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FORORD

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker - norsk utgave av ICD-9 - utkommer i to

hefter. Første hefte, som omfatter selve kodeverket og er blitt kalt Systematisk del, ble utgitt av

Statistisk Sentralbyrå tidligere i år. Annet hefte, san foreligger nå, er den alfabetiske del av syk-

domsklassifikasjonen, kalt Stikkordregister. Her finner en i alfabetisk orden alle sykdommer, skader

og misdannelser som er omtalt i Systematisk del og deres kodenummer i Systematisk del. Begge heftene

utgis i Statistisk Sentralbyrås serie Standarder for norsk statistikk.

Stikkordregisteret er et viktig hjelpemiddel ved klassifikasjon og koding av diagnoser etter

IC0-9. En kan imidlertid ikke basere kodingen utelukkende på registeret. Det er bare et supplement

til Systematisk del.

Stikkordregisteret omfatter ikke kapittel XVIII i Systematisk del om de ytre årsaker til skade,

forgiftning og vold.

Ansvarlig for utarbeidelsen av Stikkordregister så vel som Systematisk del har vært

assisterende overlege Lystein Glattre, Ph.D., i Kreftregisteret. Konsulent Stefi Stabell Wetteland ved

Statens institutt for folkehelse har medvirket ved korrekturarbeidet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. juni 1986

Gisle Skancke

Gerd Skoe Lettenstrom
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INNLEDNING

1. Oppbygningen av Stikkordregister 

Dette Stikkordregister er en alfabetisk ordnet liste av stikkord for sykdommer, skader og mis-

dannelser som er nevnt i Systematisk del (bind 1) av norsk utgave av ICD-9. Det opplyser også om de

kodenumre disse tilstandene er oppfort under i Systematisk del.

stikkordregisteret til den internasjonale utgaven av ICD-9 er tatt med tilstander og til-

standsbetegnelser som ikke eksplisitt nevnes i kodeverket. Dette har det imidlertid ikke vært aktuelt

å Wore i den norske versjonen. De ytre årsaker til skader, forgiftninger og vold som omhandles i

kapittel XVIII (E-koden) av Systematisk del, er heller ikke tatt med i dette Stikkordregister.

Som stikkord har en forsøkt a velge det mest opplysende eller nærliggende av de ord som inngår

i den betegnelse sykdommen, skaden eller misdannelsen har i Systematisk del. Ord som angir den pato-

logiske forandring har vært foretrukket. Av den grunn finner en reumatoid artritt (714.0) ved å søke

på artritt, reumatoid i dette Stikkordregister. Av samme grunn finner en mola hydatidosa (630) ved å

søke på mola hydatidosa.

Unntatt fra denne regel er engelske betegnelser som forekommer i Systematisk del. Disse finner

en ved å søke på forste ord i uttrykket. "Blighted ovum" (631) finner man derfor ved å søke på

blighted ovum.

Andre stikkord som ikke følger nevnte regel, gjelder for betegnelser der et anatomisk navn

utgjør den viktigste opplysning. Her velges det anatomiske navnet som stikkord. Manglende binyre

(759.1) f.eks. søkes på binyre, manglende. En del betegnelser har flere ord som kan være like gode som

stikkord. I disse tilfellene er det mer tilfeldig hvilket som er valgt. Noen ganger er problemet lost

ved a bruke flere av disse ordene som stikkord, slik at en får flere innganger til vedkommende tilstand

i Systematisk del.

Mange betegnelser i Systematisk del har ett eller flere ord foran det valgte stikkord. I dette

Stikkordregister benyttes samme betegnelse, men her har en plassert disse ordene etter stikkordet.

Dette har fort til en del tungleste betegnelser, f.eks. artritt, juvenil reumatoid, med systemisk,

febril debut (714.3).

I noen tilfeller er det også benyttet stikkord som ikke forekommer i sykdommens, skadens eller

misdannelsens betegnelser i Systematisk del.

2. Praktisk bruk av Stikkordregister 

Brukere av det foreliggende Stikkordregister bor ha for aye at det gennomgående bare finnes ett

stikkord for hver sykdom, skade eller misdannelse. En ma derfor være innstilt på ikke alltid a finne

det en søker ved hjelp av det stikkord som en først har valgt. Det gjelder da å søke på velvalgte,

alternative stikkord. Brukerne bør også ha i mente at tilstander som ikke eksplisitt er nevnt i Syste-

matisk del heller ikke finnes i Stikkordregister, og at klassifikasjon og koding i slike tilfeller må

skje ved hjelp av kodeverket i Systematisk del.

Betegnelser på sykdommer, skader og misdannelser i Systematisk del, gjenfinnes i det store og

hele uforandret i Stikkordregister. Her er de imidlertid skrevet slik at stikkordet alltid kommer

først - i en del tilfeller med presiserende tilføyelser for å forhindre misforståelser. Det angitte

kodenummer er eneste nokkel til inngang og kontroll mot kodeverket i Systematisk del.
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3. Om klassifikasjon og koding 

I Systematisk del er det redegjort for de to, prinsipielt forskjellige, framgangsmåter en kan

folge ved klassifikasjon og koding av diagnoser etter ICD-9. Den ene framgangsmåten bygger på bruk av

selve kodeverket (i hefte 1), den andre bygger på bruk av dette Stikkordregister. Det vises i denne

forbindelse til punkt 5 i Systematisk del.

Det er imidlertid her viktig å understreke at klassifikasjon og koding av ytre årsak til skade,

forgiftning og vold må foregå på den førstnevnte måten der en enten tar utgangspunkt i WHO's E-kode i

kapittel XVIII eller i den nordiske alternative E-kode i Appendix II i Systematisk del. Samme fram-

gangsmåte må også anvendes for sykdommer, skader og misdannelser som ikke omtales eksplisitt i denne

sykdomsklassifikasjon.

Når det gjelder den andre framgangsmåten, klassifikasjon og koding ved hjelp av Stikkord-

register, er det nødvendig å huske på at den kode en finner fram til, må kontrolleres mot Systematisk

del om feilkoding skal unngås. Når Stikkordregister anviser flere mulige koder for en diagnose, er det

bare ved skiftevis bruk av de to framgangsmåter en kan bestemme den riktige koden.



7

773.1

999.6
773.1

682
361
654.6

654.8

655.8

762.3

654.7

762.2

654.4

653.7

762.8

762.9

637.9

635.6

637.6

635.0

637.0

635.3

637.3

635.1

637.1

637.5

635.5

637.2

635.2

637.4

635.4

637.7

635.7

ABO-isoimmunisering hos foster og
nyfødt

ABO uforlikelighetsreaksjon
ABO-uforlikelighet hos foster og

nyfødt
Abcess, annet sted på kroppen
Ablatio retinae
Abnormitet av livmorhals, annen medfødt

eller ervervet
Abnormitet av vulva, medfødt eller

ervervet
Abnormitet hos fosteret, annen kjent

eller mistenkt, ikke klassifisert
annet sted

Abnormitet ved placenta og navlesnor
som resulterer i tvilling til
tvilling eller annen form for
transplacental transfusjon

Abnormitet, vaginal, medfødt eller
ervervet

Abnormiteter ved placenta, andre og
uspesifiserte morfologiske og funksjo-
nelle, som påvirker foster eller
nyfødt

Abnormiteter, andre, i form eller
stilling ved den gravide uterus og
omgivende organer

Abnormiteter, andre, hos fosteret som
forårsaker mekanisk misforhold

Abnormiteter, andre ved chorion
og amnion, som påvirker foster eller
nyfødt

Abnormiteter, uspesifiserte, ved chorion
og amnion, som påvirker foster eller
nyfødt

Abortus provacatus uten opplysning
om komplikasjon

Abortus provocatus komplisert med emboli
[enhver tilstand nevnt i 639.6]

Abortus provocatus komplisert med emboli
[enhver tilstand nevnt i 639.6]

Abortus provocatus komplisert med infek-
sjon i livmor, skjede og bekken [enhver
tilstand nevnt i 639.0]

Abortus provocatus komplisert med
infeksjon i livmor, skjede og bekken
[enhver tilstand nevnt i 639.0]

Abortus provocatus komplisert med nyre-
svikt _enhver tilstand nevnt i 639.3]

Abortus provocatus komplisert med nyre-
svikt [enhver tilstand nevnt i 639.3 ]

Abortus provocatus komplisert med sein
eller eksessiv blødning [enhver til-
stand nevnt i 639.1]

Abortus provocatus komplisert med sein
eller eksessiv blødning [enhver til-
stand nevnt i 639.1]

Abortus provocatus komplisert med sjokk
[enhver tilstand nevnt i 639.5]

Abortus provocatus komplisert med sjokk
[enhver tilstand nevnt i 639.5]

Abortus provocatus komplisert med skade
pa bekkenets organer og vev [enhver
tilstand nevnt i 639.2]

Abortus provocatus komplisert med skade
på bekkenenets organer og vev [enhver
tilstand nevnt i 639.2]

Abortus provocatus komplisert med stoff-
skifteforstyrrelse [enhver tilstand
nevnt i 639.4]

Abortus provocatus komplisert med stoff-
skifteforstyrrelse [enhver tilstand
nevnt i 639.4]

Abortus provocatus med annen spesifisert
komplikasjon [enhver tilstand nevnt i
[639.8]

Abortus provocatus med annen spesifisert
komplikasjon [enhver tilstand nevnt i
[639.8]

637.8 	 Abortus provocatus med uspesifisert
komplikasjon

635.8 	 Abortus provocatus med uspesifisert
komplikasjon

635.9 	 Abortus provocatus uten opplysning
635 	 Abortus provocatus, etter lov om

svangerskapsavbrytelse for 12. uke
637 	 Abortus provocatus, etter lov om

svangerskapsavbnytelse. Nemndbehand-
let etter 12. uke

634 	 Abortus spontaneus
634.6 	 Abortus spontaneus komplisert med emboli

[enhver tilstand nevnt i 639.6]
634.0 	 Abortus spontaneus komplisert med infek-

sjon i livmor, skjede og bekken [enhver
tilstand nevnt i 639.0]

634.3 	 Abortus spontaneus komplisert med nyre-
svikt [enhver tilstand nevnt i 639.3]

634.1 Abortus spontaneus komplisert med sein
eller eksessiv blødning [enhver til-
stand nevnt i 639.1]

634.5	 Abortus spontaneus komplisert med sjokk
[enhver tilstandnevnt i 639.5]

634.2 	 Abortus spontaneus komplisert med skade
på bekkenenets organerog vev [enhver
tilstand nevnt i 639.2]

634.4	 Abortus spontaneus komplisert med stoff-
skifteforstyrrelse [enhver tilstand
nevnt i 639.4]

634.7 	 Abortus spontaneus med annen spesifisert
komplikasjon [enhver tilstand nevnt i
[639.8]

634.8 	 Abortus spontaneus med uspesifisert
komplikasjon

634.9 	 Abortus spontaneus uten opplysning
646.3 	 Abort, habituell
636 	 Abort, illegal
636.6 	 Abort, illegal, komplisert med emboli

[enhver tilstand nevnt i 639.6]
636.5 	 Abort, illegal, komplisert med sjokk

[enhver tilstand nevnt i 639.5]
636.4 	 Abort, illegal, komplisert med stoff-

skifteforstyrrelse [enhver tilstand
nevnt i 639.4]

636.8 	 Abort, illegal, med uspesifisert
komplikasjon

636.0 	 Abort, illegal, komplisert med infeksjon
i livmor, skjede og bekken [enhver til-
stand nevnt i 639.0]

636.3 	 Abort, illegal, komplisert med nyresvikt
[enhver tilstandnevnt i 639.3]

636.1 	 Abort, illegal, komplisert med sein eller
eksessiv blødning [enhver tilstand
nevnt i 639.1]

636.2 	 Abort, illegal, komplisert med skade på
bekkenenets organer og vev [enhver til-
stand nevnt i 639.2]

636.7 	 Abort, illegal, med annen spesifisert
komplikasjon [enhver tilstand nevnt i
[639.8]

636.9 	 Abort, illegal, uten opplysning
om komplikasjon

638 	 Abort, mislykket forsok
638.1 	 Abort, mislykket forsøk komplisert med

sein eller eksessiv blødning [enhver
tilstand nevnt i 639.1]

638.6 	 Abort, mislykket forsok komplisert med
emboli [enhver tilstand nevnt i
639.6]

638.3 	 Abort, mislykket forsok komplisert med
nyresvikt [enhver tilstand nevnt i
639.3]

638.5 	 Abort, mislykket forsok komplisert med
sjokk [enhver tilstand nevnt i 639.5]

638.4 Abort, mislykket forsok komplisert med
stoffskifteforstyrrelse [enhver til-
stand nevnt i 639.41



Abort, mislykket forsøk komplisert med
skade på bekkenenets organer og vev
[enhver tilstand nevnt i 639.2]

Abort, mislykket forsok komplisert med
infeksjon i livmor, skjede og bekken
[enhver tilstand nevnt i 639.0]

Abort, mislykket forsok med annen
spesifisert komplikasjon [enhver til-
stand nevnt i [639.8]

Abort, mislykket forsøk med uspesifisert
komplikasjon

Abort, mislykket forsok uten opplysning
ua komplikasjon

Abort, spontan, som påvirker foster
eller nyfødt

Abort, truende
Abort, i.n.a.
Abrasio dentium
Abruptio placentae
Abruptio placentae, som påvirker foster

eller nyfødt
Abscess (akutt) (med lymfangitt),

unntatt på fingrene eller terne
Abscess i abdomen
Abscess (akutt) i alle lymfeknuter, unn-

tatt de mesenteriale
Abscess i areola, (akutt) (kronisk)

(nonpuerperal)
Abscess i appendix
Abscess i blæren
Abscess i brystet i forbindelse med

fodselen
Abscess i brystvorten i forbindelse med

fodselen
Abscess i corpus cavernosum eller penis
Abscess i Cowpers kjertel
Abscess i epididymis eller testis
Abscess i fossa Douglasi, kronisk eller

i.n.a.
Abscess i galleblæren uten opplysning

om stein
Abscess i hypofysen
Abscess i knokler unntatt nesens bi-

huler og processus mastoideus
Abscess i larynx
Abscess i ligamentwil latum, kronisk eller

i.n.a.
Abscess i Littres kjertel
Abscess i lunge
Abscess i mamma, (akutt) (kronisk)

(nonpuerperal)
Abscess i mediastinum
Abscess i mediastinum
Abscess i mesenteriet
Abscess i munnhulens bløtvev
Abscess i nesen (septum)
Abscess i omentet
Abscess i orbita
Abscess i pankreas
Abscess i parametriet, kronisk eller

i.n.a.
Abscess i peritoneum
Abscess i pharynx
Abscess i processus mastoideus
Abscess i prostata
Abscess i scrotum, funiculus, tunica

vaginalis eller vas deferens
Abscess i sene
Abscess i slimpose
Abscess i spyttkjertel
Abscess i sutur, postoperativ
Abscess i sår, postoperativ
Abscess i thymus
Abscess i trakea
Abscess i vulva
Abscess i vulva, annen
Abscess på fingrene
Abscess på fingrene og tærne
Abscess på terne

638.2

638.0

638.7

638.8

638.9

761.8

640.0
637
521.2
641.2
762.1

682

567.2
683

611.0

540.1
595.8
675.1

675.0

607.2
597.0
604.0
614.4

575.0

253.8
730.0

478.7
614.4

597.0
513
611.0

513
513.1
567.2
628.3
478.1
567.2
376.0
577.3
614.4

567.2
478.2
383.0
601.2
608.4

727.8
727.8
527.3
998.5
998.5
254.1
478.9
616.4
616.4
681.0
681
681.1

Abscess, annen, i ansiktet, som omfatter
haken, kinnet, pannen, nesen, submandi
bularregionen, tinningregionen

Abscess, annen, på annen spesifisert
lokalisasjon

Abscess, annen, på foten (unntatt tærne)
Abscess, annen, på halsen
Abscess, annen, på hånden (unntatt fing-

rene), som omfatter handryggen, hand-
flaten, håndleddet

Abscess, annen, på over- og underarmen,
som omfatter armen [alle deler unntatt
handen], aksillen, skulderen

Abscess, annen, på setet
Abscess, annen, på truncus, som omfatter

oukveggen, ryggen [alle deler unntatt
setet], brystet, brystveggen, lyskene,
perineum, navlen

Abscess, annen, på underekstremiteten
(unntatt foten), som omfatter ankelen,
kneet, låret, hoften

Abscess, Brodies
Abscess, dentoalveolær
Abscess, epidural eller subdural, uten

spesifisert lokalisasjon
Abscess, glasslegeme
Abscess, intrakraniell
Abscess, intrakraniell eller intra-

spinal, uten spesifisert lokalisasjon
Abscess, intrakraniell og intraspinal
Abscess, intraspinal
Abscess, intra-abdominal, postoperativ
Abscess, i.n.a.
Abscess, i.n.a.
Abscess, korneal
Abscess, perianal
Abscess, periapikal uten gjennombrudd/

fistel
Abscess, periapikal med gjennombrudd/

fistel til antrum
Abscess, periapikal med gjennombrudd/

fistel til nesehulen
Abscess, periapikal med gjennombrudd/

fistel til munnhulen
Abscess, periapikal med gjennombrudd/

fistel til huden
523.3 	 Abscess, periodontal
566 	 Abscess, periproctal
566 	 Abscess, perirektal
590.2	 Abscess, perirenal
475 	 Abscess, peritonsillær
597.0 	 Abscess, periuretral
590.2 	 Abscess, renal
567.2 	 Abscess, retrocokalt
478.2 	 Abscess, retrofdrynyeal
567.2 	 Abscess, retroperitonealt
017.2 	 Abscess, skrofuløs
675.1 	 Abscess, subareolar, i forbindelse med

fodselen
567.2 	 Abscess, subdiafragmatisk
567.2	 Abscess, subfrenisk
675.1 	 Abscess, subareolar, i forbindelse med

fodselen
998.5 	 Abscess, subfrenisk, postoperativ
567.2 	 Abscess, subhepatisk
614.2 	 Abscess, tubo-ovariell
013.8t Abscess, tuberkulos, i hjernen (324.0*)
597.0 	 Abscess, uretral
566 	 Abscessus ad anum
675.1 	 Abscessus mammae i forbindelse med

fodselen
345.0 	 Absencer (typiske - "petit mal")
345.0 	 Absencer, atypiske
345.2 	 Absence-status
579.3 	 Absorbsjonsforstyrrelse, annen og

uspesifisert postoperativ
779.5 	 Abstinens hos barn av medikamentavhengig

mor
292.0 	 Abstinenssyndromer, stoff- og medika-

mentbetingede

3
682.0

682.8

682.7
682.1
682.4

682.3

682.5
682.2

682.6

730.1
522.5
324.9

360.0
324.0
324.9

324
324.1
998.5
681.9
682.9
370.5
566
522.5

522.7

522.7

522.7

522.7



701.2
133
791.6
530.0
530.1
754.6
536.8
276.2
656.3
250.1

768.3

768.2

768.4

276.2
276.2
276.2
276.2
775.7
706.1
706.1
706.1
706.0
706.1
695.3
706.0
706.1
706.1
740.0
701.8
696.1
710.1
039.9
094.8t
309.9
017.6t

289.1

683

027.2

017.2
463.2
600
621.3

617.0
091.4
237.4
077.3t
751.4
423.1
568.0
568.0
568.0
575.8
575.8
576.8
568.0
568.0
568.0
364.7

623.2

568.0
568.0
998.4

Acantosis nigricans acquisita
Acariasis
Acetonuri
Achalasia (av cardia)
Abscess i oesophagus
Achilles-sene, kort, medfødt
Achylia gastrica
Acidose
Acidose i svangerskapet
Acidose, diabetisk, uten opplysning om

koma
Acidose, feltal eller intrauterin,

diagnostisert under fodselen hos
levendefødt barn

Acidose, fotal eller intrauterin,
diagnostisert for fodselens begynnelse
hos levendefødt barn

Acidose, fotal eller intrauterin, ikke
opplyst om diagnostisert for eller
etter fodselens begynnelse hos levende
født barn

Acidose, i.n.a.
Acidose, melkesyre-
Acidose, metabolsk
Acidose, respiratorisk
Acidose, sein, hos den nyfødte
Acne cheloidalis
Acne conglobata
Acne cystica
Acne necrotica
Acne pustularis
Acne rosacea
Acne varioliformis
Acne vulgaris
Acne, i.n.a.
Acrania
Acrodermatitis atrophicans chronica
Acrodermatitis continua
Acrosclerosis
Actinomykose, i.n.a.
Acusticusnevritt, syfilitisk (388.5*)
Adaptasjonsreaksjon, i.n.a.
Addisons sykdom, tuberkulos type

(255.4*)
Adenitt i alle lymfeknuter unntatt i

de mesenterielle, kronisk
Adenitt, akutt i alle lymfeknuter, unn-

tatt de mesenteriale
Adenitt, mesenterial, forårsaket av

Pasteurella multocida [P. septica
Adenitt, tuberkulos
Adenoiditt, akutt
Adenom (benignt) i prostata
Adenomatos hyperplasi uten atypi av liv-

moren
Adenomyose i uterus
Adenopati, sekundær, syfilitisk
Adenopati er, multiple, endokrine [MEA]
Adenoviruskonjunktivitt, annen (372.0*)
Adheranse til oment/peritoneum, medfødt
Adheranseperikard
Adheranser i abdomen
Adheranser i bukhinnen
Adheranser i diafragma
Adheranser i ductus cysticus
Adheranser i galleblære
Adheranser i gallegang
Adheranser i mannens bekken
Adheranser i mesenteriet
Adheranser i oment
Adheranser i regnbuehinnen og stråle-

legemet
Adheranser (postoperative) (etter

bestråling) i skjeden
Adheranser i tarm
Adheranser i ventrikkel
Adheranser som folge av fremmedlegeme

tilfeldig etterlatt i operasjonssår
eller kroppshule under operasjon

Adheranser, meningeale (cerebrale)
(spinale)

