt
Lungeblødning i.n.a.
Ekskl.: Lungeblødning hos nyfødt (770.3)
Sputum excessivum
Brystsmerter
Smerte:
i fremre brystvegg
prekordial
Smertefull respirasjon
Pleurodyni
Ekskl.: Pleurodynia epidemica (074.1)
Smerter i mamma (611.7)
Oppfylling eller kul i brystveggen
Ekskl.: Kul i mamma (611.7)
Unormale perkusjons- og auskultasjonsfunn
Ekskl.: Pesing (786.0)
Hikke
Ekskl.: Psykogen hikke (306.1)
Annet
Skrike seg bort
Anfall av pustestans
Ekskl.: Cheyne-Stokes respirasjon
(786.0)
Symptomer fra fordøyelsesorganene
Ekskl.: Pylorusspasme (537.8)
medfødt (750.5)
Kvalme og oppkast
Ekskl.: Hematemese (531-534, 578.0)
Oppkasting:
av galle etter gastrointestinal operasjon (564.3)
syklisk (536.2)
psykogen (306.4)
eksessiv i svangerskapet
(643)
habituell (536.2)
hos nyfødte (779.3)
psykogen i.n.a. (307.5)
Halsbrann
Ekskl.: Dyspepsi (536.8)
Svelgebesvær
Dysfagi
Flatulens, oppstøt og luftsmerter
Oppblåsthet
Ekskl.: Aerofagi (306.4)
Synlig peristaltikk
Unormale tarmlyder
Ufrivillig avføring
Incontinentia alvi
Enkaprese i.n.a.
Ekskl.: Av ikke-organisk opprinnelse
(307.7)
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787.7

787.9

788

Unormal avføring
Ekskl.: Melena:
i.n.a. (578.1)
hos nyfødt (772.4)
Annet
Ekskl.: Gastrointestinal blødning (578)
Passasjehindring i tarm (560)
Spesifikke funksjonelle
fordøyelsesforstyrrelser (530,
536, 564)

788.0
788.1
788.2

Symptomer fra urinorganene
Ekskl.: Hematuri (599.7)
Liten nyre av ukjent årsak (589)
Uremi i.n.a. (586)
Nyrekolikk
Dysuri
Urinretensjon

788.3

Ufrivillig vannlating

788.4

788.5

Incontinentia urinae
Enuresis i.n.a.
Ekskl.: Av ikke-organisk opprinnelse
(307.6)
Stressinkontinens (hos kvinner)
(625.6)
Hyppig vannlating og rikelig vannlating
Polakisuri
Polyuri
Nokturi
Ischuria paradoxa
Sparsom vannlating og opphørt vannlating
Oliguri
Anuri
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer
.3 639.3)
ektopisk eller molasvangerskap
(639.3)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (646.2)
Andre vannlatingsforstyrrel ser
Svak urinstråle
Delt urinstråle
Utflod fra urinrøret
Extravasatio urinae
Annet
Extrarenal uremi

790.0

790.1
790.2

790.3
790.4
790.5

790.6

)

788.6
788.7
788.8
788.9

789

Andre symptomer som innbefatter buk og
bekken
Ekskl.: Symptomer fra kjønnsorganene:
hos kvinnen (625)
hos mannen (302.7, 607, 608)
789.0 Smerter i abdomen
ømhet i abdomen
Kolikk i.n.a.
Spedbarnskolikk
Smerter i epigastriet
Ekskl.: Nyrekolikk (788.0)
789.1
Hepatomegali
Splenomegali
789.2
789.3
Hevelse, oppfylling eller kul i abdomen
eller bekkenet
789.4
"Defence musculaire"
789.5
Ascites
789.9
Annet

UNORMALE OG USPESIFIKKE FUNN
(790-796)
790

Uspesifikke funn ved undersøkelse av
blodet
Ekskl.: Unormale forhold ved:
koagulasjonen (286)
trombocyttene (287)
leukocyttene (288)

790.7
790.8
790.9

791

791.0

791.1
791.2
791.3
791.4
791.5
791.6
791.7
791.9

Unormale forhold ved erytrocyttene
Unormale forhold ved erytrocyttenes:
morfologi i.n.a.
volum i.n.a.
Anisocytose
Poikilocytose
Ekskl.: Anemier (280-285, 776.5, 776.6)
Polycytemi (238.4, 289.0, 289.6,
776.4)
Forhøyet senkningsreaksjon (SR)
Unormal glukosebelastningsprove
Diabetes:
kjemisk
latent
Prediabetes
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap
fødsel eller barselseng (648.8)
Hoyt alkoholinnhold i blodet
Uspesifikt forhøyet nivå av transaminase
eller melkesyredehydrogenase
Uspesifikt forhøyet nivå av andre
serumenzymer
Unormalt serumnivå av:
sur fosfatase
alkalisk fosfatase
amylase
lipase
Ekskl.: Mangel på sirkulerende enzymer
(277.6)
Annen unormal blodkjemi
Unormalt blodnivå av:
kobolt
kopper
jern
litium
magnesium
mineraler
sink
Ekskl.: Unormal elektrolytt- eller
syre-/baselikevekt (276)
Hypoglykemi i.n.a. (251.2)
Spesifikke funn ved forstyrrelser av:
aminosyretransport og
stoffskifte (270)
karbohydrattransport og
stoffskifte (271)
lipid stoffskifte (272)
Uremi (586)
Bakteriemi i.n.a.
Viremi i.n.a.
Annet

Uspesifikke funn ved urinundersøkelse
Ekskl.: Bakteriuri (599.0)
Hematuri i.n.a. (599.7)
Spesifikke funn ved forstyrrelser av:
aminosyretransport og
stoffskifte (270)
karbohydrattransport og
stoffskifte (271)
proteinuri
Albuminuri
Bence-Jones proteinuri
Ekskl.: Under svangerskap eller i
barselseng (642, 646.2)
Postural proteinuri (593.6)
Chyluri
Ekskl.: Filariose (125)
Hemoglobinuri
Myoglobinuri
Biliuri
Glykosuri
Acetonuri
Andre celler og sylindre i urinen
Annet
Krystalluri
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792

792.0
792.1

792.2

792.3
792.4
792.9

793

793.0
793.1
793.2
793.3
793.4
793.5

793.6
793.7
793.8
793.9
794
794.0

794.1

794.2

794.3
794.4
794.5
794.6

Uspesifikke og unormale funn angående
andre staffer i kroppen
Ekskl.: Uspesifikke og unormale funn
ved kromosomanalyse (795.2)
Cerebrospinalvæske
Avføring
Unormal farge på avføringen
Fett i avføringen
Slim på avføringen
Puss i avføringen
Sæd
Unormale spermatozoer
Ekskl.: Azoospermi (606)
Oligospermi (606)
Amnionweske
Spytt
Ekskl.: Uspesifikke og unormale funn ved
kromosomanalyse (795.2)
Annet
Peritonealvæske
Pleuravæske
Synovial væske
Vaginalslim
Uspesifikke og unormale funn ved
radiologisk og annen undersøkelse av
kroppsstrukturer
Inkl.: Uspesifikke og unormale funn
ved:
termografi
ultralydundersøkelse [ekkogram]
røntgenundersøkelse
Ekskl.: Unormale resultater av
funksjonsstudier (794)
Skallen og hodet
Lungefell
Flekk
på lungen
Skygge
Andre intratorakale organer
Unormal hjerteskygge
Mediastinale forandringer
Gallegangene
Ikke synlig galleblære
Magetarmkanalen
Urin- og kjønnsorganene
Fyllingsdefekt i:
blære
nyre
urinleder
Abdominalområdet med retroperitoneum
Muskel-/skjelettsystemet
Mammae
Annet
Uspesifikke og unormale resultater av
funksjonsundersøkelser
Hjernen og sentralnervesystemet
Unormalt:
ekkoencefalogram
elektroencefalogram [EEG]
Det perifere nervesystem og sansene
Unormalt:
elektrookulogram [E0G]
elektroretinogram ['ERG]
elektromyogram [EMC]
elektronystagmogram [ENG]
visuelt fremkalt potensial [VP]
Lungene
Redusert:
ventilasjon
vital kapasitet
Hjerte og kar
Unormalt elektrokardiogram [EKG]
Unormalt fonokardiogram
Nyrene
Unormal nyrefunksjonstest
Skjoldbruskkjertelen
Andre endokrine funksjonsundersøkelser

794.7
794.8
794.9

795

795.0
795.1
795.2
795.3

795.4
795.5
795.6
795.7

796
796.0
796.1
796.2

796.3
796.4
796.9

Basalstoffskiftet
Unormalt basalstoffskifte
Lever
Annet
Blære
Uspesifikke og unormale histologiske og
immunologiske funn
Ekskl.: Uspesifikke og unormale forhold
ved erytrocyttene (790.0)
Unormalt Papanicolaou utstryk fra
livmorhalsen
Dyskaryot cervikalt utstryk
Unormalt Papanicolaou utstryk av annen
opprinnelse
Uspesifikke og unormale funn ved
kromosomanalyse
Abnorm karyotype
Uspesifikke, men positive bakteriologiske
funn
Positiv kultur fra:
nesen
spyttet
svelget
sår
Andre uspesifikke og unormale histologiske funn
Uspesifikk reaksjon på tuberkulinprøven
Unormalt resultat av Mantoux prove
Falsk positiv serologisk prove på syfilis
Falsk positiv Wassermannreaksjon
Andre uspesifikke immunologiske funn
Forhøyet antistofftiter
Forhøyet verdi av immunoglobuliner
Ekskl.: Isoimmunisering i svangerskapet
(656.1, 656.2)
Isoimmunisering med affeksjon av
foster eller nyfødt (773)
Andre uspesifikke og unormale funn
Uspesifikke og unormale toksikologiske
funn
Unormale reflekser
Avlesning av forhøyet blodtrykk uten
diagnosen hypertensjon
Merk: Denne kategori skal brukes ved
episoder av forhøyet blodtrykk hos
pasienter der det ikke er stillet
noen formell diagnose om hypertensjon eller der det dreier seg
om et tilfeldig funn
Avlesning av for lavt blodtrykk
Andre unormale kliniske funn
Annet

UBESTEMTE OG UKJENTE ÅRSAKER TIL SYKDOM OG
DOD (797-799)
797

Alderdomssvekkelse uten opplysning om
psykose
Debilitas senilis
Høy alder
Ekskl.: Senile psykoser (290)

Plutselig død av ukjent årsak
798
798.0 Krybbedødsyndromet
Plutselig død av ukjent årsak hos
spedbarn
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798.1
798.2

798.9

799
799.0

799.1

799.2
799.3

799.4
799.8
799.9

Plutselig clod
Mors subita
Wild av ukjent årsak mindre enn 24 timer
etter symptomenes begynnelse
Verken voldsom eller plutselig clod og
uten påvisbar grunn
Død uten tegn på sykdom
Funnet død
Mortuus inventus
Funnet dad uten påvisbar grunn
Andre ubestemte og ukjente årsaker til
sykdom og død
Asfyksi
Ekskl.: Asfyksi (som skyldes):
karbonmonoksyd (986)
aspirasjon av mat eller
fremmedlegeme (932-934)
hos nyfødt (768)
traume (994.7)
Respirasjonssvikt
Kardiorespiratorisk svikt
Respirasjonsstans
Ekskl.: Hjertestans (427.5)
Perifer sirkulasjonssvikt
(785.5)
Respirasjonssvikt hos nyfødt
(770.8)
Respiratorisk insuffisiens
(786.0)
Nervøsitet
"Nerver"
Generell svekkelse i.n.a.
Ekskl.: Asteni (780)
Nevrasteni (300.5)
Debilitas senilis (797)
Kakeksi
Andre ubestemte tilstander
Annen ukjent og uspesifisert årsak
Udiagnostisert sykdom med ukjent
lokalisasjon
Ukjent årsak til sykdom eller død
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XVII. SKADER OG FORGIFTNINGER
Merk:
1. Prinsippet om multippel koding av
skader bo r følges sa langt gjørlig.
Kombinasjonskategorier for multiple
skader er opprettet i de tilfeller
der informasjonen om enkelthetene
ved skadene er utilstrekkelig eller
der det for statistiske formal er
mer hensiktsmessig å registrere en
enkelt kode. For øvrig bo r den enkelte delskade kodes for seg. Der
det i kategoribetegnelsen er oppgitt
multiple lokalisasjoner for skaden,
betyr ordet "med" at begge sider (av
kroppen) er innbefattet, mens ordet
"og" betyr at skaden omfatter enten
den ene eller begge sider. (Ordet
finger betegner også tommel.)
2. Kategorier for "seinvirkninger" av
skader finnes fra 905 til 909

Brudd av ansiktets knokler
Nesebeinet/os nasale, lukket
Nesebeinet/os nasale, åpent
Underkjeven/mandibula, lukket
Underkjeven/mandibula, åpent
Overkjeve og kinnbein, lukket
Maxilla
Os zygomaticum
Overkjeve og kinnbein, åpent
Orbitagulvet ("blow-out"), lukket
Orbitagulvet ("blow-out"), åpent
Andre ansiktsbein, lukket
Ganen/os palatinum
Tårebeinet/os lacrimale
Silbeinet/os ethmoidale
Plogskjærbeinet/vomer
Ekskl.: Orbita-:
gulvet (802.6-802.7)
taket (801)
Andre ansiktsbein, åpent

802
802.0
802.1
802.2
802.3
802.4
802.5
802.6
802.7
802.8

802.9

803

Andre og uspesifiserte skallebrudd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Kraniebrudd i.n.a.
Multiple kraniebrudd i.n.a.

804

Multiple brudd på skallen eller
ansiktsbeina med andre knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
Offer]

BRUDD (800-829)
Ekskl.: Manglende bruddtilheling (733.8)
Pseudoartrose (733.8)
Spontanfraktur (733.1)
Betegnelsene "lukket brudd" og "åpent
brudd" som brukes på fjerde siffernivå,
har følgende definisjoner:
Som lukket brudd regnes: Fractura
comminuta, depressa, dislocata, elevata,
epiphysiolytica, fissa, "greenstick",
itineraria, linearis, spiralis.
Som åpent brudd regnes: Fractura
complicata, cum corpore alien°, cum
infectione, cum missile, cum vulnere

BRUDD I NAKKEN OG TRUNCUS (805-809)

805

Når det ikke er angitt om et brudd er
åpent eller lukket, skal det klassifiseres som lukket.

SKALLEBRUDD (800-804)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes i forbindelse med kodenumrene
800-801, 803-804:
Lukket brudd uten opplysning om
.0
intrakraniell skade
Lukket brudd med intrakraniell
.1
skade
.2Åpent brudd uten opplysning om
intrakraniell skade
.3Åpent brudd med intrakraniell skade
800

Brudd på skalletaket
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Pannebeinet/os frontale
Issebeinet/os parietale

801

Brudd på skallebasis
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Fossa:
anterior
media
posterior
Bakhodebeinet/os occipitale
Orbitataket
Sinus:
ethmoidalis
frontalis
Kilbeinet/os sphenoi dale
Tinningbeinet/os temporale

805.0
805.1
805.2
805.3
805.4
805.5
805.6
805.7
805.8

805.9
806

806.0
806.1
806.2
806.3
806.4
806.5
806.6
806.7
806.8
806.9

Brudd av ryggsøylen uten opplysning om
skade på ryggmargen
Arcus vertebralis
Ryggsoylen/columna
Ryggtaggen/processus spinosus
Tverrtaggen/processus transversus
Ryggvirvel/vertebra
Cervikal columna, lukket
Cervikal columna, åpent
Torakal columna, lukket
Torakal columna, åpent
Lumbal columna, lukket
Lumbal columna, åpent
Sacrum og coccyx, lukket
Sacrum og coccyx, åpent
Columna i.n.a., lukket
Columna i.n.a., åpent
Brudd av ryggsøylen med skade på
nyggmargen
Alle tilstander i 805 med:
fullstendig eller ufullstendig
tverrsnittlesjon (av ryggmargen)
haematomyeli
skade på:
cauda equina
nerve
parese
parapl egi
kvadriplegi
ryggmargslesjon
Cervikal columna, lukket
Cervikal columna, åpent
Torakal columna, lukket
Torakal columna, åpent.
Lumbal columna, lukket
Lumbal columna, åpent
Sacrum og coccyx, lukket
Sacrum og coccyx, åpent
Columna i.n.a., lukket
Columna i.n.a., åpent
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807
807.0
807.1
807.2
807.3
807.4
807.5

807.6
808
808.0
808.1
808.2
808.3
808.4

808.5
808.8
808.9
809

809.0
809.1

Brudd av ribbein, brystbein, strupehodet
og luftrøret
Ribbein/costa, lukket

Ribbein/costa, åpent
Brystbein/sternum, lukket
Brystbein/sternum, åpent
Toraks
Larynx og trakea, lukket
Os hyoideum
Cartilago thyreoidea
Trakea
Larynx og trdkea, åpent
Brudd av bekkenbein
Acetabulum, lukket
Acetabulum, åpent
Os pubis, lukket
Os pubis, åpent

Andre spesifiserte deler, lukket
Os ilium
Os ischium
Hoftebeinet

Hoftekammen
Crista iliaca

812.0

Skulder

812.1
812.2

812.3
812.4

812.5
813
813.0

Andre spesifiserte deler, åpent
Bekkenet i.n.a., lukket
Bekkenet i.n.a., åpent
Multiple og ubestemte brudd i truncus
Truncus' knokler sammen med andre
knokler (unntatt skallens og ansiktets)
Multiple knokler i truncus
Ekskl.: Multiple brudd av:
bare bekkenets knokler (808)
bare ribbein (807)
ribbein eller brystbein med

ekstremitetsknokler (819, 828)
skallens eller ansiktets knokler med andre knokler (804)
Brudd i truncus, lukket
Brudd i truncus, åpent

Proksimale del, lukket
Collum anatomicum
Tuberculum majus
Collum chirurgicum
Proksimale epifyse
Proksimale del, åpent
Skaft eller uspesifisert del, lukket
Humerus:

i.n.a.
skaft/diafyse
Overarmen i.n.a.
Skaft eller uspesifisert del, åpent
Distale del, lukket
Albuedelen
Epicondylus lateral is
Epicondylus medialis
Distale epifyse
Distale del, åpent
Brudd av spolebein/radius og albuebein/
ulna
Proksimale eller uspesifisert del,

lukket

Underarm i.n.a.
Caput 1
Collumj radii
-

813.1
813.2
813.3
813.4

Olecranon
ulnae
Processus coronoideusf
Proksimale eller uspesifisert del, åpent
Skaftet, lukket
Skaftet, åpent
Distale del, lukket
Colles' fraktur
Dupuytrens radiusfraktur
Distale del av radius
Smiths fraktur
Caput

813.5
814

Processus styloideusl) ulnae
Distale ulna epifyse
Distale del, åpent
Brudd av håndrotsknokler
1 Se inndelingen ovenfor på fjerde
§iffer]
-

BRUDD I OVEREKSTREMITETEN (810-819)

Os:

hamatum
triquetrum
lunatum
scaphoideum (naviculare)/(multangulum
majus)
trapezoideum (multangulum minus)
capitatum
pisiforme
Håndleddet

Den følgende inndeling på fjerde siffer
kan brukes på de kategorier i 810-819
der en mer detaljert inndeling ikke er

angitt:
.0 Lukket
.1 Åpent
810

Brudd av kragebein/clavicula
[Se inndelingen ovenfor på fjerde

siffer]
Extremitas acromialis claviculae
Extremitas sternalis claviculae
Corpus claviculae

815

Brudd av mellomhåndens knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde

siffer]
Bennftts fraktur
Metacarpus

811

Brudd av skulderbladet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde

siffer]

816

Skulderbladet/scapula

siffer]
Tommel

Acromion

Spina scapulae
Scapula (corpus)(collum)
Cavitas glenoidalis scapulae

812

Brudd av overarmsbeinet/humerus

Brudd av finger
[Se inndelingen ovenfor på fjerde

817

Multiple brudd av håndens knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Metakarpale knokler og falanger på
samme hånd

18/

Andre, multiple eller uspesifiserte brudd
pA overekstremiteten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Arm i.n.a.
Flere knokler i samme overekstremitet
Ekskl.: Multiple brudd av:
metakarper med falanger (817)
bare håndens falanger (816)
radius med ulna (813)

818

Multiple brudd i begge overekstremiteter,
og overekstremitet med ribbein og bryst,
bein
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Begge armer
Arm(er) med ribbein eller brystbein

819

BRUDD I UNDEREKSTREMITETEN (820-829)
Den fOlgende inndeling på fjerde siffer
er til bruk for de kategorier i 820-829
der en mer detaljert inndeling ikke er
angitt:
.0 Lukket
.1 Åpent
820
820.0

820.1
820.2

820.3
820.8
820.9
821
821.0
821.1
821.2
821.3

Brudd av lårhalsen/collum femoris
Fractura colli transcervicalis, lukket
Pars:
colli trochanterica
intracapsularis
colli medialis
Epifysen (epifysiolyse) (proksimale)
Femurhodet
Subkapital
Transepifysealj fraktur
Fractura transcervicalis, åpent
Fractura pertrochanterica, lukket
Pars:
intertrochanterica
subtrochanterica
Trochanter:
i.n.a.
major
minor
Fractura pertrochanterica, åpent
Uspesifisert del, lukket
Hofte i.n.a.
Uspesifisert del, åpent
Andre og uspesifiserte lårbeinsbrudd
Skaftet eller uspesifisert del, lukket
Lår
Skaftet eller uspesifisert del, åpent
Distale del, lukket
Kondylen
Distale epifyse
Distale del, åpent

822

Brudd av kneskjellet/patella
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Patellafraktur

823

Brudd av skinnebein/tibia og leggbein/
fibula
Ekskl.: Dupuytrens fraktur (pronasjonutadrotasjonsfraktur) (824)
Ankel (824.4, 824.5)
Radius (813.4, 813.5)
Potts fraktur (824.4, 824.5)

823.0

823.1
823.2
823.3
824
824.0
824.1
824.2
824.3
824.4
824.5
824.6

824.7
824.8
824.9

825
825.0
825.1
825.2

825.3

Proksimale eller uspesifisert del,
lukket
Caput (capitulum)
Leggen i.n.a.
Tuberositas
tibiae
Condylus lateralis
Condylus medialis
Proksimale eller uspesifisert del, åpent
Skaftet, lukket
Skaftet, åpent
Brudd i ankelen
Malleolus medialis sive tibialis, lukket
Tibia i ankelen
Malleolus medialis, åpent
Malleolus lateralis, lukket
Fibula i ankelen
Malleolus lateralis, åpent
Fractura bimalleolaris, lukket
Dupuytrens fraktur av fibula
Potts fraktur
Fractura bimalleolaris, åpent
Fractura trimalleolaris, lukket
Laterale og mediale malleol med fremre
eller bakre kant av tibia
Fractura trimalleolaris, åpent
Uspesifisert ankelfraktur, lukket
Ankel i.n.a.
Uspesifisert ankelfraktur, åpent
Brudd av en eller flere knokler i fotrot
og mellomfot
Fractura calcanei, lukket
Helbeinet
Os calcis
Fractura calcanei, åpent
Fraktur av andre tarsale og metatarsale
knokler, lukket
Talus
Os:
naviculare
cuneiforme mediale
cunei forme intermedium
cuneiforme laterale
cuboideum
Fotrot med mellomfotknokler alene
Ekskl.: Calcaneus (825.0)
Fraktur av andre tarsale og metatarsale
knokler, åpent

826

Brudd av en eller flere tar
LSe inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Falanks eller falanger

827

Andre multiple eller uspesifiserte brudd
i underekstremiteten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Underekstremitet
Bein i.n.a.
Flere knokler i samme underekstremitet
Ekskl.: Multiple brudd av:
bare ankelknokler (824)
bare fotens falanger (826)
tarsus med metatarser (825)
tibia med fibula (823)
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828

Multiple brudd i begge underekstremitetene, i under- og overekstremiteten,
og i underekstremiteten(e) med ribbein
og brystbein
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
Wfer]
Arm(er) og bein
Begge underekstremiteter
Underekstremitet(er) med costae eller
ternum

834

Luksasjon av finger
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Fing(er)(re)
Håndens interfalangealledd
Distale ende av metakarp
Metakarpofalangealledd
Håndens falanger
Tommel

835

Luksasjon av hofteledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

836

Luksasjon av kneet
Ekskl.: Gammel luksasjon av kneet
(718.2)
Spontanluksasjon av kneet
(718.2)
Habituell luksasjon av kneet
(718.3)
"Derangement interne" (717)
Gammel ruptur i kneets menisk
(717)
Ruptur av kneets mediale menisk, fersk
skade
Bøttehank ruptur:
i.n.a.
fersk skade
av mediale menisk
Ruptur av kneets laterale menisk, fersk
skade
Annen ruptur av kneets brusk eller
menisk, fersk skade
Ruptur av:
menisk
ikke spesifisert
brusk (semilunar)
som medial eller
lateral
Luksasjon av patella, lukket
Luksasjon av patella, åpen
Annen luksasjon av kneet, lukket
Luksasjon av kneet i.n.a.
Annen luksasjon av kneet, åpen

S

829

Brudd av uspesifiserte knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

LUKSASJON (830-839)
Inkl.: Subluksasjon
Ekskl.: Medfødt luksasjon (754-755)
Spontanluksasjon (718.2)
Habituell luksasjon (718.3)
Betegnelsene lukket og åpen som
brukes i inndelingen på fjerde siffer,
omfatter følgende:
Lukket:
i.n.a.
enkel
fullstendig
partiell
ukomplisert

Apen:

infisert
komplisert
med fremmedlegeme
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på de kategorier i 830-838 der
det ikke foreligger en mer detaljert
inndeling:
.0 Lukket luksasjon
.1 Apen luksasjon

836.0

836.1
836.2

I)

836.3
836.4
836.5
836.6

830

831

Luksasjon av underkjeven/mandibula
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Kjeven (brusk) (menisk)
Discus articularis
Det temporomandibulære ledd
Luksasjon av skulderen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Det akromioklavikulare ledd
Scapula
Ekskl.: Sternoklavikularleddet (839.6,
839.7)
Sternum (839.6, 839.7)

832

Luksasjon av albuen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

833

Luksasjon av håndleddet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Karpal knokkel
Karpometakarpalledd
Proksimale ende av metakarp
Mediokarpalledd
Radiokarpal ledd
Distale radioulnarledd
Distale ende av radius
Distale ende av ulna

837

Luksasjon av ankelledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Talus (astragalus)
Distale ende av fibula
Os naviculare
Distale ende av tibia

838

Luksasjon av ledd i fot o? ter
[Se inndelingen ovenfor pa fjerde
iffer]
Fotens interfalangealledd
Metatarser
Metatarsofalangealledd
Mediotarsal ledd
Falanks i foten
Tarsalknokkel/ledd
Tarsometatarsal ledd
Tå/tær

S

839
839.0
839.1
839.2
839.3

Andre multiple og uspesifiserte
luksasjoner
Halsvirvel, lukket
Cervikal columna
Nakke
Halsvirvel, åpen
Bryst- og lendevirvel, lukket
Torakal og lumbal columna
Bryst- og lendevirvel, åpen

-189
839.4

839.5
839.6

839.7
839.8

839.9

Annen virvel, lukket
Coccyx
Ileosakralledd
Sacrum
Ryggsøyle i.n.a.
Virvel i.n.a.
Annen virvel, åpen
Annen lokalisasjon, lukket
Bekkenet
Sternoklavikularleddet
Sternum
Annen lokalisasjon, åpen
Multiple og uspesifiserte luksasjoner,
lukkede
Arm
Ryggen
Hånd
Multiple lokalisasjoner unntatt bare
fingre og bare tær
Andre dårlig definerte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
Multiple og uspesifiserte luksasjoner,
åpne

FORVRIDNING, FORSTREKNING OG FORSTUVNING AV
LEDD OG OMGIVENDE MUSKLER (840-848)
Inkl.:

Avrivning
Hemartrose
leddLaserasjon
kapsel
av: ligaRuptur
Distorsjon
ment
(utDistensjon
muskel spring)
sene I (feste)
Rift
Ekskl.: Seneruptur ved åpne sår (880.2884.2, 890.2-894.2)

843
843.0
843.1
843.8
843.9

844

844.0
844.1
844.2
844.3
844.8
844.9

845
845.0

845.1

845.2
840
840.0
840.1
840.2
840.3
840.4
840.5
840.6
840.8
840.9

841
841.0
841.1
841.2
841.3
841.8
841.9

842
842.0
842.1

842.2
842.3

Forvridning, forstrekning og forstuvning
av skulderen og overarmen
Akromioklavikular (leddet) (ligamentet)
Korakoklavikular (ligamentet)
Korakohumeral (ligamentet)
Infraspinatus (muskelen) (senen)
Rotator mansjetten ("cuff") (kapselen)
Subscapularis (muskelen)
Supraspinatus (muskelen) (senen)
Annet
I.n.a.
Skulder i.n.a.
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av albueleddet og underarmen
Ligamentum collaterale radiale
Ligamentum collaterale ulnare
Humeroradialis (leddet)
Humeroulnaris (leddet)
Annet
I.n.a.
Albue i.n.a.
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av håndledd og hånd
Håndledd
Karpal (ledd)
Radiokarpal (leddet) (ligamentet)
Hånd
Karpometakarpal (ledd)
Interfalangeal (ledd)
Metakarpofalangeal (ledd)
Mediokarpal (ledd)
Med avrivning av bøyesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur
(727.6)
Med avrivning av strekkesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur
(727.6)

845.3

846
846.0
846.1
846.2
846.3
846.8
846.9
847
847.0

847.1
847.2
847.3
847.4
847.9

848
848.0
848.1

Forvridning, forstrekning og forstuvning
av hofte og lår
Iliofemoral (ligamentet)
Ischiokapsular (ligamentet)
Annet
I.n.a.
Hoften i.n.a.
Lår i.n.a.
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av kneet og leggen
Ekskl.: Fersk ruptur i kneets brusk
eller menisk (836)
Gammel rift i kneets brusk eller
menisk (717)
Ligamentum collaterale fibulare
Ligamentum collaterale tibiale
Korsbåndene/ligamenta cruciata genus
Proksimale tibiofibular (ledd) (ligament)
Annet
I.n.a.
Kne i.n.a.
Legg i.n.a.
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av ankel og fot
Ankel
Achillessenen
Kalkaneofibular (ligamentet)
Ankelens deltoid (ligament)
Ankelens interne kollateral (ligament)
Distale tibiofibular (ligamentet)
Fot
Fotens interfalangeal (ledd)
Metatarsofalangeal (ledd)
Tarsometatarsal (ledd) (ligamenter)
Med avrivning av bøyesene
Ekskl.: Achillessenen (845.0)
Ikke-traumatisk seneruptur
(727.6)
Med avrivning av strekkesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur
(727.6)
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av korsryggregionen
Lumbosakral (leddet) (ligamentet)
Ileosakrale (ligamenter)
Sakrospinal (ligamentet)
Sakrotuberal (ligamentet)
Annet
I.n.a.
Forvridning, forstrekning og forstuvning
av annen og uspesifisert del av ryggen
Ekskl.: Lumbosakral (846.0)
Nakken
Cervikaldelen av ligamentum
longitudinale anterius
Atlantoaksial (leddene)
Atlantooccipital (leddene)
"Whiplash" skade
Torakal delen
Lumbaldelen
Korsbeinet
Sakrococcygeal (ligamentene)
Halebeinet
I.n.a.
Ryggen i.n.a.
Annen og uspesifisert forvridning,
forstrekning og forstuvning
Brusken i neseseptum
Kjeven
Kjeveleddsoverbelastning (traumatisk)
Temporomandibulær (leddet) (ligamentet)
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848.2

848.3

848.4

848.5
848.8
848.9

Skjoldbruskkjertelregionen
Krikoarytenoid (leddet) (ligamentet)
Krikotyreoid (leddet) (ligamentet)
Tyreoidbrusken
Costa
Kondrokostal (ledd) 1 uten opplysning
Kostalbruskeni om skade på
brystbeinet
Sternum
Kondrosternal (ledd)
Sternoklavikular (ligamentet)
Processus xiphoideus
Bekkenet
Symphysis pubis
Ekskl.: Ved fødsel (665.6)
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.

INDRE SKADE AV BRYSTET, BUKEN OG BEKKENET
(860-869)
Inkl.: Eksplosjons- '
skader
Rystel se
(unntatt
-

hjerne-)

av indre organer
Knusning
Hematom
Avrivning
Perforasjon
Punksjon
Rift
Traumatisk
ruptur
Ekskl.: Commotio i.n.a. (850)
Fremmedlegeme trengt inn gjennom
naturlig åpning (930-939)
Skade pa blodkar (901-902)
Betegnelsen "med åpent sår " som blir
brukt i inndelingen på fjerde siffer,
innbefatter også skader med opplysning
om infeksjon eller fremmedlegeme
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
benyttes på kategoriene 864-866,
868-869:
.0 Uten opplysning om åpent sår inn
til kavitet
.1 Med åpent sår inn til kavitet

INDRE HODESKADER UTEN SKALLEBRUDD (850-854)
Ekskl.: Intrakraniell skade med skallefraktur (800-801, 803-804 med
fjerde siffer .1, .3)
Nerveskade (950, 951)
Åpent sir i hodet uten
intrakraniell skade (870-873)
Bare skallefraktur (800-801, 803804 med fjerde siffer .0, .2)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 851-854:
.0 Uten opplysning om åpent
intrakranielt sår
.1 Med åpent intrakranielt sår

860
860.0

850

Hjernerystelse
Commotio cerebri

860.3
860.4

851

Sundrivning og knusning av hjernen
Laceratio et contusio cerebri
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Hjernen [alle deler]
barken
hinner
Cerebellum
Cortex (cerebral)

860.1
860.2

860.5

861
861.0
861.1
861.2
861.3

852

853

854

Subarachnoidal, subdural og epidural
blødning etter skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Midtre meningealbleidningl)
etter skade
Subduralt hematom
Annen og uspesifisert intrakraniell
blødning etter skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Cerebral kompresjon etter skade
Traumatisk hjerneblOdning
Annen og uspesifisert intrakraniell skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Hjerneskade i.n.a.
Hodeskade Ln.a.

862
862.0
862.1
862.2

862.3
862.8

862.9

Pneumotoraks og hemotoraks etter skade
Pneumotoraks uten opplysning om åpent sår
til toraks
Pneumotoraks med åpent sår til toraks
Hemotoraks uten opplysning om åpent sår
til toraks
Hemotoraks med åpent sår til toraks
Pneumohemotoraks uten opplysning om
åpent sår til toraks
Pneumohemotoraks med åpent sår til
to
Skade av hjertet og lunge
Hjertet, uten opplysning om åpent sår
til toraks
Hjertet, med åpent sår til toraks
Lungen, uten opplysning om åpent sår til
toraks
Lungen, med åpent sår til toraks
Skade av andre og uspesifiserte organer i
brystkassen
Diafragma, uten opplysning om åpent sår
til kaviteten
Diafragma, med åpent sår til kaviteten
Andre spesifiserte intratorakale organer
uten opplysning om åpent sår til
kaviteten
Bronchus
Oesophagus
Pleura
Thymuskjertelen
Andre spesifiserte intratorakale organer
med åpent sår til kaviteten
Multiple og uspesifiserte intratorakale
organer uten opplysninger om åpent sår
til kaviteten
Knusning av brystkassen
Multiple intratorakale organer
Multiple og uspesifiserte intratorakale
organer med åpent sår til kaviteten
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863

863.0
863.1
863.2
863.3
863.4
863.5
863.8

863.9

Skade av magetarmkanalen
Ekskl.: Skade av sphincter ani under
forløsning (664.2)
Gallegang (868)
Galleblære (868)
Ventrikkelen, uten opplysning om åpent
sår til lumen
Ventrikkelen, med åpent sår til lumen
Tynntarmen, uten opplysning om åpent sår
til lumen
Tynntarmen, med åpent sår til lumen
Colon eller rectum, uten opplysning om
åpent sår til lumen
Colon eller rectum, med åpent sår til
lumen
Andre og uspesifiserte lokalisasjoner,
uten opplysning om åpent sår til lumen
Gastrointestinaltractus i.n.a.
Tarm i.n.a.
Pankreas
Andre og useesifiserte lokalisasjoner,
med åpent sar til lumen

864

Skade av leveren
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

865

Skade av milten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

866

Skade av nyre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

867
867.0
867.1
867.2
867.3
867.4
867.5
867.6

867.7
867.8
867.9

868

Skade av bekkenorganer
Ekskl.: Skade under forløsning
(664-665)
Blære og urethra, uten opplysning om
åpent sår til lumen
Blære og urethra, med åpent sår til
lumen
Ureter, uten opplysning om åpent sår til
lumen
Ureter, med åpent sår til lumen
Uterus, uten opplysning om åpent sår til
hulorgan
Uterus, med åpent sår til hulorgan
Andre bekkenorganer, uten opplysning om
åpent sår til hulorgan
Tube
Ovarium
Prostata
Vesicula seminalis
Vas deferens
Andre bekkenorganer, med åpent sår til
hulorgan
Uspesifiserte bekkenorganer, uten
opplysning om åpent sår til hulorgan
Uspesifiserte bekkenorganer, med apent
sår til hulorgan
Skade av andre organer i bukhulen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Binyre
Gallegang
Galleblæren
Bukhinnen
Multiple intraabdominale organer

869

Skade av uspesifiserte eller ubestemte
indre organer
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Alvorlig knusning med uspesifisert
lokalisasjon

ÅPENT SAR (870-897)
Inkl.: Bitt av dyr
Avrivning
Skjæresår
Laserasjon
Stikksår
Traumatisk amputasjon
Ekskl.: Brannskade (940-949)
Vevsknusing (925-929)
Perforasjon av indre organer
(860-869)
Overfladisk skade (910-919)
Når samtidig med:
luksasjon (830-839)
fraktur (800-829)
indre skade (860-869)
intrakraniell skade (851-854)
Betegnelsen "komplisert" som brukes i
inndelingen på fjerde siffer, gjelder
sår med opplysning om forsinket tilheling, forsinket behandling, fremmedlegeme eller større infeksjon

ÅPENT SAR I HODET, PA HALSEN OG
TRUNCUS (870-879)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 875-877:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert
870Åpent sår i øyets omgivelser
870.0
Hudsår på øyelokket og omkring øyet
Dypt øyelokksår som ikke omfatter
870.1
tåreveiene
870.2
qelokksår som omfatter tåreveiene
Sar som penetrerer øyehulen uten
870.3
opplysning om fremmedlegeme
Sår som penetrerer øyehulen med
870.4
fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) fremmedlegeme
i øyehulen (376.6)
870.8
Annet åpent sår i øyets omgivelser
Uspesifisert åpent sår i øyets
870.9
omgivelser
871Åpent sår i øyet
Ekskl.: Skade på nervus opticus (950)
Skade på nervus oculomotorius
(951.0)
871.0
Bulbussår uten prolaps av intraokulært
vev
Bulbussår med prolaps eller avdekking av
871.1
intraokulært vev
871.2
Oyeruptur med delvis tap av intraokulært
vev
Utrivning av øyet
871.3
Traumatisk enukleasjon
871.4
Uspesifisert øyesår
Bulbuspenetrasjon av magnetisk
871.5
fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) magnetisk
fremmedlegeme i bulbus (360.5)

192
871.6

871.7
871.9
872
872.0

872.1
872.6
872.7
872.8
872.9
873
873.0
873.1
873.2
873.3
873.4

Bulbuspenetrasjon av (ikke-magnetisk)
fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) (ikkemagnetisk) fremmedlegeme i
bulbus (360.6)
Uspesifisert bulbuspenetrasjon
Uspesifisert Spent bulbussår
Apent sår i øret
Det ytre øret, uten opplysning om
komplikasjon
Aurikkelen
Øregangen
Pinna
Det ytre øret, komplisert
Andre spesifiserte deler, uten opplysning
om komplikasjon
Trommehinnen
Andre spesifiserte deler, komplisert
Uspesifisert del, uten opplysning om
komplikasjon
Ore i.n.a.
Uspesifisert del, komplisert
Annet åpent sår i hodet
Ekskl.: Med opplysning om intrakraniell
skade (851-854)
Hodebunnen, uten opplysning om
komplikasjon
Hodebunnen, komplisert
Nesen, uten opplysning om komplikasjon
Nesens septum
Nesens bihuler
Nesen, komplisert
Ansiktet, uten opplysning om komplikasjon
Kinn

876Åpent sår på ryggen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Lenden
Lumbalregionen
877Åpent sår på setet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Ileotakralregionen
878
878.0
878.1
878.2
878.3
878.4
878.5
878.6
878.7
878.8
878.9
879
879.0
879.1
879.2

øyebryn

873.5
873.6

873.7
873.8
873.9

Pannen
Kjeve
Leppe
Ansiktet i.n.a.
Flere steder i ansiktet
Ansiktet, komplisert
Munnhulens bløtvev og tenner, uten opplysning om komplikasjon
Inkl.: Fraktur, binning, luksasjon og
eksartikulasjon av tenner
Munnhulens bløtvev og tenner, komplisert
Annet og uspesifisert åpent sår i hodet
uten opplysning om komplikasjon
Hodet i.n.a.
Annet og uspesifisert åpent sår i hodet,
komplisert

879.3
879.4

879.5
879.6

879.7
874
874.0
874.1
874.2
874.3
874.4
874.5
874.8

874.9
875

Åpent sår på halsen
Larynx og trakea, uten opplysning om
komplikasjon
Larynx og trakea, komplisert
Skjoldbruskkjertelen, uten opplysning om
komplikasjon
Skjoldbruskkjertelen, komplisert
Pharynx, uten opplysning om komplikasjon
Cervikale del av oesophagus
Pharynx, komplisert
Andre og uspesifiserte deler, uten
opplysning om komplikasjon
Nakken
Regio supraclavicularis
Strupen i.n.a.
Andre og uspesifiserte deler, komplisert

Apent sår på brystveggen
Ise inndelingen ovenfor på fjerde

'Offer]
Ekskl.: Åpent sår til torakshulen
(860-862)

879.8

879.9

Åpent sår og traumatisk amputasjon av de
ytre kjønnsorganene
Ekskl.: Indre kjønnsorganer (867)
Penis, uten opplysning om komplikasjon
Penis, komplisert
Scrotum og testikler, uten opplysning
om komplikasjon
Scrotum og testikler, komplisert
Vulva, uten opplysning om komplikasjon
Labia (majora) (minora)
Vulva, komplisert
Vagina, uten opplysning om komplikasjon
Vagina, komplisert
Annen og uspesifisert del, uten
opplysning om komplikasjon
Annen og uspesifisert del, komplisert

Åpent sår på andre og uspesifiserte deler
av hodet, halsen og truncus
Bryst, uten opplysning om komplikasjon
Bryst, komplisert
Fremre bukvegg uten opplysning om
komplikasjon
Bukveggen i.n.a.
Epigastriet
Hypogastriet
Pubesregionen
Umbilikalregionen
Fremre bukvegg, komplisert
Bakre bukvegg, uten opplysning om
komplikasjon
Flanke
Lyske
Hypokondri et
Iliakalregion
Inguinal region
Bakre bukvegg, komplisert
Andre og uspesifiserte deler av truncus,
uten opplysning om komplikasjon
Bekkenområdet
Perineum
Truncus i.n.a.
Andre og uspesifiserte deler av truncus,
komplisert
Åpne sår på uspesifiserte deler uten
opplysning om komplikasjon
Multiple åpne sår i.n.a.
Åpent sår i.n.a.
Apne sår på uspesifiserte deler,
komplisert

APENT SAR PA OVEREKSTREMITETEN (880-887)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 880-884:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert
.2 Omfatter sene
.3 Omfatter både sene og nerve
Inndelingen i punkt 0 og punkt 1 kan også
brukes pa kategoriene 885-886. Når såret
utelukkende kompliseres med nerveskade,
kodes til 950-957
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Apent sår på skulder og overarm

880

[Se inndelingen ovenfor på fjerde
sifferl
Aksillen
Scapula-regionen

881Åpent sår på albue, underarm og håndledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
tiffer]

Apent sår på hånd unntatt bare

882

890Åpent sår på hofte og lår
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
891Åpent sår på kne, legg og ankel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Legg i.n.a.
Multiple steder på leggen

892

fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

883Åpent sår på fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Finger (negl)
Tommel (negl)
Multiple og uspesifiserte sår på
overekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
§iffer]
Arm 1.n.a.
Multiple steder på armen
Overekstremitet i.n.a.

884

885

886

Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av tommel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
sifferi
En eller begge tommelfingre (eventuelt
med andre fingre på den ene eller andre
hånden)
Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av en eller flere av de andre fingrene
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
En eller flere fingre på den ene eller
begge hender, uten opplysning om tommel

887.0
887.1
887.2
887.3
887.4
887.5
887.6
887.7

Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av arm eller hånd
Ensidig, nedenfor albuen, uten opplysning
om komplikasjon
Ensidig, nedenfor albuen, komplisert
Ensidig ved eller ovenfor albuen, uten
opplysning om komplikasjon
Ensidig, ved eller ovenfor albuen,
komplisert
Ensidig, uspesifisert del, uten
opplysning om komplikasjon
Ensidig, uspesifisert del, komplisert
Dobbeltsidig (enhver del) uten opplysning
om komplikasjon
Dobbeltsidig (enhver del), komplisert

ARENT SAR PA UNDEREKSTREMITETEN (890-897)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 890-894:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert
. 2 Omfatter sene
. 3 Omfatter både sene og nerve
Inndelin9en i punkt 0 og punkt 1 kan også
brukes pa kategori 895. Når såret bare
kompliseres med nerveskade, kodes til
950-957

[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Hæl

893Åpent sår på tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Tå (negl)

894

Multiple og uspesifiserte sår på
underekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Underekstremitet i.n.a.
Multiple steder på underekstremiteten,
unntatt som i 891

895

Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av en eller flere tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
En eller flere tvi på en eller begge
føtter

896

Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av fot
Ensidig, uten opplysning om komplikasjon
Ensidig, komplisert
Dobbeltsidig, uten opplysning om
komplikasjon
Ekskl.: En fot og den andre leggen
(897.6, 897.7)
Dobbeltsidig, komplisert

896.0
896.1
896.2

896.3
897

887

Apent sår på fot unntatt bare tær

897.0
897.1
897.2
897.3
897.4
897.5
897.6
897.7

Traumatisk amputasjon (hel eller delvis)
av en eller begge underekstremitetene
Ensidig, nedenfor kneet, uten opplysning
om komplikasjon
Ensidig, nedenfor kneet, komplisert
Ensidig, ved eller ovenfor kneet, uten
opplysning om komplikasjon
Ensidig, ved eller ovenfor kneet,
komplisert
Ensidig, uspesifisert del, uten
opplysning om komplikasjon
Ensidig, uspesifisert del, komplisert
Dobbeltsidig [enhver del], uten
opplysning om komplikasjon
En fot og den andre leggen
Dobbeltsidig [enhver del], komplisert
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SKADE AV BLODKAR (900-904)
Inkl.: Arterielt
hematom
Avrivning
(ved) (av) (i)
Skjæresår
blodkar, sekunRift
clær til andre
Ruptur
(skader, f.eks.
Traumatisk
brudd eller
aneurisme eller spent sår
fistel (arteriovenos)
Ekskl.: Uhell med punksjon eller laserasjon under medisinsk behandling
(998.2)
Intrakraniell blødning etter
skade (851-854)
900
900.0
900.1
900.8
900.9
901
901.0
901.1
901.2
901.3
901.4
901.8

901.9

902
902.0
902.1

Skade av blodkar i hodet og halsen
Arteria carotis
Arteria carotis (communis) (externa)
(interna)
Vena jugularis interna
Annet
Vena jugularis externa
Multiple blodkar i hodet og halsen
I.n.a.
Skade av blodkar i toraks
Ekskl.: Traumatisk hemotoraks
(860.2-860.5)
Aorta thoracica
Truncus brachiocephalicus [arteria
anonyma] og arteria subclavia
Vena cava superior
Vena brachiocephalica (anonyma) og vena
subclavia
Vasa pulmonalia
Annet
Vena azygos
Arteria eller vena thoracica interna
Arteria eller vena intercostalis
Multiple blodkar i toraks
I.n.a.

902.9

Skade av blodkar i bukhulen og bekkenet
Aorta abdominalis
Vena cava inferior
Levervener
Truncus coeliacus oy arteria mesenterica
Arten a:
gastrica
hepatica
mesenterica:
inferior
superior
lienalis
Vena portae og vena lienalis
Vena mesenterica:
inferior
S uperior
Vasa renalia
Arteria eller vena renalis
Vasa iliaca
Arteria eller vena:
iliaca interna
iliaca communis
uteri na
Annet
Arteria eller vena ovarica
Multiple blodkar i abdomen og pelvis
I.n.a.

903
903.0
903.1

Skade av blodkar i overekstremiteten
Vasa axillaria
Vasa brachialia

902.2

902.3

902.4
902.5

902.8

Vasa radialia
903.2
Vasa ulnaria
903.3
Arcus palmaria
903.4
Fingrenes blodkar
903.5
903.8 Annet
Multiple blodkar i overekstremiteten
I.n.a.
903.9
904
904.0
904.1
904.2
904.3

904.4
904.5

904.6
904.7
904.8
904.9

Skade av blodkar i underekstremiteten og
uspesifierte lokalisasjoner
Arteria femoralis communis
Arteria femoralis for avgang av arteria
profunda femoris
Arteria femoralis
Vena femoris og vena femoralis
Vena saphena
Vena saphena:
magna
parva
Vasa poplitea
Vasa tibialia
Arteria eller vena tibialis:
anterior
posterior
Fotens dype blodkar
Andre blodkar i underekstremiteten
Multiple blodkar i underekstremiteten
Uspesifiserte blodkar i underekstremiteten
Uspesifisert lokalisasjon
Skade på blodkar i.n.a.

SEINVIRKNINGER AV SKADER, FORGIFTNINGER,
TOKSISKE VIRKNINGER OG ANDRE YTRE
ÅRSAKER (905-909)
Merk: Kategoriene i 905-909 kan brukes
til a vise seinvirkninger, ikke
klassifisert annet sted, av tilstandene i 800-999. Disse seinvirkningene innbefatter de som
spesifiseres som seinvirkninger
eller som sekvele eller som tilstander til stede ett år eller mer
etter den akutte skade
905
905.0

905.1

905.2

905.3
905.4

905.5

905.6

Seinvirkninger av skader på muskelskjelettsystemet og bindevevet
Seinvirkning av brudd på skallen og
ansiktsknoklene
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 800-804
Seinvirkning av brudd i ryggsøylen og i
truncus uten opplysning om ryggmargskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 805, 807-809
Seinvirkning av brudd i
overekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 810-819
Seinvirkning av lårhalsbrudd
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 820
Seinvirkning av brudd i underekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 821-827
Seinvirkning av brudd av multiple og
uspesifiserte knokler
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 828-829
Seinvirkning av Tuksasjon
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 830-839
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905.7

905.8

905.9

906
906.0

906.1

906.2
906.3
906.4
906.5

906.6

906.7

906.8

906.9

907
907.0

907.1
907.2
907.3

907.4

Seinvirkning av forvridning, forstrekning
og forstuvning uten opplysning om
seneskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 840-848, uten seneskade
Seinvirkning av seneskade
Seinvirkning av seneskade forårsaket
av:
forvridning, forstrekning og
forstuvning [Skade som kan
klassifiseres til 840-8481
åpent sår [skade som kan klassifiseres til 880.2-884.2, 890.2-894.2]
Seinvirkning av traumatisk amputasjon
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 885-887, 895-897
Ekskl.: Seinkomplikasjoner vedrørende
amputasjonsstump (997.6)

907.5

Seinvirkninger av skader på hud og
underhudsvev
Seinvirkning av åpent sår i hodet, halsen
og på truncus
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 870-879
Seinvirkning av åpent sår på ekstremitet uten opplysning om seneskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 880-884, 890-894 med unntak
av .2
Seinvirkning av overflateskade
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 910-919
Seinvirkning av støt
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 920-924
Seinvirkning av vevsknusing
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 925-929
Seinvirkning av brannskade av øye,
ansiktet, hodet og halsen
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 940-941
Seinvirkning av brannskade av håndledd
og hånd
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 944
Seinvirkning av brannskade av andre
ekstremiteter
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 943 eller 945
Seinvirkning av brannskade av andre
spesifiserte lokalisasjoner
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 942, 946-947
Seinvirkning av brannskade av
uspesifisert lokalisasjon
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 948-949

908.2

Seinvirkninger av skade på nervesystemet
Seinvirkning av intrakraniell skade uten
opplysning om skallefraktur
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 850-854
Seinvirkning av skade av hjernenerve
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 950-951
Seinvirkning av ryggmargsskade
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 806, 952
Seinvirkning av skade på nerverotter,
spinalpleksus og andre nerver i truncus
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 953-954
Seinvirkning av skade på perifere nerver
i skulder og overekstremitet
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 955

907.9

908
908.0

908.1

908.3

908.4

908.5

908.6

Seinvirkning av skade på perifere nerver
i hofte og underekstremitet
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 956
Seinvirkning av skade på annen og
uspesifisert nerve
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 957
Seinvirkning av andre og uspesifiserte
skader
Seinvirkning av skade på intratorakale
organer
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 860-862
Seinvirkning av skade på intraabdominale
organer
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 863-866, 868
Seinvirkning av skade på andre indre
organer
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 867 eller 869
Seinvirkning av skade på blodkar i hodet,
halsen og ekstremitetene
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 900 2 903-904
Seinvirkning av skade på blodkar i
brysthulen, bukhulen og bekkenet
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 901-902
Seinvirkning av fremmedlegeme trengt inn
gjennom naturlig åpning
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 930-939
Seinvirkning av visse komplikasjoner til
skader
Seinvirkning av komplikasjoner som kan
klassifiseres til 958

908.9

Seinvirkning av uspesifisert skade
Seinvirkning av skade som kan
klassifiseres til 959

909

Seinvirkninger av andre og uspesifiserte
ytre årsaker
Seinvirkning av forgiftning forårsaket av
medikament eller biologisk materiale
Seinvirkning av tilstand som
klassifiseres til 960-979
Seinvirkning av toksiske virkninger av
ikke-medisinske substanser
Seinvirkning av tilstand som kan
klassifiseres til 980-989
Seinvirkning av stråling
Seinvirkning av tilstand som kan
klassifiseres til 990
Seinvirkning av komplikasjoner til
kirurgisk og medisinsk behandling
Seinvirkning av tilstand som kan
klassifiseres til 996-999
Seinvirkning av visse andre ytre årsaker
Seinvirkning av tilstand som kan
klassifiseres til 991-994
Seinvirkning av andre og uspesifiserte
ytre årsaker
Seinvirkning av tilstand som kan
klassifiseres til 995

909.0

909.1

909.2
909.3

909.4
909.9
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OVERFLATESKADE (910-919)
Ekskl.: Brannskade av huden (blemmer)
(940-949)
Støtskader (920-924)
Fremnedlegeme:
granulom (728.8)
uforsettlig etterlatt i
operasjonssår (998.4)
gjenblitt i bløtvevet (729.6)
Giftig insektstikk (989.5)
pent sår med tilfeldig
fremmedlegeme (870-897)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 910-917 og 919:
.0 Avskrapning eller friksjonsforbrenning uten opplysning om
infeksjon
. 1 Infisert avskrapning eller
friksjonsforbrenning
. 2 Bullae uten opplysning om
infeksjon
.3 Infiserte bullae
.4 Ikke-giftig insektsbitt uten
opplysning om infeksjon
.5 Ikke-giftig insektsbitt med infeksjon
. 6 Fremmedlegeme (flis, splint) i
overflatelagene uten større åpent
sår og uten opplysning om infeksjon
.7 Fremmedlegeme (flis, splint) i
overflatelagene med infeksjon men
uten større åpent sår
.8 Annen og uspesifisert overflateskade uten opplysning om infeksjon
. 9 Annen og uspesifisert, men infisert
overflateskade

A

910

911

Overflateskade av ansiktet, unntatt øyne,
hodebunnen og halsen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Kinn
Ore
Munnhulen
Leppe
Nesen
Strupen
Ekskl.: Rye og dets omgivelser (918)

913

Overflateskade av albue, underarm og
håndledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

914

Overflateskade av hånd unntatt bare
fingrene
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

915

Overflateskade av fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Finger (negl)
Tommel (negl)

916

Overflateskade av hofte, lår, legg
og ankel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]

917

Overflateskade av fot og tar
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Hæl
Tå (negl)

918

Overflateskade av øye og dets
omgivelser
Ekskl.: Fremmedlegeme i det ytre øyet
(930)
øyelokkene og det periokulære området
Cornea
Conjunctiva
Annet og uspesifisert
Rye (eple) i.n.a.