Adipositas
Adipositas, lokalisert
Aerofagi (luftsvelging)
Aerosinusitt
Aero-otitis media
Afaki
Afaki, medfødt
Afasi
Affeksjon av multiple hjernenerver
Affeksjon av sakroiliakalleddet, i.n.a.
Affeksjon av synsnerve og synsbane
Affeksjoner av synsnerven og synsbanene,

i.n.a.
Afibrinogenemi etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Afibrinogenemi, medfødt
Afibrinogenemi, postpartum
Afoni
After, epizootiske
After, recidiverende
Agalakti
Agammaglobulinemi, i.n.a.
Agammaglobulinemi, sveitsisk type
Agangliose, total, intestinal
Agenesi av arteria pulmonalis
Agenesi av galleblæren
Agenesi av gallegang
Agenesi av lunge
Agenesi av lunge (lapp)
Agenesi av nyre
Agenesi av nyre, dobbeltsidig
Agenesi av nyre, ensidig
Agenesi av oesophagus
Agenesi av oesophagus med osofago-

trakeal fistel
Agenesi av pankreas
Agenesi av aye
Agenesi, gonadal
Ageusi
Agglutinatio praeputii
Aggresjoner
Agitasjon
Aglossia
Agnosi
Agorafobi med panikkanfall
Agorafobi uten panikkanfall
Agrafi
Agranulocytose
Agranulocytose, infantil genetisk
Agranulocyttangina
Agyri
Ainhum
Akalkuli
Akvirert-immundefekt-syndromet [AI
Akkommodasjonsforstyrrelser
Akkommodasjonsforstyrrelser
Akkommodasjonsforstyrrelser, annet
Akkommodasjonsforstyrrelser, i.n.a.
Akkommodasjonsparese
Akkommodasjonsspasme
Aklasi, diafyseal
Aklorhydri
Akne, andre former
Akrocefali
Akrocefalosyndaktyli
Akrocyanose
Akromatopsi
Akromegali
Akroparestesi, enkel [Schulzes type]
Akroparestesi, vasbmotorisk [Nothnagels

type]
Ala insuffisiens
Alastrim
Albinisme
Albueluksasjon, medfødt
Albuminuri
Albuminuria i svangerskapet, uten

opplysning om hypertensjon

349.2

278.0
278.1
306.4
993.1
993.0
379.3
743.3
784.3
352.6
724.9
377
377.9

639.1

286.3
666.3
784.4
078.4
528.2
676.4
279.0
279.2
751.3
747.3
751.6
751.6
748.5
748.5
753.0
753.0
753.0
750.3
750.3

751.7
743.0
758.6
781.0
605
308.0
308.2
750.1
784.6
300.21
300.22
784.6
288.0
288.0
288.0
742.2
136.0
784.6
279.1
367
367.5
367.8
367.9
367.5
367.6
756.4
536.0
706.1
756.0
755.5
443.8
368.5
253.0
443.8
443.8

478.1
050.1
270.2
754.8
791.0
646.2
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797 	 Alder, Flo),
797 	 Alderdomssvekkelse uten opplysning

psykose
Aleppobyll
Alfa I-anti trypsin mangler, andre
Alfa-lipoproteinemi
Algodystrofi
Algoneurodystrofi
Alkalose
Alkalose, i.n.a.
Alkalose, metabolisk
Alkalose, respiratorisk
Alkoholabstinenssyndromer
Alkoholinnhold, høyt i blodet
Alkoholisme
Alkoholisme (kronisk), med psykose
Alkoholisme, kronisk
Alkoholmisbruk uten avhengighet
Alkohol-, stoff- og medikamentmisbruk

uten avhengighet
495 	 Allergisk alveolitt
495 	 Allergisk alveolitt forarsaket av inn-

åndet organisk materiale
Allergisk alveolitt forårsaket av sopp,

termofile actinomyceter og andre
organismer som vokser i ventilasjons-
rluftkondisjonerings]systemer

495 	 Allergisk pneumonitt forårsaket av
åndet organisk materiale

Allergi, uspesifisert
Allescheriose [Petriellidose]
Alopeci, kongenitt
Alopeci, syfilitisk
Alopecia
Alopecia areata
Alopecia atrophicans
Alopecia totalis
Aluminose (i lungen)
Alveolblodning (lunge)

perinatalt
Alveolitis sicca
Alveolitt forårsaket

clavatus

corticale
Alveolitt i kjeven
Alveolitt, allergisk (eksogen)
Alveolitt, allergisk, i.n.a.
Alveolitt, idiopatisk fibroserende
Alveolitt, reumatoid fibroserende
Alymfoplasi, thymisk
Amblyopi på grunn av
Amblyopi på grunn av
Amblyopi på grunn av
Amblyopia ex anopsia
Ameli av arm
Ameli av underekstremitet
Ameli, i.n.a.
Amelogenesis imperfecta
Amenore (primær) (sekundær)
Aminosyremangelanemi
Amnesi
Amnesi, psykogen
Amnionitt
Amnionvæskeemboli
Amnionvæskeemboli etter tilstander

kan klassifiseres til 630-638
Amoebiasis
Amoebiasis i fordøyelseskanalen,

kronisk, uten opplysning om abscess
Amoebiasis, akutt
Amoebiasis, kronisk
Amobedysenteri, kronisk
Amoebiasis, i.n.a.
Amotio retinae
Amputasjon av arm (hel eller delvis),

traumatisk

885 	 Amputasjon av en eller begge tommel-
fingre (eventuelt med andre fingre på
den ene eller andre hånden),
traumatisk

897 	 Amputasjon av en eller begge undereks-
tremitetene, (hel eller delvis), trau-
matisk

886 	 Amputasjon av en eller flere fingre
(ekskl. tommel) (hel eller delvis),
traumatisk

895 	 Amputasjon av en eller flere tea på en
eller begge føtter, traumatisk

897.6 	 Amputasjon av en fot og den andre
leggen, traumatisk, uten opplysning om
komplikasjon

Amputasjon av fot, dobbeltsidig,
traumatisk, komplisert

Amputasjon av fot, ensidig, traumatisk,
komplisert

Amputasjon av fot, ensidig, traumatisk,
uten opplysning om komplikasjon

Amputasjon av fot, (hel eller delvis)
traumatisk

Amputasjon av fot, dobbeltsidig, trau-
matisk, uten opplysning om komplikasjon

Amputasjon av hand (hel eller delvis),
traumatisk

Amputasjon av overekstremitet, dobbelt-
sidig (enhver del) uten opplysning om
komplikasjon

Amputasjon av overekstremitet, dobbelt-
sidig (enhver del), komplisert

Amputasjon av overekstremitet, ensidig,
uspesifisert del, uten opplysning om
komplikasjon

Amputasjon av overekstremitet, ensidig,
uspesifisert del, komplisert

Amputasjon av tommel (hel eller delvis),
traumatisk

Amputasjon av tær (en eller flere) (hel
eller delvis), traumatisk

Amputasjon av underekstremitet,
dobbeltsidig [enhver del], traumatisk,
komplisert

897.6 	 Amputasjon av underekstremitet, dobbelt-
sidig [enhver del], traumatisk, uten
opplysning om komplikasjon

897.5 	 Amputasjon av underekstremitet, ensidig,
uspesifisert del, traumatisk,
komplisert

897.4 	 Amputasjon av underekstremitet, ensidig,
uspesifisert del, traumatisk, uten
opplysning om komplikasjon

886 	 Amputasjon av en eller flere fingre på
den ene eller begge hender, uten
opplysning om tommel, traumatisk

887.0 	 Amputasjon nedenfor albuen, ensidig,
traumatisk, uten opplysning om
komplikasjon

887.1 	 Amputasjon nedenfor albuen, ensidig,
traumatisk, komplisert

897.0 	 Amputasjon nedenfor kneet, ensidig,
traumatisk, uten opplysning om
komplikasjon

897.1 	 Amputasjon nedenfor kneet, ensidig,
traumatisk, komplisert

887.2	 Amputasjon ved eller ovenfor albuen,
ensidig, traumatisk, uten opplysning
om komplikasjon

887.3 	 Amputasjon ved eller ovenfor albuen,
ensidig, traumatisk, komplisert

897.3 	 Amputasjon ved eller ovenfor kneet,
ensidig, traumatisk, komplisert

897.2 	 Amputasjon ved eller ovenfor kneet,
ensidig, traumatisk, uten opplysning om
komplikasjon

878.5 	 Amputasjon, traumatisk, av labia,
(majora) (minora), komplisert

085.1
277.6
272.4
733.7
733.7
276.3
276.3
276.3
276.3
291.8
790.3
303.0x
291.9
303.0x
305.0x
305

495.7

inn-

995.3
117.6
757.4
091.8
704.0
704.0
704.0
704.0
503
770.3

526.5
495.4 av Aspergillus

, oppstått

Alveolitt forårsaket495.6 	 av Cryptostroma

526.5
495.9
495.9
516.3
517.0*
279.2
368.0
368.0
368.0
368.0
755.2
755.3
755.4
520.5
626.0
281.4
780.9
300.12
658.4
673.1
639.6

006
006.1

006.0
006.1
006.1
006.9
361
887

deprivasjon
strabisme
suppression

som

896.3

896.1

896.0

896

896.2

887

887.6

887.7

887.4

887.5

885

895

897.7
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Amputasjon, traumatisk, av labia,

(majora) (minora), uten opplysning om
komplikasjon

Amputasjon, traumatisk, av penis,
komplisert

Amputasjon, traumatisk, av penis, uten
opplysning om komplikasjon

Amputasjon, traumatisk, av scrotum,
komplisert

Amputasjon, traumatisk, av scrotum, uten
opplysning an komplikasjon

Amputasjon, traumatisk, av testikler,
komplisert

Amputasjon, traumatisk, av testikler,
uten opplysning om komplikasjon

Amputasjon, traumatisk, av vulva,
komplisert

Amputasjon, traumatisk, av vulva, uten
opplysning om komplikasjon

Amyeli
Amyloi dose
Amyloidose, i.n.a.
Amyloidose, kardial, arvelig
Amyloidose, nefropatisk
Amyloidose, nevropatisk (sveitsisk)
Amyloidose, nevropatisk (portugisisk)
Amyloidose, pulmonal (277.3t)
Amyloidose, sekundær
Amyloidose, systemisk, arvelig
Amyotrofi, diabetisk (358.1*)
Amyotrofi, nevralgisk
Amyotrophia congenita
Amobeabscess i hjernen
Amobeabscess i hjernen (og lever) (og

lunge)
Ambeabscess i leveren
Amobeabscess i lunge (og lever)
Amobeabscess i lungen
Ambeappendicitt
Amobebalanitt
Amobedysenteri, akutt, uten opplysning om

abscess
006 	 Amobeinfeksjon
006.8 	 Amobeinfeksjon med annen lokalisasjon
006.9 	 Amobeinfeksjon, i.n.a.
006.2 	 Ambekolitt uten dysenteri
006.6 Ambesår i huden
006.8 Amobom
995.0 	 Anafylaksi i.n.a., eller som bivirkning

til riktig administrasjon av passende
medisinsk preparat

565 	 Analfissur
565.1 	 Analfissur (ikke traumatisk)
565 	 Analfistel
565.1 	 Analfistel
751.5 	 Analfistel, medfødt
763.5 	 Analgesi av moren som påvirker foster

eller nyfødt
698.0 	 Analkloe
569.4 	 Analprolaps
564.6 	 Analspasmer
V 45.3 Anastomose-status
126.2 	 Ancylostoma braziliense
126.3 	 Ancylostoma ceylanicum
126.0 	 Ancylostoma duodenale
126.8 	 Ancylostoma, annen, spesifisert
126 	 Ancylostomiasis
126.9 	 Ancylostomiasis, i.n.a.
104 	 Andre spirocheteinfeksjoner
284.8 	 Anemi "red cell" aplasi

(ervervet)(hos voksne)("pure")(ved
thymom)

773.1 	 Anemi forårsaket av ABO-antistoffer,
ABO-isoimmunisering, ABO-uforlikelighet
mor/foster

773.2 	 Anemi forårsaket av annen eller
uspesifisert blodgruppeuforlikelighet

773.0 	 Anemi forårsaket av Rh-antistoffer, Rh-
isoimmunisering, Rh-uforlikelighet mor/
foster

282.2 	 Anemi som folge aV-forstyrrelse i
glutationstoffskiftet

776.5 	 Anemi som folge av fotalt blodtap
281.1 	 Anemi som folge av selektiv B12

malabsorpsjon med proteinuri
648.2 	 Anemi som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng
281.8 	 Anemi ved annen spesifisert kostmangel
281.8 	 Anemi ved B6-vitaminmangel
281.8 	 Anemi ved skjørbuk
281.0 	 Anemi, Addisons
285.1 	 Anemi, akutt posthemoragisk
281.1 	 Anemi, annen B12-vitaminmangel-
284 	 Anemi, aplastisk
284.8 	 Anemi, aplastisk, ervervet
284.0 	 Anemi, aplastisk, prime
284.9 	 Anemi, aplastisk (idiopatisk), i.n.a.
284.9 	 Anemi, aplastisk, i.n.a.
284.0 	 Anemi, aplastisk, konstitusjonell
284.0 	 Anemi, aplastisk, medfødt
284.8 	 Anemi, aplastisk, som folge av

giftvirkning
284.8 	 Anemi, aplastisk, som folge av

medikamenter
284.8 	 Anemi, aplastisk, som folge av infek-

sjon
284.8 	 Anemi, aplastisk, som folge av stråling
281.0 	 Anemi, Biermers
280 	 Anemi, blødnings -(kronisk)
282.4 	 Anemi, Cooleys
285.8 	 Anemi, dyserytropoietisk (medfødt)
285.8 	 Anemi, dyshematopoietisk (medfødt)
284.0 	 Anemi, Fanconis
282.7 	 Anemi, Heinz-legeme, medfødt
283.9	 Anemi, hemolytisk, ervervet, i.n.a.
283.1 	 Anemi, hemolytisk, mikroangiopatisk
282.9	 Anemi, hemolytisk, arvelig, i.n.a.
282.3 	 Anemi, hemolytisk, ikke-sfærocyttisk

type II, (arvelig)
282.2 	 Anemi, hemolytisk, ikke-sfærocyttisk

type I, (arvelig)
283.1 	 Anemi, hemolytisk, medikamentindusert
283.1 	 Anemi, hemolytisk, mekanisk
283.1 	 Anemi, hemolytisk, toksisk
283.0 	 Anemi, hemolytisk, varmetype

(sekundaer)(symptomatisk)
283.9	 Anemi, hemolytisk, kronisk idiopatisk
283.0 	 Anemi, hemolyti sk, kuldetype

(sekundær) (symptomatisk)
284.0 	 Anemi, hypoplastisk, familiær
280 	 Anemi, hypokrom
284.9 	 Anemi, hypoplastisk
284.0 	 Anemi, infantil "red cell" aplasi

("pure")
776.5 	 Anemi, medfødt
281.0	 Anemi, perniciøs
281.0 	 Anemi, perniciøs, medfødt
280 	 Anemi, posthemoragisk
285.1 	 Anemi, posthemoragisk, akutt
285.0	 Anemi, pyridoxin-responderende
773.5 	 Anemi, sen, forårsaket av isoimmuni-

sering
282.6 	 Anemi, Sickle-cell
280 	 Anemi, sideropen
285.0 	 Anemi, sidero-akrestisk
281.1 	 Anemi, vegetarianer-B12-vitamin-

mangel (dietetisk)
282.3 	 Anemier, andre hemolytiske som følge av

enzymmangel
285 	 Anemier, andre og uspesifiserte
285.8 	 Anemier, andre spesifiserte
282 	 Anemier, hemolytiske, arvelige
282.8 	 Anemier, hemolytiske, arvelige, annet
283.0 	 Anemier, hemlytiske, autoimmune
283 	 Anemier, hemolytiske, ervervede
283.1 	 Anemier, hemolytiske, ikke-autoimmune
740.0 	 Anencefali
655.0 	 Anencefalus hos fosteret, kjent eller

mistenkt

878.4

878.1

878.0

878.3

878.2

878.3

878.2

878.5

878.4

742.5
277.3
277.3
277.3
277.3
277.3
277.3
517.8*
277.3
277.3
250.5t
353.5
756.8
006.5
006.5

006.3
006.4
006.4
006.8
006.8
006.0
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740.0 	 Anencephalus
740 	 Anencephalus og lignende misdannelser
740.0 	 Anencephalus, andre former
763.5 	 Anestesi av moren som påvirker foster

eller nyfødt
371.8 	 Anestesi i hornhinnen
442.8 	 Aneurisme av annen spesifisert arterie
441.6 	 Aneurisme av aorta
442.2 	 Aneurisme av arteria iliaca
442.1	 Aneurisme av arteria renalis
442.0 	 Aneurisme av arterie på overekstremi-

teten
442.3 	 Aneurisme av arterie på underekstre-

miteten
743.5 	 Aneurisme av retinalkar, medfødt
747.2 	 Aneurisme av sinus Valsalvae, medfødt
442.9 	 Aneurisme av uspesifisert lokalisasjon
747.8 	 Aneurisme i hjernen, arteriovenos, med-

fodt
372.7 	 Aneurisme i konjunktiva
417.1 	 Aneurisme på pulmonalarterien
442 	 Aneurisme (ruptur av) (cirsoid) (falskt)

(vari kost)
442 	 Aneurisme, annet
421.0 	 Aneurisme, infeksiost
437.3	 Aneurisme, intrakranielt ikke-rumpert
414.1 	 Aneurisme, koronart
414.1 	 Aneurisme, muralt
747.3 	 Aneurisme, pulmonalt arteriovenost,

medfødt
747.3 	 Aneurisme, pulmonal, medfødt
094.81- Aneurisme, rumpert cerebralt,

syfilitisk (430*)
414.1 	 Aneurisme, ventrikulært
770.8 	 Anfall med apné, perinatalt oppstått,

i.n.a.
345.0 	 Anfall, atoniske
770.8 	 Anfall, cyanotiske, perinatalt oppstått,

i.n.a.
345.5 	 Anfall, enkle partielle
345.5 	 Anfall, fokalmotoriske
345.5	 Anfall, Jackson-
345.1 	 Anfall, kloniske
345.4 	 Anfall, komplekse partielle
345.1 	 Anfall, myokloniske
345.4	 Anfall, psykomotoriske
345.5 	 Anfall, somatosensoriske
345.1 	 Anfall, toniske
345.1 	 Anfall, tonisk-kloniske
345.5 	 Anfall, viscerale
345.5 	 Anfall, visuelle
345.1 	 Anfall, (Grand mal)
446.2 	 Angiitis hypersensitivitatis
462 	 Angina faucium
462 	 Angina faucium, i.n.a.
413 	 Angina pectoris
413 	 Angina pectoris, stabil, - mer enn 8

ukers varighet
411 	 Angina pectoris, ustabil
463.0 	 Angina tonsillaris
413 	 Angina, cardialis
413 	 Angina, i.n.a.
032.0 	 Angina, membranos
557.1 	 Angina, mesenteriell
101 	 Angina, Vincents
413 	 Angine d'effort
286.4 	 Angiohemofili
363.4 	 Angioid streaks
575.0 	 Angiokolecystitt uten opplysning om

stein
214 	 Angiolipom, alle lokalisasjoner
228.0 	 Angiom (godartet) (kavernøs) (medfødt),

i.n.a.
709.1 	 Angioma serpiginosum
759.6 	 Angiomatose, encefalokutan
228.0 	 Angiomatose, systematisk
250.6t Angiopati, diabetisk, perifer (443.8*)
443.8 	 Angiopati*, perifer diabetisk (250.6t)
159.1 	 Angiosarkom i milten

277.6 	 Angio-odem ved enzymmangel
300.01 Angstanfall
300.4 	 Angstdepresjon
300.0 	 Angstnevroser
300.02 Angstnevrose, generalisert
300.09 Angstnevrose, uspesifisert
300.0 	 Angstreaksjon
300.0	 Angsttilstand (nevrotisk)
705.0	 Anhidrose
743.4	 Aniridi
127.1 	 Anisakiasis
367.3 	 Aniseikoni
790.0 	 Anisocytose
379.4 	 Anisokori
367.3 	Ani sometropi
736.7 	 Ankeldeformitet, ervervet
824.8 	 Ankelfraktur, uspesifisert, lukket
824.9 	 Ankelfraktur, uspesifisert, åpen
374.4 	 Ankyloblefaron
750.0 	 Ankyloglossi
385.2 	 Ankylose av orebeinene
718.5 	 Ankylose i ledd
724.9 	 Ankylose i ryggraden, i.n.a.
521.6 	 Ankylose, dentoalveolær
520.0 	 Anodonti (total)
669.4 	 Anoksi, cerebral, etter keisersnitt

eller andre obstetriske inngrep
639.8 	 Anoksi, cerebral etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
768.3 	 Anoksi, fotal eller intrauterin,

diagnostisert under fodselen hos
levendefødt barn

768.2 	 Anoksi, fotal eller intrauterin,
diagnostisert for fodselens begynnelse
hos levendefødt barn

768.4 	 Anoksi, fotal eller intrauterin, ikke
opplyst om diagnostisert for eller
etter fodselens begynnelse hos
levendefødt barn

768.9 	 Anoksi, hos levendefødt barn, i.n.a.
755.5 	 Anomali av armen, hele
742.2 	 Anomali av cerebellum
742.2 	 Anomali av cerebrum
742.2 	 Anomali av corpus callosum
747.4 	 Anomali av de store venene, uspesifi-

sert
751.9 	 Anomali av fordøyelsesorganene, medfødt,

i.n.a.
746.9 	 Anomali av hjerteklaffer, uspesifisert
742.2 	 Anomali av hypothalamus
752.9 	 Anomali av kjønnsorganer, ikke klassifi-

sert annet sted, medfødt
755.6 	 Anomali av kne
751.4 	 Anomali av mesenteriet
743.6 	 Anomali av orbita

746.8 	 Anomali av perikard
748.8 	 Anomali av pleurafold
742.3 	 Anomali av Sylvius akvedukt
744.2 	 Anomali av tuba auditiva
744.2 	 Anomali av tuba Eustachii
288.2 	 Anomali, Alders (granulasjons) (granu-

locytt)
288.2 	 Anomali, Chediak-Steinbrink (granu-

lasjons) (granulocytt)
746.2 	 Anomali, Ebsteins
288.2 	 Anomali, May-Hegglin (granulasjons)

(granulocytt)
288.2 	 Anomali, Pelger-Hat (granulasjons)

(granulocytt)
743.4 	 Anomali, Peters
743.4 	 Anomali, Riegers
747.6 	 Anomalier av arteria renalis, andre
748.3 	 Anomalier av bronchus, andre
742.5 	 Anomalier av cauda equina, andre
747.4 	 Anomalier av de store venene, andre

spesifiserte
747.6 	 Anomalier av perifere arterier, andre
747.6 	 Anomalier av perifere kar, andre,

spesifisert



747.6
750.2

748.3
743.6
288.2

524

520.5

524.9
745
745
746.8

743.0
307.1
781.0
951.8
754.0
754.0
784.0
350.2
413
755.6
621.6
022
022.8
022.2
022.9
022.0
022.1
022.1
022.3
611.0
976.6
795.7
500
500
461.0
473.0
788.5
958.5
997.5

751.5
747.2
747.2
747.2
441
441.4

441.0

441.6

093.0t

747.2
441.3
441.1
441.5
441.7*
441.2

446.7
747.2
424.1

395.9
424.1

746.4
395.1
093.2t
746.4
395
424.1

Anomalier av perifere kar, uspesifisert
Anomalier av spyttkjertler og

utforselsganger, andre
Anomalier av trakea, andre
Anomalier av tårekanal, andre
Anomalier i de hvite blodlegemer,

genetiske
Anomalier i tann-/kjeveregionen
inkludert malokklusjon
Anomalier i tannstrukturen, arvelige

ikke klassifisert annet sted
Anomalier i tann-/kjeveregionen, i.n.a.
Anomalier ved bulbus cordis
Anomalier ved hjertets septa
Anomalier, av hjertet, andre

spesifiserte
Anophthal mus
Anorexia nervosa
Anosmi
Anosmi, traumatisk, i.n.a.
Ansiktsasymmetri
Ansiktskompresjon, medfødt
Ansiktssmerter
Ansiktssmerter, atypiske
Anstrengelsesangina
Anteversion av femur
Anteversjon av uterus
Anthrax
Anthrax, andre typer
Anthrax, gastrointestinal
Anthrax, i.n.a.
Anthrax, kutan
Anthrax, pulmonal
Anthrax, respiratorisk
Anthrax, septikemisk
Antibiom
Antiinfektiva, forgiftning av
Antistofftiter, forhøyet
Antrakose
Antrakosilikose
Antritt, akutt
Antritt, kromisk
Anuri
Anuri, traumatisk
Anuri, spesifisert som folge av opera-

sjon
Anus, ektopisk
Aorta, dekstraposisjon av
Aorta, dobbel
Aorta, overridende
Aortaaneurisme
Aortaaneurisme, abdominalt uten

opplysning om ruptur
Aortaaneurisme, dissekerende

alle deler
Aortaaneurisme i.n.a., uten opplysning

om ruptur
Aortaaneurisme spesifisert som

syfilitisk [441.7*)
Aortaaneurisme, medfødt
Aortaaneurisme, rumpert abdominalt
Aortaaneurisme, rumpert torakalt
Aortaaneurisme, rumpert, i.n.a.
Aortaaneurisme, syfilitisk (093.0t)
Aortaaneurisme, torakalt uten opplysning

om ruptur
Aortabuearteritt
Aortabue, persisterende høyre
Aortafeil, i.n.a. av gitt årsak unntatt

reumatisk syfilitisk* (093.2t)
Aortafeil, reumatisk
Aortainsuffisiens, i.n.a. av gitt årsak

unntatt reumatisk syfilitisk* (093.2t)
Aortainsuffisiens, medfødt
Aortainsuffisiens, reumatisk
Aortainsuffisiens, syfilitisk (424*)
Aortaklaff, bikuspid
Aortaklaffefeil
Aortaklaffefeil

Aortaklaffefeil, annen og uspesifisert
Aortaklaffefeil, operert reumatisk
Aortaklaffefeil, operert, ikke-

reumatisk
Aortamisdannelser, andre
Aortapulmonelt vindu
Aortaregurgitasjon, i.n.a. av gitt årsak

unntatt reumatisk syfilitisk*
(093.2t)

Aortaregurgitasjon, reumatisk
Aortaruptur, i.n.a.
Aortasklerose
Aortastenose, i.n.a. av gitt årsak

unntatt reumatisk syfilitisk* (093.2t)
Aortastenose, medfødt
Aortastenose, reumatisk
Aortastenose, reumatisk, med

insuffisiens
395.2 	 Aortastenose, reumatisk, med

regurgitasjon
093.2t Aortastenose, syfilitisk (424*)
447.6 	 Aortitt, i.n.a.
447.7* Aortitt, syfilitisk (093.1t)
093.1t Aortitt, syfilitisk (447 •7*)

Apati
Apemalaria
Apgar-score 0-3, ett minutts
Apgar-score 4-7, ett minutts
Apisitt
Aplasi av arteria umbilicalis
Aplasi av lunge (lapp)
Aplasi av sement
Aplasi av testis eller scrotum
Aplasi av eve
Aplasi, "red cell" ("pure") (ved

(thymom) (hos voksne) (ervervet)
Aplasi, "red cell" ("pure"), infantil
Aplasi, "red cell" ("pure"), medfødt
Aplasi, "red cell" ("pure"), priner
Aplasi, thymisk med immunsvikt
Apofysitt ikke spesifisert om juvenil

eller ikke og av lokalisasjon, i.n.a.
Apofysitt, calcaneus
Apofysitt, spesifisert som juvenil av

annen lokalisasjon eller lokalisasjon,
i.n.a.

077.41- Apollosykdom (372.0*)
Apopleki, lunge (arterie) (vene)
Apopleksi på grunn av sterk varme
Apoplexia cerebri
Appendicitt med ruptur
Appendicitt, akutt
Appendicitt, akutt med generalisert

peritonitt
540.1 	 Appendicitt, akutt, med peritoneal

abscess
540.9 	 Appendicitt, akutt, uten opplysning om

perforasjon, peritonitt eller ruptur
540.9	 Appendicitt, akutt, uten opplysning om

peritonitt
Appendicitt, i.n.a.
Appendicitt, kronisk
Appendicitt, residiverende
Appendicitt, (akutt) med perforasjon
Appendicitt, (akutt) med peritonitt

(generalisert)
Appendix, preaurikulært
Appetittløshet
Apraksi
Arachnoiditt forårsaket av andre orga-

nismer enn bakterier
322 	 Arachnoiditt uten at noen organisme er

spesifisert som årsak
320 	 Arachnoiditt, bakteriell

57.2 Arbeidsterapi
062.4t Arboencefalitt, australsk
323.3* Arbovirusencefalitt (062-064t)
065.9 	 Arbovirusfeber, hemoragisk, i.n.a.
066.9 	 Arbovirusinfeksjon, i.n.a.

13
395.9
395.7
424.5

747.2
745.0
424.1

395.1
441.5
395.9
424.1

746.3
395.0
395.2

308.2
084.4
768.5
768.6
383.2
747.5
748.5
520.4
752.8
743.1
284.8

284.0
284.0
284.0
279.2
732.9

732.5
732.6

415.1
992.0
436
540.0
540
540

541
542
542
540.0
540.0

744.1
783.0
784.6
321*



Arcus senilis
Arenavirusfeber, hemoragisk
Arginosuksinsyreuri
Argyrose, konjunktival
Arhtropathia tabetica (713.5*)
Ariboflavinosis
Arm, forkortet, medfødt
Arm, manglende, medfødt
Arr
Arr i adenoid vev
Arr (postinflammatoriske) (postopera-

tive) (posttraumatiske) i bakre pol
Arr i hornhinnen
Arr i konjunktiva
Arr (postinflammatoriske) (postopera-

tive) (posttraumatiske) i macula lutea
Arr i mandel
Arr (postinflammatoriske) (postopera-

tive) (posttraumatiske) i retina
Arr i uterus etter tidligere operasjon
Arr i årehinnen
Arr (postinflammatoriske) (postopera-

tive) (posttraumatiske) i årehinnen
(chorioidea)

Arr, chorioretinale
Arr, hypertrofisk
Arr, i.n.a.
Arr, keloide
Arradheranser i hud
Arrdannelse, skjemmende
Arrsykdommer i regnbuehinnen og stråle-

legemet
Arrythmia (cordis), i.n.a.
Arteria umbilicalis, enkel
Arteriedegenerasjon
Arterieruptur
Arteriespasmer
Arteriestriktur
Arteriosklerose
Arteriosklerose av andre spesifiserte

arterier
Arteriosklerose av aorta
Arteriosklerose av arteria renalis
Arteriosklerose av arteriene til

ekstremitetene
Arteriosklerose i nyren
Arteriosklerose, generalisert og

uspesifisert
Arteriosklerose, kardiovaskulær
Arteritis cranialis
Arteritis temporalis
Arteritt, i.n.a.
Arteritt, senil
Arthritis urica
Arthritis urica (274.0t), pritur eller

sekundær (hyperurikemi 790.6t)
Arthritis urica (712.0*)
Arthrogryposis multiplex congenita
Arthropathia neurogenica (Charcot)

(713.5*)
Arthropathia neuropathica
Arthropathia psoriatica (713.3*)
Artopati, periodisk
Artralgi
Artritt i forbindelse med

sekundær amyloidose (277.3t)
Artritt i forbindelse med

primær amyloidose (277.3t)
Artritt i forbindelse med

hypokomplementemisk vaskul itt (273.8t)
Artritt i forbindelse med

kryoglobulinemi (273.2t)
Artritt i forbindelse med agamma eller

hypogammaglobulinemi (279.0t)
Artritt i forbindelse med AIDS (279.1t)
Artritt i forbindelse med akromegali

(253.0t)

371.4
078.7
270.6
372.5
094.0t
266.0
755.2
755.2
709.2
474.8
363.3

371.0
372.6
363.3

474.8
363.3

654.2
363
363.3

363.3
701.4
709.2
701.4
709.2
709.2
364.4

427.9
747.5
440
447.2
443.9
447.1
440
440.8

440.0
440.1
440.2

403
440.9

429.2
446.5
446.5
447.6
440
274
712.0*

274.0t
755.8
094.0t

713.5*
696.0t
716.4
719.4
713.7*

713.7*

713.6*

713.6*

713.0*

713.0*
713.0*
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711.8* Artritt i forbindelse med andre

infeksiøse og parasittære sykdommer
(080-088, 100-104, 130-136 1- )

713.0* Artritt i forbindelse med andre indre-
sekretoriske sykdommer, stoffskiftesyk-
dommer og immunsvikt

713* 	 Artritt i forbindelse med andre syk-
dommer klassifisert annet sted

711.4* Artritt i forbindelse med bakterielle
sykdommer, andre

711.7* Artritt i forbindelse med bestemte para-
sitter

713.2* Artritt i forbindelse med blodsykdommer
711.4* Artritt i forbindelse med

campylobacterinfeksjoner
711.4* Artritt i forbindelse med Chlamydia-

infeksjoner
711.3 	 Artritt i forbindelse med dysenteri

(Shigella) (009.0t)
711.3 	 Artritt i forbindelse med enteritt

(008, 009t)
713.3* Artritt i forbindelse med erythema multi-

forme (695.1t)
713.3* Artritt i forbindelse med erythema

nodosum (695.2t)
713.7* Artritt i forbindelse med

familiær Middelhavsfeber (27 7 . 3t)
711.4* Artritt i forbindelse med gonoré

(098.5t)
713.2* Artritt i forbindelse med

hemofili (286.0-286.2 1- )
713.2* Artritt i forbindelse med

hemoglobinopati (282.4-282.7t)
713.0* Artritt i forbindelse med

hemokromatose (275.0t)
713.6* Artritt i forbindelse med

Henoch-Schönlein purpura (287.0t)
713.7* Artritt i forbindelse med

hepatitt, kronisk aktiv (571.4t)
713.0* Artritt i forbindelse med

homocystinuri (270.4t)
713.3* Artritt i forbindelse med hudsykdommer
713.0* Artritt i forbindelse med

hypofosfatemi (275.3t)
713.0* Artritt i forbindelse med

hyperlipidemi (272.4t)
713.0* Artritt i forbindelse med

hypothyreoidisme (243, 244t)
713.0* Artritt i forbindelse med

hYperparatyreoidisme (252.0t)
713.0* Artritt i forbindelse med immunsvikt
711 	 Artritt i forbindelse med infeksjoner
713.1* Artritt i forbindelse med intestinal

by
713.2* Artritt i forbindelse med

malign histiocytose (202.3t)
711.4* Artritt i forbindelse med lepra (0301- )
713.2* Artritt i forbindelse med

leukemi (204-208t)
713.0* Artritt i forbindelse med lipoid

dermatoartritt (272.8t)
713.1* Artritt i forbindelse med mage-tarm-

tilstander, ikke-ifeksiose
711.4* Artritt i forbindelse med meningokokk

sykdom (036.8t)
713.0* Artritt i forbindelse med

mukopolysakkaridoser (277.5t)
713.2* Artritt i forbindelse med

myelomatose (203.0 1- )
711.6* Artritt i forbindelse med ilykoser

(110-118t)
713.6* Artritt i forbindelse med

overomfintlighetsreaksjoner
713.6* Artritt i forbindelse med

serumsykdom (999.5t)
713.0* Artritt i forbindelse med okronose

(270.2t)
711.5* Artritt i forbindelse med Olnyong nyong

(066.3t)



711.3 	 Artritt i forbindelse med paratyfoid-
feber (002t)

713.3* Artritt i forbindelse med psoriasis
(696.0t)

713.1* Artritt i forbindelse med regional
enteritt (Crohns sykdom) (555t)

711.5* Artritt i forbindelse med rubella
(056.7t)

711.3 	 Artritt i forbindelse med salmonellose
(003.2t)

713.7* Artritt i forbindelse med sarkoidose
(135t)

713.4* Artritt i forbindelse med sykdommer i
åndedrettsorganene (490-5191- )

711.4* Artritt i forbindelse med sykdommer i
010-040, 090-099 unntatt som i
711.1* 711.3* og 713.5*

711.5* Artritt i forbindelse med sykdommer i
045-049, 050-079, 480, 487

711.4* Artritt i forbindelse med tuberkulose
(015t)

711.3 	 Artritt i forbindelse med tyfoidfeber
(002.0t)

713.1* Artritt i forbindelse med ulcer-0s
kolitt (556t)

711.1 	 Artritt i forbindelse med uspesifikk
uretritt

711.5* Artritt i forbindelse med virus-
sykdommer, andre

711.3 	 Artritt i forbindelse med Yersinia
enterocolitica enteritt

711.0 	 Artritt som skyldes coliforme bakte-
rier [Escherichia coli]

711.0 	 Artritt som skyldes Haemophilus
influenzae

711.0 	 Artritt som skyldes pneumokokker
711.0 	 Artritt som skyldes Pseudomonas
711.0 	 Artritt som skyldes stafylokokker
711.0 	 Artritt som skyldes streptokokker

(utenom pneumokokker)
711.2* Artritt ved Behcets syndrom (136.1t)
711.7* Artritt ved helminthiasis (f.eks. dra-

contiasis (125.7t) og filariose
(125.9t))

711.1* Artritt ved Reiters sykdom og lignende
tilstander (099.3, 099.4t)

711.3* Artritt ved tarminfeksjoner
390 	 Artritt, akutt eller subakutt reumatisk
714.2 	 Artritt, annen reumatoid, med systemiske

eller extraartikulære manifestasjoner
716.8 	 Artritt, annen spesifisert
098.5t Artritt, gonokokk- (711.4*)
711.9 	 Artritt, infeksiøs (akutt)(kronisk)

(subakutt), i.n.a.
711.9	 Artritt, infeksios, i.n.a.
274.9 	 Artritt, i.n.a.
714.3 	 Artritt, juvenil, kronisk (debut for 16

års fødselsdag, varighet > 3 md.)
714.3 	 Artritt, juvenil, med psoriasis
714.3 	 Artritt, juvenil, reumatoid med syste-

misk, febril debut (Stills sykdom)
714.3	 Artritt, juvenil, reumatoid (JRA)
712 	 Artritt, krystallindusert
712.8 	 Artritt, krystallindusert, annet
712.9 	 Artritt, krystallindusert, uspesifisert
716.4 	 Artritt, periodisk
714.4 	 Artritt, post-reumatisk, kronisk
711.0 	 Artritt, purulent
714 	 Artritt, reumatoid
714.0 	 Artritt, reumatoid
714.1 	 Artritt, reumatoid med splenoadenomegali

og leukopeni
714.8 	 Artritt, reumatoid, annet
714.9 	 Artritt, reumatoid, i.n.a.
015t 	 Artritt, tuberkulos (711.4*)
V 45.4 Artrodese-status
529.8 	 Atrofi av tungen
529.4 	 Atrofi av tungens papiller
728.3 	 Artroyrypose

713.0* Artropati i forbindelse med
agamma eller hypogammaglobulinemi
(279.0t)

253.0t Artropati i forbindelse med akromegali
(713.0*)

713.0* Artropati i forbindelse med andre indre-
sekretoriske sykdommer, stoffskiftesyk-
dommer og immunsvikt

713.8* Artropati i forbindelse med andre
tilstander klassifisert annet sted

713.0* Artropati i forbindelse med
hemokromatose (275.0t)

713.0* Artropati i forbindelse med
homocystinuri (270.4t)

713.0* Artropati i forbindelse med
hyperlipidemi (272.4t)

713.0* Artropati i forbindelse med
hyperparatyreoidisme (252.0t)

713.0* Artropati i forbindelse med
hypotyreoidisme (243, 244t)

713.0* Artropati i forbindelse med immunsvikt
713.0* Artropati i forbindelse med

lipoid dermatoartritt (272.81-)
713.0* Artropati i forbindelse med

mukopolysakkari doser (277.5t)
713.8* Artropati i forbindelse med tilstander

klassifisert annet sted unntatt som i
711.1*-711.8*, 712* og 713.0*-713.7*)

713.5* Artropati ved syringomyeli (336.0t)
713.5* Artropati ved tabes (094.01-)
713.5* Artropatier i forbindelse med sykdommer

i nervesystemet
714	 Artropatier, andre inflammatoriske
716 	 Artropatier, andre og uspesifiserte
714.9 	 Artropatier, inflammatoriske, i.n.a.
713.0* Artropati i forbindelse med AIDS

(279.1t)
713.0* Artropati i forbindelse med akromegali

(253.0t)
713.0* Artropati i forbindelse med hypofos-

fatemi (275.3t)
713.0* Artropati i forbindelse med okronose

(270.2t)
716.2	 Artropati, allergisk
713.5* Artropati, Charcots, i.n.a. (094.0t)
713.5* Artropati, diabetisk (250.51-)
716.9 	 Artropati, i.n.a.
716.3 	 Artropati, klimakterisk
713.8* Artropati, para-neoplastisk
716.1 	 Artropati, traumatisk
134.1 	 Artropodinfestasjon, annen
715 	 Artrose og lignende sykdommer
715.8 	 Artrose som innbefatter eller gir

opplysning ON mer enn én lokalisasjon,
men ikke spesifisert som generalisert

715.9 	 Artrose og lignende sykdommer ikke spesi-
fisert som generalisert eller
lokalisert

715.0 	 Artrose, generalisert
715.1 	 Artrose, lokalisert primer
715.2 	 Artrose, lokalisert sekundær
715.3 	 Artrose, lokalisert, ikke spesifisert

om primær eller sekundær
427.6 	 Arytmi, ekstrasystolisk
501 	 Asbestose
127.0 	 Ascariasis
789.5 	 Ascites
014 	 Ascites, tuberkulos
799.0 	 Asfyksi
994.7 	 Asfyksi
933.1 	 Asfyksi forårsaket av fremmedlegeme
768.6 	 Asfyksi, blå
768.2 	 Asfyksi, festal eller intrauterin,

diagnostisert for fodselens begynnelse
hos levendefødt barn

768.3 	 Asfyksi, final eller intrauterin,
diagnostisert under fødselen hos
levendefødt barn
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1 6
768.4

768.9
768.5
271.8
117.3
668.0

997.3
507.1

507.0

507.0

507.0
507.0

507.8
507.0
770.1

759.0
300.11
646.8
780.7
306.2
458.2
368.1
428.1

493.1
428.1

493.0
367.2
493.1

493.9
493.0
493.0
493.0
493.0
493
518.3
507.8
493.0
493.0
493.1
493.9
493.9
191.9

191.9

524.1

334.3
334.4*

334.4*
334.4*

334.3
334.4*

334.0
781.3
094.0

334.8
518.0
770.5

770.5
742.5

Asfyksi, fotal eller intrauterin, ikke
opplyst om diagnostisert for eller
etter fodselens begynnelse hos
levendefødt barn