918.0
918.1
918.2
918.9

919

Overflateskade på truncus
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Bukveggen
Anus
Ryggen
Bryst
Setet
Brystveggen
Flanke
Lyske
Interskapul arregionen
Små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikkel
Vagina
Vulva
Ekskl.:
Scapula-regionen (912)

KVESTELSE MED INTAKT HUD (920-924)
Inkl.:Støt
Kontusion
Hematom

Overflateskade av skulder og overarm
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
sifferl
Aksillen
Scapula-regionen

uten brudd eller

I åpent sår

Ekskl.: Commotio (850)
Hemartrose (840-848)
Indre organer (860-869)
Når samtidig med:
knusningsskade (925-929)
luksasjon (830-839)
fraktur (800-829)
indre skade (860-869)
intrakraniell skade
(850-854)
nerveskade (950-957)
åpent sår (870-897)
920

912

Overflateskade av andre, multiple og
uspesifiserte lokalisasjoner
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Ekskl.: Multiple lokalisasjoner som kan
klassifiseres til samme tresifrede kategori (910-918)

Kvesting av ansiktet, hodebunnen og
halsen, unntatt One
Inkl.: Ore
Munnhulen
Strupen
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921
921.0
921.1
921.2
921.3
921.9
922
922.0
922.1
922.2
922.3

922.4

922.8
922.9

923
923.0
923.1
923.2
923.3
923.8
923.9

924
924.0
924.1
924.2
924.3
924.4
924.5
924.8
924.9

KNUSNINGSSKADE (925-929)

Kvesting av eye og dets omgivelser
BLitt øye, uten ytterligere spesifikasjon
Kontusjon av øyelokkene og det
periokulære området
Kontusjon av øyehulens vev
Kontusjon av bulbus
Uspesifisert kontusjon av øye
Kvesting av truncus
Brystet
Brystveggen
Bukveggen
Flanke
Lyske
Ryggen
Sete
Interskapul arregionen
Ekskl.: Scapula-regionen (923.0)
Kjønnsorganene
De små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikler
Vagina
Vulva
Multiple lokalisasjoner på truncus
Uspesifisert del
Truncus
i.n.a.
Kroppstame

Kvesting av overekstremitet
Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
Albue og underarm
Håndledd og hånd unntatt bare
fingre
Fingre
Finger (negl)
Tommel (negl)
Multiple steder på overekstremiteten
Uspesifisert del av overekstremiteten
Arm i.n.a.
Kvesting av underekstremitet og andre
og uspesifiserte lokalisasjoner
Hofte og lår
Kne og legg
Ankel og fot unntatt ter
Hæl
Tær
Tå (negl)
Multiple steder på underekstremiteten
Uspesifisert del av underekstremiteten
Underekstremitet i.n.a.
Multiple lokalisasjoner ikke klassifisert
annet sted
Uspesifisert lokalisasjon

Ekskl.: Commotio (850)
Indre organer (860-869)
Når samtidig med:
indre skader (860-869)
intrakraniell skade (850-854)
925

Knusningsskade av ansiktet, hodebunnen og
halsen
Kinn
Ore
Larynx
Pharynx
Strupen
Ekskl.: Hodet (800.3-803.3)
Nesen (802.0-802.1)

926

Knusningsskade av truncus
Ekskl.: Knusningsskade av indre organer
(860-869)
Ytre kjønnsorganer
De små og store skamlepper
Penis
Scrotum
Testikler
Vulva
Andre spesifiserte lokalisasjoner
Ryggen
Bryst
Sete
Ekskl.: Knusning av toraks (862)
Multiple steder på truncus
Uspesifisert del
Truncus i.n.a.

926.0

926.1

926.8
926.9

927
927.0
927.1
927.2
927.3
927.8
927.9

Knusningsskade av overekstremitet
Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
Albue og underarm
Håndledd og hånd unntatt bare
fingre
Fingrene
Multiple steder på overekstremiteten
Uspesifisert del
Arm
Overekstremitet
i.n.a.

928
928.0
928.1
923.2

Knusningsskade av underekstremitet
Hofte og lår
Kne og legg
Ankel og fot unntatt bare ter

928.3
928.8
928.9

Tær
Multiple steder på underekstremiteten
Uspesifisert del
Underekstremitet i.n.a.

929

Knusningsskade av multiple og uspesifiserte lokalisasjoner
Ekskl.: Multiple svære skader i.n.a.
(869)
Multiple lokalisasjoner ikke klassifisert
annet sted
Uspesifisert lokalisasjon
Ekskl.: Alvorlig knusningsskade av
uspesifisert lokalisasjon (869)

929.0
929.9

Hæl

198

VIRKNINGER AV FREMMEDLEGEME TRENGT INN GJENNOM
NATURLIG ÅPNING (930-939)
Ekskl.: Fremmedlegeme:
granulom (728.8)
uforsettlig etterlatt i
operasjonssår (998.4, 998.7)
i åpent sår (800-839, 851, 897)
gjenblitt i bløtvevet (729.6)
overflatisk uten større åpent
sår (910-919)
930

930.0
930.1
930.2
930.8
930.9

932

Fremmedlegeme i nesen
Nesens sinuser
Neseåpningen

933
933.0

Fremmedlegeme i svelget og strupen
Pharynx
Nasopharynx
Larynx
Asfyksi forårsaket av fremmedlegeme
Kvelning på grunn av:
mat
oppkast
slim

934.0
934.1
934.8
934.9

935

Fremmedlegeme i luftrøret, bronchus og
lunge
Trakea
Hovedbronchus
Andre spesifiserte deler
Lunge
Bronkioler
Luftveiene i.n.a.
Inhalasjon av væske eller oppkast
i.n.a.

935.0
935.1
935.2

Fremmedlegeme i munnen, spiserøret og
magesekken
Munnen
Oesophagus
Ventrikkelen

936

Fremmedlegeme i tynntarmen og tykktarmen

937

Fremmedleveme i endetarmen og
endetarmsapni ngen
Overgangen rectum-sigmoideum

938

Fremmedlegeme i fordøyelseskanalen i.n.a.
Fordevelsestractus i.n.a.
Svelging av fremmedlegeme

Fremmedlegeme i urin- og kjønnsveier
Blære og urethra
Uterus pile deler]
Ekskl.: Intrauterint antikonsepsjonsmiddel:
med komplikasjoner (996.3,
996.6)
til stede i livmoren (V45.5)
Vulva og vagina
Penis
I.n.a.

BRANNSKADE (940-949)

bulbus (871.5, 871.6)
retinert (gammelt) (360.5,
360.6)
øyets omgivelser (870.4)
retinert (gammelt) (376.6)
Fremmedlegeme i cornea
Fremmedlegeme i tåresekk
Fremmedlegeme i tårepunkt
Andre og kombinerte lokalisasjoner
I.n.a.
Det ytre øyet i.n.a.
Fremmedlegeme i ore
Aurikkelen
Øregangen

934

939.2
939.3
939.9

Fremmedlegeme i det ytre øyet
Ekskl.: Fremmedlegeme i penetrerende sår

931

933.1

939
939.0
939.1

Inkl.: Brannskade på grunn av:
elektrisk oppvarmingsutstyr
elektrisitet
flammer
varme gjenstander
lyn
stråling
etsing med syrer, alkalier
indre
ytre
skolding
Ekskl.: Friksjonsbrannskade (910-919)
Solforbrenning (692.7)
Følgende inndeling på fjerde siffer kan
brukes på kategoriene 941-946, 949:
. 0 Av uspesifisert grad
. 1 Erytem[1. grad]
.2 Bullae, epidermistap [2. grad]
.3 Tap av hele hudlaget 3. grad
i .n.a.]
.4 Dyp nekrose av underliggende vev
[dyp 3. grad]
940
940.0
940.1
940.2
940.3
940.4
940.5
940.9

941

Brannskade av øye og dets omgivelser
Etsskade av øyelokk og det periokulære
området
Annen brannskade av øyelokk og det
periokulære området
Alkalisk etsing av cornea og conjunctiva
Syreetsing av cornea og conjunctiva
Annen brannskade av cornea og
conjunctiva
Brannskade som resulterer i ruptur og
ødeleggelse av bulbus
Uspesifisert brannskade av øye og dets
omgivelser
Brannskade av ansiktet, hodebunnen og
halsen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer
Ore Lalle deler]
Rye med andre deler av ansiktet,
hodebunnen og halsen
Leppe
Nesen (septum)
Hodebunnen [alle deler]
Tinning (region)
Ekskl.: Munnen (947.0)
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942

Brannskade av truncus
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Bukveggen
Anus
Ryggen [alle deler]

Bryst
Sete
Brystveggen
Flanke
Lyske
Interskapul arregionen
Små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikler
Vulva
Ekskl.: Scapula-regionen (943)

948

948.0
948.1
948.2
948.3
948.4
948.5
948.6
948.7
948.8
948.9
949

943

Brannskade av overekstremitet unntatt
håndleddet og hånden
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
tiffer]
Armen falle deler unntatt håndledd
eller hand]
Aksillen
Scapula-regionen
Skulderen

944

Brannskade av håndledd og hånd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Finger (negl)
Tommelen (negl)
Håndflaten

945

946

947
947.0
947.1
947.2
947.3

947.4
947.8
947.9

Brannskade av underekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
ffer]
Foten [alle
Låret alle deler
Leggen ralle dele
Tå (negl)
Brannskade av multiple spesifiserte
lokalisasjoner
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Brannskade av lokalisasjoner som kan
klassifiseres til mer enn én kategori i
940-945
Ekskl.: Multiple forbrenninger i.n.a.
(949)
Brannskade av indre organer
Inkl.: Brannskade på grunn av inntatt
kjemisk stoff
Munnen og pharynx
Tannkjøtt
Tungen
Larynx, trakea og lunge
Oesophagus
Magetarmkanalen
Colon
Rectum
Tynntarmen
Ventrikkelen
Vagina og uterus
Annet
I.n.a.

Brannskade klassifisert etter størrelsen
på skadet hudoverflate
Merk: Dette nummeret skal bare brukes som
primærkode når brannskadens lokalisasjon ikke er kjent. Det kan om
ønskelig brukes som tilleggskode
til numrene 940-947 når lokalisasjonen er kjent
Mindre enn 10% av kroppsoverflaten
10-19%
20-29%
30-39%
40-49%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90% eller mer
Uspesifisert brannskade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde
siffer]
Brannskade i.n.a.
Utbredte brannskader i.n.a.
Ekskl.: Brannskade med ukjent lokalisasjon men med opplysning on
størrelsen av den skadede hudoverflate (948)

SKADE AV NERVER OG RYGGMARG (950-957)
Inkl.: Overskjæring av nerver
Kontinuitetsbrudd
(med
Traumatisk nevrom
åpent
I
Traumatisk forbigående
sår)
parese
Ekskl.: Tilfeldig punktur eller laserasjon under medisinsk behandling
(998.2)
950
950.0
950.1
950.2
950.3
950.9

951
951.0
951.1
951.2
951.3
951.4
951.5

951.6
951.7
951.8

951.9

Skade av nervus opticus og synsbaner
Skade av nervus opticus
Annen hjernenerve
Skade av chiasma opticum
Skade av de retrochiasmatiske synsbaner
Skade av synscortex
I.n.a.
Traumatisk blindhet i.n.a.
Skade av andre hjernenerver
Skade av nervus oculomotorius
Tredje hjernenerve
Skade av nervus trochlearis
Fjerde hjernenerve
Skade av nervus trigeminus
Femte hjernenerve
Skade av nervus abducens
Sjette hjernenerve
Skade av nervus facialis
Sjuende hjernenerve
Skade av nervus statoacusticus
Attende hjernenerve
traumatisk dOvhet i.n.a.
Skade av nervus accessorius
Ellevte hjernenerve
Skade av nervus hypoglossus
Tolvte hjernenerve
Skade av andre spesifiserte hjernenerver
Nervus:
olfactorius [første hjernenerve]
glossopharyngeus [niende
hjernenerve]
vagus [tiende hjernenerve]
Traumatisk anosmi i.n.a.
Skade av uspesifisert hjernenerve
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952
952.0
952.1
952.2
952.3
952.4
952.8
952.9

Skade av ryggmargen uten brudd
Cervikaldelen
Torakaldelen
Lumbaldelen
Sakraldelen
Cauda equina
Multiple lokalisasjoner
I.n.a.

953
953.0
953.1
953.2
953.3
953.4
953.5
953.8
953.9

Skade av nerverotter og spinale pleksus
Cervikalrot
Torakalrot
Lumbalrot
Sakralrot
Plexus brachialis
Plexus lumbosacralis
Multiple lokalisasjoner
I.n.a.

958.0

958.1

958.2
958.3
958.4

954

Skade av andre nerver på truncus unntatt
skulder og bekkenet
954.0
Pars cervicalis trunci sympatici
954.1øvrige deler av truncus sympaticus
Ganglion:
coeliacum
mesentericum inferius
ce-vicothoracicum (stellatum)
Nervi splanchnici
954.8
Annet
954.9
I.n.a.
955
955.0
955.1
955.2
955.3
955.4
955.5
955.6
955.7
955.8
955.9

956
956.0
956.1
956.2
956.3
956.4
956.5
956.8
956.9
957
957.0
957.1
957.8
957.9

Skade av perifere nerver i skulder og
overekstremitet
Nervus axillaris
Nervus medianus
Nervus ulnaris
Nervus radialis
Nervus musculocutaneus
Overekstremitetens nervi cutanei
Nervi digitales manus
Annen spesifisert nerve
Multiple nerver
I.n.a.

Skade av perifere nerver i bekkenet og
underekstremitet
Nervus ischiadicus
Nervus femoralis
Nervus tibialis
Nervus peroneus [fibularis]
Underekstremitetens nervi cutanei
Annen spesifisert nerve
Multiple nerver
I.n.a.

Skade av andre og uspesifiserte nerver
Overflatiske nerver på hodet og halsen
Annen spesifisert nerve
Multiple nerver med forskjellige
lokalisasjoner
Skade av multiple nerver i.n.a.
Lokalisasjon i.n.a.
Nerveskade i.n.a.

958.5
958.6
958.7
958.8
959

959.0

959.1

VISSE KOMPLIKASJONER TIL SPESIFISERTE OG
USPESIFISERTE SKADER (958-959)
958

Visse tidlige komplikasjoner til skade
Ekskl.: Respiratorisk distress syndrom
hos voksne (518.5)
Sjokklunge (518.5)
I forbindelse med medisinsk
behandling (996-999)

959.2
959.3
959.4

Luftemboli
Pneumatemi
Ekskl.: Sum komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde
siffer punkt 6, 639.6)
ektopisk eller mola svangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (673.0)
Fettemboli
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde
siffer punkt 6, 639.6)
ektopisk eller mola svangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller
barselseng (673.8)
Sekundær eller residiverende blødning
Posttraumatisk sårinfeksjon ikke
klassifisert annet sted
Traumatisk sjokk
Sjokk (øyeblikkelig) (seint inntredende) etter skade
Ekskl.: Anestesi-(995.4)
Anafylaktisk (995.0)
Serum-(999.4)
Elektrisk (994.8)
Ikke-traumatisk i.n.a.
sjokk
(785.5)
Obstetrisk (669.1)
Postoperativt (998.0)
Sjokk etter:
abort (639.5)
lynnedslag (994.0)
Traumatisk anuri
Knusningssyndrom ("crush syndrome")
Nyresvikt etter knusningsskade
Volkmanns ischemiske kontraktur
Subkutant emfysem etter skade
Ekskl.: Subkutant emfysem i forbindelse
med behandling (998.8)
Andre tidlige komplikasjoner etter skade
Annen og uspesifisert skade
Inkl.: Skade i.n.a.
Ekskl.: Skade i.n.a. av:
blodkar (900-904)
øye (921)
hodet (854)
indre organer (860-869)
intrakranielle lokalisasjoner
(850-854)
nerver (950, 951, 953-957)
ryggmargen (952)
Ansiktet og halsen
Kinn
Ore
Øyebryn
Leppe
Munnen
Nesen
Strupen
Truncus
Bukveggen
Ryggen
Bryst
Sete
Brystveggen
Ytre kjønnsorganer
Flanke
Lyske
Interskapularregionen
Perineum
Ekskl.: Scapula-regionen (959.2)
Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
Albue, underarm og håndledd
Wind unntatt fingre
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959.5

959.6
959.7
959.8

959.9

Fingre
Finger (negl)
Tommel (negl)
Hofte og lår
Kne, legg, ankel og fot
Andre spesifiserte lokalisasjoner
innbefattet multiple
Ekskl.: Multiple lokalisasjoner som kan
klassifiseres til samme firesifferkategori (959.0-959.7)
Lokalisasjon i.n.a.

FORGIFTNING MED MEDIKAMENTER OG BIOLOGISK
MATERIALE (960-979)
Inkl.: Overdose av disse stoffer
Feil stoff gitt/tatt ved feiltakelse
Ekskl.: Bivirkning av riktig stoff i
passende dose. Slike tilfeller
skal klassifiseres etter type
bivirkning, slik som:
allergisk lymfadenitt (289.3)
acetylsalisylsyre gastritt
(535.)
blodsykdommer (280-289)
kontaktdermatitt (692)
dermatitt etter inntak (693)
nefropati (583.8)
bivirkning i.n.a. (995.2)
Medikamentet som er årsak til
bivirkningen kan identifiseres
ved hjelp av kategoriene E930E949. Om man ikke bruker E-kode,
kan kategoriene 960-979 benyttes
som tilleggskode for å identifisere medikamentet. Av denne grunn
er kategoriene 960-979 mer detaljerte enn for øvrig nødvendig
Medikamentavhengighet (304)
Medikamentreaksjon og forgiftning
hos nyfødte (760-779)
Misbruk av medikamenter (305)
Patologisk medikamentintoksikasjon (292.2)

961.2Tungmetall holdige antiinfektiva
Ekskl.: Kvikksevholdige diuretika
(974.0)
Kinolin og hydroksykinolinderivater
961.3
Ekskl.: Malariamidler (961.4)
Malariamidler og andre midler mot
961.4
protozoer i blodet
Andre protozomidler
961.5
Anthelmintika
961.6
Antivirale midler
961.7
Andre antimykobakterielle midler
961.8
Andre og uspesifiserte antiinfektiva
961.9

962
962.0
962.1
962.2
962.3
962.4
962.5
962.6
962.7
962.8
962.9

963
963.0

963.1

963.2
963.3
963.4
963.5
963.8
963.9

960

960.0
960.1
960.2
960.3
960.4
960.5
960.6
960.7
960.8
960.9
961

961.0
961.1

Forgiftning av antibiotika
Ekskl.: Antibiotika brukt
care
nesen og strupen (976.6)
øye (976.5)
lokalt (976.0)
Penicilliner
Antimykotika
Ekskl.: Preparater for utvortes bruk
(976)
Kloramfenikolgruppen
Kloramfenikol
Tiamfeni kol
Erytromycin og andre makrolider
Tetracyklingruppen
Cefalosporingruppen
Antimykobakterielle antibiotika
Antineoplastiske antibiotika
Aminoglykosider
Annet og i.n.a.

(0):

Forgiftning av andre antiinfektiva
Ekskl.: Antiinfektiva brukt (på):
ore, nesen og strupen (976.6)
øye (976.5)
lokalt (976.0)
Sulfonamider
Arsenholdige antiinfektiva

964
964.0
964.1
964.2
964.3
964.4
964.5
964.6
964.7
964.8
964.9
965

965.0

Forgiftning av hormoner og hormonliknende
preparater
Ekskl.: Oxytocika (975.0)
Kortikosteroider
Androgener og anabole steroider
Ovarialhormoner og syntetiske
substitutter
Insulin og andre antidiabetika
Hypofyseforlapphormoner
Hypofysebaklapphormoner
Parathyreoideahormon og derivater
Thyreoideahormoner og derivater
Antithyreoideapreparater
Andre og uspesifiserte hormoner og
syntetiske substitutter
Forgiftning av primært systemaktive
midler
Antiallergika og andre emetika
Difenhydramin
Ekskl.: Fentiazinbaserte ataraxika
(969.1)
Antineoplastiske og immunosuppressive
midler
Ekskl.: Antineoplastiske antibiotika
(960.7)
Acidifiserende midler
Alkaliserende midler
Enzymer ikke klassifisert annet sted
Vitaminer ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Nikotinsyre (972.2)
Vitamin K (964.3)
Annet
I.n.a.
Forgiftning av midler som primært virker
på blodets komponenter
Jern og jernforbindelser
Lever og leverekstrakter
Antikoagulantia
Fenindion
Warfarin
Vitamin K [phytomenadion]
Preparater som påvirker fibrinolysen
Antikoagulant-antagonister og andre
koagulantia
Gammaglobulin
Naturlig blod og blodprodukter
Annet
I.n.a.
Forgiftning av analgetika, antipyretika
og antireumatika
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
Opiater og beslektede narkotika
Kodein retylmorfinl
Heroin diacetylmorfin]
Petidin [meperidin]
Metadon
Morfin
Buprenorfin
Opium (alkaloider)
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965.1
965.4

965.5
965.6

965.7
965.8
965.9

Salisylater
Acetylsalisylsyre [aspirin]
Salisylsyresalter
Aromatiske analgetika ikke klassifisert
annet sted
Acetanilid
Paracetamol [acetaminofen]
Fenacetin [acetofenetidin
Pyrazolderi vater
Antireumatika [antiflogistika]
Indometacin
Gullsalter
Ekskl.: Salisylater (965.1)
Steroider (962)
Andre ikke-narkotiske analgetika
Annet
Pentazocin
I.n.a.

968.6
968.7
968.9
969
969.0

969.1

969.2
966
966.0
966.1
966.2
966.3
966.4

Forgiftning av antiepileptika og
anti-Parkinson midler
Oxazolidinderivater
Hydantoinderivater
Fenytoin
Suksimi der
Etosuksimid
Andre og uspesifiserte antiepileptika
Ekskl.: Sulfonamider (961.0)
Anti-Parkinson midler
Amantadin
Levodopa

969.3
969.4

969.5
969.6

967
967.0

967.1
967.2
967.3
967.4
967.5
967.6
967.8
967.9

968

968.0
968.1
968.2

Forgiftning av sedativa og hypnotika
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
Barbiturater
Aprobarbi tal
Barbital
Hexobarbi tal
Fenobarbi tal
Ekskl.: Tiobarbiturater (968.3)
Kloralhydrat
Paraldehyd
Bromider
Metakvalonprodukter
Glutetimidgruppen
Blandede sedativa ikke klassifisert annet
sted
Annet
I.n.a.
Sovemedisin i.n.a.
Forgiftning av andre midler som hemmer
sentralnervesystemet
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
Sentraltvirkende muskelavslappende
midler
Halotan
Andre anestetiske gasser
Eter
Halogenerte hydrokarboner unntatt
halotan

969.7

969.8
969.9

970
970.0
970.1
970.8
970.9
971
971.0
971.1

Lystgass

968.3Intravenøse anestetika
Ketamin
Metoheksital [metohexiton]
Tiobarbiturater
968.4
Andre og uspesifiserte generelle
anestetika
968.5
Lokalanestetika
Bupivakain
Kokain
Lignokain
Mepivakain
Prokain
Tetrakain

971.2
971.3
971.9
972

Perifere nerve- og pleksusblokkerende
anestetika
Spinalanestetika
Andre og uspesifiserte lokalanestetika
Forgiftning av psykofarmaka
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
Antidepressiva
Amitriptylin
Imipramin
Monoamino-oxidase hemmere
Fenotiazin-baserte nevroleptika
Klorpromazin
Flufenazin
Proklorperazin
Promazin
Butyrofenon-baserte nevroleptika
Hal operidol
Metyl peron
Andre nevroleptika og "major
tranquillizers"
Benzodiazepin-baserte ataraxika
Klordiazepoksyd
Diazepam
Flunitrazepam
Medazepam
Nitrazepam
Andre ataraxika
Hydroksyzin
Meprobamat
Hallusinogener
Cannabis (derivater)
Lysergsyrederivater [LSD]
Marihuana (derivater)
Meskalin
Psilocin
Psilocybin
Psykostimulantia
Amfetamin
Koffein
Ekskl.: Sentraltvirkende appetittnedsettende midler (977.0)
Andre psykofarmaka
I.n.a.

Forgiftning av andre sentralstimulerende
midler
Analeptika
Opiatantagonister
Naloxon
Annet
I.n.a.
Forgiftning av midler som primært virker
på det autonome nervesystem
Parasympatomimetika [kolinergika]
Acetylkolin
Pilokarpin
Parasympatolytika [antikolinergika] og
spasmolytika
Atropin
Homatropin
Skopol amin
Kvartære ammoniumforbindelser
Ekskl.: Papaverin (972.5)
Sympatomimetika [adrenergika]
Adrenalin
Noradrenalin
Sympatolytika [antiadrenergika]
I.n.a.
Forgiftning av midler som primært virker
på hjerte-karsystemet

972.0
972.1
972.2
972.3
972.4
972.5
972.6

972.7
972.8
972.9
973
973.0
973.1
973.2
973.3
973.4
973.5
973.6
973.8
973.9

Midler ved arytmier
Practolol
Kinidin
Hjerteglykosider og midler med liknende
virkning
Digitalisglykosider
Antilipemiske og antiarteriosklerotiske
midler
Nikotinsyrederivater
Ganglieblokkerende midler
Koronare vasodilaterende midler
Andre vasodilaterende midler
Cyclandelat
Papaverin
Andre antihypertensiva
Guaneti din
Rauwolfia alkaloider
Reserpin
Antivarikose midler innbefattet
skleroserende midler
Kapillær-aktive midler
Annet og uspesifisert
Forgiftning av midler som primært virker
på fordøyelsesorganene
Antacida og midler som motvirker
ventrikkel sekresjonen
Intestinalt irriterende avføringsmidler
Blertgjørende avføringsmidler
Andre avføringsmidler
Fordoyelsesmidler
Antidiarroika
Ekskl.: Antiinfektiva (960-961)
Brekkmidler
Annet
I.n.a.

976.3
976.4
976.5
976.6
976.7
976.8
976.9

Forgiftning av andre og uspesifiserte
preparater
Diettmidler
977.0
Lipotrope midler
977.1
Antidoter og kelatdannende stoffer ikke
977.2
klassifisert annet sted
Midler mot alkoholisme
977.3
977.4Farmasøytiske vehikler
Andre midler og preparater
977.8
Diagnostiske midler og utstyr
Kontrastmidler for røntgenundersøkelse
Uspesifiserte midler og preparater
977.9
977

978
978.0
978.1
978.2
978.3
978.4
978.5
978.6
978.8
978.9

974
974.0
974.1
974.2
974.3
974.4
974.5
974.6
974.7

975
975.0
975.1
975.2
975.3
975.4
975.5
975.6
975.7
975.8

976
976.0
976.1
976.2

Forgiftning av midler for væske-,
mineral- og urinsyrestoffskiftet
Kvikksolvdiuretika
Purinderivat diuretika
Ekskl.: Aminofyllin (975.7)
Kullsyreanhydrase hemmere
Sal uretika
Andre diuretika
Midler for ernærings-, elektrolytt- og
væskebalansen
Andre mineralsalter ikke klassifisert
annet sted
Midler for urinsyrestoffskiftet
Kolchicin
Forgiftning av midler som primært virker
på skjelettmuskelsystemet og åndedrettsorganene
Oxytociner
Spasmolytika for glatt muskulatur
Ekskl.: Papaverin (972.5)
Spasmolytika for tverrstripet muskulatur
Andre og uspesifiserte midler som virker
på muskler
Antitussiva
Ekspektorantia
Forkjølelsesmidler
Antastmatika
Andre og uspesifiserte midler for
åndedrettsorganene
Forgiftning av midler som primært virker
på hud og slimhinner samt øye-, øre-nesehals- og tannmidler
Lokale antiinfektiva og antiinflammatoriske midler
Klelestillende midler
Lokale adstringerende midler og
detergentia

Blotgjørende og hudbeskyttende midler
Keratolytika, keratoplastika og andre
hårbehandlingsmidler
Antiinfektiva og andre øyemidler
Idoxuridin
Antiinfektiva og andre øre-nese-halsmidler
Lokale tannmidler
Annet
Spermici der
I.n.a.

979
979.0
979.1
979.2
979.3
979.4
979.5
979.6
979.7
979.9

Forgiftning av bakterielle vaksiner
BCG
Tyfoid og paratyfoid
Kolera
Pest
Stivkrampe
Difteri
Kikhostevaksine innbefattet kombinasjonsvaksiner med kikhostekomponent
Andre og uspesifiserte bakterielle
vaksiner
Bakterielle kombinasjonsvaksiner unntatt
de tilsatt kikhostevaksine
Forgiftning av andre vaksiner og
biologiske substanser
Ekskl.: Gammaglobulin (964.6)
Kopper
Hundegalskap
Flekktyfus
Gulfeber
Meslinger
Polio
Andre og uspesifiserte virus- og
rickettsiavaksiner
Kombinasjonspreparater med virus,
rickettsia og bakterielle vaksiner unntatt de tilsatt kikhostevaksine
Andre og uspesifiserte vaksiner og
biologiske substanser

TOKSISK VIRKNING AV HOVEDSAKELIG
IKKE-MEDISINSKE STOFFER (980-989)
Ekskl.: Forbrenning etter inntak av
kjemiske staffer (947)
Tilstander i luftveiene forårsaket av eksterne agens (506-508)
Lokalisert toksisk virkning
klassifisert annet sted (001-799)
980
980.0

980.1
980.2

Toksisk virkning av alkohol
Etanol
Ekskl.: Akutt alkoholforgiftning eller
seinvirkninger (305.0)
Drukkenskap (vanlig) (305.0)
patologisk (291.4)
Metanol
Isopropylalkohol
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980.3

980.8
980.9
981

Fuselvaske
AmylButylPropylAnnet
I.n.a.

987

alkohol

Toksisk virkning av jordoljeprodukter
Bensin
Parafinolje
Parafinvoks
Eter
Nafta
White spirit

Toksisk virkning av andre løsemidler
982
982.0Benzen og homologer
Karbontetraklorid
982.1
982.2
Karbondisulfid
Andre klorinerte
982.3
hydrokarbonløsemidler
Tetrakloretylen
Trikloretylen
Ekskl.: Klorinerte hydrokarboner som ikke
er løsemidler (989.2)
Nitroglykol
982.4
Annet
982.8
Aceton
983
983.0
983.1

983.2
983.9
984
984.0
984.1
984.8
984.9

Toksisk virkning av etsende aromatika,
syrer og kaustiske alkalier
Etsende aromatika
Fenol
Kresol
Syrer
Salt,
Salpetersyre
SvovelAnnen sterk
Kaustiske alkalier
Lut
Kalilut
Kaustiske stoffer i.n.a.
Toksisk virkning av bly og
blyforbindelser (innbefattet damper)
Inkl.: Alle stoffer unntatt medisinske
Uorganiske blyforbindelser
Organiske blyforbindelser
Annet
I.n.a.

987.0
987.1
987.2
987.3
987.4
987.5

987.6
987.7
987.8
987.9
988

988.0
988.1
988.2
988.8
988.9
989
989.0

989.1
989.2

989.3
985
985.0
985.1
985.2
985.3
985.4
985.5
985.6
985.8
985.9
986

Toksisk virkning av andre metaller
Inkl.: Alle unntatt medisinske
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
Minamatasykdommen
Arsen og arsenforbindelser
Mangan og manganforbindelser
Beryllium og berylliumlorbindelser
Antimon og antimonforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom
Annet
I.n.a.
Toksisk virkning av karbonmonoksyd
Fra alle kilder
Inkl.:

989.4
989.5
989.6
989.7
989.8
989.9

Toksisk virkning av annen gass, røyk og
damp
Flytende petroleumsgasser
Butan
Propan
Andre hydrokarbongasser
Nitrogenoksyder
Nitrogendioksyd
Nitrøse gasser
Svoveldioksyd
Freon
Tåregass
Brombenzylcyanid
Kloroacetofenon
Etyljodacetat
Klorgass
Blåsyregass
Annet
Polyesterdamper
I.n.a.
Toksisk virkning av skadelige staffer i
matvarer
Ekskl.: Allergisk reaksjon på matvarer
som for eksempel:
gastroenteritt (558)
utslett (692.5, 693.1)
matforgiftning (bakteriell)
(005)
toksisk virkning av forurenset
mat som for eksempel:
aflatoksin og andre
mykotoksiner (989.7)
kvikksølv (985.0)
Fisk og skalldyr
Sopp (fungi)
Bar og andre plantedeler
Annet
I.n.a.
Toksisk virkning av andre hovedsakelig
ikke-medisinske stoffer
Blåsyre og cyanider
cyanid
Kalium
Natriumj
Ekskl.: Gass og damper (987.7)
Stryknin og strykninsalter
Klorerte hydrokarboner
Aldrin
Klordan
DDT
Dieldrin
Ekskl.: Klorerte hydrokarbonløsemidler
(982)
Organofosfat og karbamat
Karbaryl
Diklorvos
Paration
Andre pesticider ikke klassifisert annet
sted
Gift fra dyr og insekter
Slangebitt
Flåttlammelse
Såper og andre vaskemidler
Aflatoksin og andre mykotoksiner [som
forurensning av matvarer]
Annet
I.n.a.
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ANDRE OG USPESIFISERTE VIRKNINGER AV YTRE

993.2

ÅRSAKER (990-995)

990

991
991.0
991.1
991.2
991.3
991.4
991.5
991.6

991.8
991.9

992

992.0

992.1
992.2
992.3
992.4
992.5
992.6
992.7
992.8
992.9
993
993.0
993.1

Uspesifiserte virkninger av stråling
Stråleskader
Ekskl.: Solforbrenning (692.7)
Spesifiserte skadevirkninger av
stråling. Slike skal klassifiseres i henhold til skadetype som
for eksempel:
forbrenning (940-949)
dermatitt ((692.7, 692.8)
leukemi (204-208)
pneumoni (508.0)
Strålingstypen som forårsaker den
skadelige virkningen kan identifiseres
ved hjelp av E-koder. Om man ikke
bruker E-koder, kan kategori 990 brukes
som tilleggskode for å identifisere
strålingen som årsak
Virkninger av lav temperatur
Forfrysning av ansiktet
Forfrysning av hånd
Forfrysning av fot
Forfrysning av andre og uspesifiserte
lokalisasjoner
Immersjonsfot
Skyttergravsfot
Frostknuter
Hypotermi
(Tilfeldig) hypotermi
Ekskl.: Hypotermi etter anestesi (995.8)
Hypotermi uten forbindelse med
lav omgivelsestemperatur (780.9)
Annet
I.n.a.
Virkninger av frost eller sterk kulde
i.n.a.

Virkninger av sterk varme og lys
Ekskl.: Forbrenninger (940-949)
Sykdom i svettkjertlene
forårsaket av varme (705)
Malign hypertermi etter
anestesi (995.8)
Heteslag og solstikk
Apopleksi
Pyreksi
på grunn av sterk varme
Ictus solaris
Siriasis
Termoplegi
Synkope på grunn av varme
Hetekollaps
Hetekramper
Varmeutmattelse på grunn av væsketap
Ekskl.: Når assosiert med salttap
(992.4)
Varmeutmattelse på grunn av salttap
Kraftloshet forårsaket av salt- og
wesketap
Uspesifisert varmeutmattelse
Forbigående kraftloshet på grunn av
varme
Hetudem
Andre varmevirkninger
I.n.a.
Virkninger av høyt og lavt lufttrykk
Barotrauma auris
Aero-otitis media
Barotrauma sinus
Aerosinusitt

993.3

993.4
993.8
993.9

Andre og uspesifiserte virkninger av stor
høyde
Høydesyke
hypobaropati
hypoksi pga. høyde
Dykkersyke
Caissons sykdom
Skade forårsaket av dekompresjon
eller komprimert luft
Virkninger av lufttrykk forårsaket av
eksplosjon
Annet
I.n.a.

Virkninger av andre ytre årsaker
Ekskl.: Visse bivirkninger ikke
klassifisert annet sted (995)
Skade av lynnedslag
994.0
Ictus fulmineus
Sjokk på grunn av lynnedslag
Ekskl.: Forbrenning (940-949)
994.1
Drukning og nærdrukning
Badekrampe
Immersio
Submersio
Skadevirkninger av hunger
994.2
Inanitio
994.3
Skadevirkninger av torste
Sitis
Deprivatio aquae
Utmattelse etter klimatiske påkjenninger
994.4
994.5
Utmattelse etter overanstrengelse
Reisesyke
994.6
Nausea itineraria
Sjø syke
Bilsyke
Flysyke
994.7 Kvelning
Asfyksi
Suffocatio på grunn av:
sengeklær
ras
innesperring
mekaniske forhold
plastpose
trykk
strangulasjon
Strangulatio
Suspensio
Ekskl.: Asfyksi på grunn av:
karbonmonoksyd (986)
aspirasjon av mat eller
fremmedlegeme (932-934)
annen gass, damp eller røyk
(987)
Skadevirkninger av elektrisk strøm
994.8
Sjokk etter elektrisk støt
Ekskl.: Elektrisk forbrenning (940-949)
994.9
Annet
Virkninger av:
unormale gravitasjonskreftei [G]
vektloshet
994

.
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995

Visse bivirkninger ikke klassifisert
annet sted
Ekskl.: Komplikasjoner til kirurgisk og
medisinsk behandling
(996-999)
Merk: Dette nummer kan brukes når man
ved en enkelt koding
ønsker å identifisere virkninger
som ikke er klassifisert
annet sted, av ukjente, ubestemte
eller dårlig karakteriserte årsaker. Om man derimot
koder flere årsaker, kan
dette nummeret brukes som
identifisere
tilleggskode for
virkningene av tilstander som
klassifiseres annet sted
Anafylaktisk sjokk
i.n.a. eller
som bivirkning
til riktig
Allergisk sjokk
administrasjon
Anafylaktisk reaksjon
av passende
Anafylaksi
medisinsk
preparat
Ekskl.: Anafylaktisk reaksjon på serum
(999.4)
Angioneurotisk ødem
Ekskl.: Urticaria:
etter serum (999.5)
andre spesifiserte former
(698.2, 708, 757.3)
Uspesifisert bivirkning av medikamenter
og biologiske substanser
ved riktig
administrasjon
Bivirkning
Allergisk reaksjon
av passende
medisinsk
Hypersensitivitet
Idiosynkrasi
prevarat
pa mediHypersensitivitet i.n.a.
Reaksjon i.n.a.
kament
Ekskl.: Patologisk medikamentintoksikasjon (292.2)
Uspesifisert allergi
Allergisk reaksjon
Hypersensitivitet
i.n.a.
Idiosynkrasi
Ekskl.: Spesifiserte f rmer for allergisk reaksjon som for eksempel:
allergisk diaré (558)
dermatitt (691, 692, 693)
høysnue (477)
Allergisk reaksjon i.n.a. på
riktig administrasjon av
passende medisinsk preparat
(995.2)
Sjokk forårsaket av anestesi
Sjokk forårsaket av anestesi der
passende anestetikum ble riktig
administrert
Ekskl.: Komplikasjoner til anestesi under
fødsel eller forløsning (668)
Overdose eller inngift av feilaktig preparat (968-969)
Postoperativt sjokk i.n.a.
(998.0)
Spesifiserte bivirkninger av anestesi klassifisert annet sted
som for eksempel:
anoksisk hjerneskade (348.1)
hepatitt (070) etc.
Uspesifisert bivirkning av
anestesi (995.2)
Barnemishandling
Mishandlet-barn-syndromet i.n.a.
Emosjonell og/eller ernæringsmessig
mishandling av barn

a

995.0

995.1

995.2

995.3

995.4

995.5

Andre spesifiserte bivirkninger ikke
klassifisert annet sted
Malign hypertermi eller hypotermi
forårsaket av anestesi

KOMPLIKASJONER TIL KIRURGISK OG MEDISINSK
BEHANDLING IKKE KLASSIFISERT
ANNET STED (996-999)
Ekskl.: Bivirkninger av terapeutiske
stoffer (001-799, 995)
Forbrenning ved lokalbehandling
og bestråling (940-949)
Komplikasjoner til:
tilstander der behandling er
gjennomført
operative inngrep under abort,
fødsel og forløsning (630-676)
Forgiftning og toksisk virkning
av medikamenter og kjemiske
stoffer (960-989)
Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted:
anestetisk sjokk (995.4)
"blind loop" syndromet (579.2)
manglende funksjon etter kolostomi (569.6)
elektrolytt ulikevekt (276)
funksjonelle hjerteforstyrrelser etter hjertekirurgi (429.;)
postgastrektomi syndromet
(564.2)
postlaminektomi syndromet
(722.8)
lymfødem etter mastektomi
(457.0)
postoperativ psykose (293)
enhver tilstand som er klassifisert annet sted i det alfabetiske indeks når den er beskrevet som en følge av behandling
Merk:
En tilleggsklassifikasjon (Vkoden) er utarbeidet for at man
skal kunne kode behandling av
postoperative tilstander der det
ikke har inntruffet noen komplikasjon som f.eks.:
tilstand med stomi (V44)
ettersyn av stomi (V55)
tilpasning av protese (V52)
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996.4
996
Spesielle komplikasjoner til visse
kirurgiske inngrep
Inkl.: Komplikasjoner, ikke klassifisert
annet sted, som folge av:
anastomose (intern)
graft (bypass) (lapp)
implantasjon
innvortes medisinsk
utstyr som:
av
kateter
naturelektronisk
lig
utstyr
eller
fiksering
kunstig
996.5
protese
materireimplantat
ale
transplantat
Ekskl.: Tilfeldig punktur eller laserasjon under behandling (998.2)
Komplikasjoner til interne
anastomoser i:
magetarmkanalen (997.4)
urinveiene (997.5)
Andre spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted slik
som:
hemolytisk anemi (283.1)
funksjonsforstyrrelser etter
996.6
hjertekirurgi (429.4)
serumhepatitt (070)
Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
med kardial protese, implantat eller
graft
som folge av:
Mekanisk sammenbrudd
kardial
Forskyvning
"pacemaker"
Lekkasjei
(elektrode)
Feilstilling
koronar
Mekanisk hinder
"bypass"
Perforasjon
operasjon
Protrusjon
hjerteklaffJ
protese
996.1
Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
med annen vaskulær protese, implantat
eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som folge av:
aorta graft
arteriovenos:
fistel
shunt
forårsaket av inngrep
aorta ballong
arteria carotis "bypass" graft
dialysekateter
paraplyutstyr, vena cava
996.2
Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
med medisinsk gjenstand, implantat eller
graft i nervesystemet
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
torakal columna stimulator
hjerneelektroder
perifer nervegraft
ventrikkel shunt
Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
996.3
med medisinsk gjenstand, implantat eller
graft i urin- og kjønnsorganene
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
cystostomiurethra
kateter
Intrauterin an ikonsepsjonsgjenstand
Vas deferens rekonstruksjon ved hjelp
av protese
Kirurgisk korreksjon (graft) av ureter
uten opplysning om reseksjon
Ekskl.: Komplikasjoner som følge av:
eksternt urinveisstoma (997.5)
intern urinveisanastomose
(997.5)
Fungerende intrauterin antikonsepsjonsgjenstand (V45.5)
996.0

I

996.7

996.8
996.9
997

f

997.0

Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
med innvortes ortopedisk gjenstand, implantat eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
graft av bein, brusk, muskel eller
sene
innvortes gjenstand som f.eks.
spiker, plate, nagle, etc.
Ekskl.: Komplikasjoner som følge av
utvortes ortopedisk utstyr som
f.eks.:
trykksår på grunn av gips
(707.0)
Mekaniske komplikasjoner i forbindelse
med andre spesifiserte proteser, implantater eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
protese i:
gallegang
bryst
kinn
orbita
ikke absorberbart kirurgisk
materiale i.n.a.
annen graft, implantat eller innvortes gjenstand ikke klassifisert
annet sted
Infeksjon og betennelsesreaksjon som
følge av innvortes protese, implantat
eller graft
Infeksjon (somi som følge av (tilstedevarelsen av) enhver
forårsaker
obstruksjon)
gjenstand, implantat
eller graft nevnt i
Betennelsesreaksjon
996.0-996.5
Andre komplikasjoner i forbindelse med
innvortes protese, implantat eller graft
Komplikasjon
i.n.a.
Emboli
som Wye av (tilstedevarelsen av) enhver
Fibrose
BlOdning
gjenstand, implantat
eller graft nevnt i
Smerte
Stenose
996.0-996.5
Trombe
Ekskl.: Transplantat avstøtning (996.8)
Komplikasjoner i forbindelse med transplantert organ
Transplantat forkastelse
Komplikasjoner i forbindelse med påsatt
ekstremitet
Komplikasjoner som påvirker spesifiserte
organsystemer, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl.: Nedennevnte tilstander når spesifisert som:
årsak til sjokk (998.0)
komplikasjoner til:
bivirkning av anestesi
(001-799, 995)
anestesi under fødsel eller
forløsning (668)
forgiftning av anestesi
968-969)
implantert gjenstand eller
graft (996)
obstetriske operasjoner
(669.4)
påsatt ekstremitet (996.9)
transplantert organ (996.8)
SentralnervOse komplikasjoner
Anoksisk hjerneskade under eller
etter operasjon
Cerebral hypoksi
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997.1

997.2

997.3

997.4

997.5

997.6

Hjertekomplikasjoner
Hjerte-:
under eller
stans
I etter
insuffisiens
operasjon
Kardiorespiratorisk svikt
Hjertesvikt
Ekskl.: De nevnte tilstander som seinvirkninger av hjertekirurgi eller
som følge av tilstedeværelsen av
hjerteprotese (429.4)
Perifere vaskulære komplikasjoner
av enhver lokal iFlebitt
sasjon under
Tromboflebitt
eller etter
operasjon
Ekskl.: De nevnte tilstander som følge
av:
implantat eller kateter (996.6)
infusjon, perfusjon eller
transfusjon (999.2)
Komplikasjoner som affiserer
indre blodkar som f.eks.:
arteria mesenterica (997.4)
arteria renalis (997.5)
Respiratoriske komplikasjoner
Mendelsons syndrom
etter
(Aspirasjons-) pneumonOoperasjon
Ekskl.: Mendelsons syndrom etter fødsel
og forløsning (668.0)
Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted som
f.eks.:
respiratorisk distress syndrom
hos voksne (518.5)
postoperativt lungeodem (518.4)
akutt postoperativ lungeinsuffisiens (518.5)
sjokklunge (518.5)
sviktende funksjon av trakeostomi (519.0)
Gastrointestinale komplikasjoner
Komplikasjoner i forbindelse med:
eksternt gastrointestinalt stoma ikke
klassifisert annet sted
intestinalanastomose og "bypass",
ikke klassifisert annet sted, unntatt anastomose i urinveiene
Sviktende leverfunksjon
spesifisert
Hepatorenalt syndrom
som fOlge
av
Passasjehindring if
J
tarm i.n.a.
operasjon
Ekskl.: Spesifiserte gastrointestinale
komplikasjoner klassifisert
annet sted som f.eks.:
kolostomi- eller enterostomisvikt (569.7)
gastrojejunalt sr (534)
postkolecystektord syndromet
(576.0)
postgastrektomi syndromet
(564.2)
Komplikasjoner fra urinorganene
Komplikasjoner i forbindelse med:
eksternt urinveisstoma
intern anastomose og "bypass" i urinveiene innbefattet anastomose i tarmkanalen
Oliguri eller anuri
Hyre-:
spesifisert som
svikt (akutt)
en fOlge av
insuffisiens (akutt) operasjon
Tubulær nekrose (akutt
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted som
f.eks.:
postoperativ striktur av:
ureter (593.3)
urethra (598.2)
Seinkomplikasjon som fOlge av
amputasjonsstump

997.9

Komplikasjoner som affiserer andre
spesifiserte organsystemer
ikke klassifisert annet sted
"Vitreous touch" syndromet
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted
som f.eks.:
ligamentum latum laserasjon
(620.6)
kunstig postmenopausalt syndrom
(627)
postoperativ striktur i skjeden
(623.2)

998

Andre operasjonskomplikasjoner ikke
klassifisert annet sted
Postoperativt sjokk
under eller
etter
Kollaps i.n.a.
Sjokk (endotoksisk)
kirurgisk
(hypovolemisk)(septisk) J inngrep
Ekskl.: Anestetisk sjokk (995.4)
Serumsjokk (999.4)
Elektrisk sjokk (994.8)
Sjokk etter abort (639.5)
Obstetrisk sjokk (669.1)
Traumatisk sjokk (958.4)
Blødning eller hematom som komplikasjon
til operasjon
Blødning av enhver lokalisasjon etter
operasjon
Ekskl.: Blødning forårsaket av implantert
gjenstand eller graft (996.7)
Som komplikasjon til keisersnitt
eller perinealt sår (674.3)
Tilfeldig punksjon eller laserasjon under
operasjon
Tilfeldig perforasjon av:
blodkar
med: kateter
nerve
endoskop
k under
instrument
operaorgan
J sjon
sonde
Ekskl.: Perforasjon eller laserasjon
forårsaket av implantert gjenstand som med hensikt er
etterlatt i operasjonssåret
(996)
Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted
som f.eks:
ligamentum latum laserasjon
(620.6)
Skade forårsaket av instrumenter
under forløsning (664, 665)
Ruptur av operasjonssår
Ekskl.: Ruptur av:
operasjonssår etter keisersnitt
(674.1)
puerperalt operasjonssår i
perineum (674.2)
Fremmedlegeme uforsettlig etterlatt i
operasjonssår
som følge av fremmedlegeme tilfeldig
Adheranser
Obstruksjon
etterlatt i operasjonsPerforasjon
sår eller kroppshule
under operasjon
Ekskl.: Obstruksjon eller perforasjon
forårsaket av implantert
gjenstand som med hensikt er
etterlatt i kroppen (996)

998.0

998.1

998.2

998.3

998.4

209

998.5

998.6
998.7

998.8

998.9

999

999.0
999.1

Postoperativ infeksjon
Postoperativ:
intra-abdominal abscess
abscess i sutur
subfrenisk abscess
abscess i sår
Septi kemi
Ekskl.: Infeksjon som følge av:
implantert gjenstand (996.6)
infusjon, perfusjon eller
transfusjon (999.3)
Postoperativ obstetrisk
sårinfeksjon (674.3)
Persisterende postoperativ fistel
Akutt reaksjon på fremmed materiale
uforsettlig etterlatt i operasjonssår
Aseptisk }
Kjemisk peritonitt
Andre spesifiserte operasjonskomplikasjoner ikke klassifisert annet sted
Emfysem (subkutant)(operativt) etter
operasjon
Uspesifisert operasjonskomplikasjon ikke
klassifisert annet sted
Postoperativ komplikasjon i.n.a.
Ekskl.: Komplikasjon i.n.a. til
obstetrisk inngrep (669.4)

999.2

999.3

J

i

Komplikasjoner til medisinsk behandling
ikke klassifisert annet sted
Inkl.: Komplikasjoner ikke klassifisert
annet sted ved:
dialyse (hemodialyse)(peritoneal) (renal)
extrakorporal sirkulasjon
hyperal imentasjonsterapi
immunisering
infusjon
inhalasjonsterapi
injeksjon
inokulasjon
perfusjon
transfusjon
vaksinasjon
ventilasjonsbehandling
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner
klassifisert annet sted som
f.eks:
komplikasjoner fra implantert
gjenstand (996)
kontaktdermatitt forårsaket av
medikamenter (692.3)
demens som følge av dialyse
(293)
dialyse ulikevekt (276)
forgiftning og toksisk virkning
av medikamenter og kjemiske
stoffer (960-989)
postvaksinal encefalitt
(323.5)
væske og elektrolytt ulikevekt
(276)
Vaccinia generalisata
Luftemboli
Luftemboli av enhver lokalisasjon etter
infusjon, perfusion eller
transfusjon
Ekskl.: Emboli spesifisert som:
komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde
siffer .6, 639.6)
ektopisk eller mola
svangerskap (639.6)
svangerskap, flodsel eller
barselseng (673.0)
følge av implantert
gjenstand (996.7)
etter traume (958.0)

Andre vaskulare komplikasjoner
Flebitt
etter infusjon,
perfusjon eller
Tromboemboli
TromboflebittJ transfusjon
Ekskl.: De nevnte tilstander spesifisert
som:
en følge av implantert
gjenstand (996.7)
postoperativ i.n.a. (997.2)
Annen infeksjon
etter infusjon,
Infeksjon
injeksjon, transfusjon
Sepsis
Septikemi
eller vaksinasjon
Ekskl.: De nevnte tilstander når
spesifisert som:
en følge av implantert
gjenstand (996.6)
postoperativ i.n.a. (998.5)
Anafylaktisk serumsjokk
Ekskl.: Allergisk sjokk i.n.a. (995.0)
Anafylaktisk sjokk i.n.a.
(995.0)
Sjokk forårsaket av medikamenter
og kjemiske staffer (995.0)
Annen serumreaksjon
Serumutsl ett
Serumsyken
Ekskl.: Serumhepatitt (070.2, 070.3)
ABO uforlikelighetsreaksjon
Uforlikeli2 blodtransfusjon
Reaksjon pa blodgruppeuforlikelighet ved
infusjon eller transfusjon
Rhesusuforlikelighetsreaksjon
Reaksjoner på rhesusfaktor ved infusion
eller transfusjon
Annen transfusjonsreaksjon
Septisk sjokk ved transfusjon
Transfusjonsreaksjon i.n.a.
Ekskl.: Postoperativt sjokk (998.0)
Andre og uspesifiserte komplikasjoner til
medisinsk behandling ikke klassifisert
annet sted
Komplikasjoner ikke klassifisert annet
sted i forbindelse med:
elektrosjokk
inhalasjonsterapi
ultralyd
ventilasjonsUspesifisert uhell ved medisinsk
behandling
Ekskl.: Uspesifisert komplikasjon til:
lysbehandling (990)
stråleterapi (990)

999.4

999.5

999.6

999.7
999.8

999.9
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XVIII. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR YTRE
ÅRSAKER TIL SKADER,
FORGIFTNINGER OG VOLD

JERNBANEULYKKER
(E800-E807)
Som jernbaneulykke regnes transportulykker med tog eller annet skinnegående
materiell i bevegelse eller stillestående
Ekskl.: Ulykker:
på jernbaneverksted
i lokomotivstall eller på
svingskive
på jernbaneområde når
skinnegående materiell ikke er
innblandet i ulykken
Ulykker som også omfatter:
luftfartøy (E840-E845)
motorkjøretøy (E810-E825)
sjøtransportmiddel (E830-E838)

E-koden er utarbeidet for at man skal
kunne klassifisere de ytre omstendigheter og
vilkår for skader, forgiftninger og vold. Når
man bruker en kode fra dette kapitlet, er det
imidlertid meningen at man samtidig skal bruke
koder, hentet fra de foregående kapitler av denne
klassifikasjon, som angir skadens natur. Som
oftest vil skadens natur kunne klassifiseres til
kapittel XVII. Ved klassifikasjon av den underliggende dodsårsak, skal koden for skadens natur
alltid suppleres med en E-kode. Disse dodsårsaker bo r tabuleres bade etter kapittel XVII og
E-koden. Om det derimot bare brukes én kode, ber
denne vere E-koden. Visse tilstander som kan
være følge av ytre årsaker, finner man i kapitlene 1-16. For disse bor. E-koden bare komme med
når det gjøres multippel koding av skadetilstandene.
Maskinulykker [ikke transport] klassifiseres til E919 der fjerdesiffer muliggjør en grov
inndeling av den type maskineri som ulykken
gjelder. Om en mer detaljert klassifikasjon av
ulykker med maskineri er nødvendig, foreslås
brukt "Classification of Industrial Accidents
according to Agency", som er utarbeidet av ILO.
Kategoriene for seinvirkninger av ulykker
og andre ytre årsaker finner man i E929, E959,
£969, E977, E989 og E999
Som transportulykke regnes enhver ulykke
med framkomstmiddel som primært brukes til befordring av mennesker eller materiell fra et sted
til et annet
Inkl.: Ulykker med:
luftfartøy (E840-E848)
sjøtransportmiddel (E830-E838)
motorkjøretøy (E810-E825)
jernbane (E800-E807)
andre landtransportmidler (E826-E829)
Ekskl.: Ulykker:
under sport med framkomstmiddel som
ikke selv er innbefattet i ulykken
med framkomstmiddel som er del av industrielt utstyr og som utelukkende blir
brukt i denne egenskap
som inntreffer under transport, men der
ulykken ikke har forbindelse med den
spesielle risiko som følger med
bruken av transportmidlet [f.eks. ved
slagsmål ombord på et skip, kjøretøy
tatt av jordskjelvl
som rammer personer beskjeftiget med
vedlikehold av eller reparasjon av
stillestående transportmiddel,
unntatt når de rammes av transportmiddel i bevegelse
med framkomstmidler for fotgjengere
[barnvogn, drakjerre, kjelke, rattkjelke, rulleskøyter, rullestol,
ski, skoyter, sparkstøtting,
trehjulsykkel for barn, trillebør]
Når man skal klassifisere ulykker som innbefatter
mer enn ett transportslag, Nor dette skje etter
rangordningen gitt i inklusjonen ovenfor.
Ulykker som innbefatter jordbruks- og
anleggsmaskiner, som f.eks. traktorer, kraner og
hjullastere, skal bare regnes som transportulykker når redskapen kjører for egen maskin på offentlil vei [skal ellers betraktes som maskinulykke j. Framkomstmidler som kan ta seg frem
både pa land og sjø, slik som f.eks. amfibiekjøretøy, blir til vanns å betrakte som sjøtransportmiddel, på offentlig vei som motorkjoretoy og utenfor vei som annet framkomstmiddel til lands

Som jernbane regnes skinnegående
framkomstmiddel
inkl.: Tog rdamp] [elektrisk] [diesel]
over og under jorden
monorail eller vanlig spor
kabel eller vaier
Forstadsbaner og annet
skinnegående materiell som
vesentlig går i spor som ikke er

åpen for annen trafikk
Ekskl.: Sporvogn som går på skinner, på
gate eller offentlig vei
Skadet person ved jernbaneulykke spesifiseres med følgende fjerdesiffer:
.0 Jernbanepersonell
.1 Passasjer
.2 Fotgjenger
.3 Syklist
.8 Annen spesifisert person
.9 Uspesifisert person
E800

Kollisjon med rullende jernbanemateriell

E801

Kollisjon med annen gjenstand
Ekskl.: Kollisjon med:
luftfartøy (E840-E842)
motorkjøretøy (E810,
E820-E822)

E802

Avsporing uten forutgående kollisjon

E803

Eksplosjon eller brann uten forutgående
kollisjon eller aysporing
Ekskl.: Med opplysning om forutgående
kollisjon (E800, E801)
Med opplysning om forutgående
aysporing (E802)

E804

Fall på eller fra tog
Ekskl.: Fall i forbindelse med kollisjon,
aysporing eller
eksplosjon (E800-E803)

E805

Rammet av rullende jernbanemateriell
Ekskl.: Fotgjenger rammet av gjenstand
satt i bevegelse av tog
(E806)

E806

Annen spesifisert jernbaneulykke

Ekskl.: Jernbaneulykke som følge av
opptøyer, uroligheter og
voldsomheter (E908-E909)
E807

Uspesifisert jernbaneulykke
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TRAFIKKULYKKER MED MOTORKJØRETØY
(E810-E819)
Som trafikkulykke med motorkjøretøy
regnes enhver transportulykke med
motorkjøretøy som skjer på gate eller
offentli2 vei. Ulykken forutsettes å ha
skjedd pa gate eller offentlig vei med
mindre annet er spesifisert
Inkl.:
Innkjørsel til:
havn, dokk
offentlig bygning
stasjon
Ekskl.: Innkjørsel til privat område
parkeringsplass
veier på:
flyplass
industri- og anleggsområde
privat område ellers
ulykker der luftfartøy er
innblandet (E840-E845)
Et motorkjøretøy er ethvert motorisert
framkomstmiddel som ikke går på skinner
og som kan transportere personer eller
gods på gate og offentlig vei.
Tilhenger, trailer, slede eller vogn som
blir trukket av et motorkjøretøy, regnes
som del av motorkjøretøyet
Inkl.:
Bil [alle typer]
Buss
Moped
Motorsykkel
Scooter
Snoscooter
Trollibuss
Bul dozer
Veivals
under transJordbruksmaskiner
port for
Skogbruksmaskiner
egen motor
Anleggsmaskiner
Snafreser
Traktor
Andre kjøretøy
på hjul eller belt
Ekskl.: Transportmiddel for personer
eller gods innenfor en bygning eller dens tilhørende område
som f.eks.:
heis
transportmiddel i gruve
motorisert bagasje- eller
posttralle, brukt på stasjonsområde
motorisert tralle, vogn eller
annet transportmiddel
brukt utelukkende inne på et
industriområde
høy bevegelig kran
Skadet person ved trafikkulykke med
motorkjøretøy spesifiseres på følgende
fjerdesiffer:
. 0 Fører av motorkjøretoy, unntatt
motorsykkel
.1 Passasjer i motorkjøretøy, unntatt
motorsykkel
.2 Motorsyklist
. 3 Passasjer på motorsykkel
.4 Person i sporvogn

.5 Rytter eller person i kjøretøy

trukket av dyr
.6 Syklist
.7 Fotgjenger
. 8 Annen spesifisert person innbefattet
person i annen type
kjøretøy enn nevnt ovenfor,
person på jernbanetog innblandet i
ulykken, forer av motorkjøretøy uten
kjørekort
.9 Uspesifisert person

E810

Kollisjon med tog
Ekskl.: Kollisjon med gjenstand satt i
bevegelse av tog (E815)
Tog rammet av gjenstand satt i
bevegelse av motorkjøretøy (E818)

E811

Kollisjon med motorkjøretoy som etter
uhell har vært utenfor veien
Ekskl.: Kollisjon på samme vei der ingen
av de innblandede motorkjøretøyer
har vært utenfor veien (E812)

E812

Kollisjon med annet motorkjøretøy
Ekskl.: Kollisjon med gjenstand satt i
bevegelse av annet motorkjøretøy
(E815)
Kollisjon med kjøretøy som har
vært utenfor veien (E811)

E813

Kollisjon med annet framkomstmiddel
Ekskl.: Kollisjon med:
gjenstand satt i bevegelse av
ikke-motorisert framkomstmiddel
(E815)
fotgjengere (E814)
Ikke-motorisert framkomstmiddel
på vei rammet av gjenstand satt
i bevegelse av motorkjøretøy
(E818)

E814

Kollisjon med fotgjenger
Ekskl.: Fotgjenger rammet av gjenstand
satt i bevegelse av motorkjøretøy
(E818)

E815

Annen kollisjonsulykke på vei
Ekskl.: Kollisjon med:
enhver gjenstand utenfor veien
(etter tap av herredømme
over kjøretøyet) (E816)
enhver gjenstand som normalt er
utenfor veien og der
det ikke var fastslått at den
var på veien (E816)
parkert, stanset, havarert
eller forlatt motorkjøretoy på veien (E812)
skred i bevegelse (E909)
Motorkjøretøyer rammet av
gjenstand:
satt i bevegelse av tog eller
kjøretøy på vei (motorisert) (ikke-motorisert)
(E818)
kastet inn i eller på
kjøretøyet (E818)

E816

Ved tap av herredømmet over kjøretøyet
uten kollisjon
Ekskl.: Kollisjon etter tap av
herredømmet over kjøretøyet
(E810-E815)
Tap av herredømmet over
kjøretøyet etter kollisjon
(E810-E815)

E817

Ved på- eller aystigning
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E818

E819

Annen trafikkulykke med motorkjøretøy
uten kollisjon
Ekskl.: Kollisjon mellom motorkjøretøy
og:
gjenstand satt i bevegelse av
tog eller kjøretøy på vei
(motorisert) (ikke-motorisert)
(E815)
gjenstand kastet mot motorkjøretøy (E815)
Person forgiftet av karbonmonoksyd dannet av igangværende
motor på stillestående
motorkjøretøy utenfor veien
(E868.2)

E823

Kollisjon med stillestående gjenstand

E824

Ved på- eller aystigning

E825

Annen eller uspesifisert ulykke med
motorkjøretøy utenfor trafikk
Ekskl.: Fall fra eller i stillestående
motorkjøretøy (E884.9, E885)
Forgiftning med karbonmonoksyd
eller bilavgass dannet av igangværende motor på stillestående
motorkjøretøy utenfor trafikk
(E868.2)
Rammet av fallende gjenstand fra
eller i stillestående motorkjøretøy (E916)

Uspesifisert trafikkulykke med
motorkjøretøy
Trafikkulykke i.n.a.