Asfyksi, hos levendefødt barn, i.n.a.
Asfyksi, hvit
Aspartylglukosaminuri
Aspergillose
Aspirasjon av ventrikkelinnhold eller

sekret i forbindelse wed bedøvelse
under fodselen

Aspirasjonspneumoni etter operasjon
Aspirasjonspneumoni forårsaket av

oljer og destillater
Aspirasjonspneumoni forårsaket av mage-

saft
Aspirasjonspneumoni forårsaket av mat

(etter oppstøt)
Aspirasjonspneumoni forårsaket av melk
Aspirasjonspneumoni forårsaket av opp-

kast
Aspirasjonspneumoni, annet
Aspirasjonspneumoni, i.n.a.
Aspirasjonssyndrom, massivt, hos foster

og nyfødt
Aspleni
Astasi-abasi
Asteni i svangerskapet
Asteni, i.n.a.
Asteni, nevrosirkulatorisk
Asteni, nevrosirkulatorisk
Astenopi
Asthma cardiale med opplysning om

hjertesykdom, i.n.a. eller hjertesvikt
Asthma bronchiale, endogen
Asthma cardiale med opplysning om

hjertesykdom, i.n.a. eller hjertesvikt
Asthma bronchiale, eksogen
Astigmatisme
Astma forårsaket av intern immunologisk

prosess
Astma (bronkial) (allergisk, i.n.a.)
Astma med høysnue
Astma, allergisk med gitt årsak
Astma, atopisk
Astma, barne-
Astma, bronkial
Astma, eosinofil
Astma, lose- og rensemiddelindusert
Astma, platina-
Astma, pollen-
Astma, seint opptredende
Astma, i.n.a.
Astmabronkitt
Astroblastom med uspesifisert lokali-

sasjon
Astrocytom med uspesifisert lokali-

sasjon
Asymmetri i relasjonen mellom kjevene og

kraniebasis
Ataksi, annen cerebellar
Ataksi, cerebellar ved alkoholisme

(303t)
Ataksi, cerebellar ved myksodem (244t)
Ataksi, cerebellar ved svulster

(140-239t)
Ataksi, cerebellar, i.n.a.
Ataksi, cerebellar ved sykdommer klassi-

fisert annet sted
Ataksi, Friedreichs
Ataksi, i.n.a.
Ataksi, lokomotorisk (progressiv)

ved nevrosyfilis
Ataxia telangiectatica
Atelektase, i.n.a.
Atelektase, oppstått perinatalt,

partiell
Atelektase, oppstått perinatalt, i.n.a.
Atelomyeli

440 	 Aterom
437.0 	 Aterom i cerebrale arterier
706.2	 Aterom (i hud)
414.0 	 Aterom, koronart
440 	 Aterosklerose
437.0 	 Aterosklerose, cerebral
414.0 	 Aterosklerose, koronar
781.0 	 Atetose
333.7 	 Atetose, dobbel
312.1 	 Atferdsforstyrrelse med gruppetil-

hørighet
312.0 	 Atferdsforstyrrelse uten gruppetil-

hørighet
314.2 	 Atferdsforstyrrelse med hyperkinesi
312.2 	 Atferdsforstyrrelse, tvangsmessig
309.3 	 Atferdsforstyrrelser
312 	 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert

annet sted
312.9 	 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert

annet sted, i.n.a.
312.8 	 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert

annet sted, annet
V 40 	 Atferdsproblemer
V 40.3 Atferdsproblemer, andre
V 40.9 Atferdsproblemer, uspesifiserte
661.2	 Atoni av livmor
564.8 	 Atoni av tykktarm
751.2 	 Atresi av analkanal
751.2 	 Atresi av anus
751.2 	 Atresi av anus med fistel
747.2 	 Atresi av aorta
747.3 	 Atresi av arteria pulmonalis
747.3 	 Atresi av arteria pulmonalis med sep-

tumdefekt
Atresi av blærehals
Atresi av duodenum
Atresi av endetarm
Atresi av endetarm
Atresi av endetarm med fistel
Atresi av foramina Magendie og Luschka
Atresi av fremre urethra
Atresi av gallegang, medfødt
Atresi av ileum
Atresi av jejenum
Atresi av meatus uretrae
Atresi av nesebor (fremre)(bakre), med-

født
Atresi av oesophagus
Atresi av oesophagus med osofago-trakeal

fistel
Atresi av pulmonalklaffen
Atresi av trikuspidalklaffen
Atresi av tykktarm
Atresi av tykktarm/blindtarm
Atresi av tynntarmen
Atresi av tynntarm, uspesifisert
Atresi av ureter
Atresi av urethra
Atresi av vagina
Atresi av vas deferens
Atresi av øregang
Atresi, choanal
Atresi, vaginal
Atrie septum defekt [ASD]
Atriefl immer
Atrieseptum defekt med A-V blokk (kom-

plett eller inkomplett)
Atrium, enkelt (ett)
Atrofi av binyrebarken, (autoimmun)
Atrofi av chorioidea
Atrofi av corpus cavernosum eller penis
Atrofi av ductus cysticus
Atrofi av galleblære
Atrofi av gallegang
Atrofi av milten
Atrofi av orbita
Atrofi av ovarium, ervervet
Atrofi av pankreas
Atrofi av processus alveolaris

edentatii

753.6
751.1
751.2
751.2
751.2
742.3
753.6
751.6
751.1
751.1
753.6
748.0

750.3
750.3

746.0
746.1
751.2
751.2
751.1
751.1
753.2
753.6
623.2
752.8
744.0
748.0
752.4
745.5
427.3
745.8

745.5
255.4
363.4
607.8
575.8
575.8
576.8
289.5
376.4
620.3
577.8
525.2



Avleiring i hud
Avleiringer i hornhinnen
Avleiringer, degenerative i konjunktiva
Avløsning av placenta, andre former,

som påvirker foster eller nyfødt
Avløsning av retinas pigmentepitel
Avmagring
Avsetning, lipoid, i.n.a.
Avstøtning av transplantat
Avvik i kjevens størrelse
Avvik i relasjonen mellom kjevene og

kraniebasis
Avvik, i relasjonen mellom kjevene og

kraniebasis
Avvik i relasjonen mellom tannbuene

(alveolære avvik)
Avvik, andre seksuelle
Avvik, seksuelle
Avvik, uspesifisert, seksuelt
Azoospermia
A-beta- 1 ipoproteinemi
A-V blokk på grunn av teratogen effekt/

maternell sykdom
A-V blokk, medfødt, annen eller ukjent

årsak

709.3
371.1
372.5
762.1

362.4
783.2
272.7
996.8
524.0
524.1

524.1

524.2

302.8
302
302.9
606
272.5
745.8

745.8

602.2 	 Atrofi av prostata
246.8 	 Atrofi av skjoldbruskkjertelen
527.0 	 Atrofi av spyttkjertel
608.3 	 Atrofi av testikkel
621.8 	 Atrofi av uterus, ervervet
624.1 	 Atrofi av vulva
607.8 	 Atrofi av corpus cavernosum eller penis
608.8 	 Atrofi av vesicula seminalis, funiculus,

scrotum, tunica vaginalis eller vas
deferens

331.8 	 Atrofi, annen cerebral
620.3 	 Atrofi, av tube, ervervet
701.3 	 Atrofi, Milians
701.3	 Atrofi, degenerativ kolloid
701.3 	 Atrofi, senil degenerativ
733.7 	 Atrofi, Sudecks
701.8 	 Atrophia cutis senilis
701.3 	 Atrophoderma maculata
701.8 	 Atrophoderma neuritica
362.4 	 Atskillelse av retinas lag
435 	 Attakk [TIA], transitorisk ischemisk
V 57.2 Attføringsøvelser
521.1 	 Attritio dentium
786.7 	 Auskultasjonsfunn, unormale
299.0 	 Autisme, infantil
345.4	 Automatismer
779.6 	 Avbrytelse av svangerskap
787.6 	 Avføring, ufrivillig
787.7 	 Avføring, unormal
303 	 Avhengighet av alkohol
304.4x Avhengighet av amfetaminer og andre

psykostimulantia
V 46.2 Avhengighet av andre maskiner
304.0x Avhengighet av andre opiumsalkaloider og

deres derivater
304.6x Avhengighet av andre stoffer
304.6x Avhengighet av arylsykloheksylamin-

derivater
304.1x Avhengighet av barbiturater
304.1x Avhengighet av barbiturater og lignende

stoffer med sedativ eller hypnotisk
effekt

304.3x Avhengighet av cannabis
304.1x Avhengighet av diazepam
304.4x Avhengighet av fenmetrazin
304.1x Avhengighet av glutetimid
304.5x Avhengighet av hallusinogener
304.3x Avhengighet av hasjisj
304.0x Avhengighet av heroin
304.1x Avhengighet av klordiazepoksyd
304.1x Avhengighet av klormetiazol
304.2x Avhengighet av kokain
304.7x Avhengighet av kombinasjoner av opiater

og andre stoffer
304.8x Avhengighet av kombinasjoner som ikke

omfatter opiater
304.5x Avhengighet av LSD og LSD-derivater
304.3x Avhengighet av marihuana
V 46 	 Avhengighet av maskiner, annen
304.1x Avhengighet av meprobamat
304.5x Avhengighet av meskalin
304.0x Avhengighet av metadon
304.4x Avhengighet av metylfenidat
304.0x Avhengighet av morfin
305.1x Avhengighet av nikotin
304.0x Avhengighet av opiatgruppen
304.0x Avhengighet av opium
304.5x Avhengighet av psilocybin
V 46.1 Avhengighet av respirator
304.6x Avhengighet av sniffestoffer
304 	 Avhengighet av stoff eller medikamenter
V 46.0 Avhengighet av sug ved hjelp av maskin
304.0x Avhengighet av syntetiske preparater med

morfinlignende effekt
V 46.9 Avhengighet, av maskiner, uspesifisert
762.5 	 Avklemning, annen av navlesnoren,

som påvirker foster eller nyfødt



El
305.3x Bad trip , akutt LSD-rus
994.1 	 Badekrampe
380.1 	Badeøre
495.1 	 Bagassose
085.1	 Bagdadbyll
736.0 	 Bajonettdeformitet i håndledd, ervervet
041.8 	 Bakterieinfeksjoner med acinetobacter
041.8 	 Bakterieinfeksjoner med enterobacter
041.4 	 Bakterieinfeksjoner med Escherichia

coli
041.8 	 Bakterieinfeksjoner med flavobacterium
041.3 	 Bakterieinfeksjoner med Klebsiella
041.9 	 Bakterieinfeksjoner med Legionella
041.8 	 Bakterieinfeksjoner med Moraxella
041.6 	 Bakterieinfeksjoner med Morganella

morganii
041.9 	 Bakterieinfeksjoner med mycoplasma
041.9 	 Bakterieinfeksjoner med pleuropneumoni-

like organismer [PPLO]
041.7	 Bakterieinfeksjoner med pseudomonas
041.1 	 Bakterieinfeksjoner med Staphylococcus
041.0 	 Bakterieinfeksjoner med Streptococcus
041.9 	 Bakterieinfeksjoner med ureaplasma
041 	 Bakterieinfeksjoner med uspesifisert

lokalisasjon ved tilstander
klassifisert annet sted

041.8 	 Bakterieinfeksjoner, annet
790.7 	 Bakteriemi, i.n.a.
040 	 Bakteriesykdommer, andre
027 	 Bakteriesykdommer, andre zoonotiske
040.8 	 Bakteriesykdommer, andre, annet
027.8 	 Bakteriesykdommer, zoonotiske, andre
027.9 	 Bakteriesykdommer, zoonotiske, i.n.a.
646.5 	 Bakteriuri, asymptomatisk i svanger-

skapet
607.8 	 Balanitis xerotica obliterans
607.1 	 Balanitt
607.1 	 Balanopostitt
007.0 	 Balantidiasis
074.1 	 Bamblesyke
125.0 	 Bancroftfilariose
766.1 	 Barn som er heavy-for-dates uansett

svangerskapets lengde
764.0 	 Barn som er undervektige i forhold til

svangerskapets lengde
766.2 	 Barn som ikke er heavy-for-dates med

svangerskapslengde på 294 dager eller
mer [42 uker eller mer]

764.2 	 Barn som ikke er undervektige etter
svangerskapets lengde, men viser
tegn på feilernæring slik som tørr,
skallende hud og tap av underhudsvev

V 27.1 Barn, dødfødt
V 27.0 Barn, levendefødt
768.2 	 Barn, levendefødt som viser tegn på

intrauterin nypoksi for fodselens
begynnelse

768.4 	 Barn, levendefødt, som viser tegn på
intrauterin hypoksi for forlos-
ningen uten opplysning om det var
diagnostisert for eller etter fodselens
begynnelse

768.3 	 Barn, levendefødt, som viser tegn på
intrauterin hypoksi under fodselen

766.0 	 Barn, usedvanlig stort
766.2 	 Barn, overtidig, ikke heavy-for-dates
299.0 	 Barneautisme
V 20.2 Barnekontroll, rutinemessig
045.0t Barnelammelse, spesifisert som bulbær

(323.2*)
995.5 	 Barnemishandling
127.4 	 Barneorm
299 	 Barnepsykoser, typiske
299.8 	 Barnepsykoser, typiske, annet
299.9 	 Barnepsykoser, typiske, i.n.a.
299.8 	 Barnepsykose, atypisk
299.9 	 Barnepsykose, i.n.a.
993.0 	 Barotrauma auris

18

381.0 	 Barotraume i mellomøret* (993.0t)
993.1 	 Barotrauma sinus
530.8 	 Barretts oesophagus
V 24 	 Barselpleie og undersøkelse
V 24.0 Barselpleie umiddelbart etter for-

losning
616.3 	 Bartholinitis acuta
098.0 	 Bartholinitt (akutt), gonokokk-
088.0 	 Bartonellose
794.7 	 Basalstoffskifte, unormalt
503 	 Bauxittfibrose (i lungen)
V 70.6 Befolkningsundersøkelser
378.6 	 Begrensning, traumatisk av oyemuskel-

bevegelse
V 57.1 Behandling, fysikalsk
V 57 	 Behandling, rehabiliterende
V 57.8 Behandling, rehabiliterende, annet
V 57.9 Behandling, rehabiliterende, uspesi-

fisert
733.2 	 Beincyste
526.8 	 Beincyste i kjeven, latent
526.2	 Beincyste i kjevene, aneurysmatisk
526.2 	 Beincyste i kjevene, hemorragisk/trau

mati sk
526.8 	 Beinkavitet i kjeven, statisk (stafne
284.9 	 Beinmargshypoplasi
733.4 	 Beinnekrose, aseptisk
015t 	 Beinnekrose, tuberkuløs (730*)
756.5 	 Beinskjørhet
726.9 	 Beinspore, i.n.a.
104.0 	 Bejel
614.9 	 Bekkenbetennelse hos kvinnen, i.n.a.
653.0 	 Bekkendeformitet, i.n.a.
670 	 Bekkenflegmone i barselseng
653.2 	 Bekkeninngang, trang
639.0 	 Bekkenperitonitt etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
653.3 	 Bekkenutgang, trang
653.1 	 Bekken, trangt
653.1 	 Bekken, trangt, i.n.a.
763.1 	 Bekken, trangt, som påvirker foster

eller nyfødt
827 	 Benbrudd, i.n.a.
123 	 Bendelormsykdom, annen
123.8 	 Bendelormsykdom, annen, annet
123.9 	 Bendelormsykdom, i.n.a.
265.0 	 Beriberi
425.7* Beriberihjerte (265.0t)
503 	 Berylliose
595.8	 Bestrålingscystitt
780.2 	 Besvimelse
461 	 Betennelse i bihulene, akutt purulent
614.8 	 Betennelse i de kvinnelige bekken-

organer, annen spesifisert
614.9	 Betennelse i de kvinnelige bekkenor-

ganer, uspesifisert
616 	 Betennelse i de ytre kjønnsorganer

hos kvinnen
616.8 	 Betennelse i de ytre kjønnsorganer,

hos kvinnen, annet
463.0 	 Betennelse i ganetonsill, akutt
639.0 	 Betennelse i genitalia
370 	 Betennelse i hornhinnen
370.9 	 Betennelse i hornhinnen, i.n.a.
615 	 Betennelse i livmoren unntatt

livmorhalsen
615.0 	 Betennelse i livmoren unntatt livmor-

halsen, akutt
615.9 	 Betennelse i livmoren unntatt livmor-

halsen, i.n.a.
615.1 	 Betennelse i livmoren unntatt i livmor-

halsen, kronisk
616 	 Betennelse i livmorhalsen
616.8 	 Betennelse i livmorhalsen, annet
463 	 Betennelse i mandlene, akutt
590.3 	 Betennelse i nyrebekken
383.3 	 Betennelse i operasjonskaviteten etter

mastoidektomi



376.0 	 Betennelse i orbita, akutt
614.2 	 Betennelse i ovarium
597.8 	 Betennelse i Skenes kjertel
616 	 Betennelse i skjeden
616.8 	 Betennelse i skjeden, annet
383.2 	 Betennelse i tinningbeinets pars

petrosa(akutt)(kronisk)
614.2 	 Betennelse i tube
590.3 	 Betennelse i ureter
614 	 Betennelser i bekkenet hos kvinnen
611.0 	 Betennelser i brystkjertelen
608.4 	 Betennelser i de mannlige kjønnsorganer,

andre
616.9 	 Betennelser i de ytre kjønnsorganer

hos kvinnen, i.n.a.
614 	 Betennelser i eggleder
614 	 Betennelser i eggstokk
616.9 	 Betennelser i livmorhalsen, i.n.a.
607.2 	 Betennelser i penis, andre
614 	 Betennelser i peritoneum hos kvinnen
601 	 Betennelser i prostata
601.8 	 Betennelser i prostata, annet
601.9 	 Betennelser i prostata, i.n.a.
616.9 	 Betennelser i skjeden, i.n.a.
597 	 Betennelser i urinrøret, ikke-veneriske
363 	 Betennelser, chorioretinale
996.6 	 Betennelsesreaksjon som folge av

innvortes protese, implantat eller
graft

996.6 	 Betennelsesreaksjon som følge av (til-
stedeværelsen av) enhver gjenstand,
implantat eller graft nevnt i 996.0-
996.5

376.1 	 Betennelsessykdommer i orbita, kroniske
385.2 	 Bevegelighet av orebeinene, nedsatt
307.3 	 Bevegelser, gjentatte, stereotype
731.0 	 Bevegelser, unormale, ufrivillige
333 	 Bevegelsesforstyrrelse, annen extrapyra-

midal
333.9 	 Bevegelsesforstyrrelse, annen extra-

pyramidal
300.15 Bevissthetsforstyrrelse, nevrotisk,

i.n.a.
308.1 	 Bevissthetsforstyrrel se, overveiende
780.0 	 Bevissthetssvekkelse
780.0 	Bevisstløshet
461 	 Bihulebetennelse, akutt
461.8 	 Bihulebetennelse, akutt, annet
461.9 	 Bihulebetennelse, akutt, i.n.a.
473 	 Bihulebetennelse, kronisk
473.3 	 Bihulebetennelse, kronisk, annet
473 	 Bihulebetennelse, kronisk
473.9 	 Bihulebetennelse, kronisk, i.n.a.
471.8 	 Bihulepolypp, annen
791.4 	 Biliuri
994.6 	 Bilsyke
785.2 	 Bilyd, funksjonell og udiagnostisert

over hjertet
785.9 	 Bilyd, i.n.a.
710 	 Bindevevssykdommer som ikke hovedsakelig

angriper bare ett organsystem
710 	 Bindevevssykdommer, diffuse
710.9 	 Bindevevssykdommer, diffuse, i.n.a.
710.8 	 Bindevevssykdommer, overlappende ("mixed

connection tissue disease" [VICTD])
255.4 	 Binyrebarkinsuffisiens, iatrogen
772.5 	Binyreblødning hos foster og nyfødt
759.1 	 Binyre, aksessorisk
759.1 	 Binyre, ektopisk
759.1 	 Binyre, manglende, medfødt
257.2 	 Biosyntesesvikt av testikulært androgen
273.8 	 Bisalbuminemi
524.2 	 Bitt, dypt
524.2 	 Bitt, åpent
995.2 	 Bivirkning av biologiske substanser,

uspesifisert
995.2 	 Bivirkning av medikamenter,

uspesifisert

995.2	 Bivirkning ved riktig administrasjon av
passende medisinsk preparat

995.8 	 Bivirkninger, andre spesifiserte, ikke
klassifisert annet sted

995 	 Bivirkninger, ikke klassifisert
annet sted

Blackwater fever
Blastcelleleukemi
Blastomykose
Blastomykose, braziliansk
Blastomykose, europeisk
Blastomykose, generalisert
Blastomykose, keloidal
Blastomykose, kutan
Blastomykose, nord-amerikansk
Blastomykose, primær pulmonal
Blastomykose, syd-amerikansk
Blefaritt
Blefarofimose
Blefarokalasi
Blefarokonjunktivitt
Blefaroptose, medfødt
Blefarospasme
Bleiedermatitt
Bleieerytem
Bleieutslett
Bleieutslett, psoriasisform
Blekhet
Blighted ovum
Blikkparese, konjugert
Blindhet
Blindhet på begge øyne
Blindhet pa det ene øyet
Blindhet på det ene øyet, svaksynt på

det andre

	

950.9 	 Blindhet, traumatisk, i.n.a.
543 	 Blindtarmskolikk
V 59 	 Blodgiver

	

120.9 	 Blodikter, i.n.a.

	

790.6 	 Blodkjemi, annen unormal

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av jern

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av kobolt

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av kopper

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av litium

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av magnesium

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av mineraler

	

790.6 	 Blodnivå, unormalt, av sink

	

639.6 	 Blodpropp etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

	

673.2 	 Blodpropp, obstetrisk

	

772.0 	 Blodtap hos fosteret

	

762.1 	 Blodtap hos moren som påvirker foster
eller nyfødt

	

772.0 	 Blodtap, fotalt, som skyldes overskåret
navlesnor til tvilling

	

772.0 	 Blodtap, fotalt, som skyldes placenta
	772.0	 Blodtap, fotalt, som skyldes ruptur av

navlesnor

	

772.0 	 Blodtap, fotalt, som skyldes vasa
praevia

	

772.0 	 Blodtap, fotalt, til medtvilling

	

772.0 	 Blodtap, fotalt, til morens sirkulasjon

	

999.6 	 Blodtransfusjon, uforlikelig
V 58.2 Blodtransfusjon, uten rapportert

diagnose
	796.2	 Blodtrykk, avlesning av forhøyet, uten

diagnosen hypertensjon

	

796.3 	 Blodtrykk, avlesning av for lavt
401 	 Blodtrykk, høyt

	

760.0	 Blodtrykk, høyt hos moren, som påvirker
foster og nyfødt

642 	 Blodtrykk, høyt som kompliserer
svangerskap, fødsel og barselseng

642.3 Blodtrykk, høyt, beskrevet som forbi-
gående i svangerskap, fødsel eller
barselseng

084.8
208.0
116.0
116.1
117.5
116.0
116.2
116.0
116.0
116.0
116.1
373.0
374.4
374.3
372.2
743.6
333.8
691.0
691.0
691.0
691.0
782.6
631
378.8
369
369.0
369.6
369.1



642.5 	 Blodtrykk, høyt, i svangerskap, under
fødsel eller i barselseng, ikke angitt
som tidligere diagnostisert, med albu-
minuria, ødem eller begge deler spesi
fisert som alvorlig

V 43.4 Blodårer, erstattet på annen mate enn
transplantat

426.1 	 Blokk, annet og uspesifisert atrioven-
trikulært

426.1 	 Blokk, atrioventrikulært, i.n.a.
426.1 	 Blokk, inkomplett atrioventrikulært
426.0 	 Blokk, komplett atrioventrikulært
426.1 	 Blokk, partielt atrioventrikulært
426.6 	 Blokk, sinoatrialt
426.6	 Blokk sinoaurikulært
738.7 	 Blomkalore
323.7* Blyencefalitt (984t)
596.4 	 Blæreatoni
596.3	 Blæredivertikkel
596.2 	 Blærefistel ikke spesifisert annet sted
344.6 	 Blærefunksjonsforstyrrelse, perifer

nevrogen
596.0 	Blærehal sobstruksjon
596.0	 Blærehal sstenose (ervervet)
596.7 	 Blaarehyperemi
595 	 Blærekatarr
595.8 	 Blærekatarr, annet
595.9 	 Blærekatarr, i.n.a.
753.8 	 Blæreprolaps (mucosa), medfødt
492 	 Blærer, emfysematose
594.1	 Blærestein, annen
753.8 	 Blære, ektopisk
753.8 	 Blære, manglende, medfødt
753.8 	 Blære-brokk, medfødt
286.5 	 Blodersykdom som folge av lupus anti-

koagul ant
286.5 	 Blodersykdom som folge av sirkulerende

antikoagulanter
286.5	 Blodersykdom, som følge av okning av

anti -Villa
286.5	 Bleidersykdom, som folge av okning av

anti -IXa
286.5 	 Blødersykdom, som følge av okning av

anti-Xa
286.5 	 Bloderykdom, som følge av okning av

anti -XIa
998.1 	Blødning av enhver lokalisasjon etter

operasjon
666 	Blødning etter fodselen
666.2 	Blødning etter fødselen, sein og

sekundær
666.1 	Blødning etter placentas avgang
656.0 	Blødning fra foster til mor
641.2 	Blødning fra marginalsinus
641.1 	Blødning fra placenta praevia
762.1 	Blødning fra placenta, andre former,

som påvirker foster eller nyfødt
784.8 	Blødning fra svelget
519 	Blødning fra trakeostomi stoma
641.8 	Blødning for eller under fødsel ved

myoma uteri
641.8 	Blødning for eller under fødsel ved

traume
762.1	Blødning for fødsel som påvirker foster

eller nyfødt
640 	Blødning for utgangen av 22. svanger-

skapsuke
772.9 	Blødning hos foster eller nyfødt,

i.n.a.
772.8 	 Blødning hos foster eller nyfødt, annet
772 	 Blødning hos foster og nyfødt
569.3 	Blødning i anus
255.4 	Blødning i binyrebarken
596.7 	 Blødning i blæreveggen
666.0	 Blødning i forbindelse med fastsittende

placenta
666.2 	Blødning i forbindelse med retinerte

deler av placenta eller hinner

608.8 	Blødning i funiculus
364.4 	Blødning i iris eller corpus ciliare
372.7 	Blødning i konjunktiva
530.8 	 Blødning i oesophagus
674.3 	Blødning i operasjonssår, i perineum

og etter keisersnitt
376.3 	Blødning i orbita
602.1 	Blødning i prostata
626.3 	Blødning i puberteten
569.3 	Blødning i rectum
608.8 	Blødning i scrotum
246.3 	Blødning i skjoldbruskkjertelen
377.4 	 Blødning i synsnerveskjeden
608.8 	 Blødning i testis
640 	Blødning i tidlig svangerskap
640.8 	 Blødning i tidlig svangerskap, andre
640.9 	Blødning i tidlig svangerskap, i.n.a.
666.0	 Blødning i tredje stadium
608.8 	Blødning i tunica vaginalis
608.8 	Blødning i vas deferens
608.8 	Blødning i vesicula seminalis,
363.6 	Blødning i årehinnen
656.0 	Blødning (mikroskopisk) fra fosterets

til morens blodomløp
666.1 	Blødning rett etter fodselen, annen
996.7 	Blødning som folge av (tilstedeværelsen

av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

998.1 	Blødning som komplikasjon til operasjon
626.6 	Blødning uten relasjon til

menstruasjonssyklus
626.3 	Blødninger ved menstruasjons-

periodenes begynnelse, kraftige
286.9 	 Bleidningstid, forlenget
287.8 	 Blodningstilstander, andre spesifiserte
287.9 	 Blødningstilstander, uspesifiserte
641.8 	Blødning, annen i svangerskapet
432 	Blødning, annen og uspesifisert

intrakraniell
431 	Blødning, basilar
431 	 Blødning, bulbær
431 	Blødning, capsula interna
431 	Blødning, cerebellar
431 	 Blødning, cerebral
431 	Bladning, cerebromeningeal
363.6 	 Blødning, chorioidal, ekspulsiv
363.6 	Blødning, chorioidal, i.n.a.
852 	Blødning, epidural, etter skade
432.0 	Blødning, epidural, ikke-traumatisk
432.0 	Blødning, extradural, ikke-traumatisk
578 	Blødning, gastrointestinal
772.4 	Blødning, gastrointestinal, hos foster

og nyfødt
459.0 	Blødning, i.n.a.
770.3	 Blodnin9, intraalveolær (lunge),

oppstatt perinatalt
853 	Blødning, intrakraniell, annen og

uspesifisert etter skade
432.9 	Blødning, intrakraniell, i.n.a.
431 	Blødning, intrapontin
772.1 	Blødning, intraventrikulær, hos foster

og nyfødt
772.1 	Blødning, intraventrikulær, av enhver

perinatal årsak
431 	Blødning, kortikal
767.1 	Blødning, massiv epikranial

subaponevrotisk, hos foster og nyfødt
431 	 Blødning, pontin
626.7 	 Blødning, postkoital
627.1 	 Blødning, postmenopausal
362.8 	 Blødning, preretinal
626.5 	Blødning, regulær intermenstruell
362.8 	 Blødning, retinal (dyp) (overfladisk)
639.1 	Blødning, sein eller eksessiv, etter

abort, ektopisk og molasvangerskap
958.2 	Blødning, sekundær eller residiverende
852 	Blødning, subarachnoidal, etter skade
772.2 	 Blødning, subarachnoidal, hos foster og

nyfødt



942
943
942
947.0
942
941
944
942
947.0
947.3
945
945
947.4
947.4
947.3
942
941
941

940
940.9

948

947

940.5

948.1
948.2
948.3
948.4
948.5
948.6
948.7
948.8
948.9

940.4

940.1

949
948.0

949
061
779.3
643.9

643.8

643.8

643.2

536.2
078.8
782.0
684
639.2

639.2

639.2

674.2
674.1

674.2
639.2

674.2

772.2 	 Blødning, subarachnoidal, av enhver
perinatal årsak

432.1 	 Blødning, subdural
767.0 	 Blødning, subdural og cerebral, hos

foster og nyfødt
767.0 	 Blødning, subdural og cerebral, enten

denne beskrives som forårsaket av
fødselsskade eller anoksi-/hypoksi-
skade under fødselen

852 	 Blødning, subdural, etter skade
372.7 	 Blødning, subkonjunktival
431 	 Blødning, subkortikal
362.8 	 Blødning, subretinal
641.2 	 Blødning, tilfeldig i svangerskapet
762.1 	 Blødning, tilfeldig i svangerskapet,

som påvirker foster eller nyfødt
626 	 Blødning, unormal fra kjønnsorganene

hos kvinnen
626.4 	 Blødning, uregelmessig hos kvinnen,

i.n.a.
626.6 	 Blødning, uregelmessig intermenstruell
431 	 Blødning, ventrikulær
432.1 	 Blødning, (ikke-traumatisk) subdural
459.0 	 Blødning, i.n.a.
430 	 Blødning, subarachnoidal
853	 Blødning, intrakraniell, annen og

uspesifisert etter skade
921.0 	 Blatt øye, uten ytterligere

spesifikasjon
301.83 Borderline (personlighet)
074.1 	 Bornholmsyke
048 	 Bostoneksantem
005.1 	 Botulisme
656.3 	 Bradykardi i svangerskapet
943 	 Brannskade av aksillen
941 	 Brannskade av ansiktet
942 	 Brannskade av anus
943 	 Brannskade av armen [alle deler

unntatt håndledd eller hånd]
942 	 Brannskade av bryst
942 	 Brannskade av brystveggen
942 	 Brannskade av bukveggen
947.3 	 Brannskade av colon
944 	 Brannskade av finger (negl)
942 	 Brannskade av flanke
945 	 Brannskade av foten [alle deler]
941 	 Brannskade av halsen
941 	 Brannskade av hodebunnen
941 	 Brannskade av hodebunnen [alle deler
944 	 Brannskade av håndflaten
944 	 Brannskade av håndledd og hånd
947 	 Brannskade av indre organer
947.8 	 Brannskade av indre organer, annet
947.9 	 Brannskade av indre organer, i.n.a.
942 	 Brannskade av interskapularregionen
947.1 	 Brannskade av larynx, trakea og lunge
945 	 Brannskade av leggen [alle deler]
941 	 Brannskade av leppe
946 	 Brannskade av lokalisasjoner som kan

klassifiseres til mer enn én kategori
940-945

942 	 Brannskade av lyske
945 	 Brannskade av låret [alle deler]
947.3 	 Brannskade av magetarmkanalen
946 	 Brannskade av multiple spesifiserte

lokalisasjoner
947.0 	 Brannskade av munnen
941 	 Brannskade av nesen (septum)
947.2	 Brannskade av oesophagus
943 	 Brannskade av overekstremitet, unntatt

håndledd og hånd
942 	 Brannskade av penis
942 	 Brannskade av perineum
947.0 	 Brannskade av pharynx
947.3 	 Brannskade av rectum
942 	 Brannskade av ryggen [alle deler]
943 	 Brannskade av scapula-regionen
942 	 Brannskade av scrotum

Brannskade av sete
Brannskade av skulderen
Brannskade av små og store skamlepper
Brannskade av tannkjøtt
Brannskade av testikler
Brannskade av tinning (region)
Brannskade av tommelen (negl)
Brannskade av truncus
Brannskade av tungen
Brannskade av tynntarmen
Brannskade av tå (negl)
Brannskade av underekstremitet
Brannskade av uterus
Brannskade av vagina
Brannskade av ventrikkelen
Brannskade av vulva
Brannskade av øre [alle deler]
Brannskade av øye med andre deler

av ansiktet, hodebunnen og halsen
Brannskade av øye og dets omgivelser
Brannskade av øye og dets omgivelser,

uspesifisert
Brannskade klassifisert etter

størrelsen av skadet hudoverflate
Brannskade på grunn av inntatt kjemisk

stoff
Brannskade som resulterer i ruptur og

ødeleggelse av bulbus
Brannskade, 10-19% av kroppsoverflaten
Brannskade, 20-29% av kroppsoverflaten
Brannskade, 30-39% av kroppsoverflaten
Brannskade, 40-49% av kroppsoverflaten
Brannskade, 50-59% av kroppsoverflaten
Brannskade, 60-69% av kroppsoverflaten
Brannskade, 70-79% av kroppsoverflaten
Brannskade, 80-89% av kroppsoverflaten
Brannskade, 90% eller mer av kropps-

overflaten
Brannskade, annen, av cornea og

conjunctiva
Brannskade, annen 8 av øyelokk og det

periokulöere omradet
Brannskade, i.n.a.
Brannskade, mindre enn 10% av

kroppsoverflaten
Brannskader, utbredte, .n.a.
Breakbone fever
Brekninger hos nyfødt
Brekninger som indikasjon for behandling

i svangerskap av uoppgitt varighet

Brekninger som skyldes organisk sykdom
eller annen årsak og som kompliserer
svangerskapet eller er en indikasjon
for obstetrisk behandling i svanger-
skapet

Brekninger, andre, som kompliserer
svangerskapet

Brekninger, kraftige, som starter etter
utgangen av 22. svangerskapsuke

Brekninger, sykliske, hos barn
Brekningssyndrom, epidemisk
Brenning i huden
Brennkopper
Brist av blære etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Brist av cervix etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Brist av det brede ligament etter til-

stander som kan klassifiseres til
630-638

Brist av episiotomisår
Brist av operasjonssår etter

keisersnitt
Brist av operasjonssår i perineum
Brist av periuretralt vev etter til-

stander som kan klassifiseres til
630-638

Brist av sår etter perineumrift
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639.2 	 Brist av tana etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

639.2 	 Brist av uterus etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

550 	 Brokk, ensidig
550 	 Brokk, ervervet
550 	 Brokk, medfødt, (med unntak av

diafragmatisk eller hiatalt)
550 	 Brokk, residiverende
550 	 Brokk, tosidig
705.8 	 Bromhidrose
491.1 	 Bronchitis mucopurulenta chronica
491.2 	 Bronchitis obstructiva chronica
491.0 	 Bronchitis simplex chronica
494 	 Bronkiektasi
494 	 Bronkiektasi (fusiform) (postinfeksios)
748.6 	 Bronkiektasier, medfødt
011.5 	 Bronkiektasier, tuberkulose
494 	 Bronkiolektasi
466 	 Bronkiolitt, akutt
466.1 	 Bronkiolitt, akutt
506.4 	 Bronkiolitt, obliterende, (kronisk),

forårsaket ved innånding av kjemisk
røyk og damp

466.1 	 Bronkiolitt, viral
466.0 	 Bronkitt akutt eller subakutt,

bakteriell
466.0 	 Bronkitt akutt eller subakutt,

membranen
466.0 	 Bronkitt akutt eller subakutt, fibrinos
466.0 	 Bronkitt akutt eller subakutt, viral
506.0 	 Bronkitt forårsaket av røyk og damp
466.0 	 Bronkitt, akutt
466 	 Bronkitt, akutt
491.8 	 Bronkitt, annen kronisk
490 	 Bronkitt, i.n.a.
491.9 	 Bronkitt, i.n.a.
506.0 	 Bronkitt, kjemisk, (akutt)
491 	 Bronkitt, kronisk
491.0 	 Bronkitt, kronisk, simpel
518.8 	 Bronkolitiasis
485 	 Bronkopneumoni, uspesifisert organisme
023 	 Brucellose
023.8 	 Brucellose, annet
023.1 	 Brucellose, forårsaket av brucella

abortus
023.3 	 Brucellose, forårsaket av brucella

canis
023.0 	 Brucellose, forårsaket av brucella

melitensis
023.2 	 Brucellose, forårsaket av brucella

suis
023.8 	 Brucellose, forårsaket av infeksjon med

mer enn en Brucella-art
023.9 	 Brucellose, i.n.a.
808.0 	 Brudd av acetabulum, lukket
808.1 	 Brudd av acetabulum, åpent
811 	 Brudd av acromion
813 	 Brudd av albuebein
813.4 	 Brudd av albuebein, distale del, lukket
813.5 	 Brudd av albuebein, distale del, åpent
813.0 	 Brudd av albuebein, proksimale eller

uspesifisert del, lukket
813.1

	

	 Brudd av albuebein, proksimale eller
uspesifisert del, åpent

802 	 Brudd av ansiktets knokler
802.8 	 Brudd av ansiktsbein, andre, lukket
802.9 	 Brudd av ansiktsbein, andre, åpent
805 	 Brudd av arcus vertebralis
808 	 Brudd av bekkenbein
808.4 	 Brudd av bekkenbein, andre spesifiserte

deler, lukket
808.5 	 Brudd av bekkenbein, andre spesifiserte

deler, åpent
808.8 	 Brudd av bekkenet, lukket, i.n.a.
808.9 	 Brudd av bekkenet, åpent, i.n.a.
807 	 Brudd av brystbein
807.2 	 Brudd av brystbein, lukket

807.3 	 Brudd av brystbein, åpent
813.0 	 Brudd av caput radii, lukket
823.0 	 Brudd av caput (capitulum) tibiae,

lukket
823.1 	 Brudd av caput (capitulum) tibiae,

åpent
813.4 	 Brudd av caput ulnae, lukket
813.5 	 Brudd av caput ulnae, åpent
807.5 	 Brudd av cartilago thyreoidea, lukket
807.6 	 Brudd av cartilago thyreoidea, åpent
811 	 Brudd av cavitas glenoidalis scapulae
806.1 	 Brudd av cervikal columna, med skade på

ryggmargen, åpent
806.0 	 Brudd av cervikal columna, med skade på

ryggmargen, lukket
810 	 Brudd av clavicula
812.0 	 Brudd av collum anatomicum, lukket
812.1 	 Brudd av collum anatomicum, åpent
812.0 	 Brudd av collum chirurgicum, lukket
812.1	 Brudd av collum chirurgicum, åpent
820 	 Brudd av collum femoris
820.9 	 Brudd av collum femoris, uspesifisert

del, åpent
820.8 	 Brudd av collum femoris, uspesifisert

del, lukket
813.0 	 Brudd av collum radii, lukket
805 	 Brudd av columna
805.8 	 Brudd av columna, lukket, i.n.a.
805.9 	 Brudd av columna, åpent, i.n.a.
806.9 	 Brudd av columna, med skade på rygg-

margen, åpent, i.n.a.
806.8 	 Brudd av columna, med skade på rygg-

margen, lukket, i.n.a.
823.0 	 Brudd av condylus lateralis tibiae,

lukket
823.1 	 Brudd av condylus lateralis tibiae,

åpent
823.0 	 Brudd av condylus medialis tibiae,

lukket
823.1 	 Brudd av condylus medialis tibiae,

åpent
810	 Brudd av corpus claviculae
807.0 	 Brudd av costa, lukket
807.1 	 Brudd av costa, åpent
808.4	 Brudd av crista iliaca, lukket
808.5 	 Brudd av crista iliaca, åpent
767.3 	 Brudd av de lange knokler eller skallen

hos foster og nyfødt
813.4 	 Brudd av distale ulna epifyse, lukket
813.5 	 Brudd av distale ulna epifyse, åpent
812.4 	 Brudd av epicondylus lateralis, lukket
812.5	 Brudd av epicondylus lateralis, åpent
812.4 	 Brudd av epicondylus medialis, lukket
812.5 	 Brudd av epicondylus medians, åpent
810 	 Brudd av extremitas acromialis

claviculae
810 	 Brudd av extremitas sternalis

claviculae
826 	 Brudd av falanks eller falanger i

foten
820.0 	 Brudd av femurhodet, lukket
820.1 	 Brudd av femurhodet, åpent
823.1 	 Brudd av fibula, proksimale eller

uspesifisert del, åpent
823.0 	 Brudd av fibula, proksimale eller

uspesifisert del, lukket
816 	 Brudd av finger
823 	 Brudd av fibula
827 	 Brudd av flere knokler i samme under-

ekstremitet
802.9 	 Brudd av ganen, åpent
802.8 	 Brudd av ganen, lukket
825.0 	 Brudd av helbeinet, lukket
825.1 	 Brudd av helbeinet, åpent
820.9 	 Brudd av hofte
808.4 	 Brudd av hoftebeinet, lukket
808.5 	 Brudd av hoftebeinet, åpent
808.4 	 Brudd av hoftekammen, lukket
808.5 	 Brudd av hoftekammen, åpent



Brudd av humerus
Brudd av humerus albuedel, lukket
Brudd av humerus albuedel, åpent
Brudd av humerus distale del, lukket
Brudd av humerus distale del, åpent
Brudd av humerus proksimale del lukket
Brudd av humerus proksimale del, åpent
Brudd av humerus proksimale epifyse,

lukket
Brudd av humerus skaft eller upesifi-

sert del, lukket
Brudd av humerus skaft eller uspesifi-

sert del, åpent
Brudd av humerus, lukket, i.n.a.
Brudd av humerus, åpent, i.n.a.
Brudd av håndens knokler, multiple
Brudd av håndleddet
Brudd av håndrotsknokler
Brudd av kneskjellet
Brudd av knokler i truncus, multiple

og ubestemte
Brudd av knokler, uspesifisert
Brudd av kragebein
Brudd av larynx, lukket
Brudd av larynx, åpent
Brudd av leggbein
Brudd av leggbein, lukket, i.n.a.
Brudd av leggbein, proksimale eller

uspesifisert del, lukket
Brudd av leggbein, proksimale eller

uspesifisert del, åpent
Brudd av leggbein, åpent, i.n.a.
Brudd av leggen, lukket, i.n.a.
Brudd av leggen, åpent, i.n.a.
Brudd av luftrøret
Brudd av lumbal columna, med skade på

ryggmargen, lukket
Brudd av lumbal columna, med skade på

ryggmargen, åpent
Brudd av lår, uspesifisert del, lukket
Brudd av lårbein, andre og uspesifi-

serte
Brudd av lårhalsen
Brudd av lårhalsen, uspesifisert

del, lukket
Brudd av lårhalsen, uspesifisert

del, åpent
Brudd av malleolus lateralis sive fibu-

laris, lukket
Brudd av malleolus lateralis, åpent
Brudd av malleolus medialis, åpent
Brudd av malleolus medialis sive

tibialis, lukket
Brudd av mandibula, lukket
Brudd av mandibula, åpent
Brudd av maxilla, lukket
Brudd av maxilla, åpent
Brudd av mellomhåndens knokler
Brudd av metacarpus
Brudd av metakarpale knokler og falanger

på samme hånd
Brudd av nesebeinet, lukket
Brudd av nesebeinet, åpent
Brudd av olecranon ulnae, lukket
Brudd av orbitagulvet ("blow-out"),

lukket
Brudd av orbitagulvet ("blow-out"),

åpent
Brudd av os calcis, lukket
Brudd av os calcis, åpent
Brudd av os capitatum
Brudd av os cuboideum i foten, lukket
Brudd av os cuboideum i foten, åpent
Brudd av os cuneiforme intermedium,

åpent
Brudd av os cuneiforme intermedium,

lukket
Brudd av os cuneiforme laterale, lukket
Brudd av os cuneiforme laterale, åpent

812
812.4
812.5
812.4
812.5
812.0
812.1
812.0

812.2

812.3

812.2
812.3
817
814
814
822
809

829
810
807.5
807.6
823
823.0
823.0

823.1

823.1
823.0
823.1
807
806.4

806.5

821.0
821

820
820.8

820.9

824.2

824.3
824.1
824.0

802.2
802.3
802.4
802.4
815
815
817

802.0
802.1
813.0
802.5

802.5

825.0
825.1
814
825.2
825.3
825.3

825.2

825.2
825.3

23
825.2 	 Brudd av os cuneiforme mediale, lukket
825.3 	 Brudd av os cuneiforme mediale, åpent
802.8 	 Brudd av os ethmoidale, lukket
802.9 	 Brudd av os ethmoidale, åpent
814 	 Brudd av os hamatum
807.5 	 Brudd av os hyoideum, lukket
807.6 	 Brudd av os hyoideum, åpent
808.4 	 Brudd av os ilium, lukket
808.5 	 Brudd av os ilium, åpent
808.4 	 Brudd av os ischium, lukket
808.5 	 Brudd av os ischium, åpent
802.8 	 Brudd av os lacrimale, lukket
802.9 	 Brudd av os lacrimale, åpent
814 	 Brudd av os lunatum
802.0 	 Brudd av os nasale, lukket
802.1 	 Brudd av os nasale, åpent
825.2 	 Brudd av os naviculare i foten, lukket
825.3 	 Brudd av os naviculare i foten, åpent
802.8 	 Brudd av os palatinum, lukket
802.9 	 Brudd av os palatinum, åpent
814 	 Brudd av os pisiforme
808.2 	 Brudd av os pubis, lukket
808.3	 Brudd av os pubis, åpent
814 	 Brudd av os scaphoideum (naviculare)/