ULYKKER MED ANNET LANDTRANSPORTMIDDEL
(E826-E829)

ULYKKER MED MOTORKJØRETØY UTENFOR
TRAFIKK (E820-E825)
Som ulykke med motorkjøretøy utenfor
trafikk er regnet transportulykke med
motorkjøretøy når den skjer på annet
sted enn gate eller offentlig vei
Ekskl.: Ulykker med motorkjøretøy og:
luftfartøy (E840-E845)
sjøtransportmiddel (E830-E838)
Ulykker utenfor trafikk der
jordbruks- og anleggsmaskineri,
men ikke motorkjøretøy er innblandet (E919.0-E919.2, E919.7)
Transportulykker med
motorkjøretøy uten opplysning om
ulykkestedet (E810-E819)
Skadet person i ulykker med motorkjøretøy
utenfor trafikk spesifiseres på fjerde
siffer som følger:
.0 Rarer av motorkjøretøy unntatt
motorsykkel
.1 Passasjer i motorkjøretøy unntatt
motorsykkel
.2 Motorsyklist
.3 Passasjer på motorsykkel
.4 Person i sporvogn
.5 Rytter eller person i kjøretøy
trukket av dyr
.6 Syklist
.7 Fotgjenger
.8 Annen spesifisert person som f.eks.
person i annen type kjøretøy enn i
ovennevnte, person på jernbanetog
innblandet i ulykken, fører av
motorkjøretøy uten kjørekort
.9 Uspesifisert person
E820

E821

E822

Som annet landtransportmiddel regnes
ethvert framkomstmiddel, unntatt
motorkjøretøy som kan transportere
personer eller gods på gate eller
offentlig vei
Dyr som frakter person eller
Inkl.:
gods
Kjøretøy trukket av dyr
Sporvogn (skinnegående) som er
underlagt de alminnelige
trafikkregler for gate eller
offentlig vei
Tråsykkel
Ekskl.: Framkomstmiddel for fotgjengere
(se innledningen til kapitlet)
Skadet person ved ulykker med annet
I andtransportmiddel spesifiseres på
fjerde siffer som følger:
.0 Fotgjenger
. 1 Syklist
.2 Rytter
. 3 Person i kjøretøy trukket av dyr
.4 Person i sporvogn
. 8 Annen spesifisert person
.9 Uspesifisert person
Ekskl.: Kollisjon mellom annet
landtransportmiddel og:
luftfartøy (E840-E845)
motorkjøretøy (E813,
E820-E822)
jernbanetog (E801)
E826

Sykkel ulykke

E821

Ulykke med motordrevet snøkjøretøy
Ekskl.: Trafikkulykker med motordrevet
snøkjøretøy innblandet
(E810-E819)

Dyrekjoretøyulykke
Ekskl.: Kollisjon mellom dyrekjøretøy og
syklist (E826)

E828

Ulykke med annet terrenggående
motorkjøretøy
Ekskl.: Trafikkulykke med terrenggående
motorkjøretøy innblandet
(E810-E819)
Kollisjon mellom motordrevet
snøkjøretøy og annet
terrenggående motorkjøretøy
(E820)
Ulykke til sjøs med luftputebåt
(E830-E838)

Ulykke med dyr som rides
Ekskl.: Kollisjon mellom dyr som rides
og:
dyrekjøretøy (E827)
syklist (E826)

E829øvrige ulykker med annet
landtransportmiddel
Ekskl.: Kollisjon med:
dyr som rides (E828)
dyrekjøretøy (E827)
syklist (E826)

Kollisjon med gjenstand i bevegelse
Ekskl.: Kollisjon med:
motordrevet snøkjøretøy (E820)
annet terrenggående
motorkjøretøy (E821)
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ULYKKER VED SJØTRANSPORT
(E830-E838)
Som ulykke ved sjøtransport regnes enhver
ulykke med fartøy til transport av
personer eller gods til vanns
Inkl.: Ulykker med sjotransportmidler
brukt til rekreasjon
Ekskl.: Ulykker der både luftfarttøy,
innbefattet gjenstander
satt i bevegelse av luftfarttøy,
og sjøtransportmiddel er innblandet (E840-E845)

E837

Eksplosjon eller brann under
sjøtransport
Ekskl.: Brennende skip (som følge av
kollisjon eller eksplosjon)
som medfører:
drukning (E830)
annen skade (E831)

E838

Annen og uspesifisert ulykke under
sjøtransport

ULYKKER VED LUFT- OG ROMFART
(E840-E845)

Et fartøy regnes som liten båt når det
drives med årer, seil eller liten motor,
og tar mindre enn 10 passasjerer
Inkl.: Båt i.n.a.
Flåte
Jolle
Kano
Motorbåt i.n.a.
Motorsnekke
Passbåt
Pram
Robåt
Seilbåt
Snekke
Ekskl.: Forankret flåte brukt som
stupeplattform
regnes som del av
Livbåt
større fartøy
Barkasse
Skadet person ved ulykker ved
sjøtransport spesifiseres på fjerde
siffer som følger:
.0 Person i liten båt uten motor
.1 Person i liten båt med motor
.2 Mannskap på annet sjøtransportmiddel
.3 Andre personer enn mannskap på annet
sjøtransportmiddel
.4 Person på vannski
.5 Svømmer
.6 Dokkarbeidere og stuere
.8 Annen spesifisert person som f.eks.
immigrasjons- og tolloffiserer,
besøkende personer om bard, los
.9 Uspesifisert person

Sam luftfartøy regnes ethvert
framkomstmiddel til transport av personer
eller gods gjennom luften
Ballong
Inkl.:
Fallskjerm
Fly [alle typer]
Glidefly
"Hangglider"
Luftskip
Militært luftfartøy
Romskip [alle typer]

I}

E830
E831

E832

Drukning ved ulykker som rammer
sjøtransportmidlet
Annen skade ved ulykker som rammer
sjøtransportmidlet
Ekskl.: Brannskade etter avgrenset
brann- eller eksplosjon om
bord (E837)
Drukning av annen eller uspesifisert
årsak under sjøtransport
Ekskl.: Drukning av person som frivillig
stuper eller svømmer bort fra
fartøy som ikke er innblandet
i ulykke (E910)

E833

Fall i trapp eller leider
Ekskl.: Fall etter ulykke som rammer
sjøtransportmidlet (E831)

E834

Annet fall fra én høyde til en annen
Ekskl.: Fall etter ulykker som rammer
sjøtransportmidlet (E831)

E835

Andre og uspesifiserte fall under
sjøtransport
Ekskl.: Fall etter ulykke som rammer
sjøtransportmidlet (E831)

E836

Maskinulykker under sjøtransport

Skadet person ved ulykker ved luft- og
romfart spesifiseres på fjerde siffer som
følger:
.0 Romfarer
.1 Person i militært luftfartøy
.2 Mannskap i sivilt linje- eller
charterfly
.3 Annen person enn mannskap i sivilt
linje- eller charterfly
. 4 Person i sivilfly med luftoppdrag
.5 Person i annet motorisert
luftfartøy
.6 Person i umotorisert luftfartøy
unntatt fallskjermhopper
. 7 Fallskjermhopper (militær)(annet)
unntatt person som hopper
ut av luftfartøy etter ulykke
(.1-.6)
.8 Flysel skapansatt bakkepersonell
.9 Annen person
E840

Ulykke som rammer motorisert luftfartøy
ved start eller landing

E841

Annen og uspesifisert ulykke som rammer
motorisert luftfartøy

E842

Ulykke som rammer luftfartøy uten
framdriftsmaskineri

E843

Fall i eller fra luftfartøy

E844

Annen spesifisert ulykke ved luftfart
Ekskl.: Luftsyke (E903)
Virkning av:
stor høyde (E902)
trykkforandring (E902)
Skade ved fallskjermhopp som
følge av ulykke med luftfartøyet (E840-E842)

E845

Ulykke ved romfart
Ekskl.: Virkninger av vektløshet i
romfartøy (E928.0)

215

ULYKKER MED FRAMKOMSTMIDLER IKKE KLASSIFISERT
ANNET STED (E846-E848)
E846

Ulykker med motorisert framkomstmiddel
som bare brukes i bygninger, industriog forretningsgårdområder
Ekskl.: Forgiftningsulykke forårsaket av
avgass fra framkomstmiddel ikke
klassifisert annet sted (E868.2)
Skade forårsaket av kran,
gaffeltruck eller heis (E919.2)

E847

Ulykke med kabelbane eller skitrekk

E848

Ulykke med andre typer framkomstmidler
ikke klassifisert annet sted

FORGIFTNINGSULYKKER MED LEGEMIDLER
(E850-E858)
Inkl.: Overdosering og feiladministrasjon av legemiddel. Ulykker ved
bruk av legemidler i medisinsk
og kirurgisk behandling
Ekskl.: Bivirkninger ved bruk av riktig
legemiddel, riktig administrert
i terapeutiske eller profylaktiske doser (E930-E949)
Inngift av legemiddel i den
hensikt å drepe eller skade
seg selv eller andre, eller under
omstendigheter som kan klassifiseres til E980-E989
(E950.0-E.950.4, E962.0,
E980.0-E980.4)
Alfabetisk indeks i den engelske version
av ICD9 har en mer fullstendig liste over
medikamenter som skal klassifiseres til
firesifferkoder i dette aysnittet

Psykoanaleptika
E854
E854.0 Antidepressiva
E854.1 Hallusinogener
E854.2 Psykostimulantia
E854.3 Sentralnervose stimulantia
Andre midler med virkning på det sentrale
og autonome nervesystem
E855.0 Antiparkinson midler
E855.1 Generelle anestetika
E855.2 Lokalanestetika
E855.3 Parasympatomimetika (kolinergika)
E855.4 Parasympatolytika og spasmolytika
E855.5 Sympatomimetika (adrenergika)
E855.6 Sympatolytika (antiadrenergika)
E855.8 Annet
E855.9 I.n.a.
E855

E856

Antibiotika

E857

Anti infektiva

Andre legemidler
E858
E858.0 Hormoner og syntetiske substitutter
E858.1 Anti-allergika og andre systempåvirkende
midler
E858.2 Legemidler som påvirker blodet
E858.3 Legemidler mot hjerte- og karsykdommer
E858.4 Legemidler mot fordøyelsessykdommer
E858.5 Legemidler for vann-, mineral- og
urinsyrestoffskiftet
E858.6 Legemidler for glatt og tverrstripet
muskulatur og åndedrettsorganene
E858.7 Legemidler for hud og slimhud, øyemidler,
ore-nese-halsmidler og tannmidler
E858.8 Annet
E858.9 I.n.a.

E850

Analgetika, antipyretika og
antirevmatika
E850.0 Opiater og beslektede narkotika
E850.1 Salisylsyrederivater
E850.2 Aromatiske analgetika ikke klassifisert
annet sted
E850.3 Pyrazolderivater
E850.4 Antirevmatika Fantiflogistikal
Ekskl.: Salisylsyrederivater 1E850.1)
Steroider (E858.0)
E850.5 Andre ikke-narkotiske analgetika
E850.8 Annet
E850.9 I.n.a.
E851

Barbiturater
Ekskl.: Tiobarbiturater (E855.1)

Andre sedativa og hypnotika
E852
E852.0 Kloralhydratgruppen
E852.1 Paraldehyd
E852.2 Bromforbindelser
E852.3 Metakvalonforbindelser
E852.4 Glutetimidgruppen
E852.5 Blandete sedativa, ikke klassifisert
annet sted
E852.8 Annet
E852.9 I.n.a.
Nevroleptika og ataraxika
E853
E853.0 Fenotiazinbaserte nevroleptika
E853.1 Butyrofenonbaserte nevroleptika
E853.2 Benzodiazepinbaserte ataraxika
E853.8 Annet
E853.9 I.n.a.

FORGIFTNINGSULYKKER MED ANDRE FASTE OG FLYTENDE
STOFFER, GASSER OG DAMPER (E860-E869)
Merk:

Kategoriene i dette aysnittet
skal i første rekke angi den ytre
årsak til forgiftningstilstander
som kan klassifiseres til 980-989.
De kan også benyttes til å angi
de ytre arsaker til slike
lokaliserte virkninger som kan
klassifiseres til 001-799

Alkoholer
E860
E860.0 Alkoholholdige drikkevarer
E860.1 Andre og uspesifiserte etanolprodukter
E860.2 Metanol
E860.3 Isopropyl alkohol
E860.4 Fuselolie
E860.8 Annet
E860.9 I.n.a.
Rense- og poleringsmidler, desinfiserende
stoffer, maling og lakk
E861.0 Syntetiske vaskemidler
E861.1 Såpeprodukter
E861.2 Politurer
E861.3 Andre rense- og poleringsmidler
E861.4 Desinfiserende staffer
Ekskl.: Karbolsyre og fenol (E864.1)
E861.5 Blymaling
E861.6 Annen maling og lakk
I.n.a.
E861.9

E861
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Petroleumprodukter og andre løsemidler
ikke klassifisert annet sted
E862.0 Petroleumbaserte løsemidler
E862.1 Petroleumbaserte brennstoffer og
rensevesker
Ekskl.: Kerosen insekticider (E863.4)
E862.2 Smøreoljer
E862.3 Parafinvoks
E862.4 Andre løsemidler
E862.9 I.n.a.
E862

Kjemiske og farmasøytiske preparater for
jord- og skogbruk
Ekskl.: Plantenæring og kunstgjødsel
(E866.5)
E863.0 Insekticider av organiske
klorforbindelser
E863.1 Insekticider av organiske
fosforforbindelser
E863.2 Karbamater
E863.3 Blandede insekticider
E863.4 Andre og uspesifiserte insekticider
E863.5 Ugressdrepende midler
E863.6 Soppdrepende midler
E863.7 Rottegift
E863.8 Midler mot andre skadedyr
E863.9 Annet og uspesifisert

E863

Etsende syrer og alkalier som ikke er
klassifisert annet sted
Ekskl.: Som komponent av desinfiserende
middel (E861.4)
E864.0 Etsende aromatiske staffer
E864.1 Syrer
E864.2 Kaustiske alkalier
E864.3 Annet
E864.4 I.n.a.
E864

Giftige matvarer og planter
Ekskl.: Matforgiftning (bakteriell)(005)
Forgiftning og toksiske
reaksjoner på giftige planter
(E905.6, E905.7)
E865.0 Kjøtt
E865.1 Skalldyr
E865.2 Fisk
E865.3 Bær og fro
E865.4 Andre planter
E865.5 Sopp
E865.8 Annen mat
E865.9 I.n.a.

E867

Bruksgass og karbonmonoksyd
E868
E868.0 Flytende jordgass i flyttbare beholdere
E868.1 Annen og uspesifisert bruksgass
E868.2 Ekshaust fra motorkjøretøy
Ekskl.: Forgiftning av karbonmonoksyd
fra:
luftfartøy under fart (E844)
motorkjøretøy i fart (E818)
sjøtransportmiddel (E838)
E868.3 Karbonmonoksydforgiftning fra
ufullstendig forbrenning av brensel til
boliger
Ekskl: Karbonmonoksyd i røyk og gass fra
brann eller eksplosjon
(E890-E893)
E868.8 Karbonmonoksyd fra andre kilder
E868.9 Uspesifisert karbonmonoksyd
Andre gasser og damper
Ekskl.: Bivirkninger av gasser brukt til
anestesi (E855.1, E938.2)
Damper fra tungmetaller
(E866.0-E866.4)
Røyk og gass fra brann eller
eksplosjon (E890-E899)
E869.0 Nitrogenoksyder
E869.1 Svoveldioksyd
E869.2 Freon
E869.3 Tåregass
E869.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E869.9 Uspesifiserte gasser og damper

E869

UHELL UNDER KIRURGISK OG MEDISINSK
BEHANDLING (E870-E876)

E865

Andre og uspesifiserte faste og flytende
stoffer
Ekskl.: Når disse staffer er innhold av:
nmringsmiddelkontaminanter
(E865)
legemidler (E850-E858)
maling (E861.5, E861.6)
pesticider (E863)
petroleumbasert brennstoff
(E862.1)
E866.0 Bly, blyforbindelser og damper
E866.1 Kvikksolv, kvikksølvforbindelser og
-damper
E866.2 Antimon, antimonforbindelser og -damper
E866.3 Arsen, arsenforbindelser og -damper
E866.4 Andre metaller, deres forbindelser og
-damper
E866.5 Plantenæring og gjødsel
Ekskl.: Blandinger med herbicider
(E863.5)

E866

E866.6 Limstoffer
E866.7 Kosmetikk
E866.8 Annet
E866.9 I.n.a.

Gass fra rørledning

Ekskl.: Uhell med overdose og
feilmedisinering (E850-E858)
Kirurgisk og medisinsk behandling
som årsak til unormale
reaksjoner hos pasienten uten
opplysning om uhell på
tidspunktet for selve
behandlingen (E878-E879)
Snitt, punksjon, perforasjon eller
blødning
E870.0 Kirurgisk operasjon
E870.1 Infusjon eller transfusjon
E870.2 Nyredialyse eller annen perfusjon
E870.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E870.4 Endoskopisk undersøkelse
E870.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og
kateteriserihg [alle former unntatt
hjertekateterisering]
E870.6 Hjertekateterisering
E870.7 Klyster
E870.8 Annet
E870.9 I.n.a.
E870

Fremmedlegeme etterlatt i kroppen under
undersøkelse og inngrep
E871.0 Kirurgisk operasjon
E871.1 Infusjon eller transfusjon
E871.2 Nyredialyse eller annen perfusjon
E871

E871.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E871.4 Endoskopisk undersøkelse
E871.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og
kateterisering (alle former unntatt
hjertekateterisering)
E871.6 Hjertekateterisering
E871.7 Fjernelse av kateter eller pakning
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E871.8 Annet
E871.9 I.n.a.
E872

Sviktende sterilitet under undersøkelse
og inngrep
E872.0 Kirurgisk operasjon
E872.1 Infusjon eller transfusjon
E872.2 Nyredialyse og annen perfusjon
E872.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E872.4 Endoskopisk undersøkelse
E872.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og
kateterisering (alle former unntatt
hjertekateterisering)
E872.6 Hjertekateterisering
E872.8 Annet
E872.9 I.n.a.
E873

Doseringsfeil
Ekskl.: Uhell med overdose av legemiddel
(E850-E858)
E873.0 For store mengder blod eller vieske ved
transfusjon eller infusjon
E873.1 Feilaktig fortynning ved infusjon
E873.2 Strålingsoverdose ved radiologisk
behandling
E873.3 Utilsiktet eksponering for stråler av
pasient under behandling
E873.4 Feil ved doseringen av elektrosjokkeller insulinsjokk-behandling
E873.5 Feilaktig temperatur på pakning eller
lokal behandling
E873.6 Manglende administrasjon av nødvendig
legemiddel
E873.8 Annet
E873.9 I.n.a.
E874

Mekanisk svikt av instrument eller
apparat under behandling
E874.0 Kirurgisk operasjon
E874.1 Infusjon og transfusjon
E874.2 Nyredialyse og annen perfusjon
E874.3 Endoskopisk undersøkelse
E874.4 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og
kateterisering ralle former unntatt
hjertekateteris6ring)
E874.5 Hjertekateterisering
E874.8 Annet
E874.9 I.n.a.
Forurenset eller infisert blod eller
annet legemiddel
E875.0 Transfusjon eller infusjon av forurenset
legemiddel
E875.1 Injeksjon eller vaksinasjon med
forurenset legemiddel
E875.2 Annen administrasjon av forurenset
legemiddel
E875.8 Annet
E875.9 I.n.a.

KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING SOM ARSAK
TIL UNORMAL REAKSJON HOS PASIENT ELLER TIL
SEINERE KOMPLIKASJON, UTEN OPPLYSNING OM UHELL
PA TIDSPUNKTET FOR BEHANDLINGEN (E878-E879)
Ekskl.: Bivirkninger ved lege artis
utført anestesi (E937-E938)
Infusjon og transfusjon uten
opplysning om tekniske uhell
(E930-E939)
Kirurgisk operasjon og andre kirurgiske
inngrep som årsak til unormal reaksjon
hos pasient eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for operasjonen
E878.0 Kirurgisk transplantasjon av helt organ
E878.1 Kirurgisk implantasjon av kunstig
gjenstand
E878.2 Anastomose, bypass eller graft med
implantasjon av naturlig eller kunstig
vev
Ekskl.: Ytre stoma (E878.3)
E878.3 Kirurgisk operasjon med dannelse av
eksternt stoma
E878.4 Annen restaurerende kirurgi
E878.5 Amputasjon av ekstremitet
E878.6 Hel eller delvis fjernelse av annet
organ
E878.8 Annet
E878.9 I.n.a.
E878

Annen behandling som årsak til unormal
reaksjon hos pasient eller til seinere
komplikasjon uten opplysning om uhell på
tidspunktet for behandlingen
E879.0 Hjertekateterisering
E879.1 Nyredialyse
E879.2 Radiologisk behandling
Ekskl.: Kontrastmidler for rontgenologisk
diagnose (E947.8)
E879.3 Sjokkbehandling
E879.4 Kroppsvæskeaspirasjon
E879.5 Innføring av ventrikkel- eller
duodenal sonde
E879.6 Blærekateterisering
E879.7 Blodprøve
E879.8 Annet
E879.9 I.n.a.
E879

E875

Andre og uspesifiserte uhell under
behandling
E876.0 Transfusjon av uforlikelig blod
E876.1 Infusjon av feilaktig væske
E876.2 Sviktende sutur eller ligatur etter
kirurgisk inngrep
E876.3 Feilplassert endotrakealtube under
anestesi
E876.4 Utelatt innføring eller fjernelse av
annen tube eller instrument
Ekskl.: Fremmedlegeme etterlatt i kroppen
under operasjon (E871)
E876

E876.5 Operasjon på sviktende indikasjoner
E876.8 Andre spesifiserte uhell
E876.9 Uspesifiserte uhell

FALL (E880-E888)
Ekskl.:

Fall (i eller fra):
brennende bygning (E890.8,
E891.8)
inn i ild (E890-E899)
i vann (med nærdrukning eller
drukning) (E910)
maskineri (i drift) (E919)
mot kant, spiss eller skarp
gjenstand (E920)
transportkjøretøy (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

Fall på eller fra trapp
E880
E880.0 Rulletrapp
E880.9 Annen trapp
Fall på eller fra stige eller stillas
E881
E881.0 Fall fra stige
E881.1 Fall fra stillas
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E882

Fall fra hus eller annet byggverk
Ekskl.: Sammenstyrtning av hus eller
byggverk (E916)
Fall eller hopp fra brennende
bygning (E890.8, E891.8)

Fall ned i hull eller annen åpning
Ekskl.: Fall i vann i.n.a. (E910.9)
Fall som medfører drukning eller
nærdrukning uten opplysning om skade (E910)
£883.0 Stup eller hopp ned i vann
rsvømmebasseng]
Ekskl.: Stup med utilstrekkelig
vannunderlag (E913.2)
Lufttrykkskade ved dykking
(E902.2)
£883.1 Fall i brønn
E883.2 Fall i kanal eller tank
£883.9 Fall i annet hull eller åpning

E891.1 Gass fra forbrenning av polyvinylklorid
EPVC1 og liknende materiale under
ildebrann
£891.2 Annen røyk og pass ved ildebrann
E891.3 Brannskade forarsaket av ildebrann
E891.8 Annen ulykke forårsaket av ildebrann
E891.9 I.n.a.

E883

E884
E884.0
E884.1
E884.2
E884.9

Fall fra en høyde til en annen
Fall fra utstyr på lekeplass
Ekskl.: Fall fra maskinelt utstyr for
rekreasjon (E919)
Fall fra fjell
Fall fra stol eller seng
Annet fall fra en høyde til en annen

E885

Fall på samme nivå ved at man snubler
eller glir

E886

E886.9

Fall på samme nivå etter sammenstøt med
annen person
Ekskl.: Klemt eller tråkket på av
menneskemengde (E917.1)
I sport
Ekskl.: Sparket, trampet på, rammet av
gjenstand i sport (E917.0)
Annet og uspesifisert

E887

Brudd av uspesifisert årsak

E888

Annet og uspesifisert fall

£886.0

£892

Antennelse av klær
Ekskl.: Antennelse av klær:
Fra meget brennbart materiale
(E894)
Ved ildebrann (£890-E892)
E893.0 Fra ild under kontroll i privat bolig
£893.1 Fra ild under kontroll i annet hus eller
byggverk
£893.2 Fra ild under kontroll i annet enn hus
eller byggverk
Ekskl.: Ildebrann i annet enn hus eller
byggverk (E892)
Søppelforbrenning ute av kontroll
(E892)
£893.8 Fra andre kilder
£893.9 I.n.a.
E893

£894

Antennelse av meget brannfarlige stoffer
Ekskl.: Antennelse av meget brannfarlige
stoffer ved:
Ildebrann (E890-E892)
Eksplosjon (E923)

£895

Ild under kontroll i privat bolig
Ekskl.: Brannskade pga. varme gjenstander som ikke er i brann (E924)
Antennelse av klær fra denne type
ild (E893.0)
Forgiftning av karbonmonoksyd
fra ufullstendig forbrenning av
brennstoff (E867-E868)
Ved ildebrann (E890)

E896

Ild under kontroll i annet og
uspesifisert hus eller byggverk
Ekskl.: Brannskade pga. varme gjenstander som ikke er i brann (E924)
Antennelse av klær fra denne type
ild (E893.1)
Forgiftning av karbonmonoksyd
fra ufullstendig forbrenning av
brennstoff (E867-E868)
Ved ildebrann (E891)

£897

Ild under kontroll i annet enn hus eller
byggverk
Ekskl.: Antennelse av klær fra denne type
ild (E893.2)
Søppelforbrenning ut av kontroll
(E892)
Ved ildebrann (E892)

ULYKKER VED ILD
(E890-E899)
Ekskl.:

Ildspåsettelse (E968.0)
Brann i eller på:
maskineri (i drift) (E919)
transportkjøretøy som ikke er
stasjonært (E800-£845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-£848)

E890
Ildebrann i privat bolig
E890.0 Eksplosjon forårsaket av ildebrann
E890.1 Gass fra forbrenning av polyvinylklorid
LPVC1 og liknende materiale under
11d6rann
E890.2 Annen gass og røyk ved brann
£890.3 Brannskade forårsaket av ildebrann
E890.8 Annen ulykke forårsaket av ildebrann
I.n.a.
£890.9
Ildebrann i annet hus eller byggverk
E891
£891.0 Eksplosjon forårsaket av ildebrann

Annen ildebrann enn i hus og byggverk

Ulykker ved annen spesifisert ild
Ekskl.: Ildebrann (E890-E892)
Antennelse av:
klær (E893.8)
med utgangspunkt
meget branni annen spesifarlig stoff
fisert ild
(E894)
E898.0 Brann i sengeklær
£898.1 Annet
E898

E899

Uspesifisert ild
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ULYKKER SOM SKYLDES FORHOLD I NATUREN OG
OMGIVELSENE (E900-E909)
Sterk hete
E900
E900.0 Som følge av klimatiske forhold
E900.1 Forårsaket av mennesker
E900.9 Av uspesifisert årsak
Sterk kulde
E901
E901.0 Sam folge av klimatiske forhold
E901.1 Forårsaket av mennesker
E901.8 Annet
E901.9 Av uspesifisert årsak
E902
Hoyt, lavt eller forandring i lufttrykk
E902.0 Opphold i stor høyde
E902.1 Ombord i luftfartøy
E902.2 Som følge av dykking
E902.8 Som folge av andre spesifiserte
situasjoner
I.n.a.
E902.9
E903

Reise og bevegelse

E904

Hunger, torst, vanstell
Ekskl.: Enhver tilstand som er resultat
av selvmordsforsøk (E968)
Hunger, tørst og utsettelse for
andre ekstrembelastninger som
følge av ulykker i forbindelse
med transport (E800-E845)

E904.0 Barn og hjelpeløse personer som vanstelles eller forlates
E904.1 Matmangel
Ekskl.: Hunger som folge av vanstell
(E904.0)
E904.2 Vannmangel
Ekskl.: Uttørring som følge av akutt
væsketap (276.5)
E904.3 Utsatt for (klimatiske) forhold ikke
klassifisert annet sted
Ekskl.: Truffet av lyn (E907)
E904.9 Mangel i.n.a.
E905

Bitt og stikk av giftige dyr og planter
Ekskl.: Inntak av giftige dyr og planter
(E865)
E905.0 Giftige slanger og ogler
Ekskl.: Bitt av ugiftige slanger og ogler
(E906.2)
E905.1 Giftige edderkopper
E905.2 Skorpioner
E905.3 Veps og bier
E905.4 Giftige tusenbein
E905.5 Andre giftige artropoder/leddyr
E905.6 Giftige sjødyr og planter
Ekskl.: Bitt og annen skade forårsaket av
ugiftige sjødyr (E906)
Bitt av sjøslange (giftig)
(E905.0)
E905.7 Forgiftning og toksiske reaksjoner
forarsaket av andre planter
Ekskl.: Stikksår i.n.a. forårsaket av
torner og tagger på planter
(E920.8)
E905.8 Annet spesifisert
E905.9 I.n.a.
E906

Annen skade forårsaket av dyr
Ekskl.: Forgiftning og toksiske
saket av giftige
reaksjoner forår
dyr og insekter (E905)
Snubling eller fall over dyr
(E885)

E906.0 Hundebitt
E906.1 Rottebitt
E906.2 Bitt av ugiftige slanger og ogler
E906.3 Bitt av andre dyr unntatt
artropoder/leddyr
E906.4 Bitt av ugiftige artropoder/leddyr
E906.8 Annen spesifisert skade forårsaket av
dyr
Ekskl.: Uhell med dyr som rides på
(E828)
E906.9 I.n.a.
E907

Lynnedslag
Ekskl.: Skade på grunn av:
fallende tre eller annen
gjenstand forårsaket av lynnedslag (E916)
brann forårsaket av lynnedslag
(E890-E892)

E908

Meteorologisk betingede naturkatastrofer
Ekskl.: Oversvømmelse forårsaket av brudd
på demning eller annen konstruksjon (E909)
Transportulykke etter storm
(E800-E848)

Geologisk betingede naturkatastrofer
Ekskl.: Flodbølge forårsaket av storm
(E908)
Transportulykke som innbefatter
kollisjon med ras eller
skred som ikke er i bevegelse
(E800-E848)
E909.0 SnOskred
E909.9 Andre
E909

ULYKKER MED DRUKNING, KVELNING OG
FREMMEDLEGEME (E910-E915)
Drukning
Ekskl.: Stupulykke (i.n.a.) (som medfører
skade unntatt drukning) (E883.0)
Dykning med utilstrekkelig
luftforsyning (E913.2)
Drukning forarsaket av:
naturkatastrofe (E908, E909)
maskinulykke (E919)
transportulykke (E800-E845)
Virkning av høyt eller lavt
lufttrykk (E902.2)
Skade etter støt mot gjenstander
i rennende vann (E917.2)
E910.0 Under vannskikjøring
Ekskl.: Ulykke med trekkfartøyet som
medfører drukning eller annen
skade (E830.4, E831.4)
E910.1 Under fritidsaktivitet med dykkerutstyr
E910.2 Under fritidsaktivitet uten dykkerutstyr
Ekskl.: Hopp i vannet for å redde annen
person (E910.3)
E910.3 Under svømming og dykking med andre
formal enn rekreasjon
E910.4 I badekaret
E910.5 SvOmmebasseng
E910.8 Annet
E910.9 I.n.a.
E910

E911

Kvelning eller tilstopping av luftveiene
ved inntak av mat
Ekskl.: Annen skade, enn kvelning og
tilstopping av.luftveiene,
forårsaket av mat (E915)
Passasiehindring i oesophagus

forårsaket av mat uten
opplysning om kvelning eller
tilstopping av luftveiene (E915)
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E912

Annet innvortes fremmedlegeme som
forårsaker kvelning eller tilstopping av luftveiene
Ekskl.: Annen skade, enn kvelning og
tilstopping av luftveiene,
forårsaket av fremmedlegeme
(E915)
Passasjehindring i oesophagus
forårsaket av fremmedlegeme
uten opplysning om kvelning eller
tilstopping av luftveiene (E915)

Mekanisk kvelningsulykke
Ekskl.: Mekanisk kvelning på grunn av:
inntak av mat (E911)
innvortes fremmedlegeme (E912)
naturkatastrofer (E908-E909)
eksplosjon (E921, E923)
maskinulykker (E919)
E913.0 I seng eller krybbe
Ekskl.: Kvelning ved plastpose (E913.1)
E913.1 Ved plastpose
E913.2 Grunnet luftmangel (lukket rom)
Ekskl.: Kvelning ved plastpose (E913.1)
E913.3 Begravet av jord eller annet materiale
Ekskl.: Begravet av ras forårsaket av
geologisk betingede naturkatastrofer (E909)
Rammet av rasmasser uten kvelning
(E916)
E913.8 På andre spesifiserte måter
I.n.a.
E913.9

E913

E914

Fremmedlegeme i øyet eller omgivende vev
Ekskl.: Etsende væske

E915

Fremmedlegeme i annen naturlig åpning
Ekskl.: Aspirasjon og inhalasjon av
fremmedlegeme (i luftveiene)
i.n.a. (E911-E912)

ANDRE ULYKKER (E916-E928)
E916

Rammet av fallende gjenstand
Ekskl.: Sammenstyrtning av brennende
bygning (E890-E891)
Fallende gjenstand i forbindelse
med:
naturkatastrofe (E908-E909)
maskinulykker (E919)
transportulykker (E800-E845)
framkomstmiddelulykker ikke
klassifisert annet sted
(E846-E848)
Gjenstand satt i bevegelse av:
eksplosjon (E921, E923)
skytevåpen (E922)
Støt mot eller slag av gjenstand
(E917)

E917Støt mot eller slag av person eller
gjenstand
Ekskl.: Fall etter:
støt mot gjenstand (E888)
sammenstøt med annen person
unntatt når det dreier seg
om en folkemengde (E886)
snubling over gjenstand (E885)
Skade forårsaket av:
overfall (E960,E967)
skjærende eller stikkende
redskap (E920)
eksplosjon (E921,E923)
skytevåpen (E922)
maskineri (E919)
transportkjoretøy (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)
E917.0 Under sport
E917.1 Forårsaket av folkemengde i frykt eller
panikk
E917.2 Av rennende vann
Ekskl.: Drukning (E910)
I sport (E917.0)
E917.9 Annet
E918

Klemt av eller mellom gjenstander
Ekskl.: Skade forårsaket av:
skjærende eller stikkende
redskap (E920)
maskineri (E919)
transportkjøretøy (E80U-E845)
framkomstmiddel ikke
klassifisert annet sted
(E846-E848)
Rammet ved uhell av:
fallende gjenstand (E916)
gjenstand (i bevegelse)
(kastet) (E9I7)

Maskinulykker
Ekskl.: Ulykker som innbefatter maskineri
som ikke er i drift (E884.9,
E916-E918)
Skade forårsaket av:
elektrisk strew' i forbindelse
med maskineri (E925)
rulletrapp (E880.0, E918)
eksplosjon av trykkbeholder i
forbindelse med maskineri
(E921)
rullefortau (E885)
motordrevet håndverktøy
maskiner og utstyr (E916-E918,
E920, E921, E923-E926)
transportkjøretoyulykker som
innbefatter maskineri
(E800-E848)
Forgiftning med karbonmonoksyd
produsert av maskin (E868.8)
E919.0 Jordbruksmaskiner
Ekskl.: Under transport for egen maskin i
trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i
trafikken (E810-E819, E827, E829)
Når innblandet i en ulykke som
kan klassifiseres til E820-E829
(E820-E829)
E919.1 Gruve- og boremaskineri
Ekskl.: Motorisert kjøretøy i gruve
(E846)

E919
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E919.2 Heise- og løfteinnretninger
Ekskl.: Under transport for egen maskin i
trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i
trafikken (E810-E819, E827, E829)
Når innblandet i ulykker som kan
klassifiseres til E820-E829
(E820-E829)
E919.3 Maskiner for bearbeidelse av metall
E919.4 Maskiner for bearbeidelse av tre
E919.5 Framdriftsmaskiner unntatt elektriske
motorer
Ekskl.: Under transport for egen maskin i
trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i
trafikken (E810-E819, E827, E829)
E919.6 Overføringsmaskineri
E919.7 Maskiner for opparbeidelse av vei, tomt
og lignende
Ekskl.: Under transport for egen maskin i
trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i
trafikken (E810-E819,
E827, E829)
E919.8 Annet
E919.9
I.n.a.
E920

Skjærende eller stikkende redskaper og
gjenstander
E920.0 Motorgressklipper
E920.1 Annet motordrevet håndverktøy
Ekskl.: Verktøy for bearbeidelse av tre
(E919.4)
E920.2 Motordrevne husholdningsmaskiner og
utstyr
E920.3 Kniver, dolker og sverd
E920.4 Annet håndverktøy og utstyr
E920.8 Annet
Ekskl.: Tenner eller pigger fra dyr
(E906.8)
Flygende glass etter eksplosjon
(E921-E923)
E920.9 I.n.a.
E921

Eksplosjon av trykkjele
Ekskl.: Eksplosjon av trykkbeholder på
(E800-E845)
E921.0 Trykkoker
E921.1 Gasstank
E921.8 Annet
E921.9 I.n.a.
E922
Prosjektiler fra skytevåpen
E922.0 Pistol
Ekskl.: Flammepistol (E922.8)
E922.1 Haglbørse (automatisk)
E922.2 Jaktgevær
Ekskl.: Luftgevær (E917)
E922.3 Militære skytevåpen
E922.8 Annet
I.n.a.
E922.9

E923.8 Annet
E923.9 I.n.a.
Varme staffer og ting og etsende stoffer
og damp
Ekskl.: Brannskade i.n.a. (E899)
Kjemisk brannskade etter
svelgning av etsende stoff
(E860-E864)
Brann forårsaket av disse stoffer
og gjenstander (E890-E894)
Stralingsskade (E926)
Uhell under behandling
(E870-E876)
E924.0 Varme væsker og damper
E924.1 Kaustiske og etsende staffer
E924.8 Annet
E924.9 I.n.a.

E924

Elektrisk strøm
Ekskl.: Brannskade ved varme fra
elektriske apparater (E924.8)
Lynnedslag (E907)
E925.0 Ledninger og apparater i bolig
E925.1 Kraftstasjoner, fordelingsstasjoner og
kraftlinjer
E925.2 Ledninger, apparater og elektrisk
maskineri i industrien
E925.8 Annet
I.n.a.
E925.9

E925

Bestråling
Ekskl.: Radiologisk behandling som årsak
til unormal reaksjon
eller komplikasjon uten
opplysning om uhell (E879.2)
Strålingslekkasje ombord i
atomdrevet fartøy (E838)
Uhell med pasient under kirurgisk
og medisinsk behandling
(E873.2-E873.3)
Stråleskade under krigsoperasjoner (E996, E997)
E926.0 Radiostråler
E926.1 Infrarøde stråler
Ekskl.: Fysisk kontakt med varmeapparater
eller varmelamper (E924.8)
E926.2 Synlige og ultrafiolette stråler
Ekskl.: Sterk varme fra disse kilder
(E900)
E926.3 Røntgenstråler og annen ioniserende
stråling
E926.4 Lasere
E926.5 Radioaktive isotoper
E926.8 Annet
E926.9 I.n.a.
E926

E927

Andre og uspesifiserte ytre årsaker til
ulykker
E928.0 Langvarig vektløshet
E928.1 Støy
E928.2 Vibrasjon
E928.8 Annet
E928.9 Uspesifiserte ulykker
Ekskl.: Uspesifisert årsak til fraktur
(E887)
Skader der det er uklart om
årsaken er et uhell eller
påfort med hensikt (E980-E989)
E928

E923

Eksplosive stoffer
Ekskl.: Eksplosjon:
i eller på maskineri (E919)
på ethvert transportkjøretøy
unntatt stillestående motorkjøretøy (E800-E848)
Branner forårsaket av eksplosjon
(E890-E899)
Eksplosjon ved ildebrann (E892,
E890-E892)

E923.0 Fyrverkeri
E923.1 Sprengstoff
E923.2 Eksplosive gasser

Overanstrengelse
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SEINFØLGER AV SKADER SOM SKYLDES
ULYKKER (E929)

E929

Merk: Denne kategori skal brukes til å
angi at seinfølger av skader etter
ulykker er årsak til død eller
uførhet, seinfølger som selv klassifiseres annet sted. Som seinfølger regnes tilstander som angis
som slike eller som opptrer som
sekvele ett ar eller mer etter
ulykken
Seinfølger av skader etter ulykker
Ekskl.: Seinfølger av:
kirurgisk og medisinsk behandling (E870-E879)
terapeutisk bruk av legemidler

(E930-E949)

E929.0 Seinfølger av ulykker med motorkjøretøy
E929.1 Seinfølger av andre transportulykker
E929.2 Seinfølger av forgiftningsulykker
E929.3 Seinfølger av fall
£929.4 Seinfølger av brannulykker
E929.5 Seinfølger av ulykker som skyldes natur
og omgivelser
E929.8 Seinfølger av andre ulykker
E929.9 Seinfølger av uspesifiserte ulykker

den

BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I
BEHANDLING (E930-E949)
Ekskl.: Feildosering og feiladministraSion av legemiddel (E850-E858)
Teknisk uhell ved administrasjon
av legemiddel som f.eks. uforsettlig punksjon under injeksjon
eller forurensing av medikament
(E870-E876)
Administrasjon av legemiddel i
drepe eller
hensikt
skade, eller under omstendigheter
som kan klassifiseres
til E980-E989 (E950.0-E950.4,
E962.0, E980.0-E980.4)
Se alfabetisk indeks, volume 2, i den
engelske versjon av IC09 for en mer
fullstendig liste over de medikamenter
som kan klassifiseres på firesiffernivå
Antibiotika
Ekskl.: I øyemidler, ore-nese-halsmidler
og lokale anitinfektiva (E946)
E930.0 Penicilliner
E930.1 Antibiotika mot sopp
E930.2 Kloramfenikol-gruppen
E930.3 Erytromycin og andre makrolider
E930.4 Tetracyklin-gruppen
E930.5 Cefalosporin-gruppen
E930.6 Antibiotika mot mykobakterier
E930.7 Antineoplastiske antibiotika
Ekskl.: Andre antineoplastiske midler
(E933.1)
E930.8 Andre spesifiserte antibiotika
E930.9 I.n.a.
E930

Andre antiinfektiva
Ekskl.: I øre-nese-halsmidler og lokale
antiinfektiva (E946)
E931.0 Sulfonamider
E931.1 Arsenholdige antiinfektiva
E931.2 Tungmetall-holdige antiinfektiva
Ekskl.: Kvikksolvdiuretika (E944.0)
E931.3 Kinolin og hydroksykinolinderivater
Ekskl.: Antimalaria midler (E931.4)
E931

E931.4 Antimalariamidler og midler mot andre
protozoer i blodet
E931.5 Andre midler mot protozoer
E931.6 Anthelmintika
E931.7 Antivirale midler
Ekskl.: Amantadin (E936.4)
Cytarabin (E933.1)
Idoxuridin (E946.5)
E931.8 Andre midler mot mykobakterier
E931.9 Andre og uspesifiserte antiinfektiva
Hormoner og syntetiske substitutter
E932
E932.0 Binyrebarksteroider
E932.1 Androgener og anabole steroider
E932.2 Ovariale hormoner og syntetiske
substitutter
E932.3 Insulin og antidiabetiske midler
Ekskl.: Bivirkning av insulin ved
sjokkbehandling (E879.3)
E932.4 Hypofyseforlapphormoner
E932.5 Hypofysebaklapphormoner
Ekskl.: Oxytocika(E945.0)
E932.6 Parathyreoidea og parathyreoidea
-derivat
£932.7 Thyreoidea og thyreoideaderivater
E932.8 Antithyreoidea preparater
£932.9 Andre og uspesifiserte hormoner og
syntetiske substitutter
Primre system-midler
£933
£933.0 Antiallergika og antiemetika
Ekskl.: Fenotiazinbaserte nevroleptika
(E939.1)
E933.1 Antineoplastiske og immunosuppressive
midler
Ekskl.: Antineoplastiske antibiotika
(E930.7)
E933.2 Acidifiserende midler
£933.3 Alkaliserende midler
£933.4 Enzymer ikke klassifisert annet sted
£933.5 Vitaminer ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Nikotinsyre (E942.5)
Vitamin K (E934)
E933.8 Andre system-midler ikke klassifisert
annet sted
E933.9 I.n.a.
Midler som primært påvirker blodet
E934
E934.0 Jern og jernforbindelser
E934.1 Leverpreparater og andre antianemiske
midler
E934.2 Antikoagulantia
£934.3 Vitamin K (fytomenadion)
E934.4 Midler som påvirker fibrinolysen
E934.5 Antikoagulant-antagonister og andre
koagulantia
E934.6 Gammaglobulin
E934.7 Naturlig blod og blodprodukter
E934.8 Annet
E934.9 I.n.a.
Analgetika, antipyretika og
antireumatika
E935.0 Opiater og beslektede narkotika
£935.1 Salisylater
E935.2 Aromatiske analgetika ikke klassifisert
annet sted
E935.3 Ryrazolderivater
E935.4 Antireumatika [antiflogistika]
Ekskl.: Salisylater (E935.I)
Steroider (E932.0)
£935.5 Andre ikke-narkotiske analgetika
E935.8 Annet
£935.9 i.n.a.
£935
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E936

Anti-Parkinson midler og midler mot
kramper
E936.0 Oxazolidinderivater
E936.1 Ilydantoinderivater
E936.2 Suksimider
E936.3 Andre og uspesifiserte midler mot kramper
E936.4 Anti-Parkinson midler
E937
Sedativa og hypnotika
E937.0 Barbiturater
Ekskl.: Tiobarbiturater (E938.3)
E937.1 Kloralhydrat-gruppen
E937.2 Paraldehyd
E937.3 Bromforbindelser
E937.4 Metakvalonforbindelser
E937.5 Glutetimid-gruppen
E931.6 Blandede sedativa ikke klassifisert annet
sted
E937.8 Annet
E937.9
I.n.a.

E942.7 Midler mot varicer innbefattet
skleroserende midler
E942.8 Kapillæraktive midler
E942.9 Annet og uspesifisert
Midler som primært påvirker
mage-tarm kanalen
E943.0 Antacida og midler mot
ventrikkel sekresjon
E943.1 Irriterende avføringsmidler
E943.2 Blotgjørende avføringsmidler
E943.3 Andre avføringsmidler
E943.4 Digestiva
E943.5 Antidiarroika
Ekskl.: Antiinfektiva (E930-E931)
E943.6 Emetika
E943.8 Annet
E943.9 I.n.a.
E943

E938

Andre midler som hemmer
sentralnervesystemet
E938.0 Midler som nedsetter den sentralnervose
muskel tonus
E938.1 Halotan
E938.2 Andre gassformige anestetika
E938.3 Intravenøse anestetika
E938.4 Andre og uspesifiserte generelle
anestetika
E938.5 Overflate og infiltrasjonsanestetika
E938.6 Nerve- og pleksusblokkerende anestetika
E938.7 Spinalanestetika
E938.9 Andre og uspesifiserte lokalanestetika

E944

E939
Psykotrope midler
E939.0 Antidepressiva
E939.1 Fenotiazinbaserte nevroleptika
E939.2 Butyrofenonbaserte nevroleptika
E939.3 Andre anti-psykotika og nevroleptika
E939.4 Benzodiazepinbaserte ataraxika
E939.5 Andre ataraxika
E939.6 Hallusinogener
E939.7 Psykostimulantia
Ekskl.: Sentraltvirkende
appetittnedsettende midler
(E947.8)
E939.8 Andre psykotrope midler
E939.9 I.n.a.

Midler som primært påvirker glatt og
tverrstripet muskulatur og åndedrettet
E945.0 Oxytocika
E945.1 Relakserende midler for glatt muskulatur
Ekskl.: Papaverin (E942.5)
E945.2 Relakserende midler for tverrstripet
muskulatur
E945.3 Andre og uspesifiserte midler som
påvirker muskulaturen
E945.4 Antitussiva
E945.5 Ekspektorantia
E945.6 Forkjolelsesmidler
E945.7 Antiastmatika
E945.8 Annet og uspesifisert

Sentralnervose stimulantia
E940
E940.0 Analeptika
E940.1 Opiatantagonister
E940.8 Annet
I.n.a.
E940.9

Midler som primært påvirker hud og
slimhud, øyemidler, ore-nese-halsmidler
og tannmidler
E946.0 Lokale antiinfektiva og
antiinflammatoriske midler
E946.1 Kloestillende midler
E946.2 Lokale adstringentia og detergentia
E946.3 Myknende, blotgjorende og beskyttende
midler
E946.4 Keratolytika, keratoplastika og andre
hårbehandlingsmidler
E946.5 Antiinfektiva for øye og andre øyemidler
E946.6 Antiinfektiva for ore, nese og hals og
andre ore-nese-halsmidler
E946.7 Lokale tannmidler
E946.8 Annet
E946.9 I.n.a.