(multangulum majus)
802.4 	 Brudd av os zygomaticum, lukket
802.4 	 Brudd av os zygomaticum, åpent
814 	 Brudd av os trapezoideum (multangulum

minus)
814 	 Brudd av os triquetrum
812.2 	 Brudd av overarmen, lukket, i.n.a.
812.3 	 Brudd av overarmen, åpent, i.n.a.
812 	 Brudd av overarmsbein
812.4 	 Brudd av overarmsbeinets distale del,

lukket
812.5 	 Brudd av overarmsbeinets distale del,

åpent
812.4 	 Brudd av overarmsbeinets distale

epifyse, lukket
812.5 	 Brudd av overarmsbeinets distale

epifyse, åpent
812.0 	 Brudd av overarmsbeinets proksimale

del, lukket
812.1 	 Brudd av overarmsbeinets proksimale

del, åpent
812.0 	 Brudd av overarmsbeinets proksimale

epifyse, lukket
812.1 	 Brudd av overarmsbeinets proksimale

epifyse, åpent
812.2 	 Brudd av overarmsbeinets skaft eller

uspesifisert del, lukket
812.3 	 Brudd av overarmsbeinets skaft eller

uspesifisert del, åpent
812.2 	 Brudd av overarmsbeinets skaft/diafyse,

lukket
812.3 	 Brudd av overarmsbeinets skaft/diafyse,

åpent
Brudd av overkjeve og kinnbein, åpent
Brudd av pars colli medialis (femoris),

lukket
Brudd av pars colli medialis (femoris),

åpent
Brudd av pars colli trochanterica,

lukket
Brudd av pars colli trochanterica,

åpent
Brudd av pars intracapsularis (collum

ferions), lukket
Brudd av pars intracapsularis (collum

femoris), åpent
Brudd av pars intertrochanterica

(femoris), lukket
Brudd av pars intertrochanterica

(femoris), åpent
Brudd av pars subtrochanterica

(femoris), lukket
Brudd av pars subtrochanterica

(femoris), åpent
822 	 Brudd av patella

802.5
820.0

820.1

820.0

820.1

820.0

820.1

820.2

820.3

820.2

820.3



820.3
820.2
820.3
812.0
812.1
823.0
823.1
805
802.8
802.9
826
813
813.4
813.5
813.0

813.1

813.2
813.3
813.0
802.2
802.3
805
802.8
802.9
824.8
824
828
819
819

824.2
824.3
825.2

825.3

825

819

818

824.0
824.1
807.4
809

809.0
809.1
809
827
827

828

828
818

801
820.0

820.1

801
801
801
800
801
801
801
800
801
801
800
818

802.8 	 Brudd av plogskjærbeinet, lukket
802.9 	 Brudd av plogskjærbeinet, åpent
813.0 	 Brudd av processus coronoideus ulnae,

lukket
805 	 Brudd av processus spinosus
813.4 	 Brudd av processus styloideus ulnae,

lukket
813.5 	 Brudd av processus styloideus ulnae,

åpent
805 	 Brudd av processus transversus
813	 Brudd av radius
813.0 	 Brudd av radius, proksimale eller uspe-

sifisert del, lukket
813.2 	 Brudd av radiusskaftet, lukket
813.3 	 Brudd av radiusskaftet, åpent
813.4 	 Brudd av radius, distale del, lukket
813.5 	 Brudd av radius, distale del, hent
813.1	 Brudd av radius, proksimale eller uspe-

sifisert del, åpent
807 	 Brudd av ribbein
807.0 	 Brudd av ribbein, lukket
807.1	 Brudd av ribbein, åpent
805 	 Brudd av ryggsøylen
806 	 Brudd av ryggsøylen med skade på

ryggmargen
805 	 Brudd av ryggsøylen uten opplysning om

skade pa ryggmargen
805 	 Brudd av ryggtaggen
805 	 Brudd av ryggvirvel
805.6 	 Brudd av sacrum og coccyx, lukket
805.7 	 Brudd av sacrum og coccyx, åpent
806.7 	 Brudd av sacrum og coccyx, med skade

ryggmargen, åpent
806.6 	 Brudd av sacrum og coccyx, med skade

ryggmargen, lukket
811	 Brudd av scapula
811 	 Brudd av scapula (corpus)(collum)
802.8 	 Brudd av silbeinet, lukket
802.9 	 Brudd av silbeinet, åpent
803 	 Brudd av skallen, andre og uspesifi-

serte
823 	 Brudd av skinnebein
823.0	 Brudd av skinnebein, proksimale eller

uspesifisert del, lukket
823.1 	 Brudd av skinnebein, proksimale eller

uspesifisert del, åpent
812.0 	 Brudd av skulder, lukket
812.1	 Brudd av skulder, åpent
811 	 Brudd av skulderblad
811 	 Brudd av spina scapulae
813 	 Brudd av spolebein
813.4 	 Brudd av spolebein, distale del, lukket
813.5 	 Brudd av spolebein, distale del, åpent
813.0 	 Brudd av spolebein, proksimale eller

uspesifisert del, lukket
813.1

	

	 Brudd av spolebein, proksimale eller
uspesifisert del, apent

807 	 Brudd av strupehodet
807.2 	 Brudd av sternum, lukket
807.3 	 Brudd av sternum, åpent
825.2 	 Brudd av talus, lukket
825.3 	 Brudd av talus, åpent
823 	 Brudd av tibia
823.2 	 Brudd av tibiaskaftet, lukket
823.3 	 Brudd av tibiaskaftet, åpent
823.0 	 Brudd av tibia, proksimale eller uspe-

sifisert del, lukket
823.1 	 Brudd av tibia, proksimale eller

uspesifisert del, åpent
816 	 Brudd av tommel
806.2 	 Brudd av torakal columna, med skade

ryggmargen, lukket
806.3 	 Brudd av torakal columna, med skade

ryggmargen, åpent
807.5 	 Brudd av trakea, lukket
807.6 	 Brudd av trakea, åpent
820.2 	 Brudd av trochanter major, lukket
820.3 	 Brudd av trochanter major, åpent
820.2 	 Brudd av trochanter minor, lukket

trochanter minor, åpent
trochanter, lukket, i.n.a.
trochanter, åpent, i.n.a.
tuberculum majus, lukket
tuberculum majus, åpent
tuberositas tibiae, lukket
tuberositas tibiae, åpent
tverrtaggen
tårebeinet, lukket
tårebeinet, åpent
tær, en eller flere
ulna
ulna, distale del, lukket
ulna, distale del, åpent
ulna, proksimale eller uspesi-
del, lukket
ulna, proksimale eller uspesi-
del, åpent
ulnaskaftet, lukket
ulnaskaftet, åpent

Brudd av underarm, i.n.a.
Brudd av underkjeven, lukket
Brudd av underkjeven, åpent
Brudd av vertebra
Brudd av vomer, lukket
Brudd av vomer, åpent
Brudd i ankel, i.n.a.
Brudd i ankelen
Brudd i arm(er) og bein
Brudd i begge armer
Brudd i begge overekstremiteter,

multiple
Brudd i fibula i ankelen, lukket
Brudd i fibula i ankelen, åpent
Brudd i fotrot med mellomfotknokler

alene, lukket
Brudd i fotrot med mellomfotknokler

alene, åpent
Brudd i fotrot og mellomfot av en eller

flere knokler
Brudd i overekstremitet med brudd i

ribbein og brystbein
Brudd i samme overekstremitet, multiple

eller uspesifiserte knokler, flere
Brudd i tibia i ankelen, lukket
Brudd i tibia i ankelen, åpent
Brudd i toraks
Brudd i truncus knokler, multiple og

ubestemte sammen med andre knokler
(unntatt skallens og ansiktets)

Brudd i truncus, lukket
Brudd i truncus, åpent
Brudd i truncus, multiple og ubestemte
Brudd i underekstremitet
Brudd i underekstremiteten, andre,

multiple eller uspesifiserte
Brudd i underekstremitet(er) med

costa eller sternum
Brudd i begge underekstremiteter
Brudd på arm, andre, multiple eller

uspesifiserte, i.n.a.
Brudd på bakhodebeinet
Brudd på femoris epifysen, (epifysio-

lyse) (proksimale), lukket
Brudd på femoris epifysen, (epifysio-

lyse) (proksimale), åpent
Brudd på fossa anterior
Brudd på fossa media
Brudd på fossa posterior
Brudd på issebeinet
Brudd på kilbeinet
Brudd på orbitataket
Brudd på os occipitale
Brudd på os parietale
Brudd på os sphenoidale
Brudd på os temporale
Brudd på os frontale
Brudd på overekstremiteten, andre,

multiple eller uspesifiserte

pa

pa

pa

pa

Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av
Brudd av

fisert
Brudd av

fisert
Brudd av
Brudd av



371.5 	 Bulbuspenetrasjon av magnetisk
fremmedlegeme

371.6 	 Bulbuspenetrasjon av (ikke-magnetisk)
fremmedlegeme

871.7 	 Bulbuspenetrasjon, uspesifisert
871.1 	 Bulbussår med prolaps eller avdekking av

intraokulært vev
871.0 	 Bulbussår uten prolaps av intraokulært

vev
871.9 	 Bulbussår, uspesifisert, åpent
307.51 Bulimi
727.1 	 Bunion
066.3	 Bunyamwerafeber
743.2 	 Buphthalmus
726.4 	 Bursitt i hånd og omkring håndleddet
726.6 	 Bursitt omkring tibiale kollateral-

ligament
726.7 	 Bursitt, Achilles-
727.3* Bursitt, gonokokk- (098.5t)
098.5t Bursitt, gonokokk- (727.3*)
727.3 	 Bursitt, infra- eller subpatellar
727.3 	 Bursitt, i.n.a.
726.6 	 Bursitt, pes anscrinus
727.2 	 Bursitt, prepatellar
727.3* Bursitt, syfilitisk (O95)
727.3 	 Bursitter, andre
727.2 	 Bursitter, spesifikke, ofte

yrkesbetinget
Burul isår
Busktyfus
Butter yaws
Bwambafeber

800 	 Brudd på pannebeiet
801 	 Brudd på sinus ethmoidalis
801 	 Brudd på sinus frontalis
801 	 Brudd på skallebasis
804	 Brudd på skallen eller ansiktsbeina

med andre knokler, multiple
800 	 Brudd pa skalletaket
801 	 Brudd på tinningbeinet
733.8 	 Bruddtilheling, manglende
827 	 Brudd, bein, i.n.a.
805.0 	 Brudd, cervikal columna, lukket
805.1 	 Brudd, cervikal columna, åpent
820.8 	 Brudd, hofte, i.n.a.
805.4 	 Brudd, lumbal columna, lukket
805.5 	 Brudd, lumbal columna, åpent
819 	 Brudd, multiple, i arm(er) med ribbein

eller brystbein
828 	 Brudd, multiple i begge underekstre-

mitetene, i under- og overekstremite-
ten, og i underekstremiteten(e) med
ribbein og brystbein

805.2 	 Brudd, torakal columna, lukket
805.3 	 Brudd, torakal columna, åpent
125.1 	 Brugiafilariose som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
305.0x Bruk av alkohol, overdreven
306.8 	 Bruksisme
756.9 	 Bruskmisdannelse, uspesifisert
718.8 	 Brusksykdom i ledd, annen
757.6 	 Bryst og brystvorte, ektopisk
757.6 	 Bryst og brystvorte, manglende, medfødt
756.3 	 Brystbein, andre misdannelser
756.3 	 Brystbein, dobbelt
756.3 	 Brystbein, manglende, medfødt
756.3 	 Brystbein, misdannet (uvanlig form)
610.1 	 Brystkjertel, cystisk
612 	 Brystkreft, tidligere operert for
786.5 	 Brystsmerter
611.2 	 Brystvortefissur
611.7 	 Brystvorteutflod
757.6 	 Brystvorte, ektopisk
611.7 	 Brystvorte, inntrukket
676.0	 Brystvorte, inntrukket
757.6 	 Brystvorte, liten
757.6 	 Brystvorte, manglende, medfødt
676.1 	 Brystvorte, sprukken
757.6 	 Bryst/brystvorte, hypoplastisk
099.0 	 Bubo (inguinal), forårsaket av

Haemophilus ducreyi
099.0 	 Bubo (inguinal), sjankroidal
550 	 Bubonocele
099.1 	 Bubo, tropisk
551.8 	 Bukbrokk med gangren

Enhver tilstand i 553.8 dersom spesi-
fisert som gangrenøs

551.9	 Bukbrokk med gangren, i.n.a.
Enhver tilstand i 553.9 dersom spesi-
fisert som gangrenøs

552.9 	 Bukbrokk med passasjehindring, i.n.a.
Enhver tilstand i 553.9 dersom spesi-
fisert som inkarserert, irreponibel,
strangulert eller som årsak til
passasjehindring

552 	 Bukbrokk, annet inneklemt, uten opp-
lysning om gangren

553.8 	 Bukbrokk, annet spesifisert
552.8	 Bukbrokk, annet spesifisert, med

passasjehindring
Enhver tilstand i 553.8 dersom spesifi

-fi sert som inkarserert, irreponibel,
strangulert eller som årsak til
passasjehindring

551 	 Bukbrokk, annet, med gangren
553 	 Bukbrokk, annet, uten opplysning om

passasjehindring eller gangren
553.9 	 Bukbrokk, i.n.a.
553.9 	 Bukbrokk, ruptur (ikke traumatisk)
614.6 	 Bukhinneadheranser i det kvinnelige

bekken

031.1
081.2
102.1
066.3
607.2 	 Byll i corpus cavernosum
608.4	 Byll i funiculus
607.2 	 Byll i penis
608.4 	 Byll i scrotum
608.4 	 Byll i testis
608.4 	 Byll i tunica vaginalis
608.4 	 Byll i vas deferens
680 	 Byller
680.9 	 Byll, i.n.a.
V 45.3 Bypass, instetial
504 	 Byssinose
V 02.2 Bærer av amobiasis
V 02.2 Bærer av amobiasis, mistenkt
V 02.5 Bærer av bakterielle sykdommer, andre

spesifiserte
V 02.5 Bærer av bakterielle sykdcmmer, mistenkt

andre spesifiserte
V 02.4 Bærer av difteri
V 02.4 Bærer av difteri, mistenkt
V 02.7 Bærer av gonoré.

V 02.7 Bærer av gonoré, mistenkt
V 02.3 Bærer av infeksiose mikroorganismer

i mage-tarmkanalen, andre
V 02.3 Bærer av infeksiøse mikro-

organismer i mage-tarmkanalen,
mistenkt, andre

V 02.9 Bærer av infeksiose organismer, andre
spesifiserte

V 02.9 Bærer av infeksiøse organismer, mistenkt
andre spesifiserte

V 02.8 Bærer av kjønnssykdommer, andre
V 02.8 Bærer av kjønnssykdommer, mistenkt,

andre
V 02.0 Bærer av kolera
V 02.0 Bærer av kolera, mistenkt
V 02 	 Bærer av sykdom, infeksiøs
V 02 	 Bærer av sykdom, infeksios, mistenkt
V 02.1 Bærer av tyfoidfeber
V 02.1 Bærer av tyfoidfeber, mistenkt
V 02.6 Bærer av virushepatitt
V 02.6 Bærer av virushepatitt, mistenkt
717.0 	 Bøttehank -rift, gammel, i mediale menisk

eller i uspesifisert brusk
836.0 	 Bottehankruptur, fersk skade, i.n.a.
717.0 	 Bottehankruptur, gammel, i mediale

menisk eller i uspesifisert brusk
746.9 	 Bånd i hjertet, unormale
751.4 	 Bånd til oment/peritoneum, medfødt
780.4 	 Båtdekksvertigo



C
709.0 	 Café au lait flekker
709.3 	 Calcinosis circumscripta
709.3 	 Calcinosis cutis
592.0	 Calculus renalis
592.1 	 Calculus ureteris
700 	 Callus
612 	 Cancer mamma° operata
199.0 	 Cancer, yenerali sert (primær)( sekundær)

med uspesifisert lokalisasjon
199.1 	 Cancer, (primær)(sekundær) med uspesi-

fisert lokalisasjon
199.0 	 Cancere, multiple (primær)(sekundær)

med uspesifisert lokalisasjon
528.1 	 Cancrum oris
112.8t Candidaendokarditt (421.1*)
771.7 	 Candidainfeksjon, neonatal
112.8 	 Candidaosofagitt
112 	 Candidiasis
112.8
112.2
	

Candidiasis i andre urogenitale
Candidiasis i andre lokalisasjoner

lokalisasjoner
112.3
	

Candidiasis i hud og negler
112.4t Candidiasis i lungen (484.7*)
112.0
	

Candidiasis i munnen
112.1t Candidiasis i vagina (616.1*)
112.1t Candidiasis i vulva (61 6 .1*)
112.5
	

Candidiasis, generalisert
112.9
	

Candidiasis, lokalisasjon i.n.a.
112.5
	

Candidiasis, utbredt
616.1* Candidiasis, vulvovaginal (112.1t)
112
	

Candi dose
136.8 	 Candiruinfestasjon
704.3 	 Canities (prematur)
504 	 Cannabinose
305.2x Cannabismisbruk
127.5 	 Capillariasis
230.6 	 Carcinoma in situ i analkanalen
233.2 	 Carcinoma in situ i andre og uspesifi-

serte deler av livmoren
230.7	 Carcinoma in situ i andre og

uspesifiserte deler av tarmen
233.3 	 Carcinoma in situ i andre og uspesifi-

serte kvinnelige kjonnsorganer
233.6 	 Carcinoma in situ i andre og uspesifi-

serte mannlige kjønnsorganer
233.9 	 Carcinoma in situ i andre og uspesifi-

serte urinorganer
234.8 	 Carcinoma in situ i andre spesifiserte

lokalisasjoner
230.6 	 Carcinoma in situ i anus, i.n.a.
231.0	 Carcinoma in situ i bakflaten av

epiglottis
231.8 	 Carcinoma in situ i bihuler
233.7 	 Carcinoma in situ i blæren
231.2	 Carcinoma in situ i bronchus
233 	 Carcinoma in situ i brystet
233.0 	 Carcinoma in situ i brystkjertel
230.9 	 Carcinoma in situ i bukspyttkjertelen
230 	 Carcinoma in situ i fordøyelsesorganene
230.4 	 Carcinoma in situ i endetarmen
234.8 	 Carcinoma in situ i endokrine kjertler
230.8 	 Carcinoma in situ i galleveiene
232 	 Carcinoma in situ i huden
232.5	 Carcinoma in situ i huden i aksillen
232.5 	 Carcinoma in situ i huden i analranden
232.5 	 Carcinoma in situ i huden i anus
232.8 	 Carcinoma in situ i huden i andre

spesifiserte lokalisasjoner
232.4 	 Carcinoma in situ i huden i hodebunnen
232.5 	 Carcinoma in situ i huden i lysken
232.5	 Carcinoma in situ i huden i perineum
232.2 	 Carcinoma in situ i huden i øregang
232.5 	 Carcinoma in situ i huden pa

abdominalveggen
232.3 	 Carcinoma in situ i huden på andre og

uspesifiserte deler av ansiktet
232.5 	 Carcinoma in situ i huden på brystet
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232.5 	 Carcinoma in situ i huden på bryst-
veggen

232.4 	 Carcinoma in situ i huden på halsen
232.4 	 Carcinoma in situ i huden på nakken
232.6 	 Carcinoma in situ i huden på over-

ekstremiteten innbefattet skulderen
232.5 	 Carcinoma in situ i huden på perianal-

huden
232.5 	 Carcinoma in situ i huden på ryggen
232.5 	 Carcinoma in situ i huden på setet
232.5 	 Carcinoma in situ i huden pa truncus

unntatt scrotum
232.5 	 Carcinoma in situ i huden på umbilicus
232.7 	 Carcinoma in situ i huden på under-

ekstremiteten innbefattet hoften
232.2	 Carcinoma in situ i huden pa ore
232.9 	 Carcinoma in situ i huden, lokali-

sasjon, i.n.a.
230.0 	 Carcinoma in situ i hypopharynx
233 	 Carcinoma in situ i kjønnsorganer
231.0 	 Carcinoma in situ i larynx
232.0 	 Carcinoma in situ i leppehuden
230.8 	 Carcinoma in situ i leveren
233.1 	 Carcinoma in situ i livmorhalsen
230.2 	 Carcinoma in situ i magesekken
231.8 	 Carcinoma in situ i mellomøre
230.0 	 Carcinoma in situ i munnen [enhver del]
230.0 	 Carcinoma in situ i munnhulen
230.0 	 Carcinoma in situ i nasopharynx
231.8 	 Carcinoma in situ i nesehule
231.1 	 Carcinoma in situ i luftroret
231.2 	 Carcinoma in situ i lunge
230.0 	 Carcinoma in situ i oropharynx
232 	 Carcinoma in situ i pigmentceller

huden
233.4 	 Carcinoma in situ i prostata
231.9 	 Carcinoma in situ i respirasjonsorgan,

i.n.a.
230.1 	 Carcinoma in situ i spiseroret
230.0 	 Carcinoma in situ i spyttkjertel
230.0 	 Carcinoma in situ i spyttkjertelgang
230.0	 Carcinoma in situ i svelget
230.0 	 Carcinoma in situ i tungen
230.3 	 Carcinoma in situ i tykktarmen
233 	 Carcinoma in situ i urinorganer
234.0 	 Carcinoma in situ i øye
231 	 Carcinoma in situ i andedrettsorganene
231.9 	 Carcinoma in situ i andedrettsorgan,

uspesifisert del
234 	 Carcinoma in situ med andre og

uspesifiserte lokalisasjoner
230.0 	 Carcinoma in situ på yingiva
230.0 	 Carcinoma in situ på leppene
233.5 	 Carcinoma in situ på penis
232.1 	 Carcinoma in situ på øyelokk innbefattet

canthus
Carcinoma in situ, fordoyelsesorganer,

i.n.a.
Carcinoma in situ, i andre og

uspesifiserte fordøyelsesorganer
Carcinoma in situ, i andre spesifiserte

deler sv åndedrettsorganene
Carcinoma in situ, i.n.a.
Carcinoma in situ, lokalisasjon, i.n.a.
Carcinoma ventriculi
Carunculus urethrae
Cataracta complicata
Cefalhematom hos foster og nyfødt
Celler, andre, i urinen
Cellulitt i bekkenet, akutt
Cellulitt i bekkenet, kronisk eller

uspesifisert
Cellulitt i corpus cavernosum eller

penis
Cellulitt i det kvinnelige bekken
Cellulitt i scrotum, funiculus, testis

tunica vaginalis eller vas deferens

230.9

230.9

231.8

234.9
234.9
151.9
599.3
366.3
767.1
791.7
614.3
614.4

607.2

614.4
608.4
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566 	 Cellulitt, perirektal
359.0 	 Central core disease
120.3 	 Cercariedermatitt
654.5 	 Cerclage med eller uten opplysning om

cervixinsuffisiens
668.2 	 Cerebral anoksi i forbindelse med be-

døvelse under fodselen
437.4 	 Cerebral arteritt
036.0t Cerebrospinalmeningitt, epidemisk