E941

Midler som primært påvirker det autonome
nervesystemet
E941.0 Parasympatomimetika [kolinergika]
E941.1 Parasympatolytika og spasmolytika
Ekskl.: Papaverin (E942.5)
E941.2 Sympatomimetika [adrenergikal
E941.3 Sympatolytika [antiadrenergika]
E941.9 I.n.a.
Midler som primært påvirker
hjertekarsystemet
E942.0 Midler som regulerer hjerterytmen
E942.1 Digitalisglykosider og midler med
liknende virkningsmåte
E942.2 Midler mot lipemi og arteriosklerose
Ekskl.: Dextrotyroxin (E932.7)
E942.3 Ganglieblokkerende midler
E942.4 Koronardilaterende midler
E942.5 Andre kardilaterende midler
E942.6 Andre antihypotensiva

Midler for væske-, mineral- og
urinsyrestoffskiftet
E944.0 Kvikksolvdiuretika
E944.1 Diuretika av purinderivater
Ekskl.: Aminofyllin (E945.7)
E944.2 Karbonsyre anhydrase inhibitorer
E944.3 Tiazid-diuretika
E944.4 Andre diuretika
E944.5 Midler for elektrolytt-, kalori- og
væskebalansen
E944.6 Andre mineralsalter ikke klassifisert
annet sted
E944.7 Midler for urinsyrestoffskiftet
E945

E946

E942

E947
E947.0
E947.1
E947.2

Andre og uspesifiserte legemidler
Diettmidler
Lipotrope midler
Antidoter og kelatdannende staffer ikke
klassifisert annet sted
E947.3 Avvenningsmidler for alkoholister
E947.4 Farmasøytiske hjelpestoffer
E947.8 Andre legemidler
E947.9 Uspesifiserte legemidler
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Bakterielle vaksiner
E948
E948.0 BCG-vaksine
E948.1 Tyfoid og paratyfoid vaksine
E948.2 Koleravaksine
E948.3 Pestvaksine
E948.4 Stivkrampevaksine
E948.5 Difterivaksine
E948.6 Kikhostevaksine innbefattet kombinasjonspreparater med dette som en av
komponentene

Selvmord og egenskade ved drukning

E954
E955

Selvmord og egenskade med skytevåpen og
eksplosive staffer
Pistol
Hagle
Jaktgevær
Militært skytevåpen
Annet og uspesifisert skytevipen
Eksplosive stoffer
I.n.a.

E948.8 Andre og uspesifiserte bakterielle
vaksiner

E955.0
E955.1
E955.2
E955.3
E955.4
E955.5
E955.9

E948.9 Blandede bakterielle vaksiner unntatt
kombinasjonspreparater som inneholder
kikhostevaksine

E956

Selvmord og egenskade med skjærende og
stikkende redskaper

E957

Selvmord og egenskade ved utsprang fra
Nut sted
Fra bolig
Fra andre konstruksjoner
Fra steder i naturen
I.n.a.

Andre vaksiner og biologiske substanser
Ekskl.: Gammaglobulin (E934.6)
E949.0 Koppevaksine
E949.1 Vaksine mot hundegalskap
E949.2 Tyfusvaksine
E949.3 Gul febervaksine
E949.4 Meslingvaksine
E949.5 Poliovaksine
E949.6 Andre og uspesifiserte vaksiner mot virus
og rickettsia
E949.7 Blandingsvaksiner mot virus, rickettsia
og bakterier unntatt kombinasjonspreparater med kikhostevaksine
E949.9 Andre og uspesifiserte vaksiner og
biologiske substanser
E949

SELVMORD OG VILLET EGENSKADE
(E950-E959)
Selvmord og egenforgiftning med faste
eller flytende stoffer
E950.0 Analgetika, antipyretika og
antireumatika
E950.1 Barbiturater
E950.2 Andre sedativa og hypnotika
E950.3 Ataraxika og andre psykotrope midler
E950.4 Andre spesifiserte medikamenter
E950.5 Uspesifiserte medikamenter
E950.6 Kjemiske og farmasøytiske preparater til
bruk i jordbruk og skogbruk unntatt
plantenæring og gjodningsstoffer
E950.7 Etsende og kaustiske stoffer
E950.8 Arsen og arsenforbindelser
E950.9 Andre og uspesifiserte faste og flytende
stoffer
E950

E957.0
E957.1
E957.2
E957.9

Selvmord og egenskade ved annen og
uspesifisert framgangsmåte
E958.0 Ved å kaste eller legge seg foran
gjenstand i bevegelse
E958.1 Brann
E958.2 Skolding
E958.3 Forfrysning
E958.4 Elektrisk strut
E958.5 Ulykke med motorkjøretøy
E958.6 Nedstyrtning med luftfartøy
E958

E958.7 Kaustiske stoffer unntatt forgiftning
E958.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E958.9 Uspesifisert framgangsmåte

E959

DRAP OG SKADE WORT MED VILJE AV ANNEN
PERSON (E960-E969)

E951

Selvmord og egenforgiftning med
husholdningsgass
E951.0 Gass fra rørledning
E951.1 Flytende petroleumsgass i flyttbare
beholdere
E951.8 Annen bruksgass
E952

Selvmord og egenforgiftning med andre
gasser og damper
E952.0 Exhaust fra motorkjøretøy

E952.1 Annen karbonmonoksyd
E952.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E952.9 Uspesifiserte gasser og damper
E953
E953.0
E953.1
E953.8
E953.9

Selvmord og egenskade ved hengning og
kvelning
Hengning
Kvelning med plastpose
Annen spesifisert framgangsmåte
Uspesifisert framgangsmåte

Seinfølger av egenskade
Merk: Denne kode skal brukes for å angi
at seinfølger av de omstendigheter
som klassifiseres i E950-E958,
er årsak til clod eller uførhet.
Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, inkluderer
tilstander som angis som
slike eller som opptrer som
sekvele ett år eller mer etter
selvmordforsøket eller egenskaden

Ekskl.: Skader som skyldes:
lovlig inngriping (E970-E978)
krigshandlinger (E990-E999)

Slagsmål og voldtekt
E960
E960.0 Ubevæpnet slagsmål
Ekskl.: Dra R og skade ved:
vapen (E965, £966, E969)
kvelning (E963)
drukning (E964)
E960.1 Voldtekt
E961

Etsende eller kaustiske stoffer unntatt
forgiftning
Ekskl.: Brannskade på grunn av varm

vanke (E968)
Kjemisk forbrenning etter

svelging av etsende stoff

(E962)
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Forgiftning
E962
E962.0 Medikamenter
E962.1 Andre faste og flytende stoffer
E962.2 Andre gasser og damper
E962.9 Uspesifisert forgiftning
E963

Hengning og kvelning

E964

Drukning

E974

Med skjende og stikkende redskap

E975

På annen spesifisert måte

E976

Uspesifisert

E977

Seinfølger av skader påfOrt ved lovlig
inngriping
Merk: Denne koden skal brukes for å angi
at seinfølger av de omstendigheter
som klassifiseres til E970-E976 er
årsak til død eller uførhet.
Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter
tilstander som angis som slike
eller som opptrer som sekvele ett
år eller mer etter den ved lovlig
inngriping påfOrte skaden

E978

Henrettelse etter dom

E965
Skytevåpen og eksplosive stoffer
E965.0 Pistol
E965.1 Hagle
E965.2 Jaktgevar
E965.3 Militart skytevåpen
E965.4 Annet og uspesifisert skytevåpen
E965.5 Antipersonell-bombe
E965.6 Bensinbombe
E965.7 Brevbombe
E965.8 Annet spesifisert eksplosivt stoff
E965.9 Uspesifisert eksplosivt stoff
E966Skjende og stikkende redskaper
Barnemishandling
E967
E967.0 Av foreldre
E967.1 Av annen oppgitt person
E967.9 Av uoppgitt person
E968
Annen og uspesifisert framgangsmåte
E968.0 Brann
Ekskl.: Brannskade på grunn av varm
vaske (E968.3)
E968.1 Skubb fra høyt sted
E968.2 Slag med stumpt våpen eller kastet
gjenstand
E968.3 Varm vaske
E968.4 Vanstell av barn eller hjelpeløs person
E968.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E968.9 Uspesifisert framgangsmåte
E969

Seinfølger av skade påført ved vilje av
annen person: Denne koden skal brukes
for å angi at seinfølger av omstendigheter som klassifiseres til E960-E968,
er årsak til død eller uførhet. Disse
seinfølger som selv klassifiseres annet
sted, innbefatter tilstander som angis
som slike eller som opptrer som sekvele
ett år eller mer etter den med vilje
påfOrte skade

SKADER PÅFØRT VED LOVLIG INNGRIP ING
(E970-E978)
Ekskl.: Skader som følge av sivil
motstandskamp eller ulydighet
(E990-E999)
E970

Med skytevåpen

E971

Med eksplosive staffer

E972

Med gass

E973

Med stump gjenstand

SKADE DER DET ER UKLART OM ÅRSAKEN ER ET UHELL
ELLER PAFORT MED HENSIKT (E980-E989)
Merk: Kategoriene i E980-E989 skal
brukes når det opplyses at medisinsk eller annen lovlig undersøkelse ikke har kunnet fastslå
hvorvidt døden skyldtes uhell,
selvmord eller drap. Kategoriene
innbefatter også egenskader, unntatt forgiftning, når det er
ukjent om disse skyldes uhell
eller er gjort med vilje
Forgiftning med faste eller flytende
stoffer
E980.0 Analgetika, antipyretika og
anti reumatika
E980.1 Barbiturater
E980.2 Andre sedativa og hypnotika
E980.3 Ataraxika og andre psykotropemidler
E980.4 Andre spesifiserte medikamenter
E980.5 Uspesifiserte medikamenter
E980.6 Etsende og kaustiske stoffer
E980.7 Kjemiske og farmasøytiske preparater til
bruk i jordbruk og skogbruk unntatt
plantenaring on gjOdningsstoffer
E980.8 Arsen og arsenforbindelser
E980.9 Andre og uspesifiserte faste og flytende
staffer

E980

Forgiftning med husholdningsgass
E981
E981.0 Gass fra rørledning
E981.1 Flytende petroleumsgass i flyttbare
beholdere
E981.8 Annen bruksgass
Forgiftning med annen gass
E982
E982.0 Ekshaust fra motorkjøretøy
E982.1 Annen karbonmonoksyd
E982.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E982.9 Uspesifiserte gasser og damper
Hengning og kvelning
E983
E983.0 Hengning
E983.1 Kvelning med plastpose
E983.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E983.9 Uspesifisert framgangsmåte

E984

Drukning

Skytevåpen og eksplosive staffer
E985
E985.0 Pistol
E985.1 Hagle
E985.2 Jaktgevær
E985.3 Militært skytevåpen
E985.4 Annet og uspesifisert skytevåpen
E985.5 Eksplosive stoffer
E986

Skjærende og stikkende redskaper

E987
E987.0
E987.1
E987.2
E987.9

Fall/utsprang/skubb fra høyt sted
Fra bolig
Fra annen konstruksjon
Fra sted i naturen
I.n.a.

E988
På annen og uspesifisert måte
E988.0 Ved å kaste eller legge seg foran
gjenstand i bevegelse
E988.1 Brann
E988.2 Skoldning
E988.3 Forfrysning
E988.4 Elektrisk støt
E988.5 Ulykke med motorkjøretøy
E988.6 Nedstyrtning med luftfartøy
E988.7 Kaustiske staffer unntatt forgiftning
E988.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E988.9 Uspesifisert framgangsmåte
E989Seinfølger av skader der det er uklart om
årsaken er et uhell eller påfort med
hensikt
Merk: Denne koden skal brukes for å angi
at seinfølger av de omstendigheter
som kan klassifiseres til
E980-E988 er årsak til død eller
uførhet. Disse seinfølgene som
selv klassifiseres annet sted,
innbefatter tilstander som angis
som slike, eller som opptrer som
et sekvele ett år eller mer etter
skaden, der det er uklart om årsaken er et uhell eller påfort
med hensikt

SKADER SOM FOLGE AV KRIGSHANDLINGER
(E990-E999)
Ekskl.: Ulykker under trening av militært
personell, fabrikasjon av militært materiell og militær transport med mindre de er en folge
av fientlig aktivitet
Skade som følge av brann
E990
E990.0 Fra bensinbombe
E990.9 Fra andre og uspesifiserte kilder
Skade som følge av prosjektiler og
splinter
E991.0 Gummikuler (gevær)
E991.1 Pellets (gevær)
E991.2 Andre kuler
E991.3 Antipersonell-bombe (splintbombe)
E991.9 Andre og uspesifiserte splinter
E991

E992

Skade som følge av sjøforsvarsvåpen

E993

Skade som følge av annen type eksplosjon

E994

Skade som følge av ødeleggelse av
luftfartoy

E995

Skade som folge av annen og uspesifisert
konvensjonell krigføring

E996

Skade som folge av kjernefysiske våpen

E997

Skade som følge av annen ukonvensjonell
krigføring
Lasere
Biologisk krigføring
Gass og andre kjemiske våpen
Annet
I.n.a.

E997.0
E997.1
E997.2
E997.8
E997.9
E998

Skade som skyldes krigshandlinger som
foregår etter opphør av fiendtlighetene

E999

Seinfølger av skade som skyldes
krigshandlinger
Merk: Denne koden skal brukes for å angi
at seinfølger av de omstendigheter
som kan klassifiseres til
E990-E998, er årsak til død eller
uførhet. Disse seinfølger som
selv klassifiseres annet sted,
innbefatter tilstander som angis som slike eller som opptrer
som sekvele ett år eller
mer etter skaden som var en folge
av krigshandlinger
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XIX. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR KONTAKTER MED
HELSETJENESTEN OG FAKTORER
SOM KAN PÅVIRKE HELSETILSTANDEN
Denne V-klassifikasjon er utarbeidet for
tilfeller der tilstanden verken er sykdom
eller skade som kan klassifiseres til
kategoriene 001-999, eller til E-koden,
men likevel Ønskes registrert som "diagnose" eller "problem". Dette kan vanligvis skje på to måter:
a.
Når en person, som ikke er syk, kontakter helsetjenesten av spesielle
grunner, f.eks. for A donere et organ
eller vev, for å få profylaktisk
vaksinasjon eller for å diskutere et
problem som ikke selv er sykdom eller
skade. Dette vil sjelden forekomme
blant sykhusinnlagte, men vil være
relativt hyppig poliklinisk i
sykehuset og i den primære helsetjenesten. I slike tilfelle kan man
anvende V-koden for å registrere
enkelt-årsaken til kontakt med helsetjenesten.
b.
Nar et problem er til stede, som virker inn på personens helsetilstand
uten selv å være noen sykdom eller
skade. Slike faktorer kan finnes ved
befolkningsundersøkelser når en person for øyeblikket ikke er syk, eller
man ønsker å registrere en tilleggsfaktor som kan være av betydning,
når personen skal behandles for en
eventuell sykdom eller skade. I
slike tilfelle kan V-koden brukes som
tilleggskode, men ikke som eneste
kode for hovedårsaken til kontakten.
Eksempler på dette er en personlig
sykehistorie om tidligere spesielle
sykdommer, eller eventuelt opplysning
om at vedkommende har en kunstig,
fungerende hjerteklaff

iERSONER UTSATT FOR HELSERISIKO I FORBINDELSE
MED SMITTSOMME SYKDOMMER (V01 - V07)
Ekskl.: Tidligere infeksiøse eller
parasittre sykdommer i familien
(V18.8) eller personlig (V12.0)
Kontakt med eller eksponert for
smittsomme sykdommer
V 01.0 Kolera
Tilstander i 001
V 01.1 Tuberkulose
Tilstander i 010-018
V 01.2 Poliomyelitt
Tilstander i 045
V 01.3 Kopper
Tilstander i 050
V 01.4 Rubella
Tilstander i 056
V 01.5 Rabies
Tilstander i 071
V 01.6 Kjønnssykdommer
Tilstander i 090-099
V 01.7 Andre virussykdommer
Tilstander i 045-078, unntatt de som er
nevnt ovenfor
V 01.8 Andre smittsomme sykdommer
Tilstander i 001-136, unntatt de som er
nevnt ovenfor
V 01.9 Uspesifisert

V 01

Bærer eller mistPnkt bærer av infeksiøs
sykdom
V 02.0 Kolera
V 02.1 Tyfoidfeber

7
V 02.2 Ambiasis
V 02.3 Andre infeksiose mikroorganismer i
mage-tarm kanalen
V 02.4 Difteri
V 02.5 Andre spesifiserte bakterielle sykdommer
V 02.6 Virushepatitt
V 02.7 GonorG
V 02.8 Andre kjønnssykdommer
V 02.9 Andre spesifiserte infeksiøse organismer
V 03

Behov for profylaktisk vaksinasjon og
inokulasjon not bakteriell sykdom
Ekskl.: Vaksinasjon som ikke utføres
pga.:
kontraindikasjoner (V 64.0)
kombinerte vaksiner (V 06)

V 03.0 Kolera V 03.1 Tyfoid-paratyfoid [TAB]
V 03.2 Tuberkulose [BCG]
V 03.3 Pest
V 03.4 Tularemi
V 03.5 Difteri
V 03.6 Kikhoste
V 03.7 Stivkrampe toksoid
V 03.8 Andre spesifiserte vaksinasjoner mot den
enkelte bakterielle sykdom
V 03.9 Uspesifisert
Behov for profylaktisk vaksinasjon og
inokulasjon mot visse virussykdommer
Ekskl.: Kombinerte vaksiner (V 06)
V 04.0 Poliomyelitt
V 04.1 Kopper
V 04.2 Meslinger
V 04.3 Rubella
V 04.4 Gulfeber
V 04.5 Rabies
V 04.6 Kusma
V 04.7 Vanlig forkjølelse
V 04.8 Influensa

V 04

Behov for andre profylaktiske
vaksinasjoner og inokulasjoner mot
enkeltsykdommer
Ekskl.: Vaksiner mot kombinasjoner av
sykdommer (V 06)
05.0 Artropod-overfort virusencefalitt
05.1 Annen artropod-overfort virussykdom
05.2 Leishmaniasis
05.8 Annen spesifisert sykdom
05.9 Uspesifisert

V 05

V
V
V
V
V

V 06

Behov for profylaktisk vaksinasjon og
inokulasjon ved kombinasjoner av syk-

dommer
V 06.0 Kolera og tyfoid-paratyfoid [Kolera +

TAB]
V 06.1 Difteri-tetanus-kikhoste [DTP]
V 06.2 Difteri-tetanus-kikhoste og tyfoidparatyfoid [DTP + TAB]
V 06.3 Difteri-tetanus-kikhoste og poliomyelitt
fDTP + Polio]
V 06.4 Meslinger-kusma-rubella [MKR]
V 06.8 Andre kombinasjoner
V 06.9 Uspesifiserte kombinerte vaksiner
V 07

Behov for isolering og andre profylak-

tiske tiltak
V 07.0 Isolering

V
V

V 02

V
V

Innleggelse for å beskytte individet
mot sine omgivelser eller for isolering
av individ etter kontakt med infeksios
sykdom
07.1 Desensibilisering mot allergener
07.2 Profylaktisk immunterapi
Ekskl.: Vedlikeholdt kjemoterapi etter
sykdom (V 58.1)
07.8 Andre spesifiserte profylaktiske tiltak
07.9 Uspesifisert
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PERSONER MED POTENSIELL HELSERISIKO
FORBINDELSE MED PERSONLIG
ELLER FAMILIENS SYKEHISTORIE (V 10 - V 19)
Ekskl.: Pleie etter sykdom og oppfølging
(V 51 - V 58)
Når muligheten for at fosteret
blir påvirket, er grunnen
til observasjon eller handling
under svangerskapet (655)

V 10

Personlig sykehistorie om ondartet
svulst
V 10.0 Magetarmkanalen
Tilstander i 140-159
V 10.1 Trakea, bronkier og lunge
Tilstander i 162
V 10.2 Andre respiratoriske og intratorakale
organer
Tilstander i 160, 161, 163-165
V 10.3 Bryst
Tilstander i 174-175
V 10.4 Kjønnsorganene
Tilstander i 179-187
V 10.5 Urinorganene
Tilstander i 188, 189
V 10.6 Leukemi
Tilstander i 204-208, i remisjon
V 10.7 Andre svulster i lymfe og bloddannende
organer
Tilstander i 200-203, i remisjon
V 10.8 Annet
V 10.9 Uspesifisert
V 11

Personlig sykehistorie om mentale
forstyrrelser

V 12

Personlig sykehistorie om bestemte andre
sykdommer
V 12.0 Infeksiøse og parasittere sykdommer
V 12.1 Underernæring
V 12.2 Endokrine, metabolske og immunitetsforforstyrrelser
Ekskl.: Opplysninger om allergi (V 14, V
15.0)
V 12.3 Sykdommer i blod og bloddannende organer
V 12.4 Sykdommer i nervesystemet og
sanseorganene
V 12.5 Sykdommer i hjerte-karsystemet
Ekskl.: Gamle hjerteinfarkter (412)
Postinfarktsyndromet (411)
V 12.6 Sykdommer i åndedrettsorganene
V 12.7 Sykdommer i fordøyelsesorganene
V 13

Personlig sykehistorie om andre
sykdommer
V 13.0 Sykdommer i urinorganene
V 13.1 Trofoblastsykdommer
Ekskl.: Supervisjon under aktuelt
svangerskap (V 23.1)
V 13.2 Andre sykdommer i kjønnsorganene og
obstetriske sedommer
Ekskl.: Overvaking av svangerskap hos
kvinne med større obstetrisk
sykehistorie (V 23)
V 13.3 Sykdommer i hud og underhudsvev
V 13.4 Artritt
V 13.5 Andre muskuloskeletale sykdommer
V 13.6 Medfødte misdannelser
V 13.7 Perinatale problemer
V 13.8 Annet
V 13.9 Uspesifisert
V 14
V
V
V
V

14.0
14.1
14.2
14.3

Personlig sykehistorie om allergi overfor
legemidler
Penicillin
Andre antibiotika
Sulfonamider
Andre anti-infektiva

V 14.4 Anestetika
V 14.5 Narkotika
V 14.6 Analgetika
V 14.7 Serum eller vaksiner
V 14.8 Annet
V 14.9 Uspesifisert
Annen personlig sykehistorie om helserisiko
V 15.0 Allergi, overfor annet enn legemidler
V 15.1 Kirurgiske inngrep på hjertet og de store
kar
Ekskl.: Erstatning med transplantat eller
annet (V 42, V 43)
V 15.2 Kirurgiske inngrep på andre større
organer
Ekskl.: Erstatning med transplantat eller
annet (V42, V 43)
V 15.3 Stråling
Tidligere utsatt for terapeutisk eller
annen ioniserende bestråling
V 15.4 Psykisk traume
Ekskl.: Opplysninger om tilstander i 290316 (V 11)
V 15.5 Skader
V 15.6 Forgiftninger
V 15.7 Kontraseptive midler
Ekskl.: Aktuelt opplegg for prevensjon
(V 25)
Tilfeldig funn av intrauterint
kontraseptivt middel (V 45.5)
V 15.8 Annet
V 15.9 Uspesifisert

V 15

Opplysning om ondartet svulst i familien
V 16
V 16.0 Gastrointestinal tractus
Tilstand i 140-159
V 16.1 Trakea, bronkier og lunge
Tilstand i 162
V 16.2 Andre respiratoriske og intratorakale
organer
Tilstand i 160, 161, 163-165

V 16.3 Bryst
Tilstand i 174
V 16.4 Kjønnsorganene
Tilstand 179-187
V 16.5 Urinorganene
Tilstand i 189
V 16.6 Leukemi
Tilstand i 204 - 208
V 16.7 Andre svulster i lymfe og bloddannende
organer
Tilstand i 200 - 203
V 16.8 Annet
V 16.9 Uspesifisert
Opplysninger om visse kroniske invalidiserende sykdommer i familien
17.0 Psykiatriske tilstander
17.1 Hjerneslag
17.2 Andre nevrologiske sykdommer
17.3 Ischemisk hjertesykdom
17.4 Andre kardiovaskulære sykdommer
17.5 Astma
17.6 Andre kroniske sykdommer i
åndedrettsorganene
17.7 Artritt
17.8 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet

V 17
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V 18
V 18.0
V 18.1
V
V
V
V

18.2
18.3
18.4
18.5

Opplysninger om andre spesifikke
tilstander i familien
Diabetes mellitus
Andre indresekretoriske- og stoffskiftesykdommer
Anemi
Andre blodsykdommer
Mental retardasjon
Fordøyelsessykdommer
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V 18.6
V 18.7
V 18.8
V 19
V 19.0
V 19.1
V 19.2
V 19.3
V 19.4
V 19.5
V 19.6
V 19.7
V 19.8

Nyre sykdommer
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene
Infeksiøse sykdommer
Opplysninger om andre tilstander i
familien
Blindhet eller synstap
Andre øyesykdommer
Døvhet eller hørselstap
Andre øresykdommer
Hudsykdommer
Medfødte misdannelser
Allergiske tilstander
Konsanguinitet/beslektethet
Annet

PERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN I
FORBINDELSE MED FØDSEL
ELLER UTVIKLING (V 20 - V 28)
V 20
V 20.0
V 20.1
V 20.2

Helseovervåking av spedbarn og barn
Hittebarn
Andre friske spedbarn som får omsorg
Rutinemessig barnekontroll
Ekskl.: Spesiell screening for
utviklingshandikap (V 79.3)

V 21
V 21.0
V 21.1
V 21.2
V 21.8
V 21.9

Konstitusjonelle utviklingstilstander
Periode med rask vekst hos barnet
Pubertetsalderen
Annen ungdom
Annet
Uspesifisert

V 22

Normalt svangerskap
Ekskl.: Svangerskapsundersøkelse eller
test der svangerskap ikke
bekreftes (V 72.4)
V 22.0 Overvåking av normal førstegangsgravid
V 22.1 Overvåking av seinere, normale graviditeter
V 22.2 Tilfeldig graviditet

Overvåking av høy-risikograviditeter
V 23
V 23.0 Graviditet med opplysning om infertilitet
V 23.1 Graviditet med opplysning om trofoblastsykdom
V 23.2 Graviditet med opplysning om aborter
Ekskl.: Behandling for habituell abort
under graviditet (646.3)
Habituelle aborter hos
ikke-gravid (629.9)
V 23.3 Graviditet med opplysning om flere enn 2
fostre
Ekskl.: Behandling under fødselen
(659.4)
Hos ikke-gravid (V 61.5)
V 23.4 Graviditet med opplysning om tidligere
obstetriske problemer
V 23.5 Graviditet med opplysning om andre
vansker i forbindelse med fødsel
V 23.8 Andre høy-risikograviditeter
V 23.9 Uspesifiserte høy-risikograviditeter
V 24
Barselpleie og undersøkelse
V 24.0 Umiddelbart etter forløsning
V 24.1 Diegivende mor
V 24.2 Rutinemessig postpartum .oppfølging
Prevensjonstiltak
V 25
V 25.0 Generell rådgivning
V 25.1 Innsetting av intrauterine kontraseptive
midler
V 25.2 Sterilisering
V 25.3 Regulering av menstruasjon
V 25.4 Kontroll av tidligere foreskrevne
kontraseptive metoder
Ekskl.: Tilfeldig funnet intrauterint
antikonsepsjonsmiddel (V45.5)

V 25.8
V 25.9

Annet
Uspesifisert

V 26
V 26.0

Graviditetsfremmende (prokreative) tilt4
Tuboplastikk eller vasoplastikk etter
tidligere sterilisering
Kunstig inseminasjon
Undersøkelse og testing av kjønnsorgav r
og -celler
Genetisk rådgivning
Generell rådgivning
Annet
Uspesifisert

V 26.1
V 26.2
V 26.3
V 26.4
V 26.8
V 26.9
V 27

V 27.0
V 27.1
V 27.2
Y 27.3
V 27.4
V 27.5
V 27.6
V 27.7
V 27.9
V 28
V 28.0
V 28.1
V 28.2
Y 28.3
V 28.4
V 28.5
V 28.8
V 28.9

,

Resultat av forløsning
Merk: Denne koden anvendes for
registrering av resultatet av forlosningen i morens journal
Levendefødt barn
Dødfødt barn
Tvillinger, begge levendefødte
Tvillinger, en levendefødt og en dodføt
Tvillinger, begge dødfødte
Andre flerfødsler, alle levendefødte
Andre flerfødsler, noen levendefødte
Andre flerfødsler, alle dødfødte
Uspesifisert
Antenatal screening
Ekskl.: Rutinemessig antenatal pleie (\,
22 - V 23)
For kromosomanomalier ved amniocentese
For forhøyet alfafotoproteinspeil i
amnionvwsken
Annen screening basert på amniocentese
For misdannelser med anvendelse av
ultralydundersøkelse
For fotal veksthemming med anvendelse
ultralyd undersøkelse
For isoimmunisering
Annet
Uspesifisert
FRISKE LEVENDEFØDTE BARN ETTER ANTALL
(V 30 - V 39)
Merk: Disse kodene anvendes for kodinç ar
levende friske barn, som allikevEl
forbruker helsetjenester. Følge
tilleggssiffer kan anvendes for

kategoriene V 30 - V 39
0 Født på sykehus
1 Født for innleggelse på syk
2 Født utenfor sykehus, ikke

i;

innlagt

V 30
V 31

Enkeltfødsel
Tvilling, andre tvilling

levendefødt

dødfødt

V 32

Tvilling, andre tvilling

V 33

Tvilling, uspesifisert

V 34

N-ling, øvrige levendefødte (N=3,4,5,. )

V 35

N-ling, øvrige dødfødte (N=3,4,5,..)

V 36

N-ling, noen dødfødte (N=3,4,5,..)

V 37

N-ling (N=3,4,5,..), uspesifisert

V 39

Uspesifisert
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PERSONER MED TILSTAND SOM PAVIRKER DERES
HELSE (V 40 - V 49)
Merk: Disse kategorier anvendes når de
følgende tilstander er registrert
som "diagnose" eller "problem"
V 40
Mentale problemer og atferdsproblemer
V 40.0 Problemer med å lære
V 40.1 Problemer med å kommunisere (inkluderer
taleevne)
V 40.2 Andre mentale problemer
V 40.3 Andre atferdsproblemer
V 40.9 Uspesifiserte mentale og atferdsproblemer
V 41

Problemer med sansene og andre spesielle
funksjoner
V 41.0 Problemer med synet
V 41.1 Andre problemer med øynene
V 41.2 Problemer med horselen
V 41.3 Andre problemer med orene
V 41.4 Problemer med stemmen
V 41.5 Problemer med lukt og smak
V 41.6 Problemer med svelging og tygging
V 41.7 Problemer med kjønnsfunksjonen
Ekskl.: Ekteskapelige problemer (V 61.1)
Psykoseksuelle forstyrrelser
(302)
V 41.8 Andre problemer med spesielle funksjoner
V 41.9 Uspesifisert
V 42

Organer eller vev erstattet med
transplantat

V 42.0 Ryre
V 42.1 Hjerte
V 42.2 Hjerteklaffer
V 42.3 Hud
V 42.4 Knokkel
V 42.5 Hornhinne
V 42.6 Lunge
V 42.7 Lever
V 42.8 Andre spesifiserte organer eller vev
V 42.9 Uspesifisert
Organer eller vev erstattet på annen
måte
Ekskl.: Kardial pacemaker (V 45.0)
Nyredialyse status (V 45.1)
V 43.0 øyeeple
V 43.1 Linse
V 43.2 Hjerte
V 43.3 Hjerteklaffer
V 43.4 Blodårer
V 43.5 Urinblære
V 43.6 Ledd
V 43.7 Ekstremitet
V 43.8 Annet
V 43

V 44

Tilstand (status) med kunstig åpning
Ekskl.: Kunstige åpninger som trenger
pass eller tilsyn (V 55)
V 44.0 Trakeostomi
V 44.1 Gastrostomi
V 44.2 Ileostomi
V 44.3 Kolostomi
V 44.4 Andre kunstige åpninger i
gastrointestinal tractus
V 44.5 Cystostomi
V 44.6 Andre kunstige åpninger til urinveiene
V 44.7 Kunstig vagina
V 44.8 Annet
V 44.9 Uspesifisert
V 45

Andre postoperative tilstander
Ekskl.: Oppfølging eller etterbehandling
(V 51 - V 58)
Ved dårlig funksjon eller andre
komplikasjoner - kod tilstanden

V 45.0 Kardial pacemaker in situ
Ekskl.: Innleggelse for tilpassing
(V 53.3)
Dårlig funksjon (996.0)
V 45.1 Nyredialyse status
Ekskl.: Innleggelse for dialyse (V 56.0)
V 45.2 Drenering av cerebrospinalvæske
Ekskl.: Dårlig funksjon (996.2)
V 45.3 Intestinal bypass eller anastomose
status
V 45.4 Artrodese status
V 45.5 Innlagt intrauterint, kontraseptivt
middel
Ekskl.: Kontroll, gjeninnsettelse eller
fjernelse (V 25.4)
Komplikasjoner pga. gjenstanden
(996.3)
Innsettelse (V 25.1)
V 45.6 Tilstand etter operasjon av øye og øyets
omgivelser
Ekskl.: Kunstig:
øye (V 43.0)
linse (V 43.1)
V 45.8 Annet
Ekskl.: Kunstig hjerteklaff (V 43.3)
Karprotese (V 43.4)
Annen avhengighet av maskiner
V 46
V 46.0 Sug
V 46.1 Respirator
V 46.2 Andre maskiner
V 46.9 Uspesifisert
Andre problemer med indre organer
V 47
V 47.0 Mangler ved indre organer
V 47.1 Mekaniske og motoriske problemer i indre
organer
V 47.2 Andre kardio-respiratoriske problemer
V 47.3 Andre fordøyelsesproblemer
V 47.4 Andre problemer med urinorganene
V 47.5 Andre problemer med kjønnsorganene
V 47.9 Uspesifisert
Problemer med hodet, nakken og truncus
V 48
V 48.0 Mangler i forbindelse med hodet
V 48.1 Mangler i forbindelse med nakken og
truncus
V 48.2 Problemer med bevegelse av hodet
V 48.3 Problemer med bevegelse av nakken og
truncus
V 48.4 Sensoriske problemer i forbindelse med

hodet
V 48.5 Sensoriske problemer i forbindelse med
nakken og truncus
V 48.6 Deformitet av hodet
V 48.7 Deformitet av nakken og truncus
V 48.8 Andre problemer med hode, nakke og
truncus
V 48.9 Uspesifisert
Problemer med lemmene og andre problemer
V 49
V 49.0 Mangler i forbindelse med ekstremitetene
V 49.1 Problemer med bevegelse av ekstremitetene
V 49.3 Sensoriske problemer i forbindelse med
ekstremitetene

V 49.4 Deformiteter av ekstremitetene
V 49.5 Andre problemer med ekstremitetene
V 49.8 Andre spesifiserte problemer som påvirker
helsetilstanden

V 49.9 Uspesifisert
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PERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN FOR
SPESIELLE
BEHANDLINGSOPPLEGG OG ETTERBEHANDLING
(V 50 - V 59)
Merk: Katepriene V 51 - V 58 anvendes
for a angi grunnen for omsorg og
pleie av pasienter som har vært
behandlet for sykdom eller skade,
som ikke lenger er til stede, men
som følges opp medisinsk som ledd i
behandling eller påvisning av resttilstander. Eller de får behandling for rest-tilstander for derved
å sikre at det ikke kommer tilbakefall.
Disse kodene kan brukes alternativt
eller i tillegg til koden for den
aktuelle sykdom (001-999) som er
den som skal brukes ved koding av
hovedårsak
Elektiv kirurgi med andre formal enn å
bedre helsetilstanden
V 50.0 Transplantering av hår
V 50.1 Annen plastisk kirurgi for skjemmende
kosmetisk utseende
Ekskl.: Plastisk kirurgi etter tilhelet
skade eller operasjon
(V 51)
V 50.2 Rutinemessig eller rituell omskjæring
V 50.3 Hullsetting i ørene
V 50.8 Annet
V 50.9 Uspesifisert
V 50

V 51

Etterbehandling som krever plastisk
kirurgi
Ekskl.: Kosmetisk plastisk kirurgi
(V 50.1)
Plastisk kirurgi ved aktuell
skade kodes til tilstand

Tilpassing eller korreksjon av proteser
V 52
V 52.0 Kunstig overekstremitet (del eller hele)
V 52.1 Kunstig underekstremitet (del eller
hele)
V 52.2 Kunstig øye
V 52.3 Tannprotese
V 52.4 Brystprotese
Ekskl.: Bryst implantat (V 50.1)
V 52.8 Andre spesifiserte proteser
V 52.9 Uspesifisert
Tilpassing eller korreksjon av andre
hjelpemidler
V 53.0 Hjelpemidler for nervesystemet og de
spesielle sanseorganene
V 53.1 Briller og kontaktlinser
V 53.2 Høreapparat
V 53.3 Pacemaker
V 53.4 Hjelpemidler for tannregulering
V 53.5 Hjelpemidler for ileostomi og annet
utstyr for tarm
V 53.6 Hjelpemidler for urinveiene
V 53.7 Ortopediske hjelpemidler
V 53.8 Rullestol
V 53.9 Annet og uspesifisert

V 53

Annen ortopedisk etterbehandling
V 54
V 54.0 Etterbehandling med fjernelse av plater
og innvendig fikseringsutstyr
Ekskl.: Dårlig funksjon av interne
ortopediske innretninger
(996.4)
Fjernelse av ytre
strekkanordninger (V 54.8)
Andre komplikasjoner av
ikke-mekanisk natur
(996.6, 996.7)

V 54.8 Annen ortopedisk etterbehandling
V 54.9 Uspesifisert
Ettersyn med kunstige åpninger
Ekskl.: Bare status, uten behov for stell
(V 44)
Komplikasjoner av eksternt stoma
(519.0, 569.6, 997.4, 997.5)
V 55.0 Trakeostomi
V 55.1 Gastrostomi
Ileostomi
V 55.2
V 55.3 Kolostomi
V 55.4 Andre kunstige åpninger (stoma) til
fordøyelseskanalen
V 55.5 Cystostomi
V 55.6 Andre kunstige åpninger (stoma) til
urinveiene
V 55.7 Kunstig vagina
V 55.8 Andre spesifiserte
V 55.9 Uspesifisert

V 55

Etterbehandling med intermitterende
dialyse
V 56.0 Extrakorporal dialyse
Ekskl.: Dialyse status (V 45.1)
V 56.8 Annen form for dialyse
V 56

Rehabiliterende behandling
V 57
V 57.0 Pusteøvelser
V 57.1 Annen fysikalsk behandling
V 57.2 Arbeidsterapi og attføringsøvelser
V 57.3 Taleovelser
V 57.4 Ortopediske øvelser
V 57.8 Annet
V 57.9 Uspesifisert
Annen og uspesifisert etterbehandling
V 58
V 58.0 Radiologisk etterbehandling
V 58.1 Vedlikeholdsbehandling med
kjemoterapeutika
Ekskl.: Profylaktisk kjemoterapi mot
sedom som aldri er blitt
pavist (V 03 - V 07)
V 58.2 Blodtransfusjon, uten rapportert
diagnose
V 58.3 Skifting av bandasjer og
ettersyn/fjernelse av suturer
V 58.4 Annen etterbehandling etter operasjon
Ekskl.: Ettersyn med kunstig apning
(V 55)
Ortopedisk etterbehandling
(V 54)
V 58.5 Ortodontisk etterbehandling

V 58.8 Annet
V 58.9 Uspesifisert
V 59
V
V
V
V
V
V
V
V

59.0
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.8
59.9

Givere av blod, vev, organer
Ekskl.: Undersøkelse av potensielle
givere (V 70.8)
Blod
Hud
Bein
Beinmarg
Ryre
Hornhinne
Andre spesifiserte organer eller vev
Uspesifisert

VERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN AV ANDRE
GRUNNER (V 60 - V 68)
V
V
V
V
V
V

60
60.0
60.1
60.2
60.3
60.4

Bolig, husholdning og økonomiske forhold
Mangler bolig
Uhensiktsmessig bolig
Fattigdomsproblemer
Enslige
Andre husstandsmedlemmer ute av stand til
å yte hjelp eller pleie
Ekskl.: Ferieavløsning (V 60.5)
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V
V
V
V

60.5 Ferieavløsning
60.6 Personer som bor i institusjon
60.8 Annet
60.9 Uspesifisert

V 61
Andre familieforhold
V 61.0 Splittelse i familien

V 61.1 Ekteskapelige konflikter ellers
Ekskl.: Forhold som skyldes:
psykoseksuelle forstyrrelser
(302)
seksualfunksjonen (V 41.7)
V 61.2 Foreldre-barn problemer
Ekskl.: Virkningen av barnemishandling
(995.5)
V 61.3 Problemer med gamle foreldre eller
svigerforeldre
V 61.4 Helseproblemer i familien
V 61.5 Flerfødsler
V 61.6 Illegitimt svangerskap
V 61.7 Andre uønskede svangerskap
V 61.8 Annet
V 61.9 Uspesifisert

V 65.4 Annen rådgivning som ikke er klassifisert
annet sted
Ekskl.: Genetisk rådgivning (V 26.3)
Rådgivning angående:
prevensjon (V 25.0)
familieforøkelse (V 26.4)
V 65.5 Person som er engstelig for sykdom uten
at noen diagnose kan stilles
V 65.8 Annet
Ekskl.: Spesifiserte symptomer
V 65.9 Uspesifisert
V 66
V 66.0
V 66.1
V 66.2
V 66.3
V 66.4
V 66.5
V 66.6
V 66.9
V 67

V 62

Andre psykososiale forhold
Ekskl.: Tidligere psykiske traumer
(V 15.4)
V 62.0 Arbeidsløshet
Ekskl.: Når hovedproblemet er
utilstrekkelige materielle
ressurser (V 60.2)
V 62.1 Uheldig virkning av arbeidsmiljøet
V 62.2 Andre yrkesmessige forhold eller
tilpasningsvansker
V 62.3 Utdannelsesmessige problemer
V 62.4 Sosial mistilpasning
V 62.5 Rettslige forhold
V 62.6 Behandlingsnektelse av religiose eller
samvittighetsgrunner
V 62.8 Andre forhold, ikke klassifisert annet
sted
V 62.9 Uspesifisert
V 63

Personer som har vansker med 3 få
medisinsk hjelp og pleie
V 63.0 Bolig langt fra sykehus og annen
helsetjeneste
V 63.1 Medisinsk hjemmehjelp ikke tilgjengelig
Ekskl.: Ingen andre husstandsmedlemmer
istand til å yte hjelp
eller pleie (V 60.4)
V 63.2 Person som venter pS innleggelse
helseinstitusjon
V 63.8 Annet
V 63.9 Uspesifisert
V 64

Personer som kontaktet helsetjenesten for
ytelser som ikke er utfort
V 64.0 Vaksinasjoner som ikke er utført pga.
kontraindikasjoner
V 64.1 Kirurgisk eller annen behandling som ikke
er utført pga. kontraindikasjoner
V 64.2 Kirurgisk eller annen behandling som ikke
er utført i påvente av at pasienten
bestemmer seg
V 64.3 Annet
V65
V 65.0
V 65.1

V 65.2
V 65.3

Andre personer som søker konsultasjon
uten spesielle klager eller sykdom
Frisk person som følger pasient
Frisk person som søker om råd eller
behandling på vegne av person som ikke
moter fram
Ekskl: Engstelse (normal) pga. sykt
familiemedlem (V 61.4)
Person som simulerer syk
Rådgivning og kontroll av diett og
kosthold

V 67.0
V 67.1
V 67.2
V 67.3
V 67.4
V 67.5
V 67.6
V 67.9
V 68
V 68.0
V 68.1
V 68.2
V 68.8
V 68.9

Rekonvalesens
Etter operasjon
Etter stråleterapi
Etter kjemoterapi
Etter psykoterapi og annen behandling for
mentale forstyrrelser
Etter behandling av brudd
Etter annen behandling
Etter kombinert behandling
Uspesifisert
Etterundersøkelser etter behandling
Ekskl.: Kontroll av tidligere foreskrevet
prevensjon (V 25.4)
Etter operasjon
Etter stråleterapi
Etter kjemoterapi
Etter psykoterapi og annen behandling for
mentale forstyrrelser
Etter behandling av brudd
Etter annen behandling
Etter kombinert behandling
Uspesifisert
Kontakt på grunn av administrative
forhold
Utstedelse av legeerklæring
Ekskl.: Kontakt for generell medisinsk
undersøkelse (V 70)
Fornyelse av resept eller rekvisisjon
Ekskl.: Fornyelse av resept på
prevensjonsmidler (V 25.4)
Henvisning
Annet
Uspesifisert

KONTAKT MED PERSONER UTEN KJENT DIAGNOSE I
FORBINDELSE MED ENKELT- ELLER
MASSEUNDERSØKELSER (V 70 - V 82)

Merk: Uspesifikke, unormale funn som
giOres under disse undersøkelser skal kodes til 790-796
Generell medisinsk undersøkelse
V 70
V 70.0 Generell medisinsk rutineundersøkelse ved
helseinstitusjon

V 70.1 Psykiatrisk undersøkelse, etter anmodning
av myndighetene

V 70.2 Annen og uspesifisert psykiatrisk

undersøkelse
V 70.3 Annen medisinsk undersøkelse av
administrative grunner
Ekskl.: Utstedelse av legeerklæring
(V 68.0)
Undersøkelse for ansettelse
(V 70.5)
V 70.4 Rettsmedisinsk undersøkelse
Ekskl.: Undersøkelser og observasjoner
etter:
ulykke (V 71.3, V 71.4)
overfall (V 71.6)
voldtekt (V 71.5)
V 70.5 Helseundersøkelser av bestemte grupper av
befolkningen
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V 70.6

V 70.7
V 70.8
V 70.9
V 71
V 71.0
V 71.1
V 71.2
V 71.3
V 71.4
V 71.5
V 71.6
V 71.7
V 71.8
V 71.9
V 72

V 72.0
V 72.1
V 72.2
V 72.3
V 72.4

V 72.5

V 72.6
V 72.7

V 72.8
V 72.9
V 73
V 73.0
V 73.1
V 73.2
V 73.3
V 73.4
V 73.5
V 73.6
V 73.8
V 73.9
V 74
V 74.0
V 74.1
V 74.2
V 74.3
V 74.4
V 74.5
V 74.6
V 74.8
V 74.9

Befolkningsundersøkelser
Ekskl.: Masseundersøkelser for spesielle
sykdommer (screening)
(V 73 - V 82)
Undersøkelse for sammenligning eller
kontroll i klinisk forskning
Annet
Uspesifisert
Observasjon og evaluering av suspekte
tilstander
Mentalt
Observasjon for suspekt ondartet svulst
Observasjon for suspekt tuberkulose
Observasjon etter arbeidsulykke
Observasjon etter annen ulykke
Observasjon etter påstått voldtekt
Observasjon etter annen påfort skade
Observasjon for suspekt kardiovaskulær
sykdom
Observasjon for andre spesifiserte
suspekte tilstander
Uspesifisert
Spesielle undersøkelser
Ekskl.: Undersøkelse av definerte
befolkningsgrupper (V 70.5,
V 70.6, V 70.7)
Masse-undersøkelse for spesielle
sykdommer (V 73 - V 82)
Undersøkelse av øyne og syn
Undersøkelse av ører og hørsel
Undersøkelse av tennene
Gynekologisk undersøkelse
Ekskl.: Rutinekontroll ved foreskrevet
prevensjon (V 25.4)
Svangerskapsundersøkelse eller test der
svangerskap ikke påvises
Ekskl.: Svangerskapsundersøkelse med
bekreftelse av graviditet
(V 22.0, V 22.1)
Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert
annet sted
Ekskl.: Undersøkelse for suspekt
tuberkulose (V 71.2) .
Laboratorieundersøkelser
Ekskl.: Undersøkelse for suspekt tilstand
(V 71)
Diagnostiske hud- og
overomfintlighetsprøver
Ekskl.: Diagnostisk hudprøve for
bakteriell sykdom (V 74)
Annen spesifikk undersøkelse
Uspesifisert
Spesielle masseundersøkelser for
virussykdommer (screening)
Poliomyelitt
Kopper
Meslinger
Rode hunder
Gulfeber
Andre artropod- overførte virussykdommer
Trakom
Annet
Uspesifisert
Spesielle masseundersøkelser for
bakterielle sykdommer
Kolera
Lungetuberkulose

Lepra

Difteri
Bakteriell konjunktivitt
Kjønnssykdom
Frambosi
Annet
Uspesifisert

Spesielle masseundersøkelser for andre
infeksiøse sykdommer
V 75.0 Rickettsiasykdommer
V 75.1 Malaria
V 75.2 Leishmaniasis
V 75.3 Trypanosomiasis
V 75.4 Soppsykdom
V 75.5 Schistosomiasis
V 75.6 Filariasis
V 75.7 Ormesykdommer i tarmene
V 75.8 Andre spesifiserte, parasittære
sykdommer
V 75.9 Uspesifisert

V 75

Spesielle masseundersøkelser for
ondartede svulster
V 76.0 Andedrettsorganene
V 76.1 Brystet
V 76.2 Livmorhalsen
Ekskl.: Som del av generell gynekologisk
undersøkelse (V 72.3)
V 76.3 Urinblæren
V 76.4 Andre lokalisasjoner
V 76.8 Andre svulster
V 76.9 Uspesifisert
V 76

Spesielle masseundersøkelser for
endokrine, ernærings-, staffskifte- og immunologiske forstyrrelser
V 77.0 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen
V 77.1 Sukkersyke
V 77.2 Underernæring
V 77.3 Fenylketonuri/Follings sykdom
V 77.4 Galaktosemi
V 77.5 Arthritis urica
V 77.6 Cystisk fibrose
V 77.7 Andre medfødte stoffskifteforstyrrelser
V 77.8 Fedme
V 77.9 Annet og uspesifisert
V 77

Spesielle masseundersøkelser for
sykdommer i blodet og de bloddannende organer
V 78.0 Jernmangelanemi
V 78.1 Andre og uspesifiserte mangelanemier
V 78.2 "Sickle-cell" sykdom eller anlegg
V 78.3 Andre hemoglobinopatier
V 78.8 Annet
V 78.9 Uspesifisert
V 78

Spesielle masseundersøkelser for mentale
forstyrrelser og utviklingsmessige
handikap
V 79.0 Depresjon
V 79.1 Alkoholisme
V 79.2 Mental retardasjon
V 79.3 Utviklingshandikap i tidlig barndom
V 79.8 Annet
V 79.9 Uspesifisert
V 79

Spesielle masseundersøkelser for
nevrologiske, øye- og øresykdommer
V 80.0 Nevrologiske tilstander
V 80.1 Glaukom
V 80

V 80.2 Andre øyesykdommer
Ekskl.: Generell synsundersøkelse
(V 72.0)
V 80.3 øresykdommer
Ekskl.: Generell hørselsundersøkelse
(V 72.1)
Spesielle masseundersøkelser for
kardiovaskulære, respiratoriske
og urogenitale sykdommer
V 81.0 Ischemisk hjertesykdom
V 81.1 Hypertensjon
V 81.2 Andre og uspesifiserte kardiovaskulære
tilstander
V 81
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V 81.3 Kronisk bronkitt og emfysem
V 81.4 Andre og uspesifiserte respiratoriske
tilstander
Ekskl.: Screening for:
svulster i lungene (V 76.0)
lungetuberkulose (V 74.1)
V 81.5 Nyresykdom
V 81.6 Andre og uspesifiserte urogenitale
tilstander
Spesielle masseundersøkelser for andre
tilstander
v 82.0 Hudsykdom
V 82.1 Revmatoid artritt
V 82.2 Andre revmatiske sykdommer
V 82.3 Medfødt hofteleddsluksasjon
V 82.4 Postnatal screening for
kromosomanomalier
V 82.5 Kjemisk forgiftning og annen
forurensning
V 82.6 Multifasisk screening
V 82.8 Annet
V 82.9 Uspesifisert
V 82
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FORKORTET NORDISK DODSARSAKSLISTE
1 Tuberkulose

010-018, 137

2 Andre infeksjonssykdommer

001-009, 020-136, 138, 139

3 Ondartet svulst i spiserdret

150

4 Ondartet svulst i magesekken

151

5 Ondartet svulst i tynn- og tykktarm

152, 153

6 Ondartet svulst i endetarmen

154

7 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen

157

8 Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen

160-165

9 Ondartet svulst i brystkjertelen

174, 175

10 Ondartet svulst i livmorhalsen

180

11 Annen og uspesifisert svulst i livmoren

179, 182

12 Ondartet svulst i eggstokk

183

13 Ondartet svulst i prostata

185

14 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev

200-208

15 Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisa- 140-149, 155, 156, 158, 159, 170-173,
sjoner
181, 184, 186-199
16 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art

210-239

17 Diabetes mellitus

250

18 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer

240-246, 251-279

19 Sykdommer i blodet og de bloddannende organer

280-289

20 Alkoholisk psykose og alkoholisme

291, 303

21 Andre sinnslidelser

290, 292-302, 304-319

22 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene

320-389

23 Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom

390-398

24 Hypertensjonssykdom

401-405

25 Ischemisk hjertesykdom

410-414

26 Andre hjertesykdommer

415-429

27 Karlesjoner 1 sentralnervesystemet

430-438

28 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene
29 Influensa

440-459
487

30 Lungebetennelse

480-486

31 Bronkitt, emfysem og astma

490-493, 496

32 Andre sykdommer i andedrettsorganene

460-478, 494, 495, 500-519

33 Sykdommer i munnhule, spiserdr, magesekk og tolvfingertarm

520-537
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34 Levercirrhose

571

35 Andre sykdommer i forddyelsesorganene

540-570, 572-579

36 Nefritt og nefrose

580-589

37 Nyrebetennelse og stein i nyre og urinleder

590, 592, 594

38 Prostatahyperplasi

600

39 Andre sykdommer i urin- og kjOnnsorganene

591, 593, 595-599

40 Sykdommer i svangerskap, under fddsel og i barselseng

630-676

41 Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev

680-739

42 Medfddte misdannelser

740-759

43 Visse tilstander med begynnelse i den perinatale
perioden

760-779

44 Plutselig dd798
45 Symptomer og ubestemte tilstander

780-797, 799

46 Trafikkulykker med motorkjdretdy

E810-E819

47 Forgiftningsulykker med alkoholer

E860

48 Fall

E880-E888

49 Alle andre ulykker

E800-E807, E820-E858, E861-E879, E890-E949

50 Selvmord

E950-E959

51 Skade der rsaken er uklar

E980-E989

52 Drap og annen voldsom ddE960-E978, E990-E999
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INTERNASJONAL BASISLISTE
01 INFEKSJONSSYKDOMMER 1 FORDØYELSESKANALEN 001-009
010 Kolera

001

011 Tyfoidfeber

002.0

012 Shigellose

004

013 Matforgiftning

003, 005

014 AmObeinfeksjon

006

015 Infeksjonssykdommer i tarmene fremkalt av annen spesifisert
organisme

007, 008

016 Uspesifisert infeksjon I tarmene

009

02 TUBERKULOSE

010-018

020 Lungetuberkulose

011

021 Annen tuberkulose i åndedrettsorganene

010, 012

022 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet
023 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter

013

024 Tuberkulose i knokler og ledd
025 Tuberkulose i urin- og kjOnnsorganer
03 ANDRE BAKTERIESYKDOMMER

014
015
016
020-041

030 Pest

020

031 Brucellose

023

032 Lepra/spedalskhet

030

033 Difteri

032

034 Kikhoste

033

035 Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen

034, 035

036 Meningokokkinfeksjon

036

037 Stivkrampe

037

038 Septikemi

038

04 VIRUSSYKDOMMER

045-079

040 Akutt poliomyelitt

045

041 Kopper

050

042 Meslinger

055

043 ROde hunder

056

044 Gulfeber

060

045 Virusencefalitt overfOrt ved artropoder

062-064

046 Virushepatitt

070

047 Hundegalskap/rabies

071

048 Trakom

076
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05 RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER OVEBFORT VED ARTROPODER
050 Flekktyfus overfOrt ved lus

080-088
080

051 Annen rickettsiasykdom

081-083

052 Malaria

084

053 Leishmaniasis

085

054 Sovesyke

086

06 VENERISKE SYKDOMMER

090-099

060 Syfilis

090-097

061 Gonokokkinfeksjoner

098

07 ANDRE INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER OG SEINFØLGER AV INFEKSIOSE
OG PARASITTÆRE SYKDOMMER

100-139

070 Ikke-syfil ittiskespirochetesykdommer

100-104

071 Soppsykdommer

110-118

072 Schistosomiasis

120

073 Ekinokokksykdom

122

074 Filariose og dracontiasis

125

075 Ancylostomiasis og necatoriasis

126

076 Andre ormesykdommer

121, 123, 124, 127- 9

077 Seinvirkninger av tuberkulose
078 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt

137
138

08 ONDARTET SVULST PA LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET

140-149

09 ONDARTET SVULST I FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN
090 Ondartet svulst i spiserOret

150-159
150

091 Ondartet svulst i magesekken

151

092 Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen

152

093 Ondartet svulst i tykktarmen

153

094 Ondartet svulst i endetarmen, overgangen tykktarm-endetarm og anus

154

095 Ondartet svulst i leveren, spesifisert som primær

155.0

096 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen

157

10 ONDARTET SVULST I ANDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULENS ORGANER

100 Ondartet svulst i strupen
101 Ondartet svulst i luftrOr, bronkier og lunger

160-165

161
162
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11 ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST

170-175

110 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk

170

111 Ondartet fOflekksvulst i huden
112 Annen ondartet svulst i huden
113 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner

172

12 ONDARTET SVULST I URIN- OG KJØNNSORGANENE

173
174
179-189

120 Ondartet svulst i livmorhalsen

180

121 Ondartet svulst i morkaken

181

122 Annen og uspesifisert svulst i livmoren

179, 182

123 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum

183

124 Ondartet svulst i prostata

185

125 Ondartet svulst i testikkel

186

126 Ondartet svulst i urinblæren

188

13 ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON
130 Ondartet svulst i hjernen

190-199
191

14 ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLODDANNENDE VEV
140 Hodgkins sykdom
141 Leukemi

200-208
201
204-208

15 GODARTEDE SVULSTER

210-229

150 Godartet svulst i huden

216

151 Godartet svulst i bryst

217

152 Godartet svulst i livmoren

218, 219

153 Godartet svulst i eggstokken

220

154 Godartet svulst i nyren og andre urinorganer

223

155 Godartet svulst i hjernen og nervesystemet ellers

225

156 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen

226

16 CARCINOMA IN SITU

230-234

17 ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER

235-239

18 INDRESEKRETORISKE- OG
SYSTEMET

STOFFSKIFTESYKDOMMER; FORSTYRRELSER I IMMUN-

240-259, 270-279

180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen

240-246

181 Diabetes mellitus

250

182 Hyperlipoproteinemi

272.0, 272.1

183 Adipositas

278.0

240
19 KOSTMANGELSYKDOMMER

260-269

190 Kwashiorkor

260

191 Kostmangelmarasme

261

192 Annen protein-kalori feilernæring

262, 263

193 Vitaminmangel

264-269

20 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER
200 Anemier
21 SINNSLIDELSER

280-289
280-285
290-319

210 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander

290

211 Schizofrene psykoser

295

212 Affektive psykoser

296

213 Andre psykoser

291-294, 297-299

214 Nevroser og personlighetsforstyrrelser

300, 301

215 Avhengighet av alkohol

303

216 Avhengighet av stoff eller medikamenter

304

217 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner

306

218 Psykisk utviklingshemming

317-319

22 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET

320-359

220 Meningitt

320-322

221 Parkinsons syndrom

332

222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet
223 Multippel sklerose
224 Cerebral parese og andre paralyttiske syndromer
225 Epilepsi

330-331, 333-336
340
343, 344
345

23 SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER
230 GrOnn star
231 Grå stær
232 Blindhet og svaksyn
233 Konjunktivitt
234 Sykdommer i tåreorganene
235 Skjeling og andre forstyrrelser av de binokulære Oyebevegelser

360-379
365
366
369
372.0-372.3
375
378

24 SYKDOMMER I ORE OG PROCESSUS MASTOIDEUS

380-389

240 Mellomtrebetennelse og mastoiditt

381-383

241 TunghOrthet

389
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25 REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTESYKDOM

390-398

250 Akutt reumatisk feber

390-392

251 Kronisk reumatisk hjertesykdom

393-398

26 HYPERTENSJONSSYKDOM
260 Hypertensiv hjertesykdom
27 ISCHEMISK HJERTESYKDOM
270 Akutt myokardinfarkt
28 SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET OG ANNEN HJERTESYKDOM

401-405
402, 404
410-414
410
415-429

280 Lungeemboli

415.1

281 Hjertearytmier

427

29 CEREBROVASKULÆRE SYKDOMMER

430-438

290 SubarachnoidalblOdning

430

291 HjerneblOdning og annen intrakraniell blOdning

431, 432

292 Hjerneinfarkt

433, 434

293 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet

436

294 Cerebral aterosklerose

437.0

30 ANDRE SYKDOMMER I KARSYSTEMET

440-459

300 Aterosklerose

440

301 Emboli og trombose i arteriene

444

302 Andre sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer

441-443, 446-448

303 Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene

451-453

304 Areknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene

454

305 Hemorrhoider

455

31 SYKDOMMER I DE OVRE LUFTVEIER

460-465, 470-478

310 Akutt betennelse i mandlene

463

311 Akutt laryngitt og trakeitt

464

312 Annen akutt infeksjon i de Ovre luftveier

460-462, 465

313 Skjev neseskillevegg og nesepolypper

470, 471

314 Kronisk rhinitt, faryngitt og bihulebetennelse

472, 473

315 Hypertrofi av mandler og adenoid vev

474
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32 ANDRE SYKDOMMER I ANDEDRETTSORGANENE

466, 480-519

320 Akutt bronkitt og bronkiolitt

466

321 Lungebetennelse

480-486

322 Influensa

487

323 Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma

490-493

324 Bronkiektasi

494

325 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

495, 496

326 Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom

500-508

327 Pleuritt

511

33 SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG KJEVENE

520-529

330 Sykdommer i tennene og stOttevevet

520-525

331 Sykdommer i kjevene

526

34

SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSESORGANER

530-579

340 Sykdommer i spiserOret

530

341 Sår i magesekken og tolvfingertarmen

531-533

342 Blindtarmbetennelse

540-543

343 Bukbrokk

550-553

344 Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk

560

345 Tarmdivertikler

562

346 Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene

564

347 Kronisk leversykdom og cirrhose

571

348 Gallestein og kolecystitt

574-575.1

35 SYKDOMMER I URINORGANENE
350 Nefritt og nefrose

580-599
580-589

351 Nyrebetennelse

590

352 Stein i urinveiene

592, 594

353 Blærekatarr

595

36 SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER

600-608

360 Prostatahyperplasi

600

361 Hydrocele

603

362 Fimose og andre forhudsanomalier

605

363 Ufruktbarhet hos mannen

606
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37 SYKDOMMER I BRYST OG KVINNELIGE KJØNNSORGANER
370 Sykdommer i brystkjertelen
371 Betennelse i eggleder og eggstokk
372 Betennelse i bekken og peritoneum
373 Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjOnnsorganer
374 Framfall av livmor og skjede
375 Menstruasjonsforstyrrelser
376 Ufruktbarhet hos kvinnen

610-629
610, 611
614.0-614.2
614.3-614.9
615, 616
618
626.0-626.5
628

38 ABORT
380 Spontan abort
381 Lovlig framkalt abort
382 Illegal abort

630-639
634
635, 637
636

39 SVANGERSKAP OG FØDSEL
390 Bleidning ved svangerskap og fddsel
391 Toksemi i svangerskap
392 Infeksjoner i urin- og kjdnnsveier i svangerskapet
393 Vanskelig fddsel
394 Komplikasjoner i barselseng

640-646, 651-676
640, 641, 666
642.4-642.9, 643
646.6
660
670-676

40 SYKDOMMER HOS MOREN SOM IKKE HAR SAMMENHENG MED SVANGERSKAPET, MEN
SOM KOMPLISERER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELSENG

647, 648

41 NORMAL FØDSEL

650

42 SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD
420 Infeksjoner i hud og underhud

680-709
680-686

43 SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET
430 Reumatoid artritt unntatt i ryggraden
431 Andre artritter
432 Andre tilstander i leddene
433 Spondyl arthritis ankylopoietica
434 Andre sykdommer i ryggraden
435 Muskel- og bldtdelsreumatisme unntatt i ryggen

710-739
714
710-713, 715, 716
717-719
720.0
720.1-724
725-729

436 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler

730

437 Ervervede misdannelser av ekstremitetene

734-736
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44 MEDFØDTE MISDANNELSER
440 Spina bifida og hydrocephalus

740-759
741, 742.3

441 Andre misdannelser i sentralnervesystemet

740, 742.0-742.2,
742.4-742.9

442 Medfddte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene

745-747

443 Ganespalte og leppespalte

749

444 Andre misdannelser i forddyelsesorganene

750, 751

445 Retentio testis

752.5

446 Medfddt hofteleddsluksasjon

754.3

447 Andre medfddte misdannelser i skjelett—muskelsystemet

754.0-754.2, 754.4-756

45 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN

760-779

450 Foster eller nyfddt affisert av tilstander hos moren som ikke har
relasjon til det aktuelle svangerskap

760

451 Foster eller nyfddt affisert av komplikasjoner hos moren til
svangerskap og fddsel

761-763

452 Langsom vekst, feilernæring og immaturitet

764, 765

453 Fddselsskader

767

454 Hypoksi, asfyksi under foidselen og andre tilstander i åndedrettsorganene

768-770

455 Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfoidt forårsaket av isoimmunisering

773

46 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER

780-799

460 Feber av ukjent Arsak

780.6

461 Symptomer fra hjertet

785.0-785.3

462 Nyrekolikk

788.0

463 Urinretensjon

788.2

464 Smerter i abdomen

789.0

465 Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose

797

466 Krybbedddsyndromet

798.0

467 Respirasjonssvikt

799.1

47 BRUDD

800-829

470 Skallebrudd

800-804

471 Brudd i nakken og truncus

805-809

- 472 Brudd av overarmsben, spoleben og albueben
473 Brudd av lårhalsen

812, 813
820

474 Andre lårbensbrudd

821

475 Brudd av skinneben, leggben og ankel
476 Andre brudd i ekstremitetene

823, 824
810-811, 814-819, 822,
825, 829
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48 LUKSASJON, FORVRIDNING, FORSTUING OG FORSTREKKING

830-848

49 INDRE HODESKADE OG SKADE AV ANDRE INDRE ORGANER, INKL. NERVER OG
RYGGMARG
490 Hjernerystelse
491 Andre intrakranielle skader

850-869, 950-957
850
851-854, 950-951

50 APNE SAR OG SKADE AV BLODKAR

870-904

500

Åpent

sår på Oyet, d ret og hodet

870-873

501 Åpent sår på overekstremitet

880-887

502 Åpent sår på underekstremitet

890-897

51 FREMMEDLEGEME TRENGT INN GJENNOM NATURLIG ÅPNING

930-939

52 BRANNSKADE

940-949

520 Brannskade av dyet og dets omgivelser

940

521 Brannskade av håndledd og hånd

944

53 FORGIFTNINGER OG TOKSISKE VIRKNINGER
530 Medikamenter

960-989
960-979

54 KOMPLIKASJONER TIL KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING

996-999

55 ANDRE SKADER OG KOMPLIKASJONER TIL TRAUMER

910-929, 958-959, 990-995

56 SEINVIRKNINGER AV SKADER, FORGIFTNINGER, TOKSISKE VIRKNINGER OG ANDRE

YTRE ÅRSAKER 905-909

E47 TRANSPORTULYKKER

E800-E848

E470 Jernbaneulykker

E800-E807

E471 Trafikkulykker med motorkjdretdy

E810-E819

E472 Ulykker med annet landtransportmiddel

E826-E829

E473 Ulykker ved sjeitransport

E830-E838

E474 Ulykker ved luftfart og romfart

E840-E845

E48 FORGIFTNINGSULYKKER

E850-E879

E480 Forgiftningsulykker med legemidler

E850-E858

E481 Forgiftningsylykker med andre faste og flytende stoffer

E860-E866

E482 Forgiftningsulykker med gasser og damper

E867-E869
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E49 UHELL, UNORMALE REAKSJONER OG SEINERE KOMPLIKASJONER VED KIRURGISK OG
MEDISINSK BEHANDLING

E870-E879

E50 FALL

E880-E888

E51 ULYKKER VED ILD

E890-E899

E52 ANDRE ULYKKER, INKL. SEINVIRKNINGER

E900-E929

E520 Ulykker som skyldes forhold i natur og miljd

E900-E909

E521 Drukning

E910

E522 Fremmedlegeme i tye og annen naturlig &pning

E914, E915

E523 Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende
redskaper og gjenstander

E919, E920

E524 Ulykker som skyldes prosjektiler fra skytevben

E922

E53 BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I BEHANDLING

E930-E949

E54 SELVMORD OG VILLET EGENSKADE

E950-E959

E55 DRAP OG SKADE PÅFØRT MED VILJE AV ANNEN PERSON

E960-E969

E56 ANNEN VOLDSOM DOD

E970-E999

E560 Skade der årsaken er uklar

E980-E989

E561 Skader som fOlge av krigsoperasjoner

E990-E999

VO ANDRE ÅRSAKER TIL KONTAKT MED HELSEVESENET

VOO-V82

Vol Svangerskapskontroll

V22-V24

V02 Spedbarnskontroll

V30-V39

V03 Kontakt med helsevesenet for spesiell behandling eller etterbehandling

V50-V59

VO4 Kontakt med helsevesenet av psyko-sosiale grunner

V60-V62

V05 HelseundersOkelser av individer og grupper

V70-V82
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APPENDIX I
VEILEDNING FOR KLASSIFIKASJON OG KODING AV SINNSLIDELSER (kapittel V)
Utarbeidet etter oppdrag fra helsedirektdren!
1 INNLEDNING
Norsk helsestatistikk har fra 1969 brukt den 8. utgave av den internasjonale diagnoseliste
utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (International Classification of Diseases, forkortet ICD). I
de seinere år har de fleste land brukt ICD-9, som utkom i 1975. Det er derfor nå bestemt at denne utgaven skal brukes i Norge. Dette muliggjOr en sammenligning mellom norsk diagnostisk praksis og internasjonal diagnostikk.
ICD-9 er resultat av langvarige forhandlinger. Imidlertid er det en rekke tilstander som ikke
kan skilles ut som egne diagnostiske enheter med det firesiffersystem som ICD-9 er lagt opp til. I den
norske versjonen har man derfor innfOrt diagnostikk på femsiffernivå. Dermed oppnår man A skille fra
hverandre tilstander som ellers ikke ville kunne atskilles. Dette gjelder blant annet så viktige tilstander som ulike former for grensepsykose (borderline).
Tilstandene som skilles fra hverandre på femsiffernivå er alle anerkjent som separate enheter
både i vart land og internasjonalt. Tilstandene gjenfinnes bade i DSM-III og er med i arbeidet med A
fremskaffe en tiende versjon av ICD. Alle siffer på femsiffernivå er sammenlignbare med DSM-III så
langt dette har vært mulig uten A bryte regelen om at den norske ICD-9-versjonen skal være fullstendig
identisk med den engelske ICD-9-versjonen på firesiffernivå. Det betyr at ved å bruke klassifikasjon
på femsiffernivå vil man både kunne sammenligne med internasjonal forskning og statistikk på firesiffernivå ifOlge ICD-9-systemet, samt i meget stor grad kunne sammenligne med det amerikanske DSMIII-systemet.
I motsetning til hva forholdet var ved ICD-8 har man i den engelske utgaven fra 1975 av ICD-9
utarbeidet rubrikkforklaringer til hver diagnose. Disse forklaringene er i sin form mye lik den veiledning som helsedirektdren har latt utarbeide for den internasjonale klassifikasjon i Norge som gjeldende fra 1969. Veiledningen er utarbeidet på grunnlag av uttalelser fra internasjonale eksperter.
Den foreliggende veiledning fra helsedirektdren bygger på denne internasjonale veiledningen. I tillegg
har man modifisert enkelte beskrivelser for bedre A tilpasse veiledningen norske forhold. Begrunnelsen
for å gi en slik veiledning er de spesielle forhold psykiaterne står overfor med relativ mangel på
laboratoriedata og andre teknisk-kjemiske undersdkelser i A bygge sine diagnoser på.
Diagnosen av mange av de viktigste sinnslidelser hviler fortsatt i hovedsak på beskrivelse av
ulike rapporterte symptomer og observert atferd. Uten den rettledning som er gitt i denne veiledningen
som en felles referanseramme blir de psykiatriske diagnoser lett upålitelige både for klinisk og statistisk bruk. Man vil derfor sterkt oppfordre til at brukerne holder seg til veiledningen og ikke
tillegge de enkelte diagnosegrupper spesiell mening som ikke fremgår av veiledningen.
Mange velkjente betegnelser brukes ofte i ulike betydninger. Det er derfor viktig at brukerne
av dette kapittel gjennomleser rubrikkforklaringene og ikke bare ser på tittelen i den tabulariske
oversikt når de leter etter en riktig kategori for den sykdomstilstand de skal klassifisere og kode.
Bare ved A holde seg lojalt til denne veiledningen kan man også oppnå sammenlignbarhet med internasjonal klassifikasjon ifOlge ICD-9 og DSM-III.
For å lette sammenlignbarheten med DSM-III har man dessuten under hver enkelt diagnose til

slutt en kort anfdrsel om hvorledes innholdet i den foreliggende diagnose forholder seg til innholdet i
den tilsvarende DSM-III-diagnose.
Sammenlignet med ICD-8 er det en del nye diagnostiske kategorier i ICD-9. Det dreier seg om
typiske barnepsykoser (299), ulike former for alkohol-, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet
(305), akutte stressreaksjoner ved voldsomme ytre påkjenninger slik som katastrofer og krig (308), tilpasnings- eller krisereaksjoner (309), depressive forstyrrelser som ikke er klassifisert annet sted
(311), atferdsforstyrrelser uten gruppetilhdrighet (312), fdlelsesmessige forstyrrelser spesifikke for
barndom og ungdom (313), hyperaktivitetssyndromet i barndommen (314), spesifikke utviklingsforsinkelser
(315) og psykiske faktorer forbundet med sykdom som ikke er klassifisert annet sted - såkalte psykosomatiske sykdommer (316).
* Veiledningen er utarbeidet av et utvalg bestående av Ulrik Malt (formann), Alv A. Dahl, Arne Fossum
og Svein Torgersen. Etter Onske fra Norsk Barnepsykiatrisk Forening er rubrikkforklaringene til barneog ungdomspsykiatriske tilstander samt psykisk utviklingshemming ikke utdypet og er kun en oversettelse
fra engelsk (v/Torkel Scholander).
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En del kategorier er betydelig revidert sammenlignet med ICD-8. Det gjelder spesielt de organisk betingede sinnslidelsene hvor såkalte kombinasjonskategorier (f.eks. psykose med cerebral arteriosklerose) er fjernet. Isteden koder man i ICD-9 (som i DSM-III) to steder, en kode for den psykotiske tilstand og en kode for den med den psykotiske tilstand forbundne legemlige lidelse. Også en
del andre tilstander er noe endret i sin klassifikasjon, slik som affektive psykoser, spesifikke ikkepsykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade, de alkoholbetingede sinnslidelsene som nå gjenfinnes under punktene 291, 303 og 305, sA vel som stoff- og medikamentbruk og misbruk som na gjenfinnes
under punktene 292, 304 og 305.
For vrig er innholdet i en del diagnoser strammet noe inn i forhold til ICD-8. Av særlig
Interesse for norske forhold vil være en relativ innstramning av begrepet reaktive psykoser. Dette er
nærmere omtalt der.
Nytt i forhold til ICD-8 er også instruksen om A bruke flere diagnoser samtidig der hvor dette
er aktuelt, samt "A bruke tilleggskode for å identifisere

" hvis to eller flere koder er neidven-

dig for a beskrive tilstanden og dens assosierte og kausale faktorer. Dette er et fremskritt i forhold
til ICD-8 fordi ved mange psykiatriske tilstander vil to eller flere koder være neidvendig for A beskrive en tilstand adekvat. Man må derfor bruke tilleggskoder så ofte som dette er mulig.
I de tilfeller der det ikke gis annen informasjon enn at sinnslidelse foreligger, kan man bruke
koden V40.9 (uspesifisert sinnslidelse eller atferdsproblemer).

2 DE ENKELTE SYKDOMMER
I Psykoser (290 - 299)
Psykoser er sinnslidelser hvor det har utviklet seg en svekkelse av psykiske funksjoner av en
slik grad at det griper sterkt inn i personens sykdomsinnsikt, evne til A mite dagliglivets krav og
evne til A bevare kontakt med virkeligheten. Begrepet er ikke eksakt og velavgrenset. Psykisk utviklingshemming inngår ikke i begrepet psykose.
ICD-9 bruker et relativt vidt psykosebegrep. Enkelte sinnslidelser som bare periodevis eller i
sin mest uttalte form frembyr klare tegn på realitetsbrist, vil man kunne gjenfinne her. Det vil særlig gjelde en del organisk betingede sinnslidelser og lettere former for manisk-depressiv sinnslidelse
som i perioder ikke frembyr klar realitetsbrist.
DSM-III:
Psykosebegrepet er mer innsnevret enn det som brukes i ICD-9. D5M-III krever klar realitetsbrist uten hensyn til funksjonsnivå.
Organisk psykotiske tilstander (290 - 294)
Dette er syndromer hvor det foreligger svekkelse i orienteringsevnen, hukommelsen, forståelsen,
regneferdigheter, evne til nylæring og dOmmekraft (reduksjon av kognitive funksjoner). Dette er de
vesentlige kliniske symptomer og tegn, men det kan også foreligge avflatede eller labile affekter,
eller mer vedvarende forstyrrelser av stemningsleie, og forsterkning eller endring av personlighetstrekk, og redusert evne til A ta selvstendige avgjOrelser. Det betyr at i begrepet organisk psykotiske
tilstander inngår også en del sinnslidelser hvor det ikke er klar realitetsbrist.
Psykotiske tilstander av den type som er klassifisert til 295 - 298 og som mangler de ovenfor
nevnte karakteristika, skal ekskluderes fra organisk psykotiske tilstander selv om de kan være forbundet med organiske forandringer.
Begrepet "demens" inkluderer organiske psykoser med et kronisk eller progressivt

forlp

og som

forlp

hvor de

hvis ubehandlet vanligvis er irreversible eller fOrer til dOden.
Begrepet "delirium" inkluderer organisk betingede sinnslidelser med et kortvarig

ovenfor angitte karakteristika, overskygges av slOret bevissthet, forvirring, desorientering, vrangforestillinger, illusjoner og ofte livlige hallusinasjoner.
Lettere ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade skal ikke kodes her men under
kode 310.
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290 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander
Denne gruppen omfatter degenerative og arteriosklerotisk betingede demenser. Andre årsaker til
demens kodes ikke her men ut fra sin årsak som alkoholbetinget (291) eller andre årsaker (294.1).
Demenstilstander som opptrer Ur 65-årsalder oppfattes vanligvis som presenile demenser.
DSM-III:
Denne gruppe tilsvarer DSM-III-begrepene primer degenerativ demens og multiinfarkt demens. Den
foreliggende klassifikasjon på femsiffernivå er identisk med DSM-III.
290.0 Senil demens, enkel form
Dette er en demens som vanligvis begynner ved 65-årsalder eller seinere, og hvor man med rimelig grad av sannsynlighet kan utelukke enhver form for hjernesykdom utenom senile atrofiske (degenerative) forandringer. Hvis en slik tilstand er komplisert med delirium (290.30), vrangforestilling
(290.20) eller depresjon (290.21) brukes ikke denne koden. Man skal heller ikke her kode lettere kognitive eller personlighetsforandringer etter en hjernesykdom eller -skade (310).
DSM-III:
Primer degenerativ demens med senil debut, ukomplisert.
290.1 Presenil demens
Dette er en demens som debuterer fr 65-årsalder hos pasienter med de relativt sjeldne former
for diffuse eller globulære hjerneatrofier. Bruk tilleggskode for A angi den med tilstanden forbundne
nevrologiske sykdom. En Alzheimers sykdom som debuterer etter 65-årsalder Wit ikke kodes her, men
-

under gruppen senile demenser alt etter symptomatologien.
Man br bruke et femte siffer for å kvalifisere den aktuelle kliniske tilstand: Enkel type
(290.10), med delirium (290.11), med vrangforestillinger (290.12) og med depresjon (290.13).
DSM-III:
Tilsvarer DSM-III hvis man bruker femsiffer-diagnostikk, men kalt primer degenerativ demens,
presenil debut.
290.10 Presenil demens, enkel type
Her kodes presenile demenser som ikke er komplisert med delirium (290.11), vrangforestillinger
(290.12) eller depresjon (290.13).
DSM-III:
Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut, ukomplisert.
290.11 Presenil demens, med delirium
Her kodes en presenil demens som er komplisert med uklarhet og slOret bevissthet (delirium).
DSM:III:
Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut med delirium.
290.12 Presenil demens med vrangforestillinger
Her kodes en presenil demens som er komplisert med vrangforestillinger (paranoid symptomatologi) og hallusinasjoner ved klar bevissthet.
DSM-III:
Tilsvarende, men kalt primer degenerativ demens, presenil debut med vrangforestillinger.
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290.13

Presenil demens med

depresjon

Her kodes presenile demenser som er komplisert med depresjon.

D5M-III:
Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut med depresjon.
290.2 Senil demens med vrangforestillinger
Dette er en type senil demens som er kjennetegnet ved at den opptrer i hy alder, er progressiv
og med en rekke vrangforestillinger og hallusinasjoner av forf6lge1sestype. Vrangforestillingene kan
også ha et somatisk innhold.

DSM-III:
Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, senil debut med vrangforestillinger.
290.21 Senil demens med depresjon
Dette er en demens som tilsvarer den ovenfor nevnte type, men hvor symptomene fOrst og fremst
er depressive. Det kan være forstyrrelser i stvn-/våkenhetsrytmen og svær opptatthet av d6de mennesker
er ofte særlig fremtredende.

Tilsvarende, men kalt primer degenerativ demens, senil debut med depresjon.
290.3

Senil demens med akutt forvirringstilstand
Dette er en senil demens hvor det i tillegg kommer en reversibel episode av forvirring og

uklarhet (delirium).
D5M-III:
Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, senil debut med delirium.
290.4 Arteriosklerotisk demens
Denne formen for demens kan på grunnlag av fysiske tegn (ved undersOkelse av sentralnervesystemet) tilskrives degenerative karforandringer i hjernen. Symptomer som peker i retning av en lokalisert
hjerneskade er vanlige. Det kan forekomme fluktuerende eller flekkvise intellektuelle defekter. Ikke
sjeldent kan pasienten ha innsikt i den intellektuelle svikt og lide under dette. Et ujevnt forlp
preget av bedre og dårligere perioder er vanlig. Den kliniske differensialdiagnosen vis-à-vis senile
eller presenile demenser kan være svært vanskelig og endog umulig. Av og til kan det foreligge både
senile eller presenile demenser og arteriosklerotisk demens. Bruk tilleggskode for å identifisere den
cerebrale arteriosklerose (437.0).
Det kliniske bildet br spesifiseres ved bruk av et femte siffer: Ukomplisert arteriosklerotisk demens (290.40), arteriosklerotisk demens med delirium (290.41), arteriosklerotisk demens med
vrangforestillinger (290.42) og arteriosklerotisk demens med depresjon (290.43).
DSM-III:
Arteriosklerotisk demens tilsvarer DSM-III-begrepet multiinfarkt demens. DSM-III-diagnosen
legger mer avgjOrende vekt på et forlp preget av skrittvis forverring i motsetning til den jevne progresjon som ses ved de primære degenerative demenser. Multiinfarktbegrepet brukes for A understreke at
det ikke nOdvendigvis behOver å være arteriosklerotiske forandringer i hjernen som er årsaken til de
vaskulmrt betingede degenerative forandringene. På femsiffernivå tilsvarer ICD-9 DSM-III-diagnosen.
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290.8 Andre og 290.9 Uspesifisert
Dette er to restkategorier som ikke har noen kriterier. Man Nil- unng& A bruke disse begrepene.

I klinisk praksis vil man ofte være usikker på hva som er årsaken til en demenstilstand hos eldre mennesker. Man 'DO alltid fOrst utelukke mulige Arsaker av ikke—degenerativ natur (kodes 294.1). Har man
utelukket slike årsaker til demens, vil det i praksis være vanskelig A sikkert si om tilstanden skyldes
en Alzheimers sykdom eller ikke. Man br da legge vekt på debuttidspunktet slik som også anbefalt i
DSM—III. ForlOpet avgjOr om man i så tilfelle vil oppfatte tilstanden som arteriosklerotisk eller
primært degenerativ. Differensialdiagnosen mellom presenil og senil demens avgjOres fOrst og fremst på
tidspunktet for debut (over eller under 65 Ar). En diagnostikk basert på disse retningslinjer vil
vanligvis fire til at de uklare diagnosegruppene 290.8 og 290.9 unngås brukt.
DSM—III:
Finnes ikke i DSM—III.
291 Alkoholbetingede psykoser
Dette er sinnslidelser som fairst og fremst skyldes et eksessivt inntak av alkohol. Mangelfull
ernæring antas også A spille en rolle. Som regel vil det foreligge psykotiske symptomer, men betydelig
funksjonssvikt sekundært til alkoholbetinget hjerneskade vil også kodes her, selv om det ikke er aktiv
psykotisk symptomatologi. Ved noen av disse tilstandene kan alkoholabstinens være av etiologisk betydning. Patologisk rus hOrer også inn under dette punktet. Alkoholisme uten psykotisk symptomatologi
eller betydelig intellektuell reduksjon skal utelukkes (se 303).
291.0 Delirium tremens
Dette er en akutt eller subakutt organisk psykotisk tilstand hos alkoholikere. Tilstanden er
karakterisert ved slOret bevissthet, desorientering, frykt, illusjoner, vrangforestillinger og hallusinasjoner av enhver art. Særlig hyppig forekommer syns— eller berOringshallusinasjoner. Dessuten
ses rastleishet, skjelving og noen ganger feber.
DSM— III:
Tilsvarende.
291.1 Korsakoff psykose, alkoholbetinget
Dette er et syndrom hvor en vedvarende reduksjon i hukommelsen er det mest fremtredende. Heri
Inngår et slående tap av nærhukommelse, forstyrret evne til å vurdere tidsaspekter og konfabulering.
Tilstanden forekommer hos alkoholikere som en fOlgetilstand etter akutte alkoholbetingede psykoser,
særlig delirium tremens eller, sjeldnere, i forlOpet av en kronisk alkoholisme. Tilstanden er vanligvis forbundet med perifer nevropati og kan være forbundet med Wernickes encephalopati.
Det finnes andre organisk betingede sinnslidelser som kan ha et lignende bilde av hukommelsesforstyrrelser og konfabulasjoner. Hvis disse tilstandene skyldes stoff eller medikamentinntak, kodes
de under 292.83, for vrig under 294.0.
DSM—III:
Tilsvarende kodetall, men kalles i DSM—III amnestisk lidelse (alkoholbetinget).
291.2x Andre alkoholbetingede demenser
Dette er demenstilstander uten hallusinasjoner som forekommer i forbindelse med alkoholisme.
Tilstanden har ikke de symptomer og kliniske tegn som man ser ved delirium tremens eller Korsakoffs
psykose.
Graden av demens br anfOres ved et femte kodesiffer:
x = 1, lett grad av demens. Det er noe forstyrrelser i personens funksjonsevne.
x = 2, moderat grad. Demensen er av en slik art eller grad at vedkommende er arbeidsufOr.
x = 3, alvorlig. Pasienten er pleietrengende.
x = 0, uspesifisert.
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Tilsvarende på femsiffernivå.
291.3 Andre typer alkoholbetingede hallusinasjoner
Dette er en psykose som vanligvis varer mindre enn 6 maneder, og hvor det er ubetydelig eller
ingen slOret bevissthet. For A stille diagnosen kreves forekomst av hallusinasjoner. Disse er vanligvis av hOrselstype. Som regel dominerer stemmer som ytrer fornærmelser eller trusler. Det er betydelig engstelse og rastlOshet. Hvis det er tydelig slOret bevissthet skal tilstanden oppfattes som et
delirium (291.00).
Schizofreni (295) og paranoide tilstander (297) med kroniske hallusinasjoner ved klar bevissthet hos alkoholikere inngår ikke her. Sjalusiparanoiske tilstander kodes under 291.50. Hvis det er
betydelig tap av intellektuelle evner slik man ser det ved demens kodes isteden alkoholbetinget demens.
DSM-III:
Tilsvarende. I DSM-III kreves at de livlige hOrselshallusinasjonene har utviklet seg kort tid

etter aysluttet eller kraftig reduksjon i stordrikking hos en person som er eller antas a være alkoholiker.
291.4 Patologisk rus
Dette er en akutt psykotisk episode fremkalt av relativt små mengder alkohol. Tilstanden betraktes som en individuell idiosynkratisk reaksjon på alkohol som ikke skyldes eksessivt inntak, og
hvor det mangler itynefallende nevrologiske tegn pa rus. Diagnosen skal ikke brukes hos mennesker som
har misbrukt alkohol i lang tid, og hvor mindre og mindre mengder alkohol skal til for å fremkalle
markert atferdsendring. Denne diagnosen omfatter i Norge ogsa betydelige personlighetsforandringer
etter inntak av sma mengder alkohol hos en ikke-alkoholiker selv om det ikke foreligger klare tegn på
psykose.
DSM-III:
Tilstanden tilsvarer DSM-III-diagnosen atypisk alkoholrus.
291.5 Alkoholbetinget paranoia
Dette er en kronisk psykose karakterisert ved sjalusivrangforestillinger som forekommer ved
alkoholisme. Sjalusivrangforestillinger av annen årsak ma utelukkes.
DSM-III:
Diagnosen finnes ikke i DSM-III. Hvis pasienten ikke kvalifiserer for noen annen diagnose
under kategorien alkoholbetingede sinnslidelser i DSM-III vil pasienter med slike vrangforestillinger,
hvis disse er fremkalt av alkohol, i DSM-III kodes under 292.11 (paranoid stoff- og/eller rusmiddelindusert sinnslidelse).
291.8 Andre alkoholbetingede sinnslidelser
Her skal man kode alkoholabstinens som ikke medfOrer sleiring av bevisstheten i den grad at
tilstanden kan klassifiseres som delirium tremens. Diagnosen krever at det kliniske bildet utviklet
seg etter at pasienten har sluttet å drikke eller redusert et stort alkoholinntak, og at det etter
timer utvikles fysiologiske og psykiske symptomer forbundet med abstinens.
DSM-III:
Tilsvarer DSM-III-diagnosen alkoholabstinens.
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291.9 Uspesifisert
Dette er en restkategori for psykotiske tilstander fremkalt av alkohol som ikke passer inn i de
ovenfor nevnte tilstander. Det er ikke oppfOrt noen kriterier for hvilke tilstander som inngår her.
Dette punktet 'DO ikke brukes. Isteden br man utfere adekvat diagnostikk slik at en presis diagnose
kan stilles.
DSM-III:
Finnes ikke.

292 Stoff- og medikamentbetingede psykoser
Heri inngår syndromer som ikke passer med beskrivelsene som er gitt under punktene 295 - 298
(ikke-organisk psykose), og hvor den kliniske symptomatologi skyldes inntak av stoff, medikamenter
eller leisemidler og lignende kjemiske substanser. Eksempler er amfetamin, barbiturater, opiater, LSD.
En del av de syndromene som er oppfdrt under denne gruppen er ikke så alvorlige som de fleste andre
tilstander som kalles psykotiske. De inkluderes likevel her av praktiske grunner.
Bruk i tillegg en E-kode for A identifisere stoffet og/eller medikamentet som forårsaket tilstanden. Man skal også kode en samtidig foreliggende stoff- og/eller medikamentavhengighet (304).
Klassifikasjon på femsiffernivå gjdr at man kan skille fra hverandre en rekke tilstander fremkalt av stoff, medikamenter eller andre kjemiske forbindelser som ellers ikke har noen naturlig plass i
firesifferversjonen av ICD-9.
DSM-III:
Denne gruppe sinnslidelse tilsvarer stort sett den gruppen lidelser som i DSM-III er kalt
stoffinduserte sinnslidelser og lidelser indusert av andre kjemiske substanser. DSM-III-gruppen er
likevel noe videre idet den også har inkludert alkoholbetingede sinnslidelser i denne gruppen, mens
disse lidelser i ICD-9 har en egen kode (291).
292.0 Stoff- og medikamentbetingede abstinenssyndromer
Her inngår tilstander som skyldes abstinens, og hvor symptomatologien er karakterisert ved ett
eller flere symptomer slik som kramper, skjelvinger, angst, rastldshet, mave-, tarm- eller muskelplager, og/eller desorientering eller hukommelsesforstyrrelser. Foreligger det en markert sldring av
bevisstheten br man isteden klassifisere tilstanden under 292.81 (delirium fremkalt av stoff og/eller
medikamenter). Hyppigste årsak er barbiturater, sedativa, hypnotika, opiater og sjeldnere kokain og
amfetamin.
DSM-III:
Tilsvarende.
292.11 Vrangforestillinger fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Dette er tilstander som varer minst et par dager, men vanligvis ikke mer enn noen måneder.
Tilstanden er forbundet med stort eller vedvarende tiltak av stoff og/eller medikamenter. Særlig ses
disse tilstandene ved inntak av amfetamin og sympatikomimetika med tilsvarende effekt, hallusinogener
(f.eks. LSD) og cannabis. Hvis det samtidig forekommer forvirring eller slOret bevisstheticodes tilstanden som et stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium (292.81). Hvis det er hallusinasjoner som
dominerer det kliniske bildet brukes isteden kode 292.12. Lettere, kortvarige reaksjoner ("bad trips")
kodes ikke her men under punkt 305.30.
DSM-III:
Ved bruk av fem kodesiffer tilsvarer diagnosen stort sett OSM-III.
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292.12 Hallusinatoriske tilstander fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Heri inngår tilstander som varer fra noen få dager opp til et par måneder, og som er forbundet
med stort eller vedvarende inntak av stoff og/eller medikamenter. Diagnosen skal ikke brukes hvis
hallusinasjoner forekommer i forbindelse med sltret bevissthet (292.81), i forbindelse med betydelig
tap av intellektuelle evner (292.82), i forbindelse med tilstander hvor uttalte forandringer i stemningsleiet dominerer det kliniske bildet (292.84) eller hvis vrangforestillinger dominerer (292.11).
Kortvarige synshallusinasjoner i forbindelse med inntak av hallusinogener slik som LSD kodes
ikke her, men under 305.30. Hallusinasjoner i forbindelse med alkoholinntak kodes under punkt 291.30.
Hallusinasjoner som skyldes organiske årsaker av ikke-kjemisk art som f.eks. epileptiske anfall skal
heller ikke kodes her, men under 293.82. Ut fra disse begrensninger må derfor diagnosen 292.12 antas A
være relativt sjelden.

Brukt på den måten som beskrevet her vil diagnosen stort sett tilsvare DSM-III.
292.2 Patologisk rus fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Dette er individuelle idiosynkratiske reaksjoner på svært små mengder av et medikament som hos
de aller fleste ikke vil fremkalle noen påfallende reaksjoner, og hvor det kliniske bildet antar en
form av en akutt kortvarig psykotisk tilstand. Fysiologiske bivirkninger av medikamenter slik som
f.eks. dystonier, skal utelukkes. Kortvarige psykotiske reaksjoner i forbindelse med inntak av hallusinogener som er forventet ("bad trips") skal ikke kodes her men under 305.30. Hvis det er markert
sitring av bevisstheten br tilstanden heller kodes under 292.81 (stoff- og/eller medikamentfremkalt
delirium). Hvis tilstanden fOrst og fremst er preget av vrangforestillinger (f.eks. bivirkninger av
medikamenter som indometacin) brukes isteden 292.11. Er det manisk og/eller depressiv symptomatologi
som dominerer det kliniske bildet (affektiv symptomatologi) brukes isteden 292.84 (affektiv lidelse
fremkalt av stoff og/eller medikamenter).
DSM-III:
Diagnosen finnes ikke i DSM-III. Isteden kodes reaksjonen ut fra symptomatologi uten A ta
hensyn til at det er små mengder av et stoff eller medikament som har fremkalt symptomene.
292.81 Stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium
Dette er tilstander fremkalt av stoff og/eller medikamenter hvor det kan påvises en sltring av
bevisstheten med redusert evne til A skifte, fokusere og vedlikeholde oppmerksomhet på ytre stimuli.
Perseptuelle forstyrrelser, periodevis inkoherent tale og forstyrret stvn - våken rytme forekommer
ofte. Det kan, men behOver ikke være, endret psykomotorisk aktivitet. Desorientering er vanlig. Et
svingende forlp

i lOpet

av dOgnet ses ofte. Aktuelle stoff kan være amfetamin og sympatikomimetika

med tilsvarende effekt. Medikamenter med antikolinerge bivirkninger kan ofte hos eldre fremkalle slike
deliritse reaksjoner.
Delirium i forbindelse med alkohol (delirium tremens) kodes annet sted (291.00). Delirium som
forekommer i forbindelse med abstinensreaksjoner ved seponering av barbiturater og lignende virkende
sedativa og hypnotika kodes under 292.00. Delirium av annen årsak (ikke fremkalt av inntak av kjemiske
substanser) kodes under 293.00

Tilsvarende.
292.82 Stoff- og/eller medikamentfremkalt demens
Dette er tilstander karakterisert ved reduksjon av intellektuelle funksjoner ved klar bevissthet, som griper inn i den sosiale og/eller yrkesmessige fungering, og som er fremkalt av kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter og organiske lOsemidler. Diagnosen krever en generell svekkelse
av kognitive funksjoner. Tilstander preget utelukkende av hukommelsessvikt skal ikke kodes her
(292.83). Ved uklar bevissthet kodes isteden (292.81).
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Demens som skyldes primære degenerative prosesser i hjernen (290), som er en fOlge av multiple
infarkter (290.4), som er fremkalt av alkoholmisbruk (291.2x) eller som er fremkalt av skader eller
sykdom for vrig (294.10), skal ikke kodes her.
DSM-III:
Tilsvarende.
292.83 Stoff- og/eller medikamentfremkalt Korsakoffs syndrom
Dette er tilstander karakterisert ved isolert svekkelse av både korttids- og langtidshukommelse
hos pasienter som er ved klar bevissthet. Konfabulasjoner for å dekke over hukommelsessvikten kan
forekomme. Korsakoffs syndrom fremkalt av stoff- og/eller medikamenter er sjeldent. Dette kodetall
skal ikke brukes hvis hukommelsessvikten er ledd i et mer generelt tap av intellektuelle funksjoner
(292.82).
Disse tilstander

ma

skilles fra tilstander med samme symptomatologi men av andre årsaker slik

som alkohol (291.1), eller fOlgetilstander etter hodeskader, infarkter eller ischemiske attakker
(294.00).
DSM-III:
Tilsvarende.
292.84 Stoff- og/eller medikamentfremkalte affektive lidelser
Dette er tilstander hvor inntak av stoff og/eller medikamenter fremkaller forstyrrelser i stemningsleiet av en art eller grad som til forveksling kan ligne på en manisk episode eller alvorlig depresjon. Eksempler på slike tilstander er depresjoner som en bivirkning av blodtrykksmedisin og ulike
metallforgiftninger.
Anti-depressiva kan hos enkelte pasienter med en dyp depresjon fremkalle en hypoman eller manisk ettersving. Slike reaksjoner skal ikke kodes her, men oppfattes som uttrykk for at lidelsen tilhOrer den manisk-depressive (bipolare) formkrets.
Affektive forstyrrelser ved primære degenerative demenser (290.13, 290.21), ved multiinfarkt
demenser (290.43) eller ved ulike metabolske, endokrine og infeksivise sykdommer (293.83) skal ikke
kodes her. Depresjoner ved alkoholisme skal heller ikke kodes her. Isteden kodes alkoholavhengigheten
eller misbruket (303, 305.0x) og i tillegg depresjonen ut fra symptomatologien (296, 298.0x, 300.40,
309).
DSM-III:
Tilsvarende.
292.89 Stoff- og/eller medikamentfremkalte personlighetsforandringer
Dette er tilstander hvor det har oppstått en markert forandring i personligheten som en fOlge
av stoff- og/eller medikamenters virkning

pa

sentralnervesystemet. Personlighetsforandringer sekundert

til lOsemiddelskader skal kodes her. Hvis personlighetsforandringene er forbundet med et mer generelt
tap av intellektuelle evner, kodes isteden 292.82.
Personlighetsforandringer sekundært til sentralnervOse prosesser skyldes som oftest andre årsaker som ikke skal kodes her: primært degenerative og multiinfarkt demenser (290), alkohol (291.21,
291.50), andre årsaker til demens (294.1). Personlighetsforandringer ved frontallappsskader (310.0),
etter hodeskader hvor forandringene ikke antar preg av demens (310.1, 310.8).
Personlighetsforandringer som skyldes stoff- og/eller medikamenters sentralnervOse seineffekter, må skilles fra underliggende personlighetsforstyrrelser (301) og fra forbigående forandringer
relatert til rusvirkningen.
DSM-III:
Tilsvarende.
292.9 Uspesifisert
Denne diagnosen br ikke brukes. Isteden tilstrebes adekvat diagnostikk.
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293 Forbigående organisk betingede psykotiske. tilstander
Dette er tilstander karakterisert ved slOret bevissthet, forvirring, desorientering, illusjoner, uklarhet og ofte livlige hallusinasjoner. Årsaken kan være en prosess i eller utenfor hjernen
slik som: toksisk, infeksids, metabolsk, endokrin eller annen systemisk forstyrrelse. Tilstandene er
vanligvis forbigående. Depressiv og paranoid symptomatologi kan være til stede, men er vanligvis ikke
det mest dominerende. Bruk tilleggskode for anf6rsel av somatisk eller nevrologisk tilstand som er
assosiert med sinnslidelsen.
Hvis det er klar forvirring/uklarhet/slOret bevissthet brukes 293.0 eller 293.1 avhengig av
varighet. Hvis det f$rst og fremst er vrangforestillinger, hallusinasjoner eller affektiv symptomatologi (depresjon/mani) som dominerer det kliniske bildet brukes enten 293.81, 293,82 eller 293,83. Bruk
av disse diagnoser forutsetter alltid adekvat somatisk diagnostikk som basis for diagnosen. Diagnosen
uspesifisert (293.89) br ikke brukes.
Merk at forvirringstilstander ved demens, alkoholmisbruk eller inntak av stoff/medikamenter
ikke skal kodes her men under punktene 290, 291 eller 292.
DSM-III:
Denne gruppen sinnslidelser tilsvarer DSM-III-kategoriene organisk betingede sinnslidelser hvis
etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9's seksjon for psykiatri - eller er ukjent (frasett
demens, amnestisk syndrom og personlighetsforandringer som i OSM-III kodes under 294.00, 294.10 eller
310).
293.0

Akutt forvirringstilstand
Dette er kortvarige tilstander hvor forvirring og uklarhet dominerer. Hvis tilstanden varer

mer enn to uker brukes isteden 293.1, subakutt. Skyldes tilstanden alkohol, medikamenter eller stoffinntak

eller forekommer som ledd i en demens - skal man bruke andre koder (290, 291 eller 292). Hvis

reaksjonen er psykologisk betinget skal det brukes en av de ikke-organiske diagnoser (295-298). Akutt
forvirring i forbindelse med svære katastrofer kodes under 308 med mindre forvirringstilstanden er
fremkalt av organiske forandringer.
DSM-III:
Diagnosen tilsvarer DSM-III-diagnosen delirium for tilstander hvis etiologi eller patofysiologi
faller utenom ICD-9's seksjon for psykiatri eller er ukjent.
293.1 Subakutt forvirringstil stand
Dette er en tilstand som er identisk med den akutte forvirringstilstanden klinisk, men som
varer i to uker eller mer. Ofte kan symptomene være noe mindre uttalte enn ved den akutte formen for
forvirringstilstand.
DSM-III:
Finnes ikke.
293.81 Forbigående organisk betinget paranoid reaksjon
Dette er en akutt sinnslidelse preget av vrangforestillinger hos en pasient som har normal
bevissthet uten tegn til slOing. Tilstanden skyldes en spesifikk organisk faktor. ForfOlgelsesforestillinger er den mest vanlige formen. Hallusinasjoner kan være til stede men dominerer ikke det kliniske bildet. I motsatt fall brukes isteden koden 293.82. Bade hyperaktive og mer apatiske tilstander
ses og talen kan være inkoherent og uryddig. Paranoide reaksjoner fremkalt av epilepsi, hjernesvulster
eller ved andre hjerneorganjske forandringer som ikke tilhOrer demensgruppen eller kan tilskrives virkningen av alkohol, inngår her.
Vrangforestillinger ved demens (290.12, 290.20, 290.42), alkohol (291.50) eller i forbindelse
med inntak av stoff, rusmidler eller medikamenter (292.11) skal ikke kodes her.
293.82 Forbigående organisk betingede hallusinasjoner
Dette er en tilstand preget av vedvarende eller stadig tilbakevendende hallusinasjoner hos en
pasient som er ved normal bevissthet uten at det kan påvises tegn på en generell sanse- eller tenk-
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ningsforstyrrelse (demens). Her kodes sjeldnere organiske årsaker slik som endokrine forstyrrelser,
epileptiske anfall eller focale hjerneprosesser slik som svulster. Lignende klinisk bilde som ledd i
en demens (290.12, 290.20, 290.42) eller som skyldes vedvarende inntak av alkohol (291.3), hallusinogener eller annet stoffmisbruk (292.12) skal ikke kodes her.
DSM-III:
Tilsvarende.
293.83 Forbigående organisk betingede affektive tilstander
Dette er sinnslidelser preget av forstyrrelser i stemningsleie av en art eller grad som til
forveksling kan ligne på en manisk episode eller en alvorlig depresjon. Tilstanden er relativt hyppig
og kan fremkalles av en rekke forskjellige årsaker i og utenfor sentralnervesystemet, slik som metabolske og endokrine forstyrrelser, bakterielle infeksjoner og hjernelidelser som gir strukturelle forandringer i sentralnervesystemet. Lignende kliniske bilder som ses i forbindelse med demens (290.13,
290.21, 290.43) eller ved inntak av stoff eller medikamenter (292.84) skal ikke kodes her.
DSM-III:
Har en tilsvarende gruppe. I DSM-III inngår også tilstander uten at det er klar psykotisk
symptomatologi.
293.9 Uspesifisert
Denne diagnosen 'DO ikke brukes. Isteden br man tilstrebe en mer presis diagnostikk.

294 Andre organisk psykotiske tilstander (kroniske)
Dette er organisk betingede sinnslidelser som varer over lengre tid og som i motsetning til
tilstandene som kodes under 293 ikke er av forbigående karakter. Tilstander som ledd i demens (290),
som er fremkalt av alkohol (291) eller kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter eller organiske
lOsemidler (292) skal ikke kodes her.
294.0 Ikke alkoholbetinget Korsakoffs psykose eller syndrom
Symptomatologien er som for den alkoholbetingede Korsakoffs psykose men skyldes ikke alkohol
(291.1), stoff, medikamenter eller andre kjemiske substanser (292.83). Eksempler på slike tilstander
vil være Korsakoffs lignende kliniske bilder etter hodeskader, infarkter, ischemiske attakker, epilepsi
eller virus encephalitter. Lettere hukommelsesforstyrrelser ved hjerneskade som ikke antar grad av
Korsakoffs syndrom kodes under 310.10.
OSM-III:
Tilsvarende kodetall. I DSM-III kalles tilstanden amnestisk syndrom.
294.1 Demens ved sykdommer som ikke er klassifisert annet sted
Her kodes demens som ikke kan klassifiseres som senil, presenil eller arteriosklerotisk (290),
alkoholbetinget (291) eller fremkalt av kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter eller organiske lOsemidler (292.82). Eksempler vil være demens som sees etter alvorlige hodeskader, metabolske
sykdommer og ulike nevrologiske lidelser. Kod den somatiske tilstand som er assosiert med demenstilstanden i tillegg.
DSM-II I :
Tilsvarende.
294.8 Andre organisk betingede kronisk psykotiske tilstander
Dette er en samlegruppe for tilstander av organisk natur som man ikke kan klassifisere annet
sted. Kronisk psykotiske tilstander som skyldes organiske forandringer og som ikke er forbundet med
slOret bevissthet, eller hvor det ikke kan påvises en omfattende kognitiv reduksjon ved klar bevissthet
(demens) og uten at tilstanden skyldes alkohol, stoff, medikamenter eller organiske lOsemidler, kan
kodes her. Et eksempel vil være uspesifiserte epileptiske psykoser (tilleggskode 345.-).
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DSM-III:
DSM-III har samme kodenummer men innholdet er noe annet enn ICD-9. I DSM-III er 294.80 en
restkategori for atypiske og/eller blandede hjernesyndromer hvis etiologi eller patofysiologi faller
utenom ICD-9's seksjon for sinnslidelse. DSM-III har med andre ord ingen krav til forekomst av psykotiske symptomer eller varighet.
294.9 Uspesifisert
Dette er en restkategori som ikke har noen kriterier og som derfor br skes unngått brukt.
DSM-III:
Finnes ikke.

295 Schizofrene psykoser
Symptombeskrivelse
De schizofrene sinnslidelsene er en gruppe psykoser preget av vesentlig forstyrrelse av personlighetens samlede fungering, forstyrrelser av tankeprosessene, forstyrrelser av sansningen som hallusinasjoner, av vrangforestillinger, som kan være bisarre, ay unormale affekter i forhold til den virkelige situasjon og kontaktmessig tilbaketrekning fra andre (autisme). Bevisstheten er vanligvis klar, og
de intellektuelle ferdigheter oftest bevart.
Forstyrrelsene av personligheten omfatter dens mest basale psykiske funksjoner, som gir normale
personer deres fOlelse av individualitet, særpreg og selvoppfatning. Tanker, fOlelser og handlinger av
helt privat karakter oppleves ofte som de er kjent av andre, og vrangforestillinger som gir forklaring
på dette kan utvikle seg. Dette kan lede til overbevisninger om at naturlige eller overnaturlige krefter er på ferde, og at disse kreftene påvirker deres tanker og handlinger på merkelige måter. En slik
person kan oppleve seg selv som sentrum for alt som skjer rundt seg.
Hallusinasjoner, særlig for hOrsel, er vanlige og kan kommentere personen eller henvende seg
til han. Sansningen er ofte forstyrret også på andre måter. Det kan foreligge rådvillhet, og irrelevante forhold kan få unormalt stor betydning. Når det ledsages av passivitetsbevissthet, kan det få
personen til A tro at dagligdagse ting og situasjoner har en spesiell, oftest illevarslende mening,
rettet mot han selv.
Ved de karakteristiske schizofrene tankeforstyrrelsene vil perifere eller irrelevante forhold
ved det totale konsept, som blir ignorert ved normal psykisk fungering, komme i forgrunnen og bli sentrale, istedenfor forhold som er relevante og adekvate for situasjonen. Som fOlge av dette kan tankegangen bli vag, uforståelig eller preget av digresjoner, og tankenes språklige uttrykk blir tilsvarende. Avbrudd og innskudd i den fortlOpende tankestrOm er hyppige, og personen kan fOle seg overbevist
om at tankene styres av ytre makter.
Affektene kan være grunne, raskt skiftende eller upassende for situasjonen.
Forstyrrelser av viljelivet kan vise seg som ambivalens, treghet, negativisme eller stupor.
Katatone fenomener kan forekomme.

Diagnose
Diagnosen av en schizofren psykose kan ikke stilles uten at det for tiden, eller tidligere i
lOpet av samme sykdomsepisode, har forekommet de karakteristiske forstyrrelsene av tankeprosessene,
sansningen, affektene, væremåten eller personligheten, som er beskrevet ovenfor. Fortrinnsvis må minst
to av disse symptomtypene foreligge. Diagnosen br ikke begrenses til tilfeller med langvarig sykdomsforlp eller varig redusert funksjonsnivå.
Det har i Norge vært tradisjon A vektlegge de somatiske og psykososiale pakjenningene og diagnostisere reaktiv psykose, særlig hos yngre mennesker poliklinisk eller ved firste gangs innleggelse.
Dette er ikke i overensstemmelse med ICO eller internasjonal tradisjon. Når de ovenfor beskrevne symptomer foreligger, må diagnosen reaktiv psykose bare komme til anvendelse ved markerte traumer, som også

normale personer kan forventes a reagere kraftig på.
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Det understrekes at de schizofrene tilstander er psykoser i den forstand at positive symptomer
på dette må foreligge nå eller tidligere. Man br i minst mulig grad bruke diagnosen der slike symptomer ikke kan påvises. Det betyr at undergruppene enkel schizofreni (295.0) og latent schizofreni
(295.5) br brukes sjelden. Man br for slike tilfeller heller diagnostisere en personlighetsforstyr

-

relse (301).
Blandingstilstander med både symptomer på schizofreni og på affektiv psykose er i ICD plassert
under de schizofrene psykoser, til tross for at de like adekvat kunne vært plassert under de affektive
sinnslidelser, eller vært en egen gruppe.
Varighet
For diagnosen av schizofrene psykoser må tegnene på sykdom ha vart i minst to uker regnet fra
starten på merkbar endring av vedkommendes psykiske fungering. Til varighet regnes både prodromalfase
med klar reduksjon av tidligere funksjonsnivå, aktiv fase med positive symptomer og residualfase med
restsymptomer etter forutgående aktiv fase. Ved varighet under 2 uker kodes 298.9 Uspesifisert psykose.
DSM-III legger særlig stor vekt på varighet og bruker termen schizofren psykose (schizophrenia)
bare når denne har vart minst seks måneder. For sinnslidelser med kortere varighet, men samme symptomatologi, brukes termen schizofreniform lidelse. Vær oppmerksom på at denne definisjonen er en annen
enn den som ble introdusert av Langfeldt. I DSM-III-R (revidert) vil definisjonen bli endret mer
henimot Langfeldts betydning.
Kunnskap om varighet (forlp) er viktig også for planlegging av behandlingstiltak. Det er
holdepunkter for at forskjeller i varighet kan reflektere mer fundamentale forskjeller mellom de schizofrene psykosetypene. Man vil derfor tilrå at varighet skal kodes med et femte kodesiffer etter fOlgende nOkkel:
0. Akutt. Tiden fra sykdommen startet med merkbar endring av den psykiske fungering (inkludert aktiv
fase, prodrom- og residualfase) og den etterfOlgende utvikling varer mer enn to uker, men mindre
enn seks måneder. Dette svarer til varigheten av schizofreniform lidelse i DSM-III. Dette
kodetallet for varighet finnes derfor ikke i DSM- Ill's klassifikasjon av schizofreni.
1.