(320.5*)
380.4 	 Cerumen obturans
723.1 	 Cervicalgia
616.0 	 Cervicitt
616.0 	 Cervicitt med eller uten opplysning om

erytroplaki eller ectropium
099.4 	 Cervicitt, forårsaket av Chlamydia

trachomatis
723.3 	 Cervikobrakialgi (diffus)
622.3 	 Cervixadheranser
664.5 	 Cervixinsuffisiens
654.6 	 Cervixpolypp i svangerskapet
665.3 	 Cervixrift
654.6 	 Cervixtumor i svangerskapet
761.0 	 Cervix, inkompetent
373.2 	 Chalazion
360.2 	 Chalkose
066.8 	 Chandipurafeber
066.0 	 Changuinolafeber
528.5	 Cheilitt i munnviken
528.5 	 Cheilitt, i.n.a.
528.5 	 Cheilodyni
528.5 	 Cheilose
705.8 	 Cheiropompholyx
116.0 	 Chicagosykdommen
085.4	 Chiclerosår
767.1 	 Chignon (fra vakuumekstraksjon), hos

foster og nyfødt
066.3 	 Chikungunyafeber
065.4 	 Chikungunyafeber, hemoragisk
374.5 	 Chloasma på øyelokk
709.0 	 Chloasma, idiopatisk
709.0 	 Chloasma, i.n.a.
709.0 	 Chloasma, symptomatisk
574.5	 Choledocholithiasis
574 	 Cholelithiasis
574.2 	 Cholelithiasis, i.n.a.
782.4	 Cholemia, i.n.a.
575.6 	 Cholesterolose
756.4	 Chondrodystrofi, annet
717.7	 Chondromalacia patellae
333.5 	 Chorea, andre former for
392 	 Chorea, reumatisk
392.0 	 Chorea, reumatisk, med njertesykdom
392.0 	 Chorea, reumatisk, med hjertesykdom, som

kan klassifiseres til 391
392.9	 Chorea, reumatisk, uten opplysning

om hjertesykdom
392 	 Chorea, Sydenhams
333.5 	 Choreo-atetose, paroksysmal
236.1 	 Chorioadenoma (destruens)
658.4 	 Chorioamnionitt
762.7 	 Chorioamnionitt som påvirker foster

eller nyfødt
181 	 Chorioepiteliom, i.n.a.
363.5 	 Chorioideremi
363.1 	 Chorioiditt, disseminert syfilitisk

(091.5t)
363.1

	

	 Chorioiditt, disseminert tuberkulos*
(U17.3t)

363.1 	 Chorioiditt, disseminert, i.n.a.
181 	 Choriokarsinom, i.n.a.
049.0t Choriomeningitt, lymfocytær (321.6*)
363.1	 Chorioretinett, disseminert syfilitisk

(091.5t)
363.1 	 Chorioretinett, disseminert tuberkulos

(017.3t)
130t 	 Chorioretinitt som følge av ervervet

toxoplasmose (363.0*)

363.2 	 Chorioretinitt, andre og uspesifiserte
former

363.1	 Chorioretinitt, disseminert
363.1 	 Chorioretinitt, disseminert, i.n.a.
017.3t Chorioretinitt, disseminert,

tuberkuløs (363.1*)
363.0 Chorioretinitt, fokal
091.5t Chorioretinitt, syfilitisk (sekundær)

(363.1*)
362.4 	 Chorioretinopati, sentral serøs
090.0 	 Choroiditt, medfødt, syfylitisk, tidlig
117.2 	 Chromoblastomykose
117.2 	 Chromomykose
457.8 	 Chylocele (ikke-parasittisk)
608.8* Chylocele, tunica vaginalis filaria

(125t)
608.8 	 Chylocele, tunica vaginalis, i.n.a.
791.1 	 Chyluri
125.1 	 Chyluri som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
125.0 	 Chyluri som skyldes Wuchereria

bancrofti
709.2 	 Cicatrix
478.9 	 Cicatrix i trakea
577.8 	 Cirrhose i pankreas
571.6 	 Cirrhose, biliær
571.2 	 Cirrhose, Laënnecs
270.6 	 Citrullinemi
704.2	 Clastothrix
443.9 	 Claudicatio intermittens
700 	 Clavus
753.3 	 Clicking hip
752.4 	 Clitoris, manglende/misdannet, medfødt
751.5 	 Cloaca, persisterende
121.1 	 Clonorchiasis
040.0 	 Clostridium-myositt
315.4 	 Clumsy child syndrome
346.2 	 Cluster headache
747.1 	 Coarctatio aortae, postduktal
747.1 	 Coarctatio aortae, preduktal
747.1 	 Coarctatio aortae, uspesifisert
114 	 Coccidioidomykose
007.2 	 Coccidiose
724.7 	 Coccygodynia
540.0 	 Coecitt med ruptur
540.9 	 Coecitt, akutt, uten opplysning om

perforasjon, peritonitt eller ruptur
540.0 	 Coecitt, (akutt) med perforasjon
540.0 	 Coecitt, (akutt) med peritonitt

(generalisert)
564.1 	 Colitis mucosae
757.1 	 Collodion baby
564.1 	 Colon, irritabel
564.1 	 Colon, spastisk
564.7 	 Colondilatasjon
569.8 	 Colonsår
250.2	 Coma diabeticum (med ketoacidose)
572.2 	 Coma hepaticum
706.1 	 Comedo
850 	 Commotio cerebri
310.2 	 Commotio cerebri, status etter
478.0 	 Conchahypertrofi
078.1	 Condyloma acuminatum
091.3 	 Condyloma latum
625.5 	 Congestio pelvis feminae
076.1 	 Conjunctivitis granularis

(trachomatosa)
372.1 	 Conjunctivitis vernalis
851 	 Contusio cerebri
779.0 	 Convulsiones neonatales
745.7 	 Cor biloculare
415.0 	 Cor pulmonale acutum
416.9 	 Cor pulmonale (kronisk), i.n.a.
746.8 	 Cor triatriatum
745.3 	 Cor triloculare biatriatum
743.2 	 Cornea, forstørret
743.4 	 Corneafordunkling, medfødt
702 	 Cornu cutaneum



460
090.0

597.8
755.6
736.3
755.6
715.1
074.2t
759.4
740.1
756.0
958.5
117.5t
117.5
117.5
117.5
743.0
736.0
757.3
701.8
782.5
363.2
270.4
752.8
478.1
752.8
752.1
575.8
752.1
364.6

364.6

744.4
526.0
478.7
362.5
610.0
752.1
289.5
528.4
528.4
528.4
528.4
753.1
753.1
383.3

761.7
577.2
526.1
478.2
253.8
727.4
727.4
727.4
752.4
752.4
752.4
246.2
753.7
348.0
727.5
593.2

523.8
526.1
752.8
364.6

526.1
526.1
361.1
348.0
748.4
753.1

Coryza
Coryza (kronisk), medfødt, syfilitisk,

tidlig
Cowperitt
Coxa valga
Coxa valga aut vara (acquisita)
Coxa vara
Coxartrose, primær
Coxsackiekarditt
Craniopagus, sammenvokste hoder
Craniorachischisis
Craniosynostosis
Crush syndrome
Cryptokokkmeningitt (321.0*)
Cryptokokkose
Cryptokokkose, generalisert
Cryptokokkose, pulmonal
Cryptophthal mus
Cubitus valgus aut varus (acquisitus)
Cutis laxa hyperelastica
Cutis laxa senilis
Cyanose
Cyclitis posterior
Cystationinuri
Cyste av embryonal rest
Cyste i bihule
Cyste i den Wolffske gang, medfødt
Cyste i fimbria, medfødt
Cyste i gallegang
Cyste i Grtners gang, medfødt
Cyste i iris, corpus ciliare eller

camera anterior, eksudativ
Cyste i iris, corpus ciliare eller

camera anterior, i.n.a.
Cyste, (gjelle-)
Cyste i kjevene, frembrudds-
Cyste i larynx
Cyste i macula
Cyste i mamma, solitær
Cyste i mesenterisk rest, medfødt
Cyste i milten
Cyste i munnen, epidermoid
Cyste i munnen, dermoid
Cyste i munnen, lymfoepitelial
Cyste i munnen, nasolabial/nasoalveolær
Cyste(r) i nyrene, medfødt(e)
Cyste(r) i nyrene, uspesifisert
Cyste i operasjonskaviteten etter nasto-

idektomi
Cyste i pancreas, medfødt
Cyste i pankreas
Cyste i papilla palatina
Cyste i pharynx
Cyste i Rathkes fold
Cyste i sene
Cyste i slimpose
Cyste i synovialhinne
Cyste i vagina, annen, medfødt
Cyste i vagina, embryonal
Cyste i vulva, annen, medfødt
Cyste i thyreoidea
Cyste i urachus, medfødt
Cyste, arachnoidal
Cyste, Bakers
Cyste, ervervet (multippel) (solitær) i

nyren
Cyste, gingival
Cyste, globulomaxillær
Cyste, hydatid (Morgagni), medfødt
Cyste, implantasjons- i iris, corpus

ciliare eller camera anterior
Cyste, median palatinal
Cyste, nasopalatinal/canalis incisivus
Cyste, ora serrata
Cyste, porencefalisk
Cystelunge, medfødt
Cystenyre, medullær, adult type,

medfødt

753.1 	 Cystenyre, medullær, juvenil type
575.8 	 Cyster i galleblære
575.8 	 Cyster i ductus cysticus
526.1 	 Cyster i kjevene, fissurale
372.7 	 Cyster i konjunktiva
528.4 	 Cyster i munnhulens bløtvev
364.6 	 Cyster i regnbuehinnen, stralelegemat ug

forkammeret
742.4 	 Cyster, cerebrale, multiple, medfee
620.1 	 Cyste, corpus luteum
123.1 	 Cysticerciasis
270.0 	 Cystinose
270.0 	 Cystinuri
616.2	 Cystis glandulae Bartholini
593.2 	 Cystis renis non congenita
361.1 	 Cystis retinae
706.2 	 Cystis sebacea
621.3 	 Cystisk glandulær hyperplasi uten

atypi
595.8 	 Cystitis actinica
595.4* Cystitt ved sykdommer klassifisert

annet sted
595.0 	 Cystitt, akutt
595.2 	 Cystitt, annen kronisk
595.4* Cystitt, gonokokk- (098.1t)
595.1 	 Cystitt, kronisk interstitiell
595.4* Cystitt, tuberkulos (016.1t)
654.4 	 Cystocele i svangerskapet
618.0 	 Cystocele uten opplysning om uterusp - o-

laps
\I 44.5 Cystostomi
078.5t Cytomegalovirushepatitt (573.1*)
078.5 	 Cytomegalovirussykdom
115.0 	 Cytomykose, retikuloendotelial
579.0 	Cøliaki



()
375.5
136.0
375.0
375.4
375.3

Dacryolith
Dactylolysis spontanea
Dakryoadenitt
Dakryocystitt
Dakryocystitt (flegmonos), akutt,

subakutt eller i.n.a.
771.6 	 Dakryocystitt, neonatal
375.3	 Dakryopericystitt, akutt, suba-

kutt eller i.n.a.
375.1 	 Dakryops
015.7 	 Daktylitt, tuberkulos
797 	 Debilitas senilis
317 	 Debilitet
779.9 	 Debilitet, medfødt, i.n.a.
707.0 	 Decubitus
745.5 	 Defekt av atrie septum [ASO]
745.8 	 Defekt av atrieseptum, med A-V blokk

(komplett eller inkomplett)
745.5	 Defekt av ostium primum
745.5 	 Defekt av ostium secundum
271.0	 Defekt, avforgreiningsenzym-
745.4 	 Defekt av ventrikkel septum [VSD]
271.3 	 Defekt, disakkaridose
271.1 	 Defekt, galaktokinase
271.1 	 Defekt, galaktose-1-fosfat uridyl

transferase
745.4 	 Defekt, Gerbode (atrioventrikulær septum

defekt)
271.0 	 Defekt, glukose-6-fosfat
271.0 	 Defekt, myofosforylase
789.4 	 Defence musculaire
286.6 	 Defibrineringssyndrom
736.0 	 Deformitet av albu (ervervet), i.n.a.
736.8 	 Deformitet av andre deler av

ekstremitetene, ervervet
738.8 	 Deformitet av annen spesifisert

lokalisasjon, ervervet
736.8 	 Deformitet av arm (ervervet), ikke

klassifisert annet sted
736.8 	 Deformitet av bein (ervervet), ikke

klassifisert annet sted
738.6 	 Deformitet av bekkenet, ervervet
738.3 	 Deformitet av bryst, ervervet
751.9 	 Deformitet av fordøyelsesorganene,

medfødt, i.n.a.
738.2 	 Deformitet av halsen, ervervet
V 48.6 Deformitet av hodet
738.1 	 Deformitet av hodet, annen ervervet
736.0 	 Deformitet av hand (ervervet), i.n.a.
736. 0 	Deformitet av håndledd (ervervet),

i.n.a.
752.9 	 Deformitet av kjønnsorganer, ikke

klassifisert annet sted, medfødt
V 48.7 Deformitet av nakken og truncus
738.3 	 Deformitet av ribbein, ervervet
738.5 	 Deformitet dV ryggrad, annen ervervet
738.5 	 Deformitet av rygg, annen ervervet
736.8 	 Deformitet av skulder (ervervet)
736.0 	 Deformitet av underarm (ervervet),

i.n.a.
738.0 	 Deformitet av nesen, ervervet
748.1 	 Deformitet i veggen av nesebihulen
736.7 	 Deformiteter av ankelen, andre ervervet
V 49.4 Deformiteter av ekstremitetene
736 	 Deformiteter av ekstremitetene, andre,

ervervede
736.2

	

	 Deformiteter av fingrene, andre
ervervede

736.7 	 Deformiteter av foten, andre ervervet
735.8 	 Deformiteter av tærne, ervervede,

annet
735.9 	 Deformiteter av tærne, ervervede,

i.n.a.
735 	 Deformiteter av tærne, ervervede
736.0 	 Deformiteter av underarmen unntatt

fingrene, ervervede
738 	 Deformiteter, andre ervervede
736.3 	 Deformiteter, ervervede, av hoften

755.5 	 Deformitet, Madelungs
755.5 	 Deformitet, Sprengels
736.2 	 Deformitet, 900 /900

738.9 	 Deformitet, ervervet, i.n.a.
380.3	 Deformitet, ervervet av aurikkelen
380.3 	 Deformitet, ervervet av øremuslingen
639.1 	 Defribrineringssyndrom etter tilstander

som kan klassifiseres til 630-638
722.4 	 Degenerasjon av cervikal

mellomvirvelskive
722.4 	 Degenerasjon av cervikotorakal

mellomvirvelskive
362.5	 Degenerasjon av macula og bakre pol
722.6 	 Degenerasjon av mellomvirvelskive,

i.n.a.
388.5 	 Degenerasjon av nervus acusticus
362.6 	 Degenerasjon av retina, brostein
362.6 	 Degenerasjon av retina, mikrocystoid
362.6 	 Degenerasjon av retina, nettverks-
362.6 	 Degenerasjon av retina, palisade
362.6 	 Degenerasjon av retina, perifer
362.6 	 Degenerasjon av retina, retikulær
336.2* Degenerasjon av ryggmargen, subakutt

kombinert
722.5 	 Degenerasjon av torakal eller lumbal

mellomvirvelskive
722.5 	 Degenerasjon av torakolumbal eller

lumbosakral mellomvirvelskive
362.5 	 Degenerasjon Kuhnt-Junius
331 	 Degenerasjon, annen cerebral
331.8 	 Degenerasjon, annen cerebral
440 	 Degenerasjon, arteriovaskulær
330.3* Degenerasjon, cerebral i barneårene ved

andre sykdommer klassifisert annet
sted

330 	 Degenerasjon, cerebral som vanligvis
viser seg i barneårene

331.7* Degenerasjon, cerebral ved alkoholisme
(303t)

331.7* Degenerasjon, cerebral ved andre syk-
dower klassifisert annet sted

331.7* Degenerasjon, cerebral ved beriberi
(265.0t)

330.2* Degenerasjon, cerebral ved Fabrys
sykdom

330.2* Degenerasjon, cerebral ved Gauchers syk-
dom

330.2* Degenerasjon, cerebral ved generaliserte
lipidoser (272.7t)

330.3* Degenerasjon, cerebral ved Hunters
sykdom (277.5t)

331.7* Degenerasjon, cerebral ved karlesjoner i
sentralnervesystemet (430-438t)

331.7* Degenerasjon, cerebral ved medfødt
hydrocefalus (741.0, 742.3t)

330.3* Degenerasjon, cerebral ved mukopoly-
sakkaridoser (277.5t)

331.7* Degenerasjon, cerebral ved myksodem
(244t)

330.2* Degenerasjon, cerebral ved Wiemann-Picks
sykdom

330.2* Degenerasjon, cerebral ved sfingoli
-pi dose

331.7* Degenerasjon, cerebral ved 812-
vitaminmangel (266.2t)

331.7* Degenerasjon, cerebral ved svulster
(140-239t)

330.9 	 Degenerasjon, cerebral, i.n.a.
331.9 	 Degenerasjon, cerebral, i.n.a.
275.1 	 Degenerasjon, hepatolentikulær
429.2	 Degenerasjon, kardiovaskulær med opp-

lysning om arteriosklerose
429.1 	 Degenerasjon, mural, av hjerte eller

myokard
429,1 	 Uegenerasjon, muskulær, av hjerte eller

Ryokard
429.1	 Degenerasjon, myokardial
333.0 	 Degenerasjon, nigrostriatal
333.0 	 Degenerasjon, olivopontocerebellar
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334.2
334.2
334.2
334.2
440
429.1

330.8

709.3
388.0
276.5
778.4
747.2
759.3

746.8
758.3
758.3
758.3

085.1
291.0
293.0
291.0
292.81

293.1
290.10
290.10
291.2
291.2
290.40
290.41
290.43

290.42

292.82
290.10
290.11
290.13
290.12

290.0
290.3

290.21
290.3

290.20
292.82

294.1
294.1
294.1

294.1
294.1
294.1
294.1
294.1

090.4
094.1
293.0
061
065.4
520.2
520.2
522.3
520.5
300.6
709.0
296.1x
311
300.4
296.1x
994.3
300.6

Degenerasjon, primær cerebellar
Degenerasjon, primær cerebellar, i.n.a.
Degenerasjon, primær hereditær, i.n.a.
Degenerasjon, primær sporadisk, i.n.a.
Degenerasjon, vaskulær
Degenerasjon, mural, av hjerte eller

myokard
Degenerasjoner, cerebrale, andre i

barneårene
Degeneratio cutis
Degenerative forandringer i oret
Dehydrering
Dehydreringsfeber hos den nyfødte
Dekstraposisjon av aorta
Dekstrokardi med komplett situs inver-

sus
Dekstrokardi uten situs inversus
Delesjon av lang arm på kromosom 15
Delesjonssyndrom, uspesifisert
Delesjon, autosomal 	 758.3
Delesjon, kjønnskromosom 	 758.6
Delhibyll
Delirium tremens
Delirium, akutt
Delirium, alkoholbetinget
Delirium, stoff- og/eller medikament-

fremkalt
Delirium, subakutt
Demens ved Alzheimers sykdom
Demens ved Picks sykdom
Demens, alkoholbetinget, i.n.a.
Demens, annen alkoholbetinget
Demens, arteriosklerotisk
Demens, arteriosklerotisk, med delirium
Demens, arteriosklerotisk, med

depresjon
Demens, arteriosklerotisk, med vrang-

forestillinger
Demens, losemiddelbetinget
Demens, presenil, av enkel type
Demens, presenil, med delirium
Demens, presenil, med depresjon
Demens, presenil, med vrangfore-

stillinger
Demens, senil, av enkel type
Demens, senil, med akutt forvirringstil-

stand
Demens, senil, med depresjon
Demens, senil, med tillegg av reversible

episoder av akutt forvirring
Demens, senil, med vrangforestillinger
Demens, stoff- og/eller medikament-

fremkalt
Demens, ved cerebral lipidose
Demens, ved epilepsi
Demens, ved hepatolentikulær

degenerasjon
Demens, ved Huntingtons sykdom
Demens, ved multippel sklerose
Demens, ved paralysis generalis
Demens, ved polyarteritis nodosa
Demens, ved sykdommer som ikke er

klassifisert annet sted i kapittel V
Dementia paralytica juvenilis
Dementia paralytica ved nevrosyfilis
Demringstilstand, epileptisk
Dengue
Denguefeber, hemoragisk
Dens in dente
Dens invaginatus
Dentin, sekundært eller irregulært
Dentinogenesis imperfecta
Depersonalisasjonssyndrom
Depigmentatio cutis
Depresjon, endogen
Depresjon, mental, i.n.a.
Depresjon, reaktiv (nevrotisk)
Depresjon, unipolar
Deprivatio aquae
Derealisasjon (nevrotisk)