Subkronisk. Tiden fra sykdommen startet med merkbar endring og videre aktivitet er mer enn seks
måneder, men mindre enn to Ar.

2.

Kronisk. Som for subkronisk, men sykdommen har vart mer enn to AT.

3.

Subkronisk med akutt forverrelse. Frembrudd av positive psykotiske symptomer hos et individ med
subkronisk forlp, men som har vært i residualfase av sykdommen.

4.

Kronisk med akutt forverrelse. Frembrudd av positive psykotiske symptomer hos et individ med kronisk forlp, men som har vært i residualfase av sykdommen.

5. I remisjon. Denne koden brukes når et individ tidligere har hatt schizofreni, men nå ikke har
symptomer pa sykdommen (enten vedkommende tar medisiner eller ikke). Skillet mellom schizofren
psykose i remisjon og ingen sinnslidelse til stede bygger på en vurdering av tiden siden siste
sykdomsfase, den totale varigheten av sykdommen og behovet for fortsatt psykiatrisk vurdering eller
profylaktisk behandling.
Kodesifrene i - 5 svarer til kodene i DSM-III.
Subtyper
Basert på de dominerende symptomene skal en spesifisere undergruppene av schizofreni slik de er
definert nedenfor.
295.0x Enkel type
Denne typen har en snikende utvikling av spesielle varemåter, manglende evne til A mOte kravene
til samfunnsliv og reduksjon av det psykososiale funksjonsnivå. Hallusinasjoner og vrangforestillinger
forekommer ikke, og denne typen er mindre preget av positiv psykosesymptomer enn de hebefrene, katatone
og paranoide typene. Med O kende svikt av den psykososiale fungering kan det utvikle seg vagabondering
eller uteliggertilverelse, og individet glir mer inn i sin egen verden, blir arbeidsufOr og uten mål.
Siden positive symptomer på schizofreni ofte mangler,
den som mulig.

br denne typediagnosen stilles så sjel-
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DSM-III:
Siden positive psykosesymptomer ikke foreligger, stilles ikke diagnosen schizofreni, men personlighetsavvik, oftest schizoid eller schizotyp.
295.1x Hebefren type
Ved denne typen av schizofren psykose er affektive forandringer fremtredende, likeså ofte flytende eller fragmenterte hallusinasjoner og vrangforestillinger. Væremåten er uansvarlig og uforutsigbar, ofte maniert. Affektene er grunne og upassende, ofte ledsaget av knising eller selvopptatt smiling. En overlegen mine, grimaseringer, uvaner, påfunn, hypokondre besvær og stereotypt gjentatte
fraser er vanlige symptomer. Tankegangen er opplOst. Det er ofte tendens til isolasjon, og atferden
synes uten mål og mening. Denne typen av schizofren psykose begynner vanligvis mellom 15- og 25-årsalder.
DSM-III:
Denne typen av schizofreni vil komme nærmest den disorganiserte typen i DSM-III.
295.2x Kataton type
Det vesentlige ved denne typen er de fremtredende psykomotoriske forstyrrelsene, som ofte veksler mellom ytterpunkter som uttalt motorisk uro og stupor, eller mellom automatisk underkastelse og
uttalt negativisme. Unaturlige, tvungne kroppsstillinger kan opprettholdes i lang tid. Hvis en kataton pasients armer eller bein plasseres i unaturlige stillinger, kan de bli stående slik etter at den
ytre kraften er fjernet. Voldsom uro kan være et slående trekk ved sykdomsbildet. Ledsagende depresjon eller hypomani kan foreligge.
DSM-III:
Kataton type. Eventuelt alvorlig affektiv lidelse med stemningsinkongruente vrangforestillinger hvis depresjon eller hypomani.
295.3x Paranoid type
Ved denne formen av schizofren psykose er det relativt stabile vrangforestillinger som dominerer det kliniske bildet. Oftest er det forftlgelsesforestillinger, men andre former som vrangforestillinger om sjalusi, edel herkomst, Messias-oppgaver eller kroppsforandringer kan forekomme. Hallusinasjoner og uberegnelig atferd kan forekomme.
1 noen tilfeller er atferden grovt forstyrret fra sykdommen starter og det foreligger grove
tankeforstyrrelser. Affektiv avflatning med fragmenterte vrangforestillinger og hallusinasjoner kan da
utvikle seg.
Vrangforestillingene er oftest mer omfattende og mindre systematiserte enn ved Paranoid psykose
(297.00), som også mangler andre symptomer på schizofreni. Diagnosen akutt paranoid reaksjon (298.3)
skal bare brukes når vrangforestillingene står 1 åpenbar sammenheng med biopsykososiale påkjenninger,
og det ikke foreligger andre symptomer på schizofren psykose. On dette ikke er tilfelle skal diagnosen
295.30 Schizofren psykose, paranoid type, akutt form brukes.
DSM-III:
Paranoid type.
295.4x Akutt schizofren episode
Schizofrene psykoser, unntatt akutte former av de foran nevnte, hvor det ofte er en drOmmeaktig
tilstand hos vedkommende med lett slOring av bevisstheten og en viss forvirring. Ytre gjenstander,
personer eller begivenheter kan få spesiell personlig betydning for vedkommende. Det kan foreligge
selvhenftringsiaer og frflelsesmessig kaos. 1 mange tilfeller inntrer bedring i lOpet av få uker til
et par måneder, selv uten behandling.
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Det understrekes at akutte former av de vrige schizofrenityper kodes under disse. Akutt schizofren episode er en akutt psykose preget av de nevnte symptomer.
Det er viktig A utelukke legemlige årsaker til den slOrete bevissthet. UtlOses et slikt tilstandsbilde av store ytre påkjenninger, br den diagnostiseres som reaktiv psykose (forvirringspreget)
(298.2).
DSM-III:
Har ikke denne typebetegnelsen for schizofreni. Kodenummeret (295.4) brukes istedenfor schizofreniform lidelse. Man må være oppmerksom på at denne betegnelsen i DSM-III omfatter alle typer av
schizofreni med sykdomsvarighet mindre enn seks måneder, og er ikke bare begrenset til det symptombildet som beskrives i ICD-9. I DSM-III-R vil dette bli endret.
295.5x Latent schizofreni
Denne diagnosen br ikke brukes. ICD plasserer dårlig definerte, schizofrenllignende syndromer
under dette kodenummeret, slik som borderline, prepsykotisk, pseudonevrotisk og pseudopsykopatisk schizofreni. Generelt foreligger det ikke positive psykosesymptomer ved disse syndromene. Det er mer slik
at de preger personligheten over lengre tid, og de boir derfor klassifiseres som personlighetsforstyrrelser under 301.
DSM-III:
De nevnte syndromer oppfattes ikke som psykoser, men personlighetsforstyrrelser av schizoid
(301.20) eller vanligere av schizotyp (301.22) art.
295.6x Residual type
Dette er en kronisk form av schizofren psykose der symptomene fra akutt fase vedvarer, men med
vesentlig lavere intensitet. Affektene er avflatet, og selv betydelige tankeforstyrrelser hindrer ikke
gjennomfOring av rutinepreget arbeid.
Symptomene må vere så ukarakteristiske at ikke kroniske former av de andre typene av schizofren
psykose kan diagnostiseres. Samtidig mA det foreligge tegn på sykdomsaktivitet, ellers stilles forlOpstypen i remisjon med 5 som femte kodetall. Vær oppmerksom på at diagnosen bare krever lav sykdomsaktivitet etter aktiv fase, og som sådan kan vere av varierende varighet som kodes på femte siffer.
DSM-III:
Residual type.
295.7x Schizoaffektiv type
Dette er psykoser der uttalte maniske eller depressive symptomer er blandet med typiske symptomer på schizofren psykose. Denne typen bedres ofte uten defekt, men har tendens til tilbakefall.
Diagnosen skal bare stilles når bade de schizofrene og de affektive symptomene er uttalte.
Definisjonen av denne typen er omstridt, likeledes plasseringen i klassifikasjonen. Som nevnt
kan syndromet også plasseres under affektive psykoser eller andre psykoser med samme rett.
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DSM-III:
Når det gjelder forekomsten av affektive og schizofrene symptomer, anfOrer DSM-III fOlgende:
Ved affektive psykoser vil eventuelle hallusinasjoner og stemningsinkongruente vrangforestillinger
komme etter en periode med endret stemningsleie. PA samme mate stilles diagnosen schizofreni/schizofreniform psykose hvis det foreligger betydelig endret stemningsleie, men dette kommer etter schizofrene symptomer eller er av kort varighet i forhold til varigheten av de karakteristiske schizofrene
symptomene.
DSM-III angir ikke diagnosekriterier for schizoaffektiv lidelse, som plasseres i gruppen av
andre psykoser. FOr en ender med diagnosen schizoaffektiv lidelse, mener DSM-III at fOlgende diagnoser
spesielt ma overveies: Schizofreniform psykose, alvorlig depresjon eller bipolar lidelse med stemningskongruente eller -inkongruente psykotiske symptomer og schizofreni med samtidig atypisk affektiv
lidelse.
Schizoaffektiv psykose br bare diagnostiseres når klinikeren ikke er istand til A foreta en
pålitelig differensiering mellom affektiv lidelse og schizofreni/schizofreniform lidelse. I OSM-III-R
vil schizoaffektiv psykose fA diagnosekriterier.
295.8x Andre typer av schizofrene psykoser
Her klassifiseres typer av schizofreni som ikke kan klassifiseres under 295.0 - 295.7.
DSM-III:
Har ikke denne betegnelsen.
295.9x Schizofreni uspesifisert
Forholdet mellom ICD-9 og DSM-III nar det gjelder schizofrene psykoser
Mens ICD-9 bruker betegnelsen schizofreni på typiske psykoser uansett varighet, begrenser DSMIII betegnelsen til slike psykoser der varigheten er lenger enn seks måneder. For psykoser med samme
symptomatologi, men varighet mellom to uker og seks måneder, brukes betegnelsen schizofreniform lidelse. Skillet er innfOrt fordi det er visse holdepunkter for varigheten korrelert med ulike andre parametre.

DSM-III krever aktive, positive psykotiske symptomer for diagnosen schizofreni/schizofreniform
lidelse. Schizofrenilignende syndromer uten psykosesymptomer klassifiseres som schizoid eller schizotyp personlighetsforstyrrelse. Det gjelder særlig typene som ICD-9 kaller enkel (295.0) og latent
(295.5). Symptomatisk legger DSM-III stdrre vekt på forekomsten av Schneiders fOrsterangssymptomer enn
ICD-9.
Begge disse forholdene gjOr at DSM-III har et snevrere schizofrenibegrep enn ICD-9, selv når
schizofreniform lidelse i DSM-III's betydning regnes til begrepet. Selv om schizofreniform lidelse i
DSM-III og akutt schizofren episode i ICD-9 har samme kodenummer, er det fdrste begrepet mer omfattende
enn det andre.

296 Affektive psykoser
Affektive psykoser er sinnslidelser som vanligvis er periodiske og hvor det er en alvorlig
forstyrrelse i stemningsleie, oftest blanding av depresjon og angst, men også oppstemthet og opphisselse. Tilstandene er karakterisert ved én eller flere av de felgende symptomer: vrangforestillinger,
forvirring, forstyrret selvoppfatning, persepsjons- og atferdsforstyrrelser. Symptomene står i sammenheng med det stemningsleiet pasienten har for tiden. Faren for selvmord er stor.
Denne gruppen sinnslidelser omfatter manisk-depressiv sinnslidelse, bipolare og unipolare former. Det anbefales at man også klassifiserer mildere forstyrrelser i stemningsleiet her hvis symptomene er svært lik de beskrevne og man derfor oppfatter tilstanden å tilhOre den manisk-depressive formkrets. Dette er spesielt tilfellet for mildere hypomane tilstander.
Ved bruk av et femte siffer kan den aktuelle sykdomsepisode klassifiseres nærmere etter fOlgende kriterier:

X = 0 Uspesifisert
X = 2 Uten melankolske eller psykotiske symptomer
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X = 3 Med melankoli. I disse tilfeller er tilstanden karakterisert ved tre eller flere av de
fOlgende symptomer: En særegen kvalitet ulik vanlig nedstemthet, depresjonen er verst om morgenen,
tidlig oppvAkning om morgenen (mer enn to timer tidligere enn vanlig), markert psykomotorisk retardAsjon eller agitasjon, betydelig vekttap eller urimelig sterk skyldfailelse.
X - 4 Her forekommer positive psykotiske symptomer slik som vrangforestillinger, hallusinasjoner eller depressiv stupor. Vrangforestillingene eller hallusinasjonene kan være stemningskongruente eller -inkongruente.

X = 6 Pasienten har tidligere hatt en affektiv psykose men er nA frisk eller nær frisk (i
remisjon).

X

7 Dette kodetall kan brukes for A anfOre at positive psykotiske symptomer er stemnings-

inkongruente.
DSM-III:
Begrepet alvorlige affektive lidelser i DSM-III inneholder bipolare lidelser og alvorlige depresjoner. DSM-III inneholder ogs& tilstander uten psykotisk symptomatologi i disse gruppene. Det
innebærer at tilstander som i ICD-9 vil bli betegnet som depressive nevroser (300.40) til dels vil
kunne falle inn under DSM-III-begrepet alvorlige affektive lidelser. Ved A inkludere tilstander med
markert stemningsinkongruente psykotiske symptomer, vil DSM-III dessuten i denne gruppe fange inn
enkelte tilstander som i ICD-9 vil kunne bli betegnet som schizoaffektive psykoser eller som reaktive
psykoser. Bruk av et femte siffer slik det er anfOrt i denne veiledningen er kompatibelt med DSM-III.
296.0x Manisk-depressiv psykose, manisk type
Dette er en sinnslidelse karakterisert ved oppstemthet og opphisselse som ikke står i forhold
til omstendighetene og som varierer fra lettere oppstemthet (hypomani) til voldsom, nesten ukontrollert
eksitasjon. Aggresjon og sinne, idéflukt, distraherbarhet, svekket vurderingsevne og storhetsforestillinger er vanlig. Denne gruppen omfatter med andre ord de såkalte unipolare manier. Dette er meget
sjeldne tilstander og denne diagnosen må derfor forventes A være relativt sjelden. Maniske episoder
som ledd i et manisk og depressivt forlp kodes under 296.2.
DSM-III:
Skiller ikke mellom unipolare manier og bipolare lidelser. Denne ICD-9-diagnose vil derfor i
DSM-III bli gjenfunnet under bipolar lidelse, manisk episode. Klassifikasjonen på femsiffernivA i
DSM-III tilsvarer den som er anfOrt her. Hvis symptomene på den maniske episode ikke oppfyller de

kravene til en slik episode som er definert

i DSM-III-kriteriene, vil slike tilstander i DSM-III bli

klassifisert som atypisk bipolar lidelse.

296.1x Manisk-depressiv psykose, depressiv type
Dette er en affektiv psykose hvor det er en omfattende depressiv forstemning og fortvilelse
blandet med noe angst. Aktivitetsnivået er gjerne redusert, men det kan også forekomme rastlidshet og
agitasjon. Det er en markert tendens til residiv av tilstanden. Av og til kan dette skje med regel-

messige mellomrom. I denne gruppen skal man kode gjentatte dype depresjoner som man mener tilhOrer den
manisk-depressive formkrets. Hvis det tidligere har vart en episode med hypoman eller manisk aktivitet, skal denne diagnosen ikke brukes men isteden 296.3x. Avgrensningen mellom en dyp depresjon som
ledd i en manisk-depressiv sinnslidelse og en reaktiv depressiv psykose kan vere vanskelig, særlig ved
fOrstegangs depressive tilstander. Ved siden av de symptomer som er oppfOrt innledningsvis er det i
slike situasjoner også naturlig A vurdere forekomst av store ytre påkjenninger forut for depresjonen.

DSM-III:
Disse tilstandene vil

i DSM-III

vanligvis bli oppfattet som alvorlige depresjoner, gjentatte

episoder, med et femte kodesiffer lik melankoli eller psykotiske symptomer. Alternativt vil tilstanden
klassifiseres som en alvorlig depresjon, enkelt episode med et femte kodetall lik 3, 4 eller 7. De
fire fOrste siffer

i DSM-III

er ikke identiske med ICD-9.
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296.2x Manisk-depressiv psykose, sirkulær type, manisk
Dette er en affektiv psykose som har manifestert seg i både depressive og maniske perioder
enten alternerende eller avlst av normale perioder, og hvor tilstanden for tiden er manisk (den maniske fase er langt sjeldnere enn den depressive). Bruk av denne diagnosen forutsetter altså at det tidligere i sykehistorien har vært en depressiv episode.

DSM-III:
Denne gruppen vil i DSM-III bli klassifisert som bipolar lidelse, manisk episode. Klassifisering på femsiffernivå som anfdrt over. Ved lette maniske symptomer som ikke oppfyller kriteriene til
en manisk episode slik disse er definert i DSM-III, vil DSM-III-diagnosen være atypisk bipolar lidelse.

296.3x

Manisk-depressiv psykose,

sirkulær

type, depressiv

Denne diagnosen omfatter sykdommer som tilsvarer 296.2x men hvor sykdomsfasen for tiden er
depressiv. Denne diagnosen skal med andre ord bare brukes hvis pasienten tidligere

i sitt liv har hatt

en hypoman eller manisk fase. Dype depresjoner som man mener tilhdrer den manisk-depressive formkrets
og hvor det ikke tidligere har vært maniske eller hypomane episoder, skal kodes under 296.1x.

DSM-III:
Denne ICD-9-diagnosen vil i DSM-III bli oppfattet som en bipolar lidelse, depressiv episode.
Klassifisering på femsiffernivå som anfOrt over. De fire fOrste siffer i DSM-III avviker fra ICD-9sifferne.

296.4x

Manisk-depressiv

psykose, sirkulær

type, blandet

symptomatologi

Dette er en affektiv psykose hvor det bade er maniske og depressive symptomer til stede pa
samme tid. For A stille diagnosen kreves det at det tidligere har vært depressive og/eller maniske
episoder.

DSM-III:
Disse tilstandene vil i DSM-III vanligvis bli oppfattet som bipolare lidelser med blandet symptomatologi. Klassifisering på femsiffernivå som anfOrt her. De fire fOrste siffer i DSM-III tilsvarer
ikke ICD-9.
296.5x Manisk-depressiv ps

kose,

sirkulær

type, uspesifisert

Dette er en sirkulær type av manisk-depressiv sinnslidelse (se 296.2x) hvor den nåværende tilstand ikke er spesifisert som manisk eller depressiv. Denne diagnosen er vag og

br skes unngått

brukt. Isteden br man spesifisere tilstanden på grunnlag av den aktuelle episode.

DSM-III:
Diagnosen finnes ikke i DSM-III som krever at man spesifiserer den aktuelle fase. De fire
ferste siffer finnes imidlertid i DSM-III, men har et helt annet meningsinnhold og har ingen sammenheng
med ICD-9-tallene.

296.6x

Manisk-depressiv

psykose,

andre og uspesifiserte tilstander

Denne diagnosegruppen kan benyttes som siste utvei i tilfeller hvor ingen annen informasjon er
tilgjengelig, men hvor det dreier seg om en manisk-depressiv psykose, eller for syndromer som svarer
til beskrivelsen for den depressive (296.1x) eller maniske (296.0x) type, men hvor tilstanden av en
eller annen grunn ikke kan klassifiseres under 296.0x - 296.5x. Pasienter med gjentatte depresjoner i
lOpet av sitt liv hvor det dessuten kan forekomme lettere hypomane perioder, br ikke klassifiseres her
men isteden under 296.70.

DSM-III:
Diagnosen finnes ikke i DSM-III, men enkelte pasienter som kan falle i denne ICD-9-gruppen vil
I DSM-III bli oppfattet som atypiske depresjoner.
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296.7x Atypisk bipolar sinnslidelse
Denne diagnosen br anvendes for personer som tidligere har hatt en depressiv tilstand og som
nå har en lettere hypoman tilstand som ikke er tilstrekkelig uttalt til A bli oppfattet som en maniskdepressiv psykose, sirkulær type, manisk (296.2x). Denne diagnosen finnes ikke i ICD-9, men finnes i
DSM-III. Diagnosen er innfOrt for A fange opp en del tilstander som ikke naturlig kan plasseres annet
sted. Et eksempel på slike tilstander vil være lettere hypomane reaksjoner etter antidepressiv behandling, eller ECT hvor det tidligere har vart depressive men ingen holdepunkter for maniske eller hypomane stemningssvingninger i personens liv. Ved episoder med mer markert hypoman symptomatologi og hvor
det tidligere har forekommet flere depressive episoder 'DO man fortrinnsvis anvende 296.2x.
DSM-III:
Samme betegnelse og siffer.
296.8 Annet
Ekskl.: Reaktiv affektiv psykose (298).
296.9 Uspesifisert
Affektiv psykose i.n.a.
Melankolia i.n.a.
297 Paranoide psykoser
Det sentrale symptom ved de paranoide psykoser er vrangforestillinger. Disse er ofte omfattende og systematiserte med forskjellig innhold, men innholdet er sjeldent bisart. Det siste samt nærvar
av tankeforstyrrelser og betydelig funksjonssvikt, tyder mer på at det foreligger paranoid schizofren
psykose. Ved de paranoide psykoser som inngår i punkt 297, er ofte store områder av personligheten

Intakt med rimelig psykososial fungering.
Ved de paranoide psykoser kan ikke vrangforestillingene i tid eller innhold knyttes til store
psykososiale eller somatiske påkjenninger. Hvis dette foreligger, diagnostiseres heller akutt paranoid
reaksjon (298.3) eller reaktiv paranoid psykose (298.4) hvis varigheten er mer enn to uker.
DSM-III:
Bare to typer av vrangforestillinger, nemlig om forfOlgelse eller sjalusi, kan foreligge. I
ICD-9 har en ikke begrensninger på innholdet av vrangforestillinger. Varighetskriteriene for paranoid
lidelse er uklare i DSM-III, idet det opereres med akutt paranoid lidelse og paranoid lidelse uten
klart skille på varighet. Diagnosen 297.00 har således ikke noen tilsvarende diagnose i DSM-III. Det
vil bli rettet opp i den reviderte utgaven av DSM-III (DSM-III-R) som både vil inneholde krav om varighet og utvide gruppen paranoide lidelser (delusional) med erotomane, somatiske, grandiose og ande
typer.
297.0 Paranoid psykose
Dette er en akutt eller kronisk psykose hvor vrangforestillinger om A were påvirket, forfulgt
eller behandlet på spesielle måter er hovedsymptom. Sykdommen er ikke preget av bisarre vrangforestillinger og tankeforstyrrelser som ved schizofreni, eller fremtredende stemningssvingning som ved maniskdepressive psykoser. Vrangforestillingene er av ganske fiksert, utbredt og systematisert natur.
DSM-III:
Paranoid lidelse. Akutt paranoid lidelse hvis utviklingen har vart mindre enn seks måneder.
Denne lidelsen har fått kodenummer 298.3 i DSM-III til tross for at det ikke kreves biopsykososiale
påkjenninger forut i kriteriene, slik som i ICD-9.
297.1 Paranoia
Dette er en sjelden kronisk psykose der logisk oppbygde, systematiserte vrangforestillinger har
utviklet seg gradvis uten at det samtidig forekommer hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser. Innholdet av vrangforestillingene er oftest storhet (den paranoide profet eller oppfinner), forfOlgelse eller
at det er noe galt med kroppen eller dens funksjoner, og de er ofte basert på en kjerne av forurettelse. Kverulant paranoia kodes under dette punkt.
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DSM-III:
Tilsvarende betegnelse og kodetall, men vrangforestillingene kan bare oppfatte forfdlgelse
eller sjalusi.

297.2 Parafreni
En psykose med vrangforestillinger, men også fremtredende hallusinasjoner ofte for flere ulike
sanser. Affektive symptomer og tenkningsforstyrrelser kan være til stede, men er ikke fremtredende.
Personligheten er godt bevart.

DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. Mulige DSM-III-diagnoser vil være atypisk psykose eller atypisk
paranoid lidelse.

297.3 Indusert paranoid psykose (folie a deux)
Dette er en psykose preget av vrangforestillinger og oftest uten markerte symptomer, men med
kronisk forlp, som deles av to eller flere personer. Psykosen synes A ha utviklet seg gjennom et nært
forhold til en annen person som allerede har en tilsvarende psykose. I alle fall en del av vrangforestillingene er felles for de to personene. De svært sjeldne tilfellene der flere personer omfattes
skal også kodes her.

DSM-III:
Tilsvarende.

297.8 Andre paranoide psykoser
Paranoide psykoser, som til tross for at de på mange måter viser slektskap med schizofrene
eller manisk-depressive psykoser, ikke kan klassifiseres tilfredsstillende under noen av disse kodene
eller 298.4 (mer langvarig reaktiv paranoid psykose). Spesielle variasjoner av hypokonder-paranoia
hvor pasienten mener at det kryper dyr på eller i huden (Ekboms syndrom) - og hvor tilstanden ikke
skyldes organiske forhold, kan klassifiseres her.

DSM-III:
Vil vanligvis klassifisere disse tilstandene som atypisk paranoide lidelser. OSM-III-diagnosen
har annet kodetall.

297.9 Uspesifisert
Paranoid:
Psykose i.n.a
Reaksjon i.n.a.
Tilstand i.n.a.
Ekskl.: Parafreni (297.2)

298 Reaktive psykoser
Diagnosen reaktive psykoser skal ifdlge ICD-9 begrenses til den lille gruppen av psykotiske
sinnslidelser hvis oppkomst helt eller i det vesentlige, kan knyttes til en nylig inntrådt alvorlig
belastende livshendelse. Kategorien skal ikke brukes for den ganske store gruppen av psykoser der

livshendelser eller miljdforhold synes A vere av en viss årsaksmessig betydning, men ikke spiller noen
hovedrolle.
Denne definisjonen av de reaktive psykoser betyr en innsnevring i forhold til norsk praksis.
Dette er av stor betydning, siden den hyppige diagnostisering av reaktive psykoser i Norge er i strid
med internasjonal praksis.
Det betyr at ICD-9's definisjon legger minimal vekt på individuelle sårbarhetsfaktorer og primart betoner alvoret av den forutgående livshendelse. De reaktive psykosene knyttes dermed nærmere
kategoriene 308 Akutte reaksjoner på stress og 309 Tilpasningsreaksjoner.

I forhold til aktuell norsk diagnostisk praksis må hyppigheten av diagnosen reaktiv psykose
reduseres til fordel for diagnosen av akutte schizofrene psykoser og manisk-depressive psykoser. Man
vil dermed også unngli at kasus D vandrer" fra reaktiv psykose til schizofreni eller manisk-depressiv
psykose om det blir flere hospitaliseringer.
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DSM-III inneholder diagnosen kortvarig reaktiv psykose med kodenummer 298.80. I definisjonen
av denne lidelsen inngår at de psykotiske symptomene skal ha kortere varighet enn to uker. For å oppnå
en tilnærming til DSM-III vil man forestå to kodetall på femte siffer:
1.

Kortvarig, de psykotiske symptomene varte mindre enn to uker.

2.

Mer langvarig, der de psykotiske symptomene varer lenger enn to uker.

For de reaktive paranoide psykosene er dette skillet allerede innfOrt i diagnoselisten.
Vær oppmerksom på at det ikke er noen nedre grense for varigheten av de psykotiske symptomene
ved kortvarige reaktive psykoser. Det vil derfor være gjenstand for skjOnn om psykotiske symptomer i
reaksjonsfasen i et kriseforldp, skal kalles reaktiv psykose. Man må her legge vekt på graden av ytre
påkjenninger. Akutte stressreaksjoner knyttet til store påkjenninger slik som krig og katastrofer som
varer fra timer til få dager skal i alle tilfelle ikke kodes her men under 308. Noen Ovre varighetsgrense for reaktive psykoser er ikke anfOrt.

I tillegg til varighet av de psykotiske symptomene på mindre enn to uker, stiller diagnosen
kortvarig reaktiv psykose i DSM-III flere kray. De psykotiske symptomene skal komme i umiddelbar tilslutning til en livspåkjenning som ville gi symptomer hos de aller fleste. Videre oppnås det tidligere
funksjonsnivå raskt etter at psykosen klinger ay. Mange av de reaktive psykosene i ICD-9 oppfyller
ikke alle disse kravene. Disse må da kodes som akutt paranoid lidelse (298.3) eller atypisk psykose
(298.9x) som også i DSM-III er en restkategori for psykoser som ikke passer med andre diagnosekriterier. Videre vil reaktiv depressiv psykose fylle kravene til alvorlig depresjon og reaktiv eksitasjonspsykose vil ofte tilsvare manisk episode i

Reaktive årsaksmessige momenter tillegges

ingen betydning på akse 1 i det ateoretiske DSM-III, unntatt ved kortvarig reaktiv psykose. Det reaktive kommer frem på akse 4. Begrepet kortvarig reaktiv psykose vil bli noe utvidet i DSM-III-R.

298.0x Reaktiv depressiv psykose
Dette er en depressiv psykose som symptommessig kan være identisk med manisk-depressiv psykose,
depressiv type (296.1x), men som åpenbart er provosert frem av triste livspåkjenninger som tapsopplevelser, alvorlig skuffelse eller frustrasjon. Atferden er ofte alvorlig forstyrret, f.eks. ses alvorlige suicidalforsdk. Har det vært hypomane eller maniske episoder tidligere i personens liv, skal
man aldri bruke denne diagnosen. Isteden skal tilstanden da kodes under punkt 296.

Disse tilstandene vil gjenfinnes i DSM-III under de alvorlige depresjoner, vanligvis enkelt
episode. Det femte siffer vil vanligvis være 3, 4 eller 7 (jf. under 296). Reaktiviteten kommer i
DSM-III frem på akse 4.
298.1x Reaktiv eksitasjonspsykose

Dette er en psykose preget av endret stemningsleie med lignende symptomer som man kan se ved
manisk-depressiv psykose, manisk type (296.0x), men som åpenbart er provosert frem av livspåkjenninger.
Man må utelukke akutte kortvarige stressreaksjoner med store ytre påkjenninger (308). Ved gjentatte
episoder med manisk symptomatologi br denne diagnosen ikke brukes, men isteden (296.0x).

DSM-III:
Skiller ikke mellom manisk-depressiv psykose, manisk type og reaktiv eksitasjon. Denne ICD-9diagnosen vil derfor i DSM-III gjenfinnes under de bipolare lidelsene, manisk episode. Livspåkjenningen vil komme frem på akse 4.
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298.2x Reaktiv forvirringspsykose
Dette er en sinnslidelse preget av sldret bevissthet, desorientering (som er mindre uttalt enn
ved organisk betinget forvirring (293.00)) og nedsatt kontakt med andre. Tilstanden er ofte ledsaget
av hyperaktivitet, og åpenbart fremprovosert av livspåkjenninger. Kortvarig forvirring i forbindelse
med store ytre påkjenninger slik som krig og katastrofer inngår ikke her (308).
DSM-III:
Vil vanligvis klassifisere disse tilstandene som kortvarige reaktive psykoser når de kommer
umiddelbart etter en stor ytre påkjenning som vil fremkalle betydelig reaksjon hos de fleste mennesker,
hvis psykosen varer mindre enn to uker, og det er full restitusjon av funksjonsnivået. Hvis ikke disse
forholdene er oppfylt, vil slike tilstander i DSM-III bli kalt atypisk psykose.
298.3 Kortvarig reaktiv paranoid psykose
Dette er en paranoid psykose klart fremkalt av livspakjenning. Påkjenningen blir ofte misoppfattet som en trussel eller et angrep. Slike tilstander forekommer ofte hos fanger, eller som akutte
reaksjoner på fremmede eller truende omgivelser, f.eks. i immigrantsituasjoner. De psykotiske symptomene varer kortere enn to uker.
DSM-III:
Akutt paranoid lidelse.
298.4 Mer langvarig reaktiv paranoid psykose
Dette er reaktive paranoide psykoser hvis psykotiske symptomer strekker seg over mer enn to
uker, men ellers er som beskrevet under 298.3.
DSM-III:
Disse tilstandene vil i DSM-III bli klassifisert under de paranoide lidelsene enten som paranoia (297.10), akutt paranoid lidelse, hvis tilstanden varer mindre enn seks måneder (298.30) eller som
atypisk paranoid lidelse.
298.8x Andre og uspesifiserte reaktive psykoser
Her skal man kode psykoser med en annen symptomutforming enn nevnt forut, hvor det er klart at
tilstanden er en reaksjon på livspåkjenning og den ikke kan klassifiseres som en akutt stressreaksjon
ved store ytre påkjenninger slik som krig og katastrofer (308). Likeledes skal en kode uspesifiserte
reaktive psykoser her.
DSM-III:
Kortvarig reaktiv psykose eller atypisk psykose.
298.9 Uspesifisert psykose
Denne gruppen har egentlig ikke noe med de reaktive psykoser å gjdre. Det er en restkategori
for funksjonelle psykoser som ikke kan kodes under noen av numrene fra 295.0 til 298.8. Denne koden
skal derfor bare brukes som en siste utveg når ingen annen term passer.
DSM-III:
Atypisk psykose i DSM-III er en tilsvarende restkategori med samme kodenummer som ICD-9-diagnosen uspesifisert psykose.
299 Typiske barnepsykoser
Denne kategori br bare brukes til psykoser som begynner fair puberteten. Dersom psykoser av
voksen type, slike som schizofreni eller manisk-depressiv psykose opptrer i barneårene, skal de kodes
til et annet og mer passende nummer, f.eks. 295 og 296 for de gitte eksempler.
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299.0 Infantil autisme
Et syndrom som er til stede fra fOdselen eller nesten alltid starter fr 2 1/2-Arsalder.
Reaksjonene på heirsels- og noen ganger p& synsstimuli er unormale. Det er vanligvis ogsA problemer med
A forstA det talte ord. Taleutviklingen er forsinket, og hvis tale er utviklet er den preget av
echolali, ombytte av pronomer, umoden grammatikalsk struktur og manglende evne til A bruke abstrakte
ord. Bruk av sA vel det talte ord som kroppsspråket er i alminnelighet hemmet. Problemene i det
sosiale samvær er sterst fr 5-Arsalderen og omfatter mangelfull utvikling av blikkontakt, sosiale
tilknytninger og felles lek. Ritualistisk atferd er vanlig og kan omfatte merkverdige rutiner,
motstand mot forandringer, tilknytning til merkelige gjenstander og stereotyp lek. Evnen til abstrakt
eller symbolsk tenkning og fantasi er liten. Intelligensen kan variere fra alvorlig nedsatt til normal
eller over normal. Prestasjonene er oftest bedre på oppgaver som innebærer mekanisk læring ("rote
memory") eller visuos- patsiale ferdigheter, enn p& oppgaver som krever symbolsk eller sprAklig
dyktighet.
299.1 Disintegrert psykose
Dette er en tilstand der normal eller tilnærmet normal utvikling i de fOrste Arene fOlges av
tap av sosiale ferdigheter og av tale, sammen med alvorlige forstyrrelser av fOlelsesliv, atferd og
relasjoner. Slikt tap av talens bruk og tilpasningsdyktighet finner vanligvis sted i lOpet av få maneder samtidig med at pasienten blir overaktiv og utvikler stereotypier. I de fleste tilfeller er det
intellektuell tilbakegang, men dette trenger ikke A være tilfelle. Tilstanden kan komme etter åpenbar
hjernesykdom, f.eks. meslingencephalit, men kan også opptre uten noen form for kjent organisk hjernesykdom eller skade. Bruk tilleggskode for A identifisere assosiert nevrologisk lidelse.
299.8 Annet
Forskjellige atypiske infantile psykoser som kan vise noen, men ikke alle trekk ved infantil
autisme. Symptomene kan omfatte stereotype gjentatte bevegelser, hyperkinesi, egen skade, forsinket
språkutvikling, echolali og forstyrrede sosiale relasjoner. Disse psykosene kan forekomme hos barn på
alle intelligensnivåer, men er særlig vanlig hos psykisk utviklingshemmede.
299.9 Uspesifisert
Barnepsykose i.n.a.
Schizofreni, barndomstype i.n.a.
Schizofrent syndrom i barndommen i.n.a.
Ekskluderer schizofreni av voksen type som opptrer i barndommen (295.0-295.8)

II NEVROSER, PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER OG ANDRE IKKE-PSYKOTISKE SINNSLIDELSER (300 - 316)
300 Nevroser

Grensen mellom nevrose og psykose er vanskelig A trekke, og er stadig under debatt. Skillet er
opprettholdt her på grunn av den utstrakte anvendelse. Nevrose er sinnslidelser uten påviselig organisk grunnlag. Pasienten har vanligvis betydelig sykdomsinnsikt og en usvekket realitetsorientering.
Det vil si, han/hun forveksler ikke sine sykelige subjektive opplevelser og fantasier med den ytre
virkelighet. Atferden kan være sterkt påvirket, men forblir vanligvis innenfor sosialt aksepterte
grenser. Personligheten er ikke disorganisert. De mest fremtredende symptomer er sterk angst, hysteriske symptomer, fobier, tvangssymptomer og depresjon.
Det anbefales at man bruker diagnostikk på femsiffernivA for A skille fra hverandre ulike nevrotiske tilstander. Dette er i tråd med DSM-III og de forslag til klassifikasjon av nevrotiske tilstander som det arbeides med med tanke på fremtidige utgaver av ICD. Det er viktig at brukerne setter
seg godt inn i de enkelte rubrikkforklaringer slik at man kan velge den mest korrekte diagnose for den
tilstanden man skal klassifisere.
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DSM-III:
Har ikke skille mellom nevrose og psykose som overordnet inndelingsprinsipp, slik ICD-9 har. I
DSM-III vil man finne de tilstander som ICD-9 kaller nevroser under gruppene affektive lidelser, bevissthetsforstyrrelser, angstlidelser, somatoforme lidelser, psykoseksuelle forstyrrelser, tilstander
karakterisert ved forstyrret impulskontroll som ikke er klassifisert annet sted, tilpasningsforstyrrelser, psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander og under gruppen personlighetsforstyrrelser.
Frasett de affektive lidelser vil diagnostikk på femsiffernivå i DSM-III gjennomgående tilsvare kodesifrene som brukes i den foreliggende ICD-9-liste på femsifferniv&.

300.0 Angstnevroser
Dette er tilstander karakterisert ved ulike kombinasjoner av fysiske og psykiske manifestasjoner av angst som ikke skyldes virkelig fare og som forekommer enten i anfall eller som en vedvarende
tilstand. Angsten er vanligvis diffus og kan Oke til panikk. Andre nevrotiske symptomer slik som
tvangssymptomer eller hysteriske symptomer kan være til stede, men dominerer ikke det kliniske bildet.
De ulike typer angstnevroser br ytterligere differensieres ved hjelp av et femte siffer.
DSM -III:
Kaller disse tilstandene for angsttilstander og de gjenfinnes i gruppen angstlidelser.

300.01 Panikkpreget nevrose
Dette er en tilstand karakterisert ved stadig gjentagende panikkanfall som finner sted på tidspunkter det er vanskelig A forutsi. Anfallet skjer brått, gir en intens angst med hjertebank, svetting
og skjelving, gir en fOlelse av å skulle kveles, dO eller bli gal. Anfallet utlOses ikke av fobiske
situasjoner.
DSM-III:
Bruker betegnelse panic disorder og samme kodesiffer.
300.02 Generalisert angstnevrose
Ved denne tilstanden er det relativt konstant motorisk uro og spenning, Okt aktivitet i det
autonome nervesystem slik som skjelving, prikking i hender, hy puls, mavebesvær etc., forventningsangst, irritabilitet, utAlmodighet, varhet for stimuli og en generell ftlelse av nervOsitet.
Hvis tilstanden er dominert av en sykelig angst for A ha en sykdom (300.70) eller av tvangssymptomer (300.30) skal man ikke bruke denne diagnosen.
DSM-III:
Tilsvarende.
300.09 Angstnevrose, uspesifisert
Dette er en samlegruppe for angstnevroser som ikke kan klassifiseres nærmere, som en panikkpreget (300.01) eller generalisert (300.02) angstnevrose, eller som en agorafobi med panikkanfall
(300.21). Diagnosen br brukes i minst mulig utstrekning.

OSM III:
-

Denne ICD-9-diagnosen tilsvarer DSM-III-diagnosen atypisk angstlidelse. En tilstand som i
DSM-III har et annet kodesiffer.
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300.1 Hysterisk nevrose
Dette er sinnslidelser hvor motiver som pasienten ikke er klar over enten fOrer til en innsnevret oppmerksomhet eller bevissthet eller til forstyrrelser i motoriske og sensoriske funksjoner som
synes & innebære psykologiske gevinster eller were av symbolsk verdi for personen.
DSM-III:
De tilstandene som i ICD-9 inkluderes i begrepet hysterisk nevrose vil man i DSM-III finne

Igjen under de somatoforme lidelser, bevissthetsforstyrrelsene (dissosiative lidelser) og simuleringstilstander.
300.10 Hysterisk nevrose, uspesifisert
Dette er en samlegruppe for hysteriske nevroser som man ikke klarer A spesifisere på femsiffernivå. Diagnosen 'DO brukes minst mulig. Isteden 'DO man klassifisere på 5 siffernivå.

OSM- I II:
Finnes ikke.

300.11 Konversjonsnevrose
Ved denne tilstanden er det tap av eller forandring i fysiske funksjoner som minner om en fysisk sykdom, men som isteden er uttrykk for en psykologisk konflikt eller et psykologisk behov. Forstyrrelsen er ikke under viljemessig kontroll, og kan ikke forklares ut fra noen fysisk sykdom eller
kjent patofysiologisk mekanisme eller grundige medisinske undersOkelser (f.eks. multippel sklerose).

DSM-III:
Tilsvarende innhold og kodetall men kalles konversjonslidelse.
300.12 Psykogent hukommelsestap
Ved disse tilstander foreligger det en plutselig hukommelsesdefekt som er for omfattende til A
kunne forklares ut fra vanlig glemsomhet. Hukommelsesdefekten er særlig knyttet til viktige personlige data. Tilstanden skyldes ikke en organisk betinget sinnslidelse slik som f.eks. alkoholrus.
Simulert hukommelsestap skal ikke kodes her (300.16).
DSM-III:
Kaller denne tilstanden psykogen amnesi og bruker samme kodetall, men klassifiserer tilstanden
under gruppen bevissthetsforstyrrelser (dissosiative lidelser).
300.13 Psykogen tåketilstand
Ved de psykogene taketilstander kan personen plutselig våkne et eller annet sted uten A forklare hvorfor eller hvordan han er kommet dit, og uten A kunne gjenkalle i sin hukommelse noe av det
som er foregått med ham i et nærmere bestemt tidsrom som alltid begynner og slutter helt plutselig.
Som regel er det foretatt en plutselig uventet reise fra hjemsted eller vanlig oppholdssted og ikke
sjelden kan pasienten også anta en annen identitet under tåketilstanden. Det er viktig A utelukke
hjerneorganiske tilstander og organisk betingede sinnslidelser som årsak til tilstandsbildet fr denne
diagnosen brukes. Tilstanden er sjelden.
DSM-III:
Psykogen tåketilstand. Samme kodetall.
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300.14 Multippel personlighet
To eller flere klart avgrensede personligheter eksisterer hos samme person ved denne tilstanden. En dominerer ad gangen. Hver personlighet utgjOr en fullt integrert og kompleks enhet med selvstendige minner, atferd og sosiale forbindelser. Overgangen fra den ene personligheten til den andre
er plutselig og ofte forbundet med psykologiske påkjenninger.
Tilstanden er meget sjelden. Den viktigste psykiatriske differensialdiagnosen er schizofreni.
DSM-III:

Tilsvarende men disse tilstandene klassifiseres i DSM-III under gruppen (bevissthetsforstyrrelser dissosiative lidelser).
300.15 Atypisk dissosiativ nevrose
Dette er en samlegruppe for tilstander karakterisert ved lettere bevissthetsforstyrrelser uten
at det er holdepunkter for psykose. Eksempler er uklare trancetilstander, derealisasjon uten det fulle
kliniske bildet i depersonalisasjonssyndromet (300.60), og dissosiative forstyrrelser som fOlge av
Intens pågang slik man kan se det ved hjernevask og lignende. Bevissthetsforstyrrelser ved sterke ytre
pAkjenninger slik som krig og katastrofer skal ikke kodes her men under 308.1. Bevisshetsforstyrrelser
ved inntak av stoff eller medikamenter kodes under 292.81.
DSM-III:
Tilsvarende betegnelse og kodetall, men diagnosen gjenfinnes under de dissosiative lidelser
(bevissthetsforstyrrelser).
300.16 Simulering med psykiske symptomer
Ved disse tilstander ses psykiske symptomer som kan tyde på en sinnslidelse, men som synes

a

være under viljemessig kontroll. Symptomene kan ikke forklares som fOlge av andre sinnslidelser slik
som schizofreni, ulike maniske tilstander eller inntak av medikament eller stoff (organisk betingede
sinnslidelser). Det såkalte Ganser-syndrom som er kjennetegnet ved symptomer som kan tyde på både en
psykose, en organisk bevissthetsforstyrrelse og en hysterisk nevrose samtidig, anbefales klassifisert
her.
DSM-III:
Tilsvarende.
300.19 Annen og uspesifisert simulering med fysiske symptomer
Her skal man kode tilstander som ikke tilfredsstiller kriteriene for kronisk simulering med
fysiske symptomer (301.51), men hvor det likevel foreligger produksjon av fysiske symptomer som synes å
være under viljemessig kontroll. Denne diagnosen antas A være relativt sjelden. Aggravasjon skal ikke
klassifiseres her.
DSM-III:
Diagnosen tilsvarer atypisk simulering med fysiske symptomer i

Eksempler er selvpå-

fOrt dermatitt (kloring) kjemikalier, og bevisst dislokasjon av skulder.
300.2 Fobiske nevroser
Dette er nevrotiske tilstander med en unormal, intens frykt for visse objekter eller spesifikke
situasjoner som normalt ikke ville ha en slik effekt. I denne gruppen kodes agorafobi med panikkanfall, agorafobi uten panikkanfall, sosial fobi og enkel fobi.
DSM-III:
Tilsvarende, men de fobiske lidelsene klassifiseres i DSM-III under angstlidelser.
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300.20 Fobisk nevrose, uspesifisert
Denne diagnosen br anvendes minst mulig. Isteden br den fobiske tilstand spesifiseres etter
arten slik som anfOrt nedenfor.
DSM-III:
Begrepet uspesifisert fobi brukes ikke i DSM-III.
300.21 Agorafobi med panikkanfall
Ved disse tilstandene foreligger det en markert frykt for og unngaelse av A were alene eller pa
offentlige steder det er vanskelig a unnslippe fra, slik som folkemengder, tuneller, offentlige transportmidler. Frykten og unngåelsen innskrenker normale aktiviteter og dominerer etter hvert hele livet.
Angstanfall (se 300.01) var til stede i begynnelsen og synes A danne grunnlaget for frykten for spesifikke steder og situasjoner.
Angstanfall kan også fortsatt oppstå.
DSM-III:
Tilsvarende.
300.22 Agorafobi uten panikkanfall
Disse tilstandene er identiske med 300.21, men det foreligger ikke angstanfall verken i fortid
eller nåtid.
DSM-III:
Tilsvarende.
300.23 Sosial fobi
Ved denne tilstanden foreligger det en vedvarende irrasjonell frykt for eller et Onske om A
unngå en situasjon hvor individet er utsatt for andres gransking og hvor personen frykter for å handle
på en måte som virker ydmykende eller pinlig. Vedkommende fOler sterkt ubehag på grunn av sin reaksjonsmåte, og har en klar oppfatning av at frykten er overdreven og urimelig.
. DSM-III:
Tilsvarende.
300.29 Enkel fobi
Her skal man klassifisere tilstander hvor det foreligger en vedvarende irrasjonell frykt for og
Onske om A unngå andre situasjoner eller objekter enn hva som er tilfelle ved agorafobi (300.21,
300.22) eller sosial fobi (300.23). De fobiske objektene er ofte dyr og situasjoner som hyde eller
lukkede rom (klaustrofobi). Reaksjonene skaper sterkt ubehag og oppfattes som overdrevne og urimelige.
Eksponering for situasjonene kan gi angstanfall.
DSM-III:
Tilsvarende.
300.3 Tvangsnevroser
Dette er tilstander hvor det mest fremtredende symptom er en subjektiv fOlelse av tvang til A
foreta en handling, dvele ved en tanke, gjenkalle en opplevelse eller A gruble over et abstrakt emne.
De uOnskede tankene som presser seg på, ordene, grublingen eller tankerekkene oppfattes av personen som
uhensiktsmessige og meningslOse. Tvangshandlingene eller tvangstankene fles som fremmede for personen, men oppleves likevel som om de kommer fra en selv. Tvangshandlinger kan være kvasirituelle med
det formal A dempe angst, f.eks. vaske hendene for å hindre smitte.

Forsk på å motstå de uvedkommende tankene eller handlingspresset kan fOre til en indre kamp
med intens angst. Det er viktig A utelukke andre tilstander som kan gi tvangssymptomer slik som affektive psykoser, schizofreni og organisk betingede sinnslidelser.
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Tilstanden skilles fra tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Ved disse personlighetsforstyrrelsene kan det forekomme påtrengende og uvelkomne tanker eller impulser, men de har ikke den intensitet man finner ved tvangsnevrose. Ved tvangsnevroser vil symptomene vanligvis oppleves som jeg-fremmede, mens ved en tvangspreget personlighetsforstyrrelse vil fenomener som perfeksjonisme, overdreven
ntyaktighet og behov for stadig A kontrollere, oppleves som en del av ens personlighet og ikke som
Jeg-fremmede symptomer.
DSM-III:
Tilsvarende, men tvangsnevrosene er i DSM-III klassifisert under angstlidelsene og kalles
tvangslidelse.
300.4 Depressiv nevrose
Dette er en nevrotisk sinnslidelse som er kjennetegnet ved urimelig nedstemthet som vanligvis
har utviklet seg i tilknytning til en ubehagelig opplevelse. Det foreligger ikke vrangforestillinger
eller hallusinasjoner og det grubles gjerne over det psykiske traumaet som kom forut for depresjonen,
f.eks. tap av en man var glad i eller en gjenstand. Angst er ofte til stede og blandingstilstander av
angst og depresjon br diagnostiseres som en nevrotisk depresjon. Skillet mellom en depressiv nevrose
og en psykose br ikke bare gjtres på graden av depresjon, men også på tilstedeværelsen eller fraværet
av andre nevrotiske og psykotiske symptomer og på graden av forstyrrelse i personens atferd.
Diagnosen depressiv nevrose har ofte vært brukt som en samlesekk for ulike tilstander med det
til felles at de alle har hatt depressive symptomer. Dette er en uheldig bruk av denne diagnosen. Man
br derfor legge vekt pa å skille ut tilstander som hdrer hjemme under de affektive psykoser og depressive tilstander som ledd i en organisk betinget sinnslidelse. Forbigående lettere depressive symptomer
I forbindelse med ytre påkjenninger som rimeligvis br oppfattes som tilpasningsreaksjoner skal ikke
kodes her (309.0). Diagnosen skal heller ikke brukes istedenfor en personlighetsforstyrrelse slik som
f.eks. ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83), men depressiv nevrose kan forekomme i tillegg til
personlighetsforstyrrelse.
DSM-III:
Vil klassifisere de depressive nevrosene som dystym lidelse, samme kodesiffer som ICD-9 hvis
tilstanden har vart i minst to år. Alternative DSM-III-diagnoser vil være alvorlige depresjoner uten
melankoli eller psykotiske trekk, atypisk depresjon eller tilpasningsvanskeligheter med depressivt
stemningsleie.
300.5 Nevrastenisk nevrose
Dette er en nevrotisk sinnslidelse kjennetegnet ved tretthet, irritabilitet, hodepine, nedstemthet, stvnproblemer, konsentrasjonsvanskeligheter og manglende opplevelse av lyst og glede (anhedoni). Den kan fdlge eller ledsage en infeksjon eller utmattelse, eller oppstå som fOlge av vedvarende
ftlelsesmessig påkjenning. Hvis nevrasteni er knyttet til en legemlig sykdom skal denne også kodes.
Det kan være vanskelig A avgjOre om nevrasteniske symptomer er tegn på en legemlig sykdom eller
fremkalt av en organisk betinget sinnslidelse. Det er derfor viktig med gode medisinske understkelser

fr

man stiller denne diagnosen. Diagnosen nevrastenisk nevrose skal bare brukes hvor de nevrastene

symptomer kan ses på som en psykologisk reaksjon på livshendelser eller fysisk sykdom. Tilstanden må
skilles fra depressive nevroser, manglende opplevelse av lyst og glede ved melankolske depresjoner og
lignende symptomer som kan ses som ledd i en ustabil personlighetsforstyrrelse. Ailment br man nok i
det hele være tilbakeholden med A bruke denne diagnosen uten at det er foretatt grundige legemlige
undersdkelser og adekvate psykiatriske differensialdiagnostiske overveielser.
DSM-III:
Finnes ikke.
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300.6 Depersonalisasjonssyndrom
Dette er en nevrotisk sinnslidelse med en ubehagelig tilstand av forstyrret persepsjon hvor
ytre objekter eller deler av ens egen kropp oppleves

a

ha en forandret kvalitet, er uvirkelige, fjerne

eller automatiserte. Vedkommende er klar over den subjektive natur til de forandringer hun/han opplever. Depersonalisasjon kan være et trekk ved mange sinnslidelser slik som depresjoner, tvangsnevroser, angstnevroser og schizofreni. I slike tilfeller skal man bruke den aktuelle diagnose, ikke

diagnosen

depersonalisasjonssyndrom.

Depersonalisasjonssyndrom

er typisk en episodisk tilstand og kan representere personens typiske

mOnster ved pakjenninger. Personlighetsforstyrrelser slik som f.eks. borderline-tilstander (ustabil
personlighetsforstyrrelser, schizotyp personlighetsforstyrrelse) skal ikke kodes her men under 301,
selv om depersonalisasjon er et fremtredende symptom. Kortvarig forbig&ende depersonalisasjon forekommer ikke sjeldent ved store ytre påkjenninger slik som ulykker og lignende. Slike tilstander er vanligvis bare av minutters varighet og skal ikke oppfattes som noen sinnslidelse.
DSM-III
Tilsvarende betegnelse og kode, men tilstanden klassifiseres under bevissthetsforstyrrelser
(dissosiative lidelser).
300.7 Hypokondrisk nevrose
Dette er en nevrotisk sinnslidelse hvor det mest fremtredende symptom er overdreven opptatthet
eller overbevisning om å ha en legemlig sykdom. Personen er gjerne urimelig opptatt av legemlige symptomer og funksjoner i sin alminnelighet. Det er ofte ledsagende angst eller depresjon fordi personen
er bekymret for at symptomene tyder på en legemlig sykdom. Personen lar seg ikke berolige av adekvate
medisinske underskel ser.
Tilstanden skal skilles fra psykotisk baserte forestillinger om sykdom som ses ved schizofreni,
paranoide psykoser og alvorlige depresjoner. Funksjonsutfall (f.eks. lammelser)

pa

psykologisk grunn-

lag skal ikke kodes her (300.11).
DSM-III:
Tilsvarende, men D5M-III inkluderer under dette kodesiffer ogsa en del atypiske somatiske
lidelser. Hypokondri i DSM-III er klassifisert under de somatoforme lidelser.
300.80 Andre nevroser
Dette er en restkategori for nevrotiske lidelser som ikke kan klassifiseres annet sted. Denne
diagnosen br brukes minst mulig. Personlighetsforstyrrelser skal ikke klassifiseres her men under
301. Karakternevroser skal vanligvis kodes under 301.80.
DSM-III:
Finnes ikke.
300.81 Somatiseringsnevrose (Briquets syndrom)
Dette er en nevrotisk sinnslidelse kjennetegnet ved gjentakende tallrike somatiske plager som
har vart i mange år fra fr 30-årsalder og hvor det hyppig er blitt sOkt medisinsk behandling. Plagene
presenteres ofte på en dramatisk, vag eller overdreven måte og inngår i en komplisert medisinsk historie hvor mange fysiske diagnoser er overveid. Plagene inkluderer pseudonevrologiske symptomer, gastrointestinale, reproduktive organer hos kvinner, psykoseksuelle, smerter, hjerte og åndedrett. Tilstanden må skilles fra en personlighetsforstyrrelse hvor det gis en plausibel presentasjon av fysiske
symptomer som synes A stå under pasientens viljemessige kontroll i en slik grad at det skjer en rekke
sykehusinnleggelser (301.51).
DSM-III:
Tilsvarende.
300.9 Uspesifisert
Skal bare brukes som siste utvei
Nevrose i.n.a.
Psykonevrose i.n.a.
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301 Personlighetsforstyrrelser
Dette er dypt rotfestede uhensiktsmessige atferdsmOnstre som vanligvis manifesterer seg i ungdommen eller tidligere og fortsetter gjennom voksen alder, selv om de blir mindre påfallende etter
hvert som personen blir eldre. Personligheten er unormal, enten på grunn av balansen av ulike personlighetstrekk, kvaliteten eller uttrykksformen av personlighetstrekk, eller i sin helhet. Personen
eller andre plages av forstyrrelsen og virkningen på individet eller samfunnet er uheldig. Det vil i
stOrre eller mindre grad foreligge tegn

pa

funksjonssvikt eller funksjonsinnskrenkninger.

Under gruppen personlighetsforstyrrelser inngår også tilstander som av og til betegnes som
psykopati. Karakternevroser skal ogsa klassifiseres i denne gruppen.
Personlighetsforandringer som ledd i presenile, senile eller arteriosklerotiske demenser skal
ikke kodes her (290). Alkoholbetingede personlighetsforandringer skal heller ikke kodes her, selv om
de kan debutere relativt tidlig ved et stort og vedvarende alkoholmisbruk fra tidlig alder (291).
Nyoppstatte personlighetsforandringer hos personer som tidligere har vert oppfattet som upafallende br
alltid vekke mistanke om organiske hjernelidelser. Personlighetsforandringer hvor arsaken hovedsakelig
er skade i hjernen skal ikke klassifiseres her men under spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter
organisk hjerneskade (310).
Nevroser eller psykoser kan forekomme hos personer med personlighetsforstyrrelse. F.eks. kan
en person med schizoid personlighetsforstyrrelse utvikle en schizofreni eller en person med en tvangspreget personlighetsforstyrrelse kan uvikle en tvangsnevrose. I slike tilfeller br bade den tilgrunnliggende personlighetsforstyrrelse og den med personlighetsforstyrrelsen forbundne nevrotiske eller
psykotiske tilstand diagnostiseres. Hvis personen oppfyller kriteriene for flere personlighetsforstyrrelser, br man kode alle disse.
DSM-III:
Klassifiserer ogs& personlighetsforstyrrelser under punkt 301, men koder disse på en egen akse
(akse 2). DSM-III har gjennomgående noe stOrre krav til funksjonssvikt eller subjektiv lidelse enn
ICD-9 for A bruke diagnosen personlighetsforstyrrelse.
301.0 Paranoid personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en overdreven varhet overfor tilbakeslag,
eller overfor forhold som blir oppfattet som ydmykelser eller avvisning. Det er en tendens til

a

for-

vrenge hendelser, ved A oppfatte nytrale eller vennlige handlinger fra andre som fiendtlige eller

nedverdigende, og en tendens til A slass hardnakket for personlige rettigheter. Det kan forekomme
tilbOyelighet til sjalusi eller til a overdrive egen betydning. Slike personer kan fdle seg hjelpeldst
ydmyket og fornedret, og mange kan være overdrevent nærtagende. Disse forhold fOrer som regel til en
aggressiv og insisterende holdning overfor omgivelsene. I alle tilfelle er den en overdreven selvhenWing.
DSM-III:
Tilsvarende men kodes

pa

akse 2.

301.10 Affektive personlighetsforstyrrelser
Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved en kronisk veksling mellom
perioder av oppstemthet, med stor selvtillit, uhemmet sosial aktivitet, lite behov for sOvn, sterk
produktivitet og kreativ tenking, og perioder med nedstemthet, med liten selvtillit, sosial tilbaketrekning, stort sdvnbehov, liten arbeidskapasitet og konsentrasjonsproblemer.
For

a

bruke denne diagnosen

ma,

disse trekk vere en permanent del av personligheten. Lettere

former for manisk-depressiv sinnslidelse, med perioder av depresjoner og hypomane tilstander br ikke
klassifiseres her selv om det ikke er klare psykotiske symptomer, men under de affektive psykoser
(296).
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DSM-III:
Har ikke denne diagnosen, men bruker begrepet cyklotym lidelse (301.13). Denne DSM-III-diagnosen er ikke identisk med ICD-9-diagnosen. Denne diagnosen brukes hvis det har vært både depressive og
maniske episoder uten at de har tilstrekkelig alvorlighetsgrad eller varighet til at de oppfyller
kriteriene for DSM-III-diagnosene alvorlig depressiv eller manisk episode. DSM-III-diagnosen cyklotym
lidelse kan derfor også brukes hos pasienter som kan ha et normalt stemningsleie opptil maneder av
gangen. Av samme årsak klassifiseres ikke DSM-III-diagnosen cyklotym lidelse som en personlighetsforstyrrelse på akse 2, men gjenfinnes under de affektive sinnslidelsene i undergruppen andre
spesifikke affektive forstyrrelser. Kodesiffer i DSM-III er likevel likt med ICD-9

pa

firesiffer-

nivå.
301.13 Syklotym personlighetsforstyrrelse
Sykloid personlighet
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
301.20 Schizoid personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en tilbaketrekning fra fOlelsesmessige, sosiale og andre kontakter og en forkjærlighet for fantasiliv. Personen er preget av en viss sosial
reserverthet. Atferden kan være lett eksentrisk eller innebære unngåelse av situasjoner som innebærer
muligheter for konflikt med andre. Tilsynelatende kjOlighet og reserverthet kan skjule en manglende
evne til A uttrykke fOlelse. Under dette punktet skal man også klassifisere personer som har en lidelse med et visst preg av schizofreni, men som mangler positive psykotiske symptomer (ofte kalt enkle
schizofrenier). Unnvikende personlighetsforstyrrelse skal ikke klassifiseres her (301.82). Ved disse
tilstander skyldes den sosiale isolasjon overfOlsomhet overfor avvisning, men det er et sterkt Onske om
A gå inn i sosiale forhold til andre mennesker hvis personen garanteres full akseptering.
DSM-III:
Tilsvarende, men kodes på akse 2.
301.22 Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det forekommer ulike særegenheter i tankeprosesser,
persepsjon, tale og atferd som ikke er markerte nok til A tilfredsstille kriteriene for schizofreni.
Det kan forekomme magisk tenkning, selvhenfOring, parnoide idéer, illusjoner, depersonalisasjon og derealisasjon, uklar kommunikasjon, sosial isolasjon, et fattig fOlelsesliv og dårlig kontaktevne. Til
forskjell fra schizofreni finner man ved disse tilstander ikke klare psykotiske symptomer. Andre navn
på denne personlighetsforstyrrelsen er latent schizofreni, ambulatorisk schizofreni, preschizofreni,
schizofren karakter, pseudonevrotisk schizofreni, nonregressiv schizofreni og schizofrene grensetilfeller. De viktigste differensialdiagnosene er residualformer for schizofreni, schizoid personlighetsforstyrrelse, unnvikende personlighetsforstyrrelse, ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) og

depersonalisasjonsnevrose.
Ved residualformer

for schizofreni kan man anamnestisk få tak i psykotiske symptomer. Det kan

forekomme meget kortvarige psykotiske symptomer ved schizotyp personlighetsforstyrrelse, men disse er
ikke alvorlige. Forskjellen på schizotyp og schizoid personlighetsforstyrrelse er at ved den schizoide
formen er det ingen særegenheter i atferd, tanke, sansning eller språk. Det samme skiller unnvikende
personlighetsforstyrrelse og depersonalisasjonsnevrose fra den schizotype personlighetsforstyrrelse.
DSM-III:
Tilsvarende, men kodes på akse 2.
301.3 Eksplosiv personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved fOlelsesmessig instabilitet med
tendens til voldsomme sinnesutbrudd, hat og aggressive handlinger. Aggresjonen kan uttrykkes i ord
eller fysisk vold. Personen har vanskelig for A kontrollere utbruddene og har for vrig ingen antisosiale tilbOyeligheter. Tilstanden må skilles ut fra antisosial personlighetsforstyrrelse (psykopati)
som kan være forbundet med sinnesutbrudd og aggressive handlinger. Man må også utelukke at disse
karakteristika ikke kan tilskrives en schizotyp eller ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er viktig

a

utelukke organiske årsaker til den patologiske aggressiviteten slik som fokale epilepsier.
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DSM-III:
Denne diagnosen finnes ikke i DSM-III. Gjentatte eller enkeltstående tilfeller av eksplosiv
atferd vil i DSM-III kunne klassifiseres under forstyrret impulskontroll som ikke er klassifisert annet
sted. Hvis disse DSM-III-diagnosene ikke passer og aggressiviteten ikke kan tilskrives en personlighetsforstyrrelse pa akse 2 slik som paranoid, schizotyp, antisosial eller ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse, vil tilstandene kunne klassifiseres som atypisk personlighetsforstyrrelse eller
ikke bli oppfattet som noen psykiatrisk lidelse.
301.4 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved en 'Weise av personlig usikkerhet, tvil og mangler som firer til overdreven samvittighetsfullhet, kontrolltrang, stahet og forsiktighet. Det kan forekomme patrengende og uvelkomne tanker eller impulser uten at de har den intensitet
som man finner i tvangsnevroser. Lidelsen er preget av perfeksjonisme, overdreven niyaktighet og et
behov for stadig å kontrollere. Det kan være en påfallende rigiditet og overdreven tvil.
DSM-III:
Noenlunde tilsvarende, men DSM-III legger stirre vekt på manglende evne til A uttrykke varme
eller myke fdlelser og at personlighetsforstyrrelsen firer til problemer for andre mennesker. DSM-III
vil bare bruke diagnosen hvis det firer til betydelig nedsettelse av sosial eller yrkesmessig fungering
eller betydelig subjektivt ubehag. Kodes på akse 2.
301.50 Hysteriform. personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse som er kjennetegnet ved grunne, labile 'Weiser, avhengighet av andre, krav på anerkjennelse og oppmerksomhet, suggestibilitet og teatralskhet. Det forekommer ofte seksuelle problemer, f.eks. frigiditet eller overdreven respons på stimuli. Hysterisk
nevrose kan utvikle seg under påkjenninger. Avgrensningene overfor en hysteriform kognitiv stil kan
være vanskelige og det er rimelig i slike situasjoner A legge vekt på i hvilken grad disse personlighetstrekk firer til nedsettelse av sosial eller yrkesmessig fungering eller betydelig subjektivt ubehag. Ved den ustabile formen for personlighetsforstyrrelse (301.83) kan man ofte se lignende trekk,
og denne diagnosen bir ikke brukes hvis pasienten oppfyller kravene til en ustabil personlighetsforstyrrelse. Somatiseringsnevrose kan forekomme samtidig med en hysteriform personlighetsforstyrrelse.
DSM-III:
Har en tilsvarende personlighetsforstyrrelse (akse 2) med samme kodetall som ICD-9. Imidlertid
legger DSM-III noe stirre vekt på det teatralske, dramatiske, ved denne diagnosen sammenlignet med
ICD-9.
301.51 Kronisk simulering med fysiske symptomer
Dette er en personlighetsforstyrrelse med en plausibel presentasjon av fysiske symptomer som
synes A være under pasientens viljemessige kontroll i en slik grad at det skjer en rekke sykehusinnleggelser. Personens mål er tydeligvis å oppnå en pasientrolle og synes ikke ellers å være forståelig ut
fra pasienten. Denne tilstanden er ofte kalt Munchhausens syndrom.
DSM-III:
Har en tilsvarende diagnose med samme kodesiffer, men klassifiserer tilstanden under simuleringslidelser (akse 1).
301.6 Avhengig/astenisk personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse som er kjennetegnet ved passiv ettergivenhet overfor
andres nsker, og en svak, utilstrekkelig reaksjon på dagliglivets kray. Mangel på vitalitet manifesterer seg på det intellektuelle så vel som det fOlelsesmessige området, og det er liten evne til
glede.
Tilstanden må skilles fra kronisk depressiv nevrose (300.40) og ulike organiske årsaker til et
nevrastenisk preget bilde.
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DSM-III:
Har ikke denne diagnosen i den betydningen den har i ICD-9. PA samme kodesiffer har DSM-IIIdiagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse (akse 2) hvor det sentrale er passiv ettergivenhet overfor andres nsker og en underordning av egne behov i forhold til behovene til personer som personen er
avhengig ay. DSM-III-diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse har ingen krav til astenisk preg
eller mangel på vitalitet slik som ICD-9. DSM-III-diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse tilsvarer derfor ikke ICD-9-personlighetsforstyrrelsen avhengig/astenisk.
301.7 Antisosial personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse som vanligvis debuterer i tidlige tenår. Symptomene er
fOrst og fremst hensynslOs atferd, ustabil arbeidsevne, manglende akseptering av lover og regler, dårlig persontilknytning og lettferdig omgang med sannhet. Den hensynslOse atferd kombinert med manglende
forståelse for andres rettigheter og behov fOrer ofte til bruk av fysisk makt og toleranseterskelen for
frustrasjon er lay. Personen har lett for A bebreide andre eller tilsynelatende gi plausible forklaringer på sin oppfOrsel uten at de tar ansvar for den. Antisosial personlighetsforstyrrelse kan være
forbundet med medikament- og stoffmisbruk. I slike situasjoner kan det være vanskelig å avgjOre hva
som er en antisosial personlighetsforstyrrelse og hva som representerer fOlger av medikament- eller
stoffmisbruk. Man br ikke bruke diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse hvis pasienten ikke
utenom stoff- og medikamentmisbrukperioden har vist klare tegn på slik personlighetsforstyrrelse.
Antisosial personlighetsforstyrrelse skal ikke brukes på person som er kriminell eller aggressiv eller
viser antisosialt atferdsmOnster hvis ikke også de andre kriteriene for antisosial personlighetsforstyrrelse er oppfylt. Tilstanden må skilles fra maniske perioder som kan bære preg av antisosial atferd og eksplosiv personlighetsforstyrrelse (301.30).
DSM-III:
Tilsvarende (akse 2).
301.80 Andre personlighetsforstyrrelser
Dette er en samlegruppe for personlighetsforstyrrelser som ikke kan klassifiseres et annet
sted. Det norske begrepet karakternevroser kan klassifiseres under dette.
Karakternevroser slik det tradisjonelt har vært brukt i Norge er kjennetegnet ved en hemning av
personligheten, særlig på det aggressive og seksuelle området. Disse karaktertrekk oppfattes av personen som helt ego-syntone. Denne diagnosen nevnes ikke i ICD-9. Man har likevel inntrykk av at diagnosen brukes en del i Norge, særlig i poliklinisk praksis. Hvis karaktertrekkene oppfattes av personen
som helt ego-dystone (jeg-fremmede) vil det være naturlig A klassifisere en slik tilstand som en nevrose (300.8).
DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. De tilstander som i Norge oppfattes som en karakternevrose slik det
her er definert, vil i DSM-III ikke bli oppfattet som noen sinnslidelse med mindre det i tillegg oppstår klare tegn på en symptomnevrose eller mer markert funksjonssvikt, slik at man kan bruke en av de
spesifikke personlighetsforstyrrelsesdiagnosene på akse 2.
301.82 Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en hypersensitivitet for mulig avvisning, ydmykelse eller skam, og en manglende villighet til A gå inn i et forhold hvis det ikke gis uvanlig
sterke garantier for en ubetinget akseptering. Personen trekker seg tilbake fra andre på tross av
behov for kjærlighet og akseptering. Deres selvfOlelse er lay.
Ved schizoid personlighetsforstyrrelse er det også en sosial isolasjonstendens, men det er ikke
noe Onske om sosialt engasjement og det er en indifferens overfor kritikk. Ved sosiale fobier (300.23)
kan det også sees unnvikende atferd, men det er en spesifikk situasjon som unngås fordi den oppleves
som potensielt ydmykende. Unnvikende personlighetsforstyrrelse kan likevel forekomme samtidig med en

sosial fobi.
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DSM-III:
Tilsvarende men kodes på akse 2.
301.83 Ustabil personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en manglende stabilitet på en rekke områder
slik som mellommenneskelig atferd, fdlelse og selvbilde.
Mellommenneskelige forhold er ofte intense og ustabile med markert skiftende holdninger over
tid. Atferden er ofte impulsiv og kan være fysisk skadelig med selvmordsforsdk, stoff-/alkoholmisbruk
og ulykker. Fdlelsene er ofte ustabile, med markerte svingninger fra normal stemning til nedstemthet
eller overdrevent intenst sinne eller mangel på kontroll over sinnet. Av og til ser man en sterk identitetsforstyrrelse med usikkerhet omkring selvbildet, kjdnnsrolle, langsiktige mål og verdier. Det kan
forekomme manglende toleranse for å være alene og en kronisk fdlelse av tomhet og kjedsomhet. Denne
tilstanden er ofte også kalt borderline.
Tilstanden må skilles fra en identitetsforstyrrelse som kan ses i ungdomsårene. Lettere former
for manisk-depressiv sinnslidelse kan også gi et lignende symptombilde preget av affektiv ustabilitet.
I disse tilfellene vil man likevel gjennom en god anamnese kunne få holdepunkter for hypomane perioder
slik at man unngår feil diagnostikk. 1 sjeldne tilfeller kan begge tilstander forekomme samtidig.
Ustabil personlighetsforstyrrelse kan også forveksles med mer kroniske former for angstnevroser hvor
det kan være en betydelig aggressiv problematikk og ikke sjeldent sekundære sosiale fobier. 1 disse
tilfeller vil imidlertid kontaktevnen være upåfallende.
DSM-III:
Tilsvarende men kalt borderline personality disorder (akse 2).
301.84 Passiv/aggressiv personlighetsforstyrrelse
Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en motstand overfor krav om rimelige ytelser
både når det gjelder yrke og sosiale relasjoner. Motstanden uttrykkes heller indirekte fremfor direkte. Konsekvensen av personlighetsforstyrrelsen er en gjennomgripende og konstant sosial og yrkesmessig
ineffektivitet, selv når det er mulig med mer selvhevdende og effektiv atferd. Antakelsen er at indtvidet ved sin passivitet uttrykker skjult aggresjon. Ved opposisjonsforstyrrelse i barne- og ungdomsår
(313.81) kan man se et lignende bilde og denne diagnosen skal ikke brukes hos barn og ungdom. Passive
og aggressive holdninger som brukes i visse situasjoner hvor selvhevdende atferd hindres eller virkelig
straffes, og som ikke er del av et vedvarende mOnster i personlighetens fungering, berettiger ikke til
diagnosen passiv/aggressiv personlighetsforstyrrelse.
DSM-III:
Tilsvarende men kodes på akse 2.

302 Seksuelle avvik og psykoseksuelle dysfunksjoner
Under dette punkt kodes unormal seksuell identitet, legning eller atferd som vedkommende selv

sker hjelp for eller blir henvist for. Grensene for normale seksuelle tilbdyeligheter og atferd er
fortsatt uklar i mange samfunn og kulturer. For at det skal lede til psykiatrisk diagnose, må det
dreie seg om tilbdyeligheter og atferd som går ut over det som tjener aksepterte sosiale og biologiske
hensikter. For A diagnostiseres må det dreie seg on praksis, ikke bare om fantasier.
På dette område har det skjedd en betydelig forskningsmessig utvikling, som er kommet med i
DSM-III, men ikke i ICD-9. Det er derfor rimelig A inkorporere en del fra DSM-III.
DSM-III inndeler denne kategorien i fire undergrupper:
1) KjOnnsidentitetsforstyrrelser der det sentrale problemet er det manglende samsvar mellom
anatomisk kjOnn og opplevd psykologisk kjOnnsidentitet. KjOnnsidentitet er den indre opplevelse av kjdnnsrollemOnsteret, som igjen er det ytre sosiale uttrykk for kjOnnsidentitet.
Dette oppfatter tilstandene 302.50 Transseksualisme og 302.60 Forstyrret kjOnnsidentitet i

barndom og ungdom.
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2)

Parafilier er uvanlige ev. bisarre fantasier eller seksuelle fantasier eller handlinger som
er nddvendige for seksuell stimulering og utldsning. Slike handlinger er vedvarende, påtrengende driftspreget og ikke viljesbetinget og omfatter enten a) ikke-menneskelige objekter, b) gjentatt seksuell aktivitet med mennesker som omfatter virkelig eller simulert
lidelse, smerte eller ydmykelse eller c) gjentatt seksuell aktivitet med uvillige
partnere.
Individer med disse lidelsene anser seg ikke som syke eller hjelpetrengende. De kommer
oftest i kontakt med det psykiske helsevern i forbindelse med straffeforfOlgelse.
Til parafiliene hdrer: Zoofili (bestialitet) (302.1), pedofili (302.2), transvestittisme
(302.3), ekshibisjonisme (302.4), seksuell fetisjisme (302.81), voyeurisme (302.82), seksuell masochisme (302.83) og seksuell sadisme (302.84).

3)

Psykoseksuelle dysfunksjoner omfatter forstyrrelser av den normale opplevelsesmessige og
psykofysiologiske seksuelle responssyklus. Denne syklus deles i fire faser: 1) Begjær,
lyst, 2) psykisk og fysisk opphisselse, 3) utlOsning inklusive smduttOmmelse og 4) avslapning. Hemninger og forstyrrelser kan opptre i en eller flere faser, men vansker i avslapningsfasen skaper sjelden problemer. For den diagnostiske vurdering vil alder, helse,
sosial situasjon, frekvens og type av seksuell kontakt spille rolle.
Under dette punktet kommer: Hemmet seksuell lystfdlelse (302.71), hemmet seksuell
opphisselse (302.72), hemmet utlOsning hos kvinnen (302.73), hemmet utldsning hos mannen
(302.74), for tidlig sæduttdmmelse (302.75), funksjonelle smerter under samleie (302.76) og
funksjonell skjedekrampe (302.77). 302.7 omfatter bare frigiditet og impotens i ICD-9.
For alle disse lidelsene

gjelder at de ikke skal ha noe organisk grunnlag for A kodes

under 302.
4) Andre seksuelle avvik omfatter homoseksualitet (302.0). ICD-9 anbefaler at dette Wes opp
-

som diagnose enten det anses som en sinnslidelse eller ikke. Man vil ikke anbefale denne
praksis, men be om at diagnosen ikke brukes. Dette er i tråd med DSM-III som bare inkluderer jeg-fremmed homoseksualitet. Dette er en tilstand der en person med vedvarende homoseksuelt rettet lyst og opphisselsesmOnster har felt dette som udnsket og problematisk og
ber om psykiatrisk hjelp for A bli kvitt dette og isteden få Okt sin heteroseksualitet.
Man vil tro at denne tilstand er sjelden, men den kan kodes som 302.00 jeg-fremmed homoseksualitet.
En del personer får krisereaksjoner med psykiatriske symptomer i forbindelse med at de blir
klar over sin homoseksuelle legning: Slike reaksjoner kodes under 309 Tilpasningsreaksjoner.
Ved en del tilfeller av seksuelle avvik og psykoseksuelle dysfunksjoner vil det også foreligge
andre sinnslidelser samtidig. ICD-9 anbefaler at avvikene da kodes under de respektive lidelser. På
den annen side vil mange personer med psykoser, nevroser eller personlighetsavvik, ikke ha seksualavvik. Man vil derfor anbefale at bade seksualavvik/psykoseksuell dysfunksjon og andre sinnslidelser
kodes hver for seg.
302.0 Jeg-fremmed homoseksualitet. Ved denne tilstand har vedkommende normal seksuell responssyklus rettet mot person av samme kjOnn, men dette oppleves som et problem og noe vedkommende vil
bort fra. Vedkommende sker hjelp for dette og nsker isteden

a

få styrket og praktisert sin hetero-

seksualitet.
En homoseksualitet som er akseptert av vedkommende skal ikke diagnostiseres som en psykisk
lidelse.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.1 Zoofili er en lidelse der fantasier om eller bruk av dyr som objekt er den foretrukne

eller eneste måte til A oppnå tilfredsstillende seksuell responssyklus.
DSM-III:

Tilsvarende.
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302.2 Pedofili er en lidelse der fantasier om eller seksuell aktivitet med barn under tenAringsalder er den foretrukne eller eneste rate til & oppnå tilfredsstillende seksuell responssyklus.
Vanligvis skal den som får diagnosen være minst 10

ar

eldre enn barnet, men er vedkommende i slutten av

tenårene må det gjtres en skjennsmessig vurdering vedrerende aldersforskjellen. Denne

ber

også ta

hensyn til barnets seksuelle modenhet.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.3 Transvestittisme er et seksuelt avvik der det A kle seg i klær typiske for det annet
kjenn er en forutsetning for seksuell opphisselse og utlesning. Dette kan skje gjentatt eller vedvarende. Hvis slik kledsel blir forhindret, ferer det til intens frustrasjon.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.4 Ekshibisjonisme er preget av at det A blotte seg for uforberedte fremmede er nedvendig
for A oppnå seksuell opphisselse. Det felger ikke forsk på ytterligere seksuell kontakt med den fremmede. Det dreier seg om et repeterende, vedvarende menster.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.5 Transseksualisme dreier seg om en vedvarende felelse av ubehag eller aysky ved ens anatomiske kjenn, og et vedvarende enske om A få endret sine kjennsorganer slik at man kan leve som det
annet kjenn seksuelt. Det kan også uttrykkes ved at man fullstendig forsker å skjule sitt anatomiske
kjenn gjennom klesdrakt og atferd typisk for det annet kjenn.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.6 Forstyrret kjtnnsidentitet hos barn og ungdom er en vedvarende Weise av ubehag eller
utilfredshet hos et barn over eget anatomisk kjenn med sterke nsker eller overbevisning om A tilhere
det annet kjenn. Vedvarende fornekting av egne seksuelle attributter, og atferd og klesdrakt tilhOrende det annet kjenn er vanlig.
DSM-III:
Tilsvarende.
302.7 Psykoseksuelle dysfunksjoner omfatter forstyrrelser av den normale opplevelsesmessige
og psykofysiologiske seksuelle responssyklus. ICD-9 koder bare frigiditet og impotens. DSM-III har
inkorporert den

ekte

kunnskap på dette felt, og man finner det derfor rimelig A ta inn undergruppene

derfra: 302.71 - 302.77.
302.71 Hemmet seksuell lystfelelse må være vedvarende og omfattende for A diagnostiseres, og
det må rimeligvis oppfattes som et problem av vedkommende selv eller vedkommendes partner.
302.72 Hemmet seksuell opphisselse er gjentatt eller vedvarende hemning av fysiologiske opphisselsesreaksjoner, når den seksuelle stimulering er tilstrekkelig i intensitet og varighet. Hos menn
viser dette seg ved delvis eller fullstendig manglende reisning slik at samleie ikke kan gjennomfres
normalt. Hos kvinner opptrer svak eller ingen oppsvulming av og sekresjon fra underlivet.
302.73 Hemmet utlesning hos kvinnen viser seg ved svak eller manglende utlesning til tross
for adekvat opphisselsesfase og med en seksuell aktivitet som i fokus, varighet og intensitet skulle
være tilstrekkelig til 8, gi utltsning.
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302.74 Hemmet utlOsning eller smduttOmmelse hos mannen viser seg ved gjentatt eller vedvarende
betydelig forsinkelse eller helt fravær av smduttOmmelse og/eller opplevelse av utlOsning til tross for
en adekvat fase med opphisselse.
302.75 For tidlig smduttOmmelse skjer fr vedkommende nsker det på grunn av gjentatt eller
vedvarende mangel på rimelig viljeskontroll over smduttOmmelse og utlOsning under seksuell aktivitet.
302.76 Funksjonelle smerter under samleie hos kvinne eller mann skyldes ikke organiske forhold
eller nedsatt seksuell opphisselse eller funksjonell skjedekrampe hos kvinnen.
302.77 Funksjonell skjedekrampe stilles som diagnose når det foreligger gjentatt eller vedvarende ufrivillig krampetilstand i muskulaturen i ytre del av skjeden slik at samleie vanskeliggjOres
eller blir umulig.
302.8 Andre seksuelle avvik omfatter i ICD-9 fetisjisme, seksuell masochisme og seksuell
sadisme. Et par tilstander til er tatt med i DSM-III, som også gir mer utfyllende definisjoner. Man
vil foreslå å subtype på femte siffer: 302.81 - 302.84.
302.81 Fetisjisme er bruken av ikke-levende ting for A oppnå adekvat seksuell responssyklus.
Tingene er ikke begrenset til kvinnelig underty. Ting som er beregnet for seksuell stimulering, så
som vibrator, regnes ikke med.
302.82 Voyeurisme innebærer at for A oppnå seksuell opphisselse og responssyklus er det ofte
eller alltid nOdvendig A kikke på mennesker som ikke vet om det, når de er nakne, kler av seg eller
holder på med seksuelle aktiviteter.
302.83 Seksuell masochisme innebærer at seksuell opphisselse og responssyklus oppnås ofte
eller alltid ved A bli ydmyket, bundet, slått eller på annen måte bli påfOrt lidelse eller smerte av en
selv eller andre, og en nsker dette selv.
302.84 Seksuell sadisme foreligger når en person for å bli seksuelt opphisset og for full
responssyklus må påfOre andre fysisk eller psykisk smerte: Det kan dreie seg om partnere som frivillig
er med på dette eller som tvinges til det. Tilfeller av vedvarende konemishandling hvori inngår sek
suell aktivitet kan kodes her.
302.9 Uspesifisert seksuelt avvik eller psykoseksuell dysfunksjon
303 Alkoholisme, 304 Stoff- eller medikamentavhengighet og 305 Stoff-, alkohol-, medikamentmisbruk
Disse diagnosegruppene omfatter atferdsendringer som knytter seg til mer eller regelmessig bruk

av kjemiske stoffer som påvirker sentralnervesystemet. Felles for stoffene er at individet etter inntak opplever rus eller velbefinnende (eufori), og det er disse virkningene som skes ved inntaket.
Slike tilstander oppfattes som sinnslidelser. De må skilles fra medisinsk indisert bruk og bruk for
vanlig ayslapning og sosial omgang.
Diagnostisk skilles misbruk- og avhengighetstilstandene fra andre psykiatriske lidelser stoffene kan fremkalle som abstinens, delirium, hallusinose, vrangforestillinger og demens. Disse kodes
under 291 og 292 og det henvises til veiledning for disse punktene. Nesten uten unntak vil personer
med alkoholisme eller stoff-/medikamentavhengighet iblant få slike forstyrrelser som kodes under 291 og
292.
Skillet mellom vanlig bruk og misbruk knyttes til to forhold, patologisk bruk og funksjonsnedsettelse.
1)

Et mOnster med patologisk bruk: Stadig inntak av stoffet for
manglende evne til

a

a

oppnå rus eller eufori,

stoppe inntaket eller kontrollere det, vedvarende bruk til tross for

fysiske og psykiske skadevirkninger. Personen fOler et behov for inntak av stoffet for A
pr0ve og opprettholde et tilnærmet normalt funksjonsnivå, og periodevis komplikasjoner som
fOlge av overdosering kan forekomme.

2)

Nedsettelse av den sosiale eller yrkesmessige fungering som fOlge av patologisk bruk.
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Forskjellen mellom misbruk og avhengighet er flytende. Avhengighet knytter seg særlig til
toleranseutvikling, der en må Oke dosen av stoffet for A oppnå samme effekt, videre til abstinensreaksjoner som opptrer ved reduksjon eller opphdr av stoffinntaket. Stoff-/medikamentavhengighet er alvorligere enn misbruk, og dette viser seg ved mer alvorlige konsekvenser for den sosiale og yrkesmessige
fungering.
Subtyping på 5. siffer anbefales:
x: 1 = vedvarende, 2 = episodisk, 3 = i remisjon, 0 = uspesifisert.
Veiledningen til ICD-9 har fdlgende definisjoner av punktene:
303 Alkoholisme. Inntak av alkohol leder til en sinnslidelse som alltid innebærer en driftspreget trang til A drikke alkohol vedvarende eller i perioder, for A oppleve de psykiske effektene
eller for A unngå ubehaget ved abstinens. Toleranseutvikling kan eventuelt foreligge. Det er ofte
alvorlige legemlige komplikasjoner.
En person som er avhengig både av alkohol og av stoffer eller medikamenter kodes også 304.
Hvis alkoholismen er ledsaget av alkoholbetinget sinnslidelse, skal disse kodes for seg under 291.
Likeledes kodes de somatiske komplikasjonene for seg.
DSM-III:
Alkoholavhengighet, diagnosen er basert på patologisk bruk av alkohol, nedsatt sosial eller
yrkesmessig fungering på grunn av patologisk bruk og enten toleranseutvikling eller abstinensfenomener.
304 Stoff- eller medikamentavhengighet er en sinnslidelse som skyldes inntak av stoff eller
medikamenter, og som leder til unormal atferd og andre symptomer, hvorav et driftspreget behov for A
innta stoffet vedvarende eller i perioder er sentralt. Hensikten er A oppnå de psykiske virkningene av
stoffet, eller eventuelt A unngå abstinenser. Toleranseutvikling kan forekomme. En person kan være
avhengig fra mer enn en gruppe. Subtyper etter stofftype på 4. siffer.
DSM-III:
Tilsvarende, men med noen andre stofftyper i tillegg.
305 Alkohol- eller medikamentmisbruk omfatter personer som kommer under medisinsk undersdkelse
eller behandling på grunn av patologisk bruk av stoffet uten at det foreligger avhengighet, som definert under 304. Inntaket leder til dårlig helse og sosial fungering. Når misbruket er sekundært til
en sinnslidelse, kodes denne.
DSM-III:
Tilsvarende.
306 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner
Denne gruppe sinnslidelser omfatter psykisk betingede fysiske symptomer og fysiologiske sykdommer når disse ikke medfdrer vevsskade. Symptomene og forstyrrelsene br kunne forklares ut fra forstyrrelser i det autonome nervesystem. Forstyrrelsene er gruppert etter organsystem. Man br ikke
bruke kodene 306.0 - 306.9 hvis fysiske symptomer eller fysiologiske symptomer er sekundære til psykiatrisk sykdom som er klassifisert annet sted. Hvis det forekommer vevsskade, slik som f.eks. magesår,
skal man ikke bruke denne diagnosekategorien men kode tilstanden under 316. Fysiske symptomer under
viljeskontroll (simulering) skal ikke kodes her (300.19, 301.51). Man skal heller ikke klassifisere
spesifiserte ikke-psykotiske sinnslidelser som en fOlge av organisk hjerneskade her (310).
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DSM-III:
Har ikke denne gruppen sinnslidelse. Tilstander som ifOlge ICD-9 vil falle innenfor 306 gjenfinnes i D5M-III delvis under gruppen somatoforme lidelser (f.eks. hjertenevrose) og psykoseksuelle
lidelser (f.eks. funksjonell vaginisme). Den resterende gruppe tilstander vil enten ikke bli oppfattet
som noen sinnslidelse hvis det ikke er forbundet med annen psykiatrisk symptomatologi (f.eks. hikke,
gjesping), eller tilstanden vil bli oppfattet som en legemlig sykdom hvor psykiske forhold er av avgjOrende etiologisk betydning

sa

sant det foreligger vevsskade. Spenningshodepine og hjertekrampe vil

bli klassifisert der i D5M-III.
306.0 Muskelskjelettsystemet
Her kodes forstyrrelser i muskelskjelettsystemet som antas

a

were psykogent betinget. Eksem-

pelvis psykogent betinget torticollis. Tics skal ikke kodes her (307.21-307.22).

D5M-III:
Brukes ikke. Antas det

a

foreligge muskulære forandringer på vevsplan kodes 316.

306.1 Andedrettsorganene
Her kodes ulike symptomer fra luftveiene slik som dyspne, hikke, og hyperventilasjon hvis dette
antas

a

være psykogent betinget og ikke kan tilskrives noen annen sinnslidelse. Det er viktig

a

ute-

lukke organiske årsaker til slike symptomer. Psykogent betinget astma skal ikke kodes her men under
316 og 493.9.
DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. Hvis pasienten er bekymret på grunn av subjektive symptomer som
tolkes som sykdom kan man i DSM-III bruke diagnosen hypokondri.
306.2 Hjerte-kar-systemet
Her kodes hjerte-kar-nevrose og hjertenevrose så sant disse tilstandene ikke kan sies

a

være

uttrykk for en hypokondrisk nevrose. Psykogent betinget anfall av hjertebank skal ikke kodes her men
under 316 og 427.9.
D5M-III:
Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende tilstander vil enten være
hypokondri eller psykologiske faktorer av vesentlig etiologisk betydning for en legemlig lidelse.
306.3 Huden
Her kodes psykogent betingede hudforandringer som ikke kan tilskrives noen annen sinnslidelse.
Et eksempel er psykogent betinget kleie. Det er viktig A utelukke organiske Araker til k1e5en. Både ved
dype depresjoner og ved paranoide tilstander kan pasientene beskrive ulike symptomer fra hud og dette
er derfor viktige differensialdiagnoser.
Foreligger det hudlidelser hvor det kan påvises vevsforandringer slik som eksem eller elveblest, skal man ikke bruke denne diagnosen men 316 og en tilleggskode for den aktuelle hudsykdom hvis
psykiske forhold antas A ware av vesentlig etiologisk betydning.
DSM-III:
Finnes ikke. Hypokondri eller atypisk somatoform lidelse kan være aktuelle DSM-III-diagnoser
for lignende tilstander.
306.4 Mage-tarm-kanalen
Her skal man klassifisere psykogent betingede mage-tarm-forstyrrelser som ikke kan tilskrives
organiske forhold eller annen sinnslidelse. Tilstander som sår på eller irritabel tolvfingertarm skal
ikke kodes her men under 316. Bulimi skal ikke kodes her (307.51).
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DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser kan være somatoforme lidelser eller
legemlig lidelse hvor psykiske forhold er av vesentlig etiologisk betydning (316).
306.5 Urin- og kiiinnsorganene
Her kan man kode psykogent betinget dysmenorre. Psykoseksuelle forstyrrelser slik som smerte
ved samleie, frigiditet og impotens skal ikke kodes her men under 302.7x. Enurese skal ikke kodes her
(307.60).
DSM-III:
Har ikke denne gruppen. Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende tilstander kan være psykoseksuelle forstyrrelser, somatoforme lidelser eller legemlig tilstand hvor psykiske forhold antas å være
av vesentlig etiologisk betydning.
306.6 Endokrine organer
Her skal man kode endokrine forstyrrelser uten vevsskade som antas (5, være psykisk betinget.
Selv om man i dag vet at ulike hormoner også kan påvirkes av psykiske forhold, vil det som regel være
meget vanskelig

a

tilskrive mulige endokrine forstyrrelser psykiske forhold uten betydelige og grundige

somatiske utredninger. Ved de sjeldne former av f.eks. psykogent betinget hyperthyreose br man ikke
bruke denne diagnosen, men 316. I det hele vil man anbefale at man er tilbakeholden med å bruke denne
diagnosen.
DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. En mulig DSM-III-diagnose vil være legemlig tilstand hvor psykiske
forhold antas ã være av vesentlig etiologisk betydning (316).
306.7 Sanseorganene
Her skal man kode forstyrrelser i syn, hOrsel og berdring som man antar er psykisk betinget.
Differensialdiagnostikken overfor organiske tilstander kan være meget vanskelig (f.eks. multippel sklerose i tidlig stadium) og man br i det hele tatt ware tlbakeholden med

a bruke denne diagnosen uten

grundige somatiske utredninger. Simulering skal ikke kodes her (300.19, 301.51). Heller ikke hysterisk blindhet og ddvhet (konversjonsnevrose (300.11)).
DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser kan være somatoforme lidelser eller
legemlige lidelser hvor psykiske forhold antas A være av vesentlig etiologisk betydning.
306.8 Andre tilstander og 306.9 Uspesifiserte
Dette er en samlegruppe for fysiologiske dysfunksjoner som man antar er psykisk betinget og som
Ikke kan klassifiseres annet sted. Diagnosene br sdkes unngått brukt. Isteden br man legge vekt på
adekvat somatisk og psykiatrisk diagnostikk med tanke på en mer presis diagnose.
DSM-III:
Bruker ikke denne diagnosen. Mulige diagnoser kan være atypisk somatoform lidelse eller legemlig tilstand hvor psykiske forhold er av vesentlig etiologisk betydning.
307 Syndromer og spesielle symptomer som ikke er klassifisert annet sted
Dette er tilstander hvor et fremtredende symptom eller en gruppe av symptomer ikke tilhOrer en
mer grunnleggende, diagnostisk kategori. DA ICD-9 opprinnelig ble laget var det meningen at dette
punktet ikke skulle inkludere tilstander av organisk årsak. Imidlertid har man under punkt 307 inkludert tilstander som man med dagens viten vet har en organisk årsak (Gilles de la Tourettes syndrom).
For å kunne skille ut dette syndromet fra andre tilstander, anbefales det å bruke et femte kodesiffer.
Ved bruk at et femte kodesiffer vil man også f.eks. kunne skille ut en tilstand som bulimi fra vesensforskjellige tilstander som f.eks. pica.
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DSM-III:
Denne diagnosekategorien finnes ikke i DSM-III. Til en viss grad vil de ulike diagnosegruppene
gjenfinnes under andre diagnostiske kategorier i DSM-III.
307.0 Stamming og stotring
Dette er forstyrrelser i talens rytme hvor personen vet neyaktig hva han ensker A si. Samtidig
er han likevel ute av stand til A si dette på grunn av ufrivillig gjentatt forlengelse eller avbrytelse
av lyden.
I de seinere Ar er det reist en del innvendinger mot & betrakte stamming og stotring som en
sinnslidelse. Man ber bare bruke denne diagnosen hvis det er vesentlige holdepunkter for at taleforstyrrelsen skyldes en psykologisk konflikt.
DSM-III:
Diagnosen gjenfinnes i DSM-III under forstyrrelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder-,
barndoms- eller ungdomsår (andre lidelser med legemlige manifestasjoner).
Diagnosenummeret er det samme som i ICD-9.
307.1 Anorexia nervosa
Dette er en tilstand hvor det dominerende kliniske trekk er en vedvarende spisevegring med
dertil forbundet uttalt vekttap. Et hyt aktivitetsnivå og våkenhet i forhold til avmagringen er
typisk. Vanligvis begynner forstyrrelsen hos piker i tenårene, men den kan av og til begynne fer
puberteten. Tilstanden forekommer sjelden hos menn. Uteblitt menstruasjon er vanlig, og det kan forekomme en rekke andre fysiologiske forandringer som langsom puls og langsomt åndedrett, lav kroppstemperatur og Odenier. Særegne spisevaner og holdninger overfor mat er karakteristisk. Noen ganger kan
sulteperioder bli etterfulgt av eller alternere med perioder med overspising. De med tilstanden forbundne psykiatriske symptomer kan være mange og ulike. Tilstanden kan også debutere etter 20- årsalder.
Alle tilfeller av anorexia nervosa hvor man kan utelukke legemlige sykdommer som årsak til
avmagringen ber kodes her, selv om det fortsatt hersker uenighet om den grunnleggende årsak til dette
kliniske bildet.
DSM-III:
Anorexia nervosa har i DSM-III samme kodesiffer som ICD-9 men inngår i gruppen spiseforstyrrelser. Dette er en gruppe lidelser som faller inn under lidelser som debuterer i spedbarnsalder, barneeller ungdomsår.
307.2 Tics
Ekskl.: Neglebiting og fingersuging (307.9)
Gjentatte stereotype bevegelser (307.3)
Tics av organisk opprinnelse (333.3)
307.21 Forbigående tics og 307.22 Kronisk motoriske tics
Her skal man kode stereotype motoriske forstyrrelser hvor det fremtredende trekk består av
raske ufrivillige og tilsynelatende hensiktslese og hyppig gjentatte bevegelser som ikke kan tilskrives
noen nevrologisk sykdom. Tics kan ramme alle kroppens muskelgrupper, men ansiktet og spesielt Oyelokkene rammes oftest. Det kan bare være én type muskelrykninger, eller det kan forekomme en serie av
muskelrykninger samtidig, eventuelt varierende eller alternerende. Tilstanden vil nesten alltid debutere i lepet av barndom eller tidlig ungdomsår. I sjeldne tilfeller kan sykdommen utvikle seg videre
til Gilles de la Tourettes syndrom (307.23), en tilstand som vi i dag vet skyldes en sykdom i sentralnervesystemet.
Hvis muskelrykningene er forbigående og ikke varer mer enn et år brukes kodenummer 307.21.
Kroniske former (varighet mer enn et Ar) kodes som 307.22.
DSM-III:
Tilsvarende, men gruppen gjenfinnes under tilstander som vanligvis debuterer i spedbarnsalder,
barne- eller ungdomsår, undergruppen: stereotype bevegelsesforstyrrelser.
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307.23 Gilles de la Tourettes syndrom
Dette er skilt ut som en egen form for muskelrykninger fordi nyere forskning definitivt har
vist at dette er en organisk betinget hjernelidelse. Den klassifiseres likevel her for A opprettholde
sammenlignbarhet med ICD-9's opprinnelige versjon hvor tilstanden ikke skilles fra andre muskelrykningstilstander. Gilles de la Tourette's syndrom er karakterisert ved ufrivillige muskelrykninger og
ufrivillige lyder som harke, smatting, grynt o.l. Forldpet er fluktuerende med debut i barne- og tidlig ungdomsår. Etter hvert har muskelrykningene tendens til A bli mer uttalte og generaliserte. Som
regel kommer også etter hvert en tendens til plutselig A rope ut sosiale tabuer eller setninger ofte
med et seksuelt innhold, et fenomen som har gjort at tilstanden tidligere har blitt misoppfattet som
psykologisk betinget.
DSM-III:
I DSM-III klassifiseres Gilles de la Tourette's syndrom under de såkalte stereotype bevegelsesforstyrrelser som er en undergruppe av lidelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barne- eller
ungdomsår. Diagnosennummer er det samme som her.
307.3 Gjentatte stereotype bevegelser
Her skal man kode tilstander hvor det vesentlige kliniske trekk er gjentatte stereotype bevegelser som ikke kan tilskrives noen annen psykiatrisk eller nevrologisk tilstand. Heri inngAr hodedunking, spasmus nutans, gynging, kroppsvridning, fingertvinning og dyevregning. Slike bevegelser er
særlig hyppige hos mentalt retarderte personer med sensoriske forstyrrelser eller som lever i monotone
omgivelser. Stereotypier av organisk opprinnelse skal ikke kodes her (333.3).
DSM-III:
Tilsvarende, men diagnosegruppen er klassifisert blant de stereotype bevegelsesforstyrrelser
som i DSM-III er en undergruppe av tilstander som debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår.
307.4 SOvnforstyrrelser
Denne diagnosegruppen skal bare brukes hvis man ikke kan stille en presis medisinsk (f.eks.
stivnforstyrrelse på grunn av sdvnapne, nattlig myoklonus, restless legs, nattlige dyspnoe) eller psykiatrisk (nevrose, psykose, tilpasningsreaksjon) diagnose. SOvnforstyrrelser av organisk opprinnelse
skal ikke klassifiseres her.
Man kan om ønskelig spesifisere typen av sOvnforstyrrelse ved A bruke et femte kodesiffer:
x = I Forbigående forstyrrelse av innsovning eller avbrudt seivn er hovedproblemet
x = 2 Vedvarende forstyrret innsovning eller avbrudt søvn
x = 3 Forbigående forstyrret evne til

være våken eller å våkne -

x = 4 Vedvarende forstyrret evne til A være våken eller A våkne
x = 5 Forstyrret sdvnfaserytme. Heri inngAr personer med forskjøvet (for tidlig, for sein)
sdvnfaserytme
x = 6 SOvngjengeri eller nattskrekk (night terror), og
x = 7 Andre forstyrrelser i søvnfaser eller oppvåkning
Mareritt skilles fra nattskrekk og skal ikke kodes her. Isteden kodes den underliggende årsak (f.eks.
angstnevrose, tilpasningsreaksjon o.l.).
DSM-III:
Diagnosegruppen gjenfinnes ikke i DSM-III frasett søvngjengeri og nattskrekk (night terror) hos
barn som man finner under andre forstyrrelser med somatiske manifestasjoner. Dette er en gruppe lidelser som er klassifisert under forstyrrelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barndoms- eller
ungdomsår i DSM-III. 50vnforstyrrelser vil bli inkludert i DSM-III-R etter tilsvarende retningslinjer
som anfOrt over.
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307.50-307.53 Andre og uspesifikke spiseforstyrrelser
Denne kategorien skal bare brukes hvis man ikke kan stille en mer eksakt medisinsk eller psykiatrisk diagnose. Bruk av denne diagnosekategori forutsetter at man har utelukket organiske årsaker
som forklaring på symptombildet. Det anbefales å bruke et femte kodesiffer, og på den måten skille ut
bulimi (307.51), pica (307.52) og drivtygging som forekommer i barneår (307.53).
DSM-III:
Denne gruppen spiseforstyrrelser gjenfinnes i DSM-III under spiseforstyrrelser, en undergruppe
av lidelser som fOrst debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår. Diagnosenumrene er

sammenfallende med ICD-9 på femsiffernivå.

307.6 Enurese
Dette er en lidelse kjennetegnet ved en vedvarende ufrivillig urinavgang om dagen eller natten
som betraktes som unormal, personens alder tatt i betraktning. Noen ganger forekommer enuresis hos
barn som ennå ikke har oppnådd kontroll over blæren, andre ganger er kontrollen gått tapt igjen. Bade
episodisk og fluktuerende enuresis br tas med her. Man br ikke stille denne diagnosen på barn under
4 Ar. Denne diagnosen forutsetter at man har utelukket legemlige årsaker til den ufrivillige urinavgangen.
DSM-III:
Diagnosen gjenfinnes i DSM-III under gruppen Andre lidelser med legemlige manifestasjoner.
Dette er en undergruppe av forstyrrelser som fOrst debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår.
Diagnosenummer i DSM-III tilsvarer ICD-9.
307.7 Encoprese
Dette er en forstyrrelse hvor kjennetegnet fOrst og fremst er vedvarende frivillig eller ufrivillig defekasjon hvor avfihringen har normal eller tilnærmet normal konsistens, på steder som i personens sosiokulturelle miljO ikke er beregnet på dette. Noen ganger opptrer encoprese hos barn som ikke
har oppnådd kontroll over defekasjonen, andre ganger er kontrollen gått tapt igjen. Tilstanden kan
forekomme sammen med en rekke psykiatriske symptomer, og det kan også samtidig forekomme at avfOringen
smOres utover. Diagnosen skal ikke brukes hvis symptomene er ledd i en klart definert psykiatrisk
tilstand slik som ulike organisk betingede sinnslidelser og visse former for schizofreni. Man br ikke
bruke diagnosen hos barn under 4 Ar. Diagnosen forutsetter at man har utelukket organiske årsaker til
den ufrivillige defekasjonen.
DSM-III:
Tilstanden gjenfinnes i DSM-III under Andre lidelser med somatiske manifestasjoner. Dette er
i DSM-III en undergruppe av lidelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår.
Diagnosenummeret tilsvarer ICD-9.
307.8 Psykalgi (psykisk betingede smerter)
Dette nummeret skal brukes hvor det forekommer smerter som antas A ha psykisk opprinnelse som
f.eks. hodepine eller ryggsmerter, og hvor smertene ikke kan forklares ut fra en medisinsk eller psykiatrisk diagnose. Eksempel vil være spenningshodepine og ryggsmerter som ikke er forklarlig ut fra
legemlige og nevrologiske undersOkelser.
DSM-III:
Diagnosen tilsvarer grovt sett DSM-III-diagnosen psykogen smertetilstand som har samme diagnosenummer som ICD-9 og som gjenfinnes under de somatoforme lidelser. DSM-III-diagnosen krever imidlertid også positive holdepunkter for at psykologiske og/eller sosiale forhold er av etiologisk betydning
for smertetilstanden.
307.9 Andre og uspesifikke tilstander
Dette er en restkategori og b r som sådan saes unngått brukt. Mange av de symptomene som står

oppfOrt i diagnoselisten behOver ikke være tegn på noen sinnslidelse. De er inkludert i ICD-9 fordi
disse begrepene fremdeles brukes som diagnoser i noen land. I Norge må dette anses A være relativt
sjeldent aktuelt.
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DSM-III:
Diagnosen finnes ikke i DSM-III.
308 Akutte stressreaksjoner ved voldsomme ytre påkjenninger
Her skal man klassifisere forbigående forstyrrelser av ulik alvorlighet og type som oppstår hos
personer som tidligere ikke har hatt åpenbare psykiske lidelser, som en reaksjon på usedvanlig legemlig
eller psykisk stress, slik som katastrofer eller krig. Forstyrrelsene glir vanligvis over i 'Wet av
timer eller få dager men kan hos noen vare lengre og bli kroniske.
Tilstander som sett fra den enkeltes synspunkt nok kan være utlOst av store pakjenninger men
som ut fra ovenfornevnte definisjon ikke er det, skal kodes under punkt 309 (tilpasningsraksjoner).
Ved store psykiske påkjenninger som katastrofer eller krig, er lettere stressreaksjoner vanlige
og br ikke klassifiseres som sinnslidelse. Man br derfor bare bruke diagnosekategorien akutte
stressreaksjoner der hvor reaksjonene er av en slik alvorlighet og type at personen ikke lenger, situasjonen tatt i betraktning, klarer å utvise et rimelig funksjonsnivå og derfor krever en eller annen
form for intervensjon/behandling.
Slik som denne diagnosegruppen er definert, vil man her også inkludere korte forbigående psykotiske reaksjoner hvis de er forbundet med slike store ytre påkjenninger. Ved uklarhet eller forvirring
som varer mer enn 2-3 dager, bruker man imidlertid ikke denne diagnosegruppen men klassifiserer tilstanden under de reaktive psykoser.
DSM-III:
Akutte stressreaksjoner slik som det er definert her finnes ikke. Tilstander som kan falle i
denne ICD-9-gruppen vil i DSM-III gjenfinnes under gruppen psykotiske lidelser som ikke er klassifisert
annet sted: atypiske angstlidelser eller ulike dissosiative lidelser. Relasjonen til det store traumaet vil i DSM-III fremkomme pa akse 4. Diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse slik det er definert i DSM-III kodes i DSM-III under angsttilstander.
308.0 Overveiende emosjonelle forstyrrelser
Her skal man klassifisere panikktilstander, eksitasjonstilstander, sterk frykt eller angst og
depresjon som oppfyller kriteriene over. Sterk opphisselse og aggresjon inngår her. Hvis de emosjonelle reaksjonene blir så sterke at det kommer til innsnevring av bevisstheten (308.1), eller det blir
så betydelige psykomotoriske forstyrrelser (agitasjon respektive stupor) at dette dominerer det kliniske bildet (308.2), brukes ikke denne diagnosen.
DSM-III:
Mulige DSM-III-diagnoser for lignende kliniske tilstander kan ware kortvarig reaktiv psykose,
atypisk angstlidelse eller atypisk depresjon. Det utlOsende traumaet fremkommer på akse 4 i DSM-III.
308.1 Vesentlige bevissthetsforstyrrelser
Ved store ytre påkjenninger kan det initialt forekomme innsnevring av bevisstheten hvor perso-

nen virker forvirret eller uklar. Av og til kan ses tåketilstander eller psykologisk hukommelsestap.
Slike tilstander skal bare kodes her hvis de varer fra få timer til et par dager og de er forbundet med
svært store ytre påkjenninger som krig og katastrofer. Lignende tilfeller av bevissthetsforstyrrelser
som er fremkalt av mindre påkjenninger, hvor personens sårbarhet må tillegges vekt for å forklare reak-

sjonene, skal ikke klassifiseres her men enten som nevrotiske bevissthetsforstyrrelser (300.11, 300.12,
300.13), nevrotisk derealisasjon (300.60) eller som en reaktiv psykose (298.2x).
DSM-III:

Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende bilder kan være psykogent betinget amnesi, tåketilstand
eller atypisk dissosiativ lidelse. Relasjonen til store ytre traumer fremkommer i DSM-III på akse 4.
308.2 Overveiende psykomotoriske forstyrrelser
Noen personer kan reagere med en forsterket tendens til aktivitet på sterke ytre psykologiske
påkjenninger. Den forkede aktiviteten kan få preg av agitasjon og er karakterisert ved manglende mål
og mening fordi aktiviteten mer er et avverge mot indre uro enn uttrykk for veloverveid tenkning.
Andre kan reagere helt motsatt og bli nærmest lammet (apatiske) hvor de sitter tilsynelatende livlOse
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uten å bevege seg. De stirrer gjerne tomt og fjernt fremfor seg. Sjeldne ganger kan disse reaksjonene

anta en grad av stupor. Lettere overaktivitet eller apatireaksjoner

br ikke kodes her, men utelukkende

de sværere former som er relativt sjeldne selv ved store katastrofer.