693 	 Dermatitt som skyldes stoffer som tas
inn

693. 0 	 Dermatitt som skyldes medikamenter
373.3	 Dermatitt på øyelokket, kontakt-
694.6 	 Dermatitis atrophica bullosa

mucosynechialis
698.4 	 Dermatitis factitia [artefacta]
694.0 	 Dermatitis herpetiformis
694.2 	 Dermatitis herpetiformis juvenilis
694.5 	 Dermatitis herpetiformis senilis
690 	 Dermatitis infectiosa eczematoides
695.3 	 Dermatitis perioralis
051.2 	 Dermatitis pustularis contagiosa
694.1 	 Dermatitis pustulosa subcornealis
690 	 Dermatitis seborrhoica
686.8 	 Dermatitis vegetans
692 	 Dermatitis venenata
373.3 	 Dermatitt på øyelokket, allergisk
373.3 	 Dermatitt på oyelokket, diskoid lupus

erythematosus
373.3 	 Dermatitt pa øyelokket, eksematøs
373.3	 Dermatitt på øyelokket, xeroderma
693.8 	 Dermatitt som skyldes annet spesifisert

stoff
693.1 	 Dermatitt som skyldes mat
693.9 	 Dermatitt som skyldes stoff som tas inn,

i.n.a.
691.8 	 Dermatitt, atopisk
116.0 	 Dermatitt, blastomykotisk
692 	 Dermatitt, i.n.a.
692.9 	 Dermatitt, i.n.a.
686.0 	 Dermatitt, purulent
686.0 	 Dermatitt, septisk
686.0 	 Dermatitt, suppurativ
692.9	 Dermatitt, venenat, i.n.a.
216 	 Dermatofibrom
110 	 Dermatotytose
110.8 	 Dermatofytose i andre lokalisasjoner
110.0 	 Dermatofytose i hodebunn
110.3 	 Dermatofytose i lyske og perianal-

området
110.1 	 Dermatofytose i neglene
11 0 .3 	 Dermatofytose i perianelomradet
110.0 	 Dermatofytose i skjegg
110.4 	 Dermatofytose på foten
110.2 	 Dermatofytose pa handen
110.5 	 Dermatotytose på kroppen
110.6 	 Dermatofytose, dyp
110.9 	 Dermatofytose, lokalisasjon i.n.a.
111 	 Dermatomykoser, andre og uspesifiserte
111.8 	 Dermatomykoser, andre og uspesifiserte,

annet
710.3 	 Deroatowositt
111.9 	 Deroatomykoser, andre, i.n.a.
71U.3 	 Dermatooyositt assosiert med malign

sykdom (140-208t)
710.3 	 Dermatomyositt, juvenil
702 	 Dermatoser, andre
694.8 	 Dermatoser, andre bullose
694 	 Dermatoser, bullose
694.9 	 Dermatoser, bulløse, i.n.a.
709.8 	 Dermatose, menstruell
694.0 	 Dermatosis herpetiformis
709.3 	 Dermatosis senilis, i.n.a.
701.0 	 Dermatosklerose, lokalisert
297.8 	 Dermatozoenwahn
371.7 	 Descemetocele
V 07.1 Desensibilisering mot allergener
368.5 	 Deuteranomali
368.5 	 Deuteranopi
470 	 Deviatio septinasi, (acquisita)
378.8 	 Deviasjon av øyebevegelser, dissosiert
110.3 	 Dhobiekloe
253.5 	 Diabetes insipidus
588.1 	 Diabetes insipidus renalis
250.7t Diabetes med andre spesifiserte

komplikasjoner
250.2 	 Diabetes med hyperosmolart koma
250.8	 Diabetes med insulinsjokk
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250.1 	 Diabetes med ketoacidose
250.5t Diabetes med nevrologiske komplika-

sjoner
250.3t Diabetes med nyrekomplikasjoner

(581.8, 582.8, 583.8*)
250.6t Diabetes med perifer sirkulasjons-

forstyrrelse
250.9 	 Diabetes med uspesifiserte komplika-

sjoner
250.4t Diabetes med øyekomplikasjoner
250 	 Diabetes mellitus
775.0 	 Diabetes mellitus hos moren som

affiserer foster eller nyfødt (med
hypoglykemi)

775.1 	 Diabetes mellitus neonatalis
648.0 	 Diabetes mellitus som kompliserer

svangerskap, fødsel og barselseng
250.0 	 Diabetes (mellitus), i.n.a.
790.2 	 Diabetes, kjemisk
790.2 	 Diabetes, latent
271.4 	 Diabetes, renal
553.3 	 Diafragmahernie
551.3 	 Diafragmahernie wed gangren
552.3 	 Diafragmahernie med passasjehindring
551.3 	 Diafragmahernie som definert i 553.3

dersom spesifisert som gangrenost
552.3 Diafragmahernie som definert i 553.3

dersom spesifisert som inkarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
ärsak til passasjehindring

756.6 	 Diafragmahernie, medfødt
519.4 	 Diafragmaparese/-paralyse
519.4 	 Diafragmatitt
756.6 	 Diafragma, manglende
733.9 	 Diafysitt
564.5 	 Diaré
564.4 	 Diaré etter mage-tarmoperasjon
558 	 Diaré når spesifisert som allergisk,

dietisk, ikke infeksios eller toksisk
samt uspesifisert i land hvor til-
standene kan antas å were av ikke infe
sios opprinnelse

009.3 	 Diaré, antatt infeksios
009.2 	 Diaré, dysenterisk
009.2	 Diaré, epidemisk
009.2 	 Diaré, infeksios
009.3	 Diaré, i.n.a.
009.2 	 Diarésykdom, infeksios, i.n.a.
009.3 	 Diarésykdom, i.n.a.
524.3 	 Diastema av tennene
742.5 	 Diastematomyeli
639.1 	 DIC etter tilstander som kan klassi-

fiseres til 630-638
666.3 	 DIC, postpartum
759.4 	 Dicephalus, to hoder
V 65.3 Diettveiledning
032 	 Difteri
032.8 	 Difteri, annet
032.8 	 Difteri, kutan
032.9 	 Difteri, i.n.a.
727.0	 Digitus saltans
735.8 	 Digitus superponens, ervervet
520.4 	 Dilaserasjon ved tanndannelseanomalier
441.6 	 Dilatasjon av aorta
747.2 	 Dilatasjon av aorta, medfødt
747.3 	 Dilatasjon av arteria pulmonalis,

medfødt
750.4 	 Dilatasjon av oesophagus, medfødt
125.4 	 Dipetalonemiasis
032.2 	 Diphtheria anterior nasalis
032.0 	 Diphtheria faucium
032.1 	 Diphtheria nasopharyngealis
032.3 	 Diphtheria larynyealis
123.4 	 Diphyllobothriasis, intestinal form
388.4 	 Diplacusis
344.2 	 Diplegi av overekstremitetene
343.0 	 Diplegi, medfødt
368.2 	 Diplopi
722.9 	 Diskitt

376.3 	 Dislosering av bulbus (lateralt),
i.n.a.

379.3 	 Dislosering av linsen
426.8 	 Dissosiasjon, atrioventrikulær [AV]
120.9 	 Distomiasis haemica
121.1 	 Distomiasis hepatica forårsaket av

Clonorchis sinensis
121.4 	 Distomiasis intestinalis
121.2 	 Distomiasis pulmonalis
121.9 	 Distomiasis, i.n.a.
769 	 Distressyndrom, idiopatisk respira-

torisk, hos nyfødte [IRDS eller RDS]
769 	 Distressyndrom, respiratorisk
518.5 	 Distressyndrom, respiratorisk hos

voksne
656.3 	 Distress, fotal
768.2	 Distress, fotal eller intrauterin,

diagnostisert for fodselens begynnelse
hos levendefødt barn

768.3 	 Distress, fotal eller intrauterin,
diagnostisert under fodselen hos
levendefødt barn

768.4 	 Distress, fotal eller intrauterin, ikke
opplyst om diagnostisert for eller
etter fødselens begynnelse hos levende-
født barn

768.2 	 Distress, fotal, for fodselens
begynnelse hos levendefødt barn

768.3 	 Distress, fotal, først diagnostisert
under fodselen hos levendefødt barn

Distress, maternell
Distress, respiratorisk, perinatalt

oppstått
768.4 	 Distress, uspesifisert -natal hos

levendefødt barn
537.1 	 Diverticulum ventriculi
543 	 Divertikkel i blindtarm
750.7 	 Divertikkel i magesekk
750.4 	 Divertikkel i oesophagus
530.6 	 Divertikkel i oesophagus, ervervet
750.2 	 Divertikkel i pharynx
753.8 	 Divertikkel pa blæren
751.0 	 Divertikkel, Meckels
596.3	 Divertikulitt i blæren
562.4 	 Divertikulose i colon
562.0 	 Divertikulose i duodenum
562.0 	 Divertikulose i jejunum
562.4 	 Divertikulose i tykktarm
562.4	 Divertikulose, i.n.a.
750.4 	 Dobbel oesophagus
753.3 	Dobbeltnyre
368.2 	 Dobbeltsyn
753.4 	 Dobbelureter
754.0 	 Dolichocefali
099.2 	 Donovanose
724.5 	 Dorsalgi
782.0 	 Dovning
125.7 	 Dracontiasis
125 	 Dracontiasis

Drenering av cerebrospinalmske
Drikking, overdreven
Drukning
Druser (degenerativt)
Druser på papillen
Dry socket i kjeven
Drovtygging i barneårene
Ductus omphalomesentericus,

persisterende
Ductus, arteriosus, persisterende
Ductus, arteriosus, apenstående

(Botalli)
Dueeierlunger
Duefot
Dumdumfeber
Dumpingsyndromet
Duodenitt
Duodenitt
Duodenitt, funksjonell, gastrointesti-

nal

669.0
770.8

V 45.2
783.5
994.1
362.5
377.2
526.5
307.53
751.0

747.0
747.0

495.2
754.5
085.0
564.2
535.6
535
536.9



Dysmenore
Dysmenoré
Dysostose,
Dysostose,
Dysostose,
Dysostose,
Dysostose,
Dysostose,
Dyspareuni
Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser
i magesekken

Dyspituitarisme
Dysplase, renal, multicystisk
Dysplasi av lungen
Dysplasi av Ryre, dobbeltsidig
Dysplasi av Ryre, ensidig
Dysplasi av ryggmarg
Dysplasi av øye, medfødt
Dysplasi i kjeven, fibros
Dysplasia bronchopulmonalis
Dysplasia pulyostotica fibrosa
Dysplasia vaginae
Dysplasier av lunge, andre ug spesifi-

serte
Dysplasier i brystkjertelen, godartede
Dysplasier i brystkjertelen, godartede,

annet
Dysplasi, dentin
Dysplasi, diafyseal, progressiv
Dysplasi, epifyseal, multippel
Dysplasi, kondroektodermal
Dysplasi, multicystisk renal
Dysplasi, spondyloepifyseal
Dysplasi, thymisk med immunsvikt
Dyspne
Dyspne, psykisk betinget
Dyspraksi
Dysrytmi, medfødt
Dystoci, fotal, i.n.a.
Dystoci, i.n.a.
Dystoci, maternell, i.n.a.
Dystoni, i.n.a.
Dystoni, segmental og fokal
Dystoni, symptomatisk
Dystonia, musculorum deformans
Dystrofi som folge av feilernæring
Dystrofi ved cerebroretinale lipidoser*

DysM ilred systemiske lipidoser*

Dystrofi, Fuchs endoteliale
Dystrofi, retinal (albipunktert),

(vitelliform) (pigmentert)
Dystrofi, tapetoretinal
Dystrofi, vitreoretinal
Dystrophia adiposogenitalis
Dystrophia musculorum progressiva,

arvelig progressiv
Dystrophia myotonica
Dystrophia unguium
Dysuri
Doc' av ukjent årsak mindre enn 24 timer

etter symptomenes begynnelse
Deld uten tegn på sykdom
Død, andre ubestemte og ukjente

årsaker
Død, funnet
Død, funnet uten at det kunne påvises

noen grunn
Død, intrauterin
[Ad, morens, som påvirker foster og

nyfødt
(Ad, plutselig
Død, plutselig av ukjent årsak
Doc', plutselig av ukjent årsak

barselseng

625.3
306.5
755.5
756.0
756.0
756.4
756.0
755.5
625.0
536.8

253.9
753.1
748.5
753.0
753.0
742.5
743.1
526.8
770.7
756.5
623.0
748.5

610
610.6

520.5
756.5
756.5
756.5
753.1
756.4
279.2
786.0
306.1
315.4
745.9
660.9
660.9
660.9
781.0
333.8
333.7
333.6
263.9
362.7

362.7

371.5
362.7

362.7
362.7
253.8
359.1

359.2
703.8
788.1
798.2

798.2
799

798.9
798.9

656.4
761.6

798.1
798
674.9

psykogent betinget
kleidokranial
kraniofacial
mandibulofacial
metafyseal
okulomandibulær
radio-ulnar
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536.9	 Duodenitt, i.n.a.
751.8 	 Duplisering av fordøyelsesorganer (hel

eller delvis), i.n.a.
751.5 	 Duplisering av tarm
752.2 	 Duplisering av uterus
762.2 	 Duplisering av uterus Len hver grad] (i

forbindelse med duplisering av cervix
o9 vagina)

263.2 	 Dvergvekst pga. feilernæring
756.4 	 Dvergvekst, akondroplastisk
756.4 	 Dvergvekst, annen, spesifisert
756.4 	 Dvergvekst, diastrofisk
253.3 	 Dvergvekst, hypofysær
259.4 	 Dvergvekst, ikke klassifisert annet

sted
259.4 	 Dvergvekst, i.n.a.
259.4 	 Dvergvekst, konstitusjonell
253.3 	 Dvergvekst, Lorain-Levis
756.4 	 Dvergvekst, metatrofisk
756.4 	 Dvergvekst tanatoforisk
993.3 	 Dykkersyke
300.29 Dyrefobi
784.5 	 Dysartri
742.8 	 Dysautonomi, familiær
719.7 	 Dysbasi
709.0 	 Dyschromia cutis
004 	 Dysenteri, basillær
009.0 	 Dysenteri, hemoragisk
009.0 	 Dysenteri, i.n.a.
009.0 	 Dysenteri, katarralsk
782.0 	 Dysestesi
787.2 	 Dysfagi
280 	 Dysfagi, sideropen
288.1 	 Dysfagocytose, medfodt
784.3 	 Dysfasi
315.3 	 Dysfasi
286.3 	 Dysfibrinogenemi (medfødt)
784.4 	 Dysfoni
762.2 	 Dysfunksjon av placenta som påvirker

foster eller nyfødt
306.2 	 Dysfunksjoner av hjertekarsystemet,

psykisk betingede
306.3 	 Dysfunksjoner av huden, psykisk

betingede
306.4 	 Dysfunksjoner av mage-tarn kanalen,

psykisk betingede
306.0 	 Dysfunksjoner av muskelskjelettsystemet,

psykisk betingede
306.7 	 Dysfunksjoner av sanseorganene,

psykisk betingede
306.5 	 Dysfunksjoner av urin- og kjønns-

organene, psykisk betingede
306.1 	 Dysfunksjoner av åndedrettsorganene,

psykisk betingede
306 	 Dysfunksjoner, psykisk betingede, fysio-

logiske
306.8 	 Dysfunksjoner, psykisk betingede, fysio-

logiske, annet
306.9 	 Dysfunksjoner, psykisk betingede, fysio-

logiske, i.n.a.
302.7 	 Dysfunksjoner, psykoseksuelle
258.1 	 Dysfunksjon, endokrin, andre kombina-

sjoner
258.9 	 Dysfunksjon, polyglandulaer, i.n.a.
302.9 	 Dysfunksjon, uspesifisert,

psykoseksuell
306.6 	 Dysfunksjoner av endokrine organer,

psykisk betingede
279.2 	 Dysgenese, retikulær
753.0 	 Dysgenesi av Ryre
781.0 	 Dysgeusi
315.1 	 Dyskalkuli
781.0 	 Dyskinesi, i.n.a.
781.0 	 Hyperkinesi, i.n.a.
333.8 	 Dyskinesi, orofacial
748.7 	 Dyskinesi, primær ciliær
315.3 	 Dyslali
784.6 	 Dysleksi
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798.0 	 [Ad, plutselig, av ukjent arsak hos
spedbarn

799.9 	Død, ukjent arsak
798.2 	 [Ad, verken voldsom eller plutselig og

uten påvisbar grunn
389 	 Dovhet
388.0 	 Dovhet, forbigående ischemisk
951.5 	 Dovhet, traumatisk, i.n.a.
389.7 	 Dovstumhet, ikke klassifisert annet

sted
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782.7 	 Ecchymoser
772.6 	 Ecchymoser på foster eller nyfødt
122 	 Echinococciasis
122 	 Echinokokkinfeksjon
122 	 Echinokokkose
371.7 	 Ectasia corneae
686.8 	 Ecthyma
051.2 	 Ecthyma contagiosum
753.5 	 Ectopia vesicae
374.1 	 Ectropium
622.0 	 Ectropium på livmorhalsen
743.6 	 Ectropium, medfødt
692 	 Eczema allergicum
691.8 	 Eczema atopicum
691.8 	 Eczema atopicum og annet
691 	 Eczema atopicum og beslektede til-

stander
692 	 Eczema erythematosum
691.8 	 Eczema flexurarum
054.0 	 Eczema herpeticum
692 	 Eczema idiosyncraticum
691.8 	 Eczema infantile (acutum) (chronicum)
110.3 	 Eczema marginatum
690 	 Eczema seborrhoicum
692 	 Eczema toxicum
525.0 	 Edentatio acquisita [tannlos kjeve]
633.1 	 Egglederabort
633.1 	 Eggleder, sprukket som folge av svanger-

skap
376.1 	 Ekinokokkcyste i orbita* (122.9t)
794.0 	 Ekkoencefalogram, unormalt
642.6 	 Eklampsi
642.7 	 Eklampsi ved tidligere diagnostisert

hypertensjon
873.6 	 Eksartikulasjon av tenner
380.2 	 Eksem i oregangen
692 	 Eksem (akutt) (kronisk), i.n.a.
692.9 	 Eksem, i.n.a.
692 	 Eksemer, andre
302.4 	 Ekshibisjonisme
295.2x Eksitasjon, kataton
426.7 	 Eksitasjon, unormal atrioventrikulær
298.0x Eksitasjonspsykose, reaktiv
698.4 	 Ekskoriasjon, nevrotisk
376.4 	 Eksostose av orbita
526.8 	 Eksostose i kjeven
380.8 	 Eksostose i øregangen
756.4 	 Eksostose, medfødt
669.6 	 Ekstraksjon av sete uten opplysning om

indikasjon
763.0 	 Ekstraksjon som påvirker foster

eller nyfødt
427.6 	 Ekstrasystoler
527.6 	 Ekstravasalcyste i spyttkjertel, mukos
V 43.7 Ekstremitet, erstattet pä annen mate enn

transplantat
755.4 	 Ekstremitet, i.n.a., manglende, medfødt
755.4 	 Ekstremitet, amputert, (medfødt)
736.9	 Ekstremitetsdeformitet, ervervet,

i.n.a.
729.5 	 Ekstremitetssmerte
729.8 	 Ekstremitetssymptomer, andre
753.5 	 Ekstrofi av urinblæren
753.5 	 Ekstroversjon av blære
511.8 	 Eksudasjon, andre spesifiserte former

unntatt den tuberkulose
362.8 	 Eksudater i retina
379.1 	 Ektasi, skleral
757.3 	 Ektodermal dysplasi
701.1 	 Elastosis perforans serpiginosa
701.8 	 Elastosis senilis
794.0 	 Elektroencefalogram [EEG], unormalt
794.3 	 Elektrokardiogram [EKG], unormalt
639.4 	 Elektrolyttforstyrrelser som folge av

tilstander som kan klassifiseres til
630-638

775.5 	 Elektrolyttforstyrrelser, andre forbi-
gaende neonatale

Elektrolyttlikevekt, manglende
Elektromyogram [EMG] x unormalt
Elektronystagmogram LENG], unormalt
Elektrookulogram [E0G], unormalt
Elektroretinogram [ERG], unormalt
Elephantiasis forårsaket av mastektomi
Elephantiasis (ikke-parasittær),

i.n.a.
125.1 	 Elephantiasis som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
125.0 	 Elephantiasis som skyldes Wuchereria

bancrofti
282.1 	 Elliptocytose (medfødt)
282.1 	 Elliptocytose, arvelig
622.6 	 Elongatio colli uteri
703 	 Elveblest
708.9	 Elveblest, i.n.a.
125.3 	 Elveblindhet
081.2 	 Elvefeber, japansk
520.4 	 Emaljehypoplasi, (neonatal) (postnatal)

(prenatal)
520.3 	 Emaljeopasiteter
520.2 	 Emaljeperler
444.1 	 Emboli av annen del av aorta
444.8 	 Emboli av annen spesifisert arterie
444.0 	 Emboli av aorta abdominalis
444.2 	 Emboli av arteriene til ekstremitetene
444.9	 Emboli av uspesifisert arterie
639.6 	 Emboli etter abort, ektopisk og

mol asvangerskap
433 	 Emboli i arteria basilaris, carotis og

vertebral is
557.0 	 Emboli i arteria mesenterica
444 	 Emboli i arteriene
639.6 	 Emboli i.n.a. etter abort, ektopisk og

mol asvangerskap
996.7 	 Emboli som folge av (tilstedeværelsen

av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

453.9 	 Emboli, annen, av uspesifisert
lokalisasjon

453.8 	 Emboli, annen, i andre spesifiserte
vener

453.2 	 Emboli, annen, i vena cava
453.3 	 Emboli, annen, i vena renalis
453 	 Emboli, annen, i venene
444.2 	 Emboli, perifer arteriell
673.3 	 Emboli, pyemisk og septisk som folge av

obstetrisk behandling
434.1 	 Embolia cerebri
410 	 Embolisme, koronar (arterie)
492 	 Emfysem
998.8 	 Emfysem (subkutant)(operativt) etter

operasjon
518.1 	 Emfysem, interstitielt
770.2 	 Emfysem, interstitielt og beslektede

tilstander hos foster og nyfødt
518.2 	 Emfysem, kompensatorisk
518.1 	 Emfysem, mediastinalt
492 	 Emfysem, unilateralt
958.7 	 Emfysem, subkutant, etter skade
506.4	 Emfysem, (diffust), forårsaket ved inn-

ånding av kjemisk røyk og damp
253.9 	 Empty sella syndrome
510 	 Empyem
510.9 	 Empyem (bryst) (lunge) (pleura)
473 	 Empyem i bihule, (kronisk)
383.0 	 Empyem i procesuss mastoideus
575.0 	 Empyem, galleblære, uten opplysning

om stein
461 	 Empyem, i bihulene, akutt
510.0 	 Empyem, med fistel
012.0 	 Empyem