DSM-III:
Mulige diagnoser kan we kortvarig reaktiv psykose, atypisk psykose, atypisk angstlidelse eller
atypisk dissosiativ lidelse. Relasjon til traume fremkommer på akse 4.

308.31 - 308.34 Posttraumatiske stressforstyrrelser
Her skal man kode posttraumatiske angsttilstander som etterfOlger usedvanlig store påkjenninger
slik som katastrofer, krig og svært alvorlig ulykke. Diagnosen forutsetter gjenopplevelse av traumaet og
symptomer forenlig med posttraumatisk angst slik som skvettenhetsreaksjoner, sOvnforstyrrelser, overlevelsesskyld, konsentrasjons- og hukommelsesvanskeligheter, unnvikende atferd overfor situasjoner som er
forbundet med traumaet (traumatofobi) og forsterkning av symptomene når vedkommende utsettes for hendelser som symboliserer eller ligner på den traumatiske hendelsen. Diagnosen kronisk posttraumatiske

stressforstyrrelser br bare brukes når symptomene har vart i minst 3 år etter traumaet. SeinfOlger
etter annen verdenskrig inklusive KZ opplevelser klassifiseres her hvis de oppfyller kriteriene. Stressreaksjoner som varer mindre enn to uker (308.32), mellom to uker og seks måneder (308.33) og mellom seks
mAneder og tre Ar (308.34) skal ikke klassifiseres her.
DSM-III:

Denne diagnosen tilsvarer stort sett DSM-III-diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, frasett
at DSM-III har en nedre varighet på seks måneder og således ikke skiller fra hverandre forlengede og
kroniske posttraumatiske stressforstyrrelser. DSM-III-diagnosen har annet kodesiffer enn ICD-9.
308.31 Akutt posttraumatisk stressreaksjon
Dette brukes for å betegne posttraumatiske angsttilstander etter usedvanlig store påkjenninger
(svært alvorlige ulykker, katastrofer, krig), hvor varigheten er inntil to uker. Akutte stressreaksjoner
av opptil et par dagers varighet kodes under 308.0.
DSM-III:
Lignende tilstander vil i DSM-III enten klassifiseres som atypiske angsttilstander eller som
akutt posttraumatisk stressforstyrrelse. DSM-III-diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse har imidlertid en videre tidsramme (inntil seks måneder) og et annet kodesiffer. Traumaet fremkommer på akse 4.
308.32 Subakutt posttraumatisk stressreaksjon
Her skal man kode traumatiske angsttilstander etter store ytre påkjenninger slik som katastrofer,
krig og svært alvorlige ulykker som beskrevet under punkt 308.31, men hvor symptomene har vart mer enn 14
dager men under seks måneder.

Denne diagnosen tilsvarer grovt sett DSM-III-diagnosen akutt posttraumatisk stressforstyrrelse
som imidlertid i D5M-III har et annet kodesiff er.
308.33 Kronisk posttraumatisk stressreaksjon
Diagnosen kronisk posttraumatiske stressforstyrrelser br bare brukes når symptomene har vart i
minst 3 år etter traumaet.
308.34 Forlenget posttraumatisk stressreaksjon
Her skal man klassifisere posttraumatiske angsttilstander som etterfOlger usedvanlig store påkjenninger som katastrofer, krig og svært alvorlige ulykker hvor symptomene varer mer enn seks måneder
men mindre enn tre år. Symptomene tilsvarer de som er nevnt under 308.31.

DSM-III:
Har ikke denne diagnosen. Lignende tilstander vil i DSM-III bli klassifisert som kronisk posttraumatisk stressforstyrrelse idet DSM-III ikke har noen subinndeling av slike forstyrrelser hvis de
varer mer enn seks måneder.
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308.4 Blandede kliniske bilder
Denne diagnosen br så vidt mulig skes unngått og stressreaksjoner br klassifiseres etter det
symptom som er mest fremtredende. Av og til kan likevel en akutt stressreaksjon være en blanding av
emosjonelle, bevissthets- og psykomotoriske forstyrrelser uten at en gruppe symptomer er mer fremtredende. I så tilfelle kan det kliniske bildet klassifiseres som blandet (308.4).
DSM-III:
Lignende bilder kan i DSM-III klassifiseres som kortvarig reaktiv psykose, atypisk psykose,
atypisk angstlidelse eller atypisk dissosiativ lidelse. Relasjon til traume fremkommer på akse 4.
308.9 Uspesifisert
Denne kategorien mangler kriterier og br ikke brukes.
DSM-III:
Finnes ikke.

309 Tilpasningsreaksjoner
Dette er lette eller forbigående forstyrrelser som varer lenger enn akutte stressreaksjoner
(308.-), og som forekommer hos personer uansett alder uten noen tilsynelatende sinnslidelse på forhånd.
Slike forstyrrelser er ofte relativt velavgrenset og situasjonsspesifikke, de er vanligvis reversible,
og varer bare noen få måneder. Reaksjonene er vanligvis nært knyttet i tid og innhold til påkjenningen
slik som dOdsfall, flytting eller atskillelsesopplevelser. I dette punktet skal man også inkludere
reaksjoner på alvorlige påkjenninger når reaksjonene varer mer enn et par dager. Hos barn er slike
forstyrrelser ikke forbundet med noen vesentlig forandring i utviklingen.
Stressreaksjoner ved svære påkjenninger slik som katastrofer og krig kodes under 308. Nevrotiske lidelser, som ofte utlOses av livshendelser, kodes under 300. Slik ICD-9 definerer tilpasningsreaksjoner skal dette punktet med andre ord fange opp det som i daglig tale ofte kalles krisereaksjoner.
DSM-III:
Begrepet tilpasningsreaksjoner fins også i DSM-III, men det har en annen betydning. I DSM-III
er begrepet betydelig innsnevret og omfatter bare det vi i Norge vil kalle overdeterminerte krisereaksjoner. Dvs. reaksjoner som går ut over det man ville forvente, og hvor reaksjonens type og utforming
ikke kan forstås ut fra den ytre påkjennings art alene. De kodesifre som brukes vil på firesiffernivå
være lik ICD-9. Det er derfor viktig å være klar over at innholdet avviker.
309.0 Kortvarig depressiv reaksjon
Depressive tilstander som ikke kan klassifiseres som manisk depressive, psykotiske eller nevrotiske, vanligvis forbigående, hvor de depressive symptomer vanligvis er nært relatert i tid og innhold
til en belastende livshendelse (påkjenning). Psykotiske depressive reaksjoner skal ikke kodes her, men
enten som affektive psykoser (296.-) eller som reaktive depressive psykoser (298.0). Tilstander som
varer fra én til flere måneder kodes som forlengede depressive reaksjoner (309.1).
DSM-III:
Hvis tilstanden kan forstås som en overdeterminert krise, vil en mulig DSM-III-diagnose være
tilpasningsforstyrrelse med depressiv stemningsleie som har samme kodetall. Oppfyller depresjonen
kravet til en alvorlig depresjon, kodes denne der i DSM-III og sammenhengen med den ytre påkjenning
kommer frem på akse 4. Dette gjelder ikke for sorgreaksjoner som hvis de varer kortere enn tre måneder

i DSM-III ikke vil bli kodet som noen sinnslidelse (V 62.82). Lettere depressive reaksjoner som ikke
kan anses overdeterminerte, vil i DSM-III ikke bli kodet som noen sinnslidelse.
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309.1 Forlenget depressiv reaksjon
Dette er depressive tilstander som ikke kan spesifiseres som manisk-depressive, psykotiske
eller nevrotiske, og som har lenger varighet enn de kortvarige reaksjonene. Vanligvis utvikles de i
tilknytning til at personen har vært utsatt for lenger tids ytre pAkjenninger. Slike reaksjoner med
psykotisk symptomatologi skal ikke kodes her, men under affektive psykoser eller reaktive depressive
psykoser. Depressive reaksjoner av noen få ukers varighet kodes som kortvarige depressive reaksjoner.
DSM-III:
Hvis depresjonen har en varighet og alvorlighet som tilsvarer kravene til en alvorlig depresjon
I DSM-III, kodes disse tilstandene der uansett ytre påkjenning. Påkjenningen kommer frem på akse 4 i
DSM-III. Ved mindre uttalt symptomatologi kan tilpasningsforstyrrelse være aktuelt såfremt reaksjonen
er overdeterminert. Atypisk depresjon er en alternativ diagnostisk mulighet. Krisereaksjoner med lett
depressiv symptomatologi som ikke kan anses som overdeterminerte vil i DSM-III ikke få noen diagnose.
309.2x Vesentlig forstyrrelse av andre emosjoner
Dette er definert som tilstander som oppfyller kriteriene til en tilpasningsreaksjon, og hvor
hovedsymptomatologien er fOlelsesmessig slik som angst, frykt, bekymring etc., men hvor det ikke er
spesifikk depressiv symptomatologi (309.0, 309.1). Krisereaksjoner preget av vesentlige atferdsforstyrrelser (309.3) eller en blanding av atferdsforstyrrelser og emosjoner (309.4), skal ikke klassifiseres her.
Slik denne diagnosen er definert i ICO-9 er det en samlesekk av ulike tilstander. Både angstreaksjoner som varer i uker og måneder etter mindre påkjenninger så vel som krisereaksjoner med mindre
utpreget symptomatologi i forbindelse med kulturforandringer (opphold i ny kultur) eller unormal separasjonsangst, vil falle inn under denne diagnosen. Det anbefales at man med et femte kodesiffer spesifiserer nærmere det dominerende symptom etter fOlgende nOkkel:
X = 3 Arbeidshemning (inkludert skole/studiehemning)
X = 4 Angst
X = 8 Blandede emosjoner (ikke dominert av depresjon)
DSM-III:
Mulig DSM-III-diagnose vil være ulike angstlidelser eller tilpasningsforstyrrelser med engste-

lig stemningsleie eller med arbeidshemning hvis tilstanden kan oppfattes som overdeterminert. Post-

traumatiske stressforstyrrelser slik
under punkt 308.3x.
309.3

Vesentlige

disse er definert

i DSM-III hOrer i ICD-9

ikke hjemme her, men

atferdsforstyrrelser

Lette eller forbigående forstyrrelser som oppfyller kriteriene for tilpasningsreaksjoner hvor
hovedforstyrrelsen f0rst og fremst innebærer atferdsavvik. Et eksempel er sorgreaksjon hos en ungdom
som fOrer til aggressiv eller antisosial atferd. Atferdsforstyrrelser av annen natur og årsak skal
ikke kodes her men under 312.-. Hvis det til grunn for atferdsavviket ligger en personlighetsforstyrrelse, skal det kodes, og man skal ikke bruke tilpasningsreaksjon. Avvikende atferd uten noen manifest
psykiatrisk tilstand kodes ikke som sinnslidelse, isteden bruker man en V-kode (V 71.0).

Overdeterminerte reaksjoner vil i DSM-III bli kodet som tilpasningsforstyrrelser med atferdsavvik. Kodenummeret er det samme som ICD-9. For vrig vil i DSM-III-alternativet også være antisosial
atferd hos barn og ungdom uten at det skyldes noen mental sinnslidelse; alternativt ulike
atferdsforstyrrelser som man gjenfinner i gruppen lidelser som vanligvis fOrst debuterer i
spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår.
309.4 Blandet symptomatologi av Weiser og atferdsforstyrrelse
Her skal man kode tilstander som oppfyller definisjoner både til emosjonelle forstyrrelser og
atferdsforstyrrelser, og hvor begge typer forstyrrelser dominerer det kliniske bildet.
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DSM-III:
Diagnosen finnes også i DSM-III, men har som nevnt innledningsvis en snevrere betydning og er
kun knyttet til overdeterminerte reaksjoner.
309.8 - 309.9 Andre og uspesifiserte reaksjoner
Dette er i ICD-9 brukt som en samlegruppe for tilstander som ikke naturlig hdrer inn under de
hittil nevnte kategorier. Man br unngå A bruke disse kategoriene.
DSM-III:
Finnes ikke (309.8) eller restkategori for atypiske tilfeller (309.9).
310 Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade
Bemerk: Denne diagnosekategorien skal kun brukes ved tilstander hvor symptomatologiens utforming er bestemt av sykelige hjerneforandringer.
Man skal ekskludere nevroser, personlighetsforstyrrelser eller andre ikke-psykotiske tilstander
som fremtrer klinisk en tilsvarende funksjonell lidelse, men som forekommer i forbindelse med legemlige
tilstander. Man skal i de tilfellene kode 300, 301 etc. og bruke tilleggskode for A identifisere den
legemlige tilstanden. Sinnslidelse pga. kjemiske substansers påvirkning av hjernen (alkohol, stoff,
medikamenter, organiske lOsemidler o.l.) kodes under punkt 291 - 294 eller under punkt 305.
DSM-III:
Denne kodegruppen finnes ikke i DSM-III. De tilstandene som faller inn her, vil i DSM-III
falle inn under begrepet organisk betingede sinnslidelser hvis etiologi eller patofysiologi faller
utenom ICD-9-seksjonen for psykiatri eller er ukjent. DSM-III vil så klassifisere på grunnlag av symptomatologi og på akse 3 angi den relevante hjernetilstand.
310.0 Frontallapp eller skade av nervebaner som forbinder disse områder med resten av hjernen
Det forekommer vanligvis en svekket selvkontroll, selvinnsikt, kreativitet og spontanitet.
Ofte ses uro, Okt irritabilitet, selviskhet og mangel pA omsorg for andre. Konsentrasjonsevnen er
oftest svekket og kan ikke opprettholdes over tid. Det behdver likevel ikke forekomme noen målbar
reduksjon av intellekt eller hukommelse. Det generelle kliniske bildet er ofte preget av pasientens
fdlelsesmessige slOvhet, manglende initiativ og treghet. Imidlertid kan det særlig hos personer som
tidligere har vært energiske, rastldse og pågående forekomme forandringer i atferden henimot impulsivitet, skryting, sinneutbrudd, tåpelig, fjollete eller flåsete humor og utvikling av urealistisk ærgjerrighet. Hvilken retning disse forandringene tar er vanligvis avhengig av den premorbide personlighet. Av og til kan man se betydelig bedring av tilstanden over år etter at hjerneskaden oppstod.
Slike kliniske tilstander kan ses ved hjernesvulster og andre skader av frontallappsområdene
men også vare forårsaket av kirurgiske inngrep (lobotomi). Tilstander etter hjernerystelse (310.2)
skal ikke kodes her. Hvis det foreligger en mer generell reduksjon av intellektuelle evner slik man
ser det ved demens, brukes ikke denne diagnosen men en av demensdiagnosene under gruppen organisk
betingede sinnslidelser (290 - 294).
DSM-III:
Koder slike tilstander ut fra den dominerende symptomatologi. Aktuelle DSM-III-diagnoser vil
være demens, organiske personlighetsforandringer, atypiske eller blandede organiske hjernesyndromer.
Også andre DSM-III-diagnoser kan i sjeldne tilfeller komme på tale.
310.1 Kognitiv og annen personlighetsforandring
Kronisk lette hukommelsesforstyrrelser og intellektuell reduksjon som ofte er forbundet med
Oket irritabilitet, kverulering, initiativldshet og klager over fysisk svakhet. Disse tilstander er
ofte forbundet med eldre alder og kan gå forut for mer alvorlige hjerneskader som klassifiseres under
demens av en eller annen form (290.- og 294.-) eller enhver tilstand som faller inn under forbigående
organisk psykotiske tilstander (293.-). Lettere organiske psykosyndromer av ikke-psykotisk alvorlighetsgrad og lettere hukommelsesforstyrrelser på organisk grunnlag kodes her.
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DSM-III:
Disse tilstander vil kodes under organisk personlighetssyndrom eller amnestisk syndrom avhengig
av det mest fremtredende i symptomatologien. Ved lettere forandringer kan "atypisk eller blandet
organisk hjernesyndrom" være aktuelt.
310.2 Status etter commotio cerebri
Dette er en tilstand som kan oppstå etter hjernerystelse eller mer omfattende knusning (contusion) av hjernen. Det kliniske bildet kan ligne på frontallappssyndromet (310.0) eller hvilken som
helst nevrotisk lidelse (300.0 - 300.9). I tillegg er de fOlgende symptomer vanligvis fremtredende:
hodepine, svimmelhet, Okt tretthet, sdvnforstyrrelser, og en subjektiv fdlelse av svekket intellektuell
evne.
Stemningsleiet kan svinge og dagligdagse påkjenninger kan fremkalle overdreven angst og spenning. Det kan være betydelig nedsatt toleranse for bade sinnspåkjenninger og legemlige anstrengelser,
overfOlsomhet for lyd og overdreven opptatthet av om bagatellmessige legemlige symptomer kan skyldes
sykdom (hypokondri).
Symptomene er vanligere blant personer som tidligere har hatt nevrotiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser. Dette syndromet er særlig forbundet med lukkede hodeskader hvor kliniske tegn på
hjerneskade er lette eller mangler, men tilstanden kan oppstå ved andre tilstander.
Denne diagnosen br bare brukes hvis man mener at symptomene skyldes en hjerneskade og ikke kan
tilskrives nevrotiske mekanismer. 1 differensialdiagnostisk overveielse kan fdlgende forhold særlig
tale for organisk

nyoppstått tendens til plutselige aggressive utbrudd ved sm& provokasjoner

som skaper sosiale vanskeligheter, en markert reduksjon av pasientens deimmekraft uten at dette antar
grad av demens, markert affektlabilitet og nedsatt evne til abstrakt tenkning og opphdrt libido. Nedsatt toleranse for alkohol kan også tale for en organisk etiologi.
Lignende symptomatologi pga. kjemiske substanser (stoff, medikamenter, alkohol, organiske lesemidler) skal ikke kodes her, men under punkt 291 (alkohol) eller 292.-, selv om pasienten ikke er psykotisk i klinisk forstand. Skyldes symptomatologien betennelser (encephalitter), svulster eller andre
ikke-traumatiske hjerneskader kodes tilstanden under punkt 310.8 hvis pasienten ikke er uklar eller har
omfattende svekkelse av intellektuelle evner. I så tilfelle kodes 293.- eller 294.-.
DSM-III:
Diganosen finnes ikke i DSM-III. Aktuelle diagnoser vil være A finne under "organisk betingede

sinnslidelser" hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9 (CM) seksjon for psykiatri eller
er ukjent: Organisk affektivt syndrom, organisk personlighetssyndrom eller atypisk/blandet organisk
hjernesyndrom. I DSM-III vil man i tillegg også kode posttraumatiske stressforstyrrelse hvis kriteriene for denne tilstand også er oppfylt. Eventuelt premorbid personlighetsavvik kodes på akse 2 uavhengig av akse 1 diagnosen.
310.8 Andre
Heri inngår tilstander som ligner på post-commotielt syndrom (310.2), men som er forbundet med
infeksidse eller andre sykdommer i hjernen eller omgivende vev.
Lignende tilstander som skyldes påvirkning av kjemiske substanser (alkohol, stoff, medikamenter, organiske ldsemidler) skal ikke kodes her med under 291 (alkohol) eller 292 selv om pasienten ikke
er psykotisk.
DSM-III:
Kategorien finnes ikke i DSM-III. De samme overveielser som er anfdrt under punkt 310.2 gjelder her.
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310.9 Uspesifisert
Denne kategori mangler kriterier og br ikke brukes.
05M-III:
Finnes ikke.

311 Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted
Dette er en restkategori for depresjoner, vanligvis av moderat men av og til av markert intensitet hvor det ikke foreligger noen spesifikke manisk-depressive eller andre psykotiske depressive
trekk og som ikke synes å være knyttet til påkjenninger (tilpasningsreaksjoner) eller trekk som er
spesifisert i forbindelse med omtalen av de nevrotiske depresjoner. Depresjoner i forbindelse med
organisk betingede sinnslidelser slik som depresjoner i forbindelse med bivirkninger av medikamenter
(292.84) skal ikke kodes her.
Denne diagnosegruppen br ikke brukes. Gruppen er inkludert i ICD-9 etter forslag fra land med
en annen diagnostisk praksis enn vår.
DSM-III:
Finnes ikke.

312 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
Forstyrrelser som hovedsakelig omfatter aggressiv og destruktiv atferd og kriminalitet. Br
brukes uansett alder for abnorm atferd som fdrer til misbilligelse, men som ikke er del av noen annen
psykiatrisk lidelse. Mindre fdlelsesmessige forstyrrelser kan også forekomme. Atferden må - for

å

komme i denne kategori - være unormal i den sammenheng den forekommer. Dette vurdert ut fra frekvens,
alvorlighetsgrad og hvordan den henger sammen med andre syptomer. Slike atferdsforstyrrelser kan skilles fra tilpasningsreaksjoner ved lengre varighet og ved mangel på nærhet (i tid og innhold) til en

eller annen stressfaktor. Skiller seg videre fra personlighetsforstyrrelser ved fravær av dyptsittende
mistilpasning, som har vært åpenbar fra puberteten eller enda tidligere.

312.0 Atferdsforstyrrelse uten

gruppetilhdrighet

Dette er forstyrrelser kjennetegnet ved opprOrstrang, ulydighet, trettelyst, aggressivitet,
destruktivitet, vredesutbrudd, tyverier utfdrt på egenhånd, lOgnaktighet, provokasjoner, tyrannisering
og forstyrrende relasjoner til andre. OpprOrstrangen kan av og til gi seg uttrykk i avvikende seksuell
oppfdrsel.
312.1 Atferdsforstyrrelse med gruppetilhdrighet

Dette er atferdsforstyrrelser hos individer som har antatt verdinormene eller atferden til en
gruppe av jevnaldrede lovovertredere som de er lojale overfor, og samarbeider med ved tyveri, skulking
og nattlig uteliv. Promsikuitet kan også forekomme.
312.2. Tvangsmessig atferdsforst rrelse
Atferdsforstyrrelse eller lovovertredelse forårsaket av tvangsforestillinger.
312.3 Forstyrrelse av atferd og fdlelsesliv
Omfatter atferdsforstyrrelser nevnt i 312.0 og 312.1, der det også forekommer betydelig emosjonell forstyrrelse, f.eks. angst, fortvilelse og tvangssymptomer.
312.8 Annet
312.9

I.n.a.
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313 Fdlelsesmessige forstyrrelser, spesifikke for barndom og ungdom
Mindre differensierte fdlelsesmessige forstyrrelser som er typiske for barndommen. I de tilfellene forstyrrelsen tar form av nevrose, som beskrevet 1 300, br den passende undergruppen under
300.- brukes. Denne kategori skiller seg fra 308.- ved mangel på nærhet (i tid og innhold) til
svar ytre stressfaktor.
313.0 Med angst og fryktsomhet
Dårlig definerte fdlelsesmessige forstyrrelser, karakteristiske for barndommen, der hovedsymptomene er angst og fryktsomhet. Omfatter mange tilfeller av skolevegring og selektiv stumhet.
313.1 Med fortvilelse og ulykkelighet
Emosjonelle forstyrrelser typiske for barndommen med fortvilelse og ulykkelighet som hovedsymptamer. Appetitt- og sOvnforstyrrelser kan forekomme.
313.2 Med overfdlsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet
Emosjonell forstyrrelse typisk for barndommen med overfOlsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet
som hovedsymptomer. Omfatter også tilfeller av selektiv stumhet.
Reservert holdning hos barn eller unge.
313.3 Med kontaktvansker
Emosjonell forstyrrelse typisk for barndommen der hovedsymptomet er vansker med kontakten med
andre.
313.8 Annet eller blandet
Mange emosjonelle forstyrrelser i barneårene har flere elementer. Hvor det er mulig br det
alltid gjdres en spesifisert koding til 313.0, 313.1 eller 313.3 i overensstemmelse med den forstyrrelse som overveier. Denne kategori br bare brukes i tilfelle dette ikke er praktisk mulig.
313.9 I.n.a.

314 Hyperaktivitetssyndromet i barndommen
Forstyrrelser der de viktigste trekkene er kortvarige oppmerksomhetsintervaller og at barnet
lett lar seg distrahere. I den tidlige barndom er de mest fremtredende symptomer uhemmet lite organisert og dårlig regulert ekstrem overaktivitet. I ungdommen kan dette gå over til lavt aktivitetsnivå.
Impulsivitet, markerte stemningssvingninger og aggressivitet er også vanlig. Hyppig forekommer også en
forsinket og forstyrret utvikling av spesielle ferdigheter. Dårlig kontakt med andre er vanlig. Om
hyperaktiviteten er symptom på en underliggende sykdom er det den sistnevnte som skal kodes istedenfor
314.
314.0 Hyperaktivitetssyndrom bare med forandret aktivitetsnivå og oppmerksomhet

Dette er tilfelle der det korte oppmerksomhetsintervallet, den O kende avledbarheten og overaktiviteten er hovedsymptomet, uten at atferd og utvikling av spesielle ferdigheter er avgjdrende berOrt.
314.1 Hyperaktivitet og forsinket utvikling
Dette er tilfelle hvor hyperaktivitetssyndromet er ledsaget av
lesevansker og andre former for forsinket ferdighet.

språkforsinkelse, klossethet,
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314.2 Hyperaktivitet med atferdsforstyrrelse

Dette er tilfelle der hyperaktivitetssyndromet opptrer sammen med markert atferdsforstyrrelse,
men ikke utviklingsforstyrrelse.
314.8 Annet
314.9 I.n.a.
315 Spesifikke utviklingsforsinkelser
Dette er en gruppe tilstander der en spesiell utviklingsforsinkelse er hovedsymptom. I hvert
tilfelle er utviklingen til den biologiske modning, men er også påvirket av ikke-biologiske faktorer.
Koding innebærer ikke noen antydning om etiologi.
315.0 Forsinket leseferdighet
Tilstand der hovedsymptomet er en alvorlig forsinket utvikling av lese- eller staveferdigheten
som ikke kan forklares ved en alminnelig intellektuell retardasjon eller utilstrekkelig opplæring.
Tale- eller språkvansker, arlig utvikling, uutviklet evne til A sjeldne mellom hyre og venstre, problemer med oppfattelsen, de motoriske ferdigheter og symbolbruken er hyppige ledsagssymptomer. Lignende
problemer stdter man også hyppig på hos andre familiemedlemmer. Ugunstige psykososiale faktorer kan
også forekomme.
315.1 Forsinket regneferdighet
Tilstand der hovedsymptomet er en alvorlig forsinkelse i utvikling av regneferdighetene som
Ikke kan forklares med alminnelig intellektuell tilbakeståenhet eller utilstrekkelig opplæring.
315.2 Andre spesielle lærevansker
Tilstander der hovedtrekket er en alvorlig forsinkelse av andre tillærte ferdigheter, som ikke
kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon eller utilstrekkelig opplæring.
315.3 Utviklingsforstyrrelse av tale eller språk
Dette er forstyrrelser der hovedsymptomet er alvorlig forsinkelse i taleferdighet eller språk
(syntaks eller semantikk) som ikke kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon. Vanligst er
en forsinket utvikling av lyddannelse av ordene som resulterer i mangelfull uttale. Utelatelse eller
ombytting av konsonanter er det hyppigste. Det kan også oppstå en forsinkelse i språkutviklingen. En
sjelden gang ser man en utviklingsforsinkelse i lydforståelsen. Innbefattet er tilfelle med forsinkelse som skyldes et stimulusfattig miljd.
315.4 Forsinkede motoriske ferdigheter
Dette er forstyrrelser der hovedsymptomet er en forsinkelse i utviklingen av den motoriske
koordinasjonen som ikke kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon. Klossethet er vanligvis ledsaget av oppfatningsvansker.
315.5 Multiple utviklingsforstyrrelser
En forsinkelse i utviklingen av en spesiell ferdighet (lesning, regning, tale eller koordinasjon) er hyppig forbundet med mindre forsinkelser av andre ferdigheter. Når dette er tilfelle, br
kodingen gjdres i henhold til den ferdighet som er mest alvorlig forstyrret. Denne kategori br bare
brukes når man kan skille ut en ferdighet som mer forsinket enn de Ovirge.
315.8 Annet
315.9

I.n.a.
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316 Psykiske faktorer forbundet med sykdom klassifisert annet sted
Denne diagnosekategorien er ny og fantes ikke i ICD-8. Diagnosen er ment å fange opp de legemlige tilstander (vanligvis med vevsskade/forandringer) hvor psykiske faktorer eller nervese forstyrrelser antas A spille en vesentlig rolle for årsaken til sykdommen. De nervOse forstyrrelser er vanligvis

lette og uspesifikke, og psykiske faktorer (bekymring, frykt, konflikt etc.) kan were til stede uten at
det er noen åpenbar sinnslidelse.
Psykiske forhold vil alltid ha betydning ved legemlige lidelser. Denne kategorien skal derimot
bare brukes hvor psykiske forhold vurderes A ha en årsaksmessig sammenheng med sykdommens frembrudd.
En sammenheng i tid mellom psykiske faktorers innvirkning og frembrudd og forlp av den legemlige sykdom br i den forbindelse tas i betraktning. Den legemlige sykdom skal alltid kodes i tillegg. Dette
punktet vil således fange opp tilstander som tidligere ofte ble betegnet som psykosomatiske. Eksempel
vil være tilfeller av astma, eksem, magesår eller ulcers kolitt. Det må imidlertid være holdepunkter

for i hvert enkelt tilfelle A anta at psykiske forhold er av vesentlig årsaksmessig sammenheng. 316
skal ikke brukes rutinemessig ved såkalte "psykosomatiske sykdommer".
Ved (lettere) legemlige dysfunksjoner slik som f.eks. spenningshodepine og en del tilfeller av
ryggsmerter hvor det ikke er sikker vevsskade, og hvor psykiske forhold menes å være av betydning brukes 306.-.
DSM-III:
Diagnosen finnes. DSM-III har krav om tidsmessig sammenheng mellom sykdommen og de psykiske
forhold. En del tilstander som har kjent patofysiologi, men hvor det ikke er sikker organpatologi

(f.eks. spenningshodepine, migrene, smertefull menstruasjon, "lumbago") vil i DSM-III kunne falle inn
under dette punkt (ICD-9-gruppen 306.- finnes ikke i OSM-III).
Psykisk utviklingshemning (317 - 319)
Psykisk utviklingshemning (mental retardasjon, oligofreni) er en tilstand med stanset eller
ufullstendig mental utvikling, spesielt kjennetegnet ved intelligens under det normale. Koding br
skje ut fra individets nåværende intelligensnivå uten hensyn til art eller årsak sånn som psykose,
kulturell deprivasjon, Down's syndrom osv. Når det foreligger spesielle kognitive handikapp, f.eks.
hva angår talen, br kodingen på 4 siffer baseres på en vurdering av fatteevnen utenfor område for det
spesielle handikappet. Vurderingen av intelligensnivå br baseres på den informasjon som er tilgjengelig, deriblant klinisk observasjon, tilpasningsevne og psykometriske funn. Bestemmelsen av ICI-nivået
baseres på en test med 100 i gjennomsnitt og standardavvik på 15, slik som i Wechslerskalaene. Malingene er ment som rettledning og br anvendes med skjOnnsomhet. Mental retardasjon eller oligofreni
innbefatter ofte også psykiatriske tilstander, og kan utvikles som fOlge av en fysisk sykdom eller
skade. I slike tilfeller br en eller flere tilleggskoder brukes, for

a

identifiseres den ledsagende

psykiatriske eller fysiske tilstand. Kodene for ufOrhet og handikapp br også ses igjennom i slike
tilfelle.
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APPENDIX II
NORDISK KLASSIFIKASJON TIL BRUK I ULYKKESREGISTRERING. ALTERNATIV TIL E-KODEN
Denne klassifikasjonen er utarbeidet av Nordisk Medisinal-Statistisk Komité (NOMESKO) i 1984.
I NOMESKO-publikasjon nr. 20 er gjengitt bakgrunnen for dette arbeidet. Den viktigste årsaken til at
en ny klassifikasjon er utviklet, er misnOyen med E-kodens manglende logiske oppbygging, og at den
egner seg dårlig til det forebyggende arbeidet.
NOMESKO-klassifikasjonen er bygget opp i fire dimensjoner, med ett siffer (0-9) i hver dimen-

sion. En ulykkes/skade-pasient skal klassifiseres med 4 siffer. Nedenfor er en oversikt over disse.
En detaljert manual fOlger deretter.

I forhold til E-koden i ICD-9, er det to grupper skadetyper som ikke er tatt med:
- Uhell og komplikasjoner ved kirurgisk og medisinsk behandling (E 870-879).
- Bivirkninger som fOlge av legemidler anvendt i behandling (E 930-949).
1. siffer: Kontaktårsak
0 Trafikkulykke, skadedes trafikantrolle: FOrer/passasjer
lastebil.
1
: FOrer/passasjer

i personbil, drosje, varebil,
i buss, trikk.

: FOrer/passasjer motorsykkel, moped.

2

II

3

II

II

: Syklist og passasjer.

4

II

ft

: Fotgjenger, akende.

5

II

II

: Annen trafikantrolle.

6 Alle andre ulykker.
7 Slagsmål, vold, mishandling.
8 Villet egenskade.
9 Uklar skadeårsak.

2. siffer: Område der skaden skjedde
0 Trafikkområde
1 Bolig, boligområde
2 Produksjonsområde
3 Butikk, handels-, serviceområde

4 Skole-, offentlig administrasjons-, institusjonsområde
5 Idretts-, sportsområde (også på skoler)
6 Kultur-, park-, fornOyelsesområde
7 Frilufts-, rekreasjonsområde
8 Hav-, sjoi-, vannområde
9 Annet og uoppgitt
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3. siffer: Aktivitet til den skadede
0 Inntektsgivende arbeid, også selvstendig næringsdrivende
1 Reise fra/til arbeid
2 Utdanning/opplæring, inkl. reise fra/til
3 Kiiip varer og tjenester, inkl. reise fra/til
4 Ultnnet husholds-, omsorgs-, vedlikeholdsarbeid, inkl. reise fra/til
5 Måltider, personlig pleie, hvile inkl. reise fra/til
6 Idrett, friluftsliv inkl. reise fra/til
7 Lek, annen fritid inkl. reise fra/til
8 Annet
9 Uoppgitt

4. siffer: Hva skjedde i skadetyeblikket?
0 Slag, stOt etter fall på samme nivå
1 Slag, stOt etter andre fall
2 Slag, sttt etter kontakt med gjenstand, person, dyr
3 Klemming, skjæring, stikk
4 Fremmedlegeme
5 Kvelning, drukning
6 Kjemisk påvirkning
7 Termisk-, strålepåvirkning
8 Akutt overbelastning av kroppsdel
9 Annet og uoppgitt

MANUAL TIL 1. SIFFER: KONTAKTARSAKSKODEN
Dette ftrste sifferet brukes for å skille ut visse hovedtyper av kontakt med helsevesenet pga.
en skade. Disse typene er: 0-5 FORSKJELLIGE TRAFIKKULYKKESTYPER, 6 ANDRE ULYKKESTYPER, 7 SLAGSMAL,
VOLD, 8 VILLET EGENSKADE og 9 UKLAR SKADETYPE. Gruppe 9 UKLAR SKADETYPE er tatt med fordi det i noen
tilfelle kan være vanskelig

a

bestemme om hendelsen var ufrivillig (gruppe 0-7: Ulykker, slagsmål.,

vold og mishandling) eller om den var "villet" (gruppe 8: villet egenskade). 1 slike tilfeller plasseres personen i gruppe 9: UKLAR SKADETYPE.

Definisjon av ULYKKE
Definisjon: "En ulykke er en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller
påvirkning, som kan ytre seg i skade på kroppen."

Definisjon

av TRAFIKKULYKKE

"Ulykker som skjer på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig
trafikk (for almenheten). Vintervei på islagte elver og vann regnes også som vei. En vei regnes for A
være åpen for alminnelig trafikk selv om det må betales bompenger. Et gårdstun eller et fabrikkområde
regnes ikke for A være åpent for alminnelig trafikk, heller ikke en vanlig gårdsvei. I en ulykke må
minst ett kjtretty were innblandet. Som kjeiretty er regnet sivile og militære motorkjOrettyer, skinnegående kjtrettyer og ikke-motodrevne kjOrettyer. Ulykker hvor bare fotgjengere er innblandet, ulykker
ved av- og pålessing, og ulykker som skjer på gårdsplasser, i garasjer, ute i skogen eller på jorder er
ikke med. Togulykker utenfor planoverganger er heller ikke med. Derimot er velteulykker på sykkel på
gate, vei en trafikkulykke."
Som kjtretty er også regnet spark, kjelke, rulleskyter og liknende. En person som klemmes i
drer i et kjOretty på en vei som oppfyller definisjonen, regnes med til trafikkulykker.
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0 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FORER/PASSASJER I PERSONBIL, DROSJE, VAREBIL, LASTEBIL
1 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FORER/PASSASJER I BUSS, TRIKK og andre kollektive transportmidler med hjul, men ikke i tog eller forstadsbane
2 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FORER/PASSASJER MOTORSYKKEL, MOPED
3 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: SYKLIST ELLER PASSASJER PA SYKKEL ikke ulykker med sykkel
utenfor vei, gate eller plass som er ben for alminnelig ferdsel
4 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FOTGJENGER, AKENDE
5 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: ALLE ANDRE, f.eks. på traktor
6 ALLE ANDRE ULYKKER
- Transportulykker med jernbane, skip, fly
- Forgiftning som fOlge av kortvarig eksposisjon (mindre enn 48 timer) av legemidler, faste og flytende staffer, gasser og damper og som har sammenheng med omstendighetene omkring ulykken, f.eks.
brudd på r0r, beholder, ventil etc.
- Fallulykker
- Ulykker ved ild
- Angrep og skader påfOrt av dyr og insekt
- Overeksponering av naturlig varme, kulde, lys og straling, f.eks. solforbrenning, heteslag og
forfrysning
- Ulykke med drukning, kvelning og fremmedlegeme
- Alle andre ulykker
- Akutt fysisk overbelastning, f.eks. forlOftning, forvridning, trå feil etc.
- SenfOlge av ulykke
7 SLAGSMAL, VOLD, MISHANDLING
- Slagsmål, håndgemeng, mishandling
- Mord, drap og drapsforsOk
- Vold ved politi og militærhandlinger
8 VILLET EGENSKADE
Selvmord/forsOk, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter, annen villet
egenskade
9 UKLAR SKADE
Uklart om hendelsen var ufrivillig (gruppe 0-7) eller villet (gruppe 8)

MANUAL TIL 2. SIFFER: OMRADE DER SKADEN SKJEDDE
Ulykkesområdet er det geografiske området hvor ulykken skjedde, der hvor det uventede begynte
skje. Dersom personen i ulykkesOyeblikket bevegde seg fra et område til et annet, kodes det området

hvor bevegelsen startet.
Eks.: "To biler kolliderte på en vei. Den ene bilen havnet i elva og fOreren druknet." Her
er Trafikkområde (0) riktig kode.
"Et barn skled på elvebredden og ut i elva." Her er Friluftsområde (7) riktig kode.

0 TRAFIKKOMRADE
Offentlig vei, dvs. vei eller gate åpen for alminnelig trafikk (riks-, europa-, fylkes-, kommunal
vei).
Privat vei, skogsbilvei etc. åpen for alminnelig
trafikk, også bomvei.
Fortau, separat gang- og sykkelvei langs offentlig
vei.
Plass o.l. i tilknytning til offentlig vei ben
for alminnelig trafikk, som bensinstasjon, brygge,
bussholdeplass, parkeringshus, parkeringsplass,
rasteplass, torg etc.
Privat vei ikke åpen for alminnelig trafikk, som
avkjOrsel trl Eiendom, gårdsbruk, hytte etc.
Offentlig brygge, ikke ben for alminnelig trafikk, inkl. publika= og passasjerområder som
venterom, gangarealer etc.

Eksklusjoner

Traktorvei, sti etc. (7)
Gangvei/sti i boligområde (1)
Verksted på bensinstasjon (2)
Kiosk, butikk på bensinstasjon (3)
Privat avkjOrsel til bolig (1)

—

Privat brygge (7)
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0 TRAFIKKOMRADE (forts.).

Eksklusjoner

Flyplassområde tillatt for kunder og publikum,
Inkl. venterom, gangarealer etc.

Verksted på flyplass (2)

Godsterminalområde tillatt for kunder og publikum,
inkl. venterom, gangarealer etc.
Jernbanestasjonsområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal etc.
Rutebilstasjonsområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal etc.
T-bane og forstadsbaneområde tillatt for kunder og
publikum, inkl. venterom etc.
Område ikke tillatt for publikum, som spor- og
rangeringsområde på jernbanestasjoner, på linjen
for jernbane, T-bane og forstadsbane der disse går
på eget areal, landingsbane og oppstillingsområde
for fly etc.

1 BOLIG, BOLIGOMRADE
Bolig av alle typer med innkjOrsel, gårdsplass,
gangarealer, garasjer, hageanlegg, lekeplasser;
boligområde i forbindelse med eller sammenbygd med
produksjons-, butikk-, handels- og serviceområde.
KjOkken
Bad, WC, dusj, vaskerom, badstu
Soverom
Oppholdsrom
Trapp indre/ytre, heis
Entre, gang, forbindelsesrom, kjeller, andre rom i
bolig, balkong, tak
Hage, tomt, oppkjOrsel, garasje, uthus
Opparbeidet gang-, sykkelvei i boligområde
Felles opparbeidet lekeplass i nærheten av bolig,
i boligfelt

Hotell, pensjonat (for midlertidig opphold) (3)
Pleiehjem, sykehjem (4)
Bygning under oppfOring (2)

FjOs, låve, fiskebruk (2)
Gang-, sykkelvei langs offentlig vei (0)
Opparbeidet lekeplass, i barnehage (4), utenfor
boligfelt (6)
Ikke opparbeidet lekeplass og friareal utenfor
boligområde (7)

2 PRODUKSJONSOMRADE
Produksjonsområde av alle slag med administrasjonsområde, kantine, lagre, depoter etc.
Dessuten tilhOrende gangarealer, trapper, egne
veier og garasjer

Skip og oljeinstallasjoner til hays (8)
Boligområde i forbindelse med jordbruk, industri
etc. (1)

Jordbruk, gartneri, skogbruk, fiskeri
Bergverksdrift
Bygg- og anlegg
Verkstedindustri
Jern-, stål- og metallverk
Kjemisk industri (produksjon av kjemiske råvarer:
olje, kull, gummi, plast o.l.)
Trevare og treforedlingsindustri
Næringsmiddelindustri
Elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning

3 BUTIKK-, HANDELS-, SERVICEOMRADE
Butikk, supermarked, varehus og annen detaljhandel
med tilhOrende områder for intern transport
Grossisthandelsområde med tilheirende lagre og
depoter
Hotell, pensjonat
Privat servicebedrift, kontor

Bensinstasjon (0)

Restaurant (6)
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4 SKOLE-, OFFFENTLIG ADMINISTRASJONS-,
INSTITUSJONSOMRADE

Eksklusjoner

Skole, hdyskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsOksstasjon
Offentlig kontor og administrajonsområde
Barnepark, barnehage, fritidshjem
Ungdomsklubb
Kaserne, forlegning, fengsel
Sykehus, sykehjem, etterbehandlingsinstitusjoner,
aldershjem
Kirke, forsamlingshus, foreningslokale

Idrettsanlegg, gymnastikksal, svdmmehall til
skole og institusjon (5)

5 IDRETTS-, SPORTSOMRADE
Idretts- og gymnastikkanlegg, svdmmehall ved
skoler, kaserner, fengsler etc.
Idretts- og gymnastikkanlegg ellers
Svdmmehall ellers
Rideskole
Slalom-, alpinanlegg
6 KULTUR-, PARK-, FORNOYELSESOMRADE
Kino, teater, konsertsal etc.
Parker og parkanlegg
Opparbeidet lekeplass utenfor boligfelt
Folkepark, cirkus, tivoli
Restaurant, bar etc.

Opparbeidet lekeplasser i nærheten av bolig (1)
Opparbeidet lekeplass i barnehage/-park (4)
Ikke opparbeidet lekeplass utenfor boligområde
(7)

7 FRILUFTS-, REKREASJONSOMRADE
Udyrket mark, skog- og fjellområde
Strand, bredde, brygge med det umiddelbart tilhdrende vannområde
Campingplass
Militmrt dvelsesområde
Luftrommet

Offentlig brygge (0)

8 HAV-, SJØ-, VANNOMRADE
Hav
StOrre og mindre sjder og vann
Elv, bekk, myr
Farteiyer (alle typer) til vanns og ved kai,
brygge
Oljeplattformer og andre off-shore installasjoner

Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (7)

9 ANNET OG UOPPGITT

MANUAL TIL 3. SIFFER: AKTIVITET TIL DEN SKADEDE
Denne klassifikasjonen tar utgangspunkt i formålet den skadede hadde med sin aktivitet da ulykken skjedde.
Dersom personen som er utsatt for en ulykke, holdt på med flere aktiviteter samtidig, eller i
tett rekkefOlge, kodes den viktigste aktiviteten (primer aktiviteten) som vedkommende holdt på med i
ulykkesdyeblikket. (Eks.: lekte i badekaret - "personlig pleie" er den primære aktivitet (5).)
0 INNTEKTSGIVENDE ARBEID OGSA SELVSTENDIG
(næringsdrivende)
Ordinært arbeid i hovedyrke
Overtidsarbeid i hovedyrke
Jordbruks-, skogbruks-, fiskearbeid på eget bruk
Arbeid i biyrke
Arbeid i Forsvaret
Måltider på arbeidsplassen
Tid tilbrakt på arbeidsplassen feir eller etter
arbeidstid
Pauser ellers

Eksklusjoner
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1 REISE TIL/FRA ARBEID
Reise/forflytning med transportmidler til/fra
arbeid
Som transportmidler regnes:

Motorkjeretey

Bil

alle typer

Buss

Motorsykkel
Moped

Sndscooter/weasel

Trolleybuss (ikke skinne-

gående)

Anleggsmaskiner

Traktor
Militære beltekjeiretdy
Andre kjdretdy på hjul /belte
Alle i transport med egen
motor

Jernbane

Tog
Trikk

Forstadsbane på eget areal
Undergrunnsbane, T-bane

Sidtransportmidler Båt/skip
Motorbåt
Andre småbåter

Luftfarty

Fly-alle typer
Alle andre luftfarty

Sykkel

2-hjulet sykkel
3-hjulet sykkel for voksne
Varesykkel

Gang

Gå, ldpe

Annen forflytning med fremkomstmidler for fot-

gjengere til/fra arbeid
Som slike fremkomstmidler regnes:

Heis
Kjelke, rattkjelke, spark

Rullestol
Ski

Skdyter
Etc.
Andre land-

transportmidler

Dyr som frakter person
Kjdretiy fraktet av dyr

2 UTDANNING/OPPLÆRING INKL. REISE TIL/FRA
Heldagsundervisning
Deltidsundervisning
Hjemmearbeid/studier i tilkn. til undervisning
Lesing av faglitteratur, studier ellers

Militærtjeneste
Fengselsopphold
Måltider på utdannings/opplæringsstedet
Pauser, opphold på utdanningsstedet, inkl .lek.
Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

3 KJØP VARER OG TJENESTER INKL. REISE TIL/FRA
Kjdp av varer: dagligvarer, klær, gjenstander
Kjøp av tjenester: Personlig pleie utenfor
hjemmet, medisinsk behandling av profesjonelle
utdvere, besk pA offentlige kontor, bibliotek
o.l.
Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

Yrkesmilitære (0)
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4 ULØNNET HUSHOLDS/OMSORGS/VEDLIKEHOLDSARBEID INKL. REISE FRA/TIL
Matlatging, borddekning, servering
Rydding av bord, oppvask
Rengjdring og rydding av bolig

Vask og stryking av ty
Reparasjon og vedlikehold av ty
Fyring, vedhugging, vannhenting
Egenproduksjon av matvarer
Bærplukking
Stell av og hjelp til barn
Hjelp til lekselesing
Annet arbeid med barn
Stell av og hjelp til eldre/syke
Annet arbeid med eldre/syke
Stell av hage, tomt
Byggearbeid, stOrre ombygging
Maling, oppussing
Annet vedlikehold/reparasjon av bolig, fritidshus, garasje i boligområde, trapp i tilknytning
til bolig
Dugnad, hjelp til annen husholdning
Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

5 MALTIDER, PERSONLIG PLEIE, HVILE INKL. REISE TIL/FRA
Måltider, kaffe- og tedrikking
Andre forfriskninger

Personlig hygiene, av- og pakledning
Hdyfjellssol, badstu o.l.
Sengeleie i tilknytning til sykdom
NattesOvn
Sdvn og hvile ellers

Måltider i inntektsgivende
arbeid (0) og i utdanning/
opplæring (2)

Opphold på institusjon (3)
Pause i arbeid (0), i utdanning/opplæring (2)

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

6 IDRETT, SPORT, FRILUFTSLIV INKL. REISE TIL/FRA
Konkurranseidrett, trening, mosjonering
Ballspill
Skiturer, skyteturer
Utfor/slalomkjdring
Fotturer i skog og mark
Sykkelturer
Spaserturer
Ridning
Bading, soling, sto på vannski
Båtturer, fisking
Andre turer, idrett, friluftsliv
Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

7 LEK, ANNEN FRITID INKL. REISE TIL/FRA
Lek
Samtaler med barn, hdytlesing for barn
Andre samvær med barn
Bestik av/hos familie
Selskap
Andre sammenkomster
RestaurantbesOk
Spill, selskapsleker,dans
Samtaler, telefonsamtaler
Sosialt salver ellers

Lek med ball (7)

Lek med sykkel (7)
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Sportskonkurranser (tilskuer)
Kino-, teater-, konsert-, operabesek
Besk på museum, kunstutstilling, dyrepark
Annen underholdning
Radiolytting, fjernsynsseing
Avislesing
Lesing av beker, ukeblad, tidsskrift
Annen lesing
Offentlig tillitsverv, annen politisk aktivitet
Deltaking i faglige, humanitære, religiese og
andre organisasjoner
Mete, foredrag med uspesifisert formal
Deltaking i gudstjeneste og annen religies
utdvlese
Kursvirksomhet
Håndarbeid
Hobbyvirksomhet
Musikalsk utevelse
Lytting til grammofon, lydbånd
Brevskriving
Stell av kjæledyr

Lesing av fagbeker
-tidskrift (2)

Kurs i lennet arbeid (0)
Vedlikeholdsarbeid (4)

Reise til/fra (se I for spesifikasjon)

8 ANNET, spesifiser

9 UOPPGITT
MANUAL TIL 4. SIFFER: HVA SKJEDDE I SKADEØYEBLIKKET?
Denne klassifikasjonen skal beskrive hva som skjedde

i skadedyeblikket, hva slags "mekanisme"

det var som påferte skaden. Slike mekanismer er slag, stet, klemming, stikk, kvelning, etc. Det er
viktig A være klar over at det er det som skjer i skade- Oyeblikket som skal klassifiseres, ikke det
som går forut for skadeeyeblikket. I noen tilfeller er det flere mekanismer som virker samtidig eller
tett etter hverandre. Da skal man kode den vesentligste mekanisme, eller den som forårsaker den vesentligste skaden.
Noen ganger kan forskjellige skademekanismer skje samtidig, f.eks. falt mot en ovn og fikk både
et stet og kontakt med varm overflate. Da er det den vesentligste skaden som bestemmer kontakthendelsen. Er den i dette eksemplet forbrenning, vil kontakthendelsen da være "Termisk påvirkning" (7).
Gruppe 0-4 i denne klassifikasjonen beskriver mekaniske påvirkninger, dvs. all skadelig påvirkning ved ytre mekanisk vold. Dette oppstår når man pga. sin egen bevegelse kommer i kontakt med en
"gjenstand" (inkl. person, dyr) i hvile eller når man blir skadet av en "gjenstand" i bevegelse, og den
skadelige påvirkning hovedsakelig er av mekanisk karakter. Av disse gruppene omfatter gruppe 0-2 slag,

stet mot hovedsakelig stumpe gjenstander/flater, gruppe 3-4 er klemming, snitt, stikk og inntrenging av
fremmedlegeme.
Gruppe 5-8 beskriver hver for seg andre typer påvirkning.

0 SLAG, STØT ETTER FALL PA SAMME NIVA
Skademekanismen er et slag eller stet som har oppstått etter et fall på samme nivå. Fallet kan
oppstå ved snubling i en ujevnhet, ved glidning på et glatt underlag, ved hindring eller kollisjon med
gjenstand, ved overbalanse, ved feiltrinn, ved rykk i kjeretey, ved illebefinnende etc. Skaden oppstår
ved slaget eller stetet mot underlaget eller mot gjenstander på eller over underlaget.

1 SLAG, STØT ETTER ANDRE FALL
Skademekanismen er et slag eller stet som er oppstått ved et fall i en trapp eller til et lavere nivå enn det man stod på ved fallets begynnelse. Dette fallet kan også skje ved samme årsaker som i
gruppe 0, f.eks. snubling. Men skaden oppsto fordi man falt til et lavere nivå, f.eks. fra et stillas
eller et tak, fra sykkel eller hest etc.
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2 SLAG, STØT ELLER KONTAKT MED GJENSTAND, PERSON, DYR
Skademekanismen er et slag eller

stet som oppsto pga. et sammenstet eller kontakt med en gjen-

stand, en person eller et dyr i bevegelse eller i ro. Gjenstanden kan være i bevegelse uansett bevegelsens retning, f.eks. roterende maskindel, kjerende transportmiddel, fallende eller kastet gjenstand.
Med fallende gjenstand forstås bade fritt fall og fall som felge av yipping om et hengsel (luke, lem).
Med kastet gjenstand forstås alt som beskriver en kastebevegelse, f.eks. pga. eksplosjon, rerbrudd
etc.

3 KLEMMING, SKJÆRING, STIKK
Klemming, knusing mellom stumpe dobbeltsidige flater eller gjenstander.
Klipping, bitt mellom skarpe dobbeltsidige flater eller gjenstander.
Skjæring, saging, riving, skrubbing.
Hugg, stikk eller annen inntrenging
Enkeltsidig påvirkning og mer direkte inntrengende kontakt. Omfatter også fremmedlegemer som
er trengt inn gjennom hud (flis, splint, insektstikk), men ikke fremmedlegeme i eye eller gjennom naturlig kroppsåpning (4).

4 FREMMEDLEGEME
Fremmedlegeme i eye, også væske gjennom naturlig kroppsåpning som eyne, munn, nese, men ikke
fremmedlegeme i luftvei som medferer kvelingstilstand (5)

5 KVELNING
Omfatter kveling pga. surstoffmangel i innåndingsluften. Dette kan forårsakes ved blokkering
av luftveien av vann eller annet medium som sne, sand etc.

6 KJEMISK PAVIRKNING
Omfatter forgiftninger etc. som felge av kortvarig eksponering (mindre enn 48 timer) og som er
en felge av en ulykke eller selvpåfOrt skade.
Etsing eller giftvirkning av faste, flytende eller luftformige stoffer

7 TERMISK, ELEKTRISK, STRALINGSPAVIRKNING
Varm væske eller damp, varm overflate, Apen ild, kulde, elektrisk strem. Sveiselys, annen
lysstrAling med skade oppstatt innen 48 timer, f.eks. solforbrenning, akustisk påvirkning som skudd,
fyrverkeri, heye toner eller lyd med skade oppstått under 48 timer.

8 AKUTT OVERBELASTNING AV KROPPEN/KROPPSDEL
Omfatter akutt overbelastning av muskler og ledd gjennom bevegelse, f.eks. anstrengede stilling, voldsom bevegelse, trå forkjært etc. Skader forårsaket av langvarig (over 48 timer) overbelastning inngår ikke her.

9 ANNEN OG UOPPGITT SKADEMEKANISME
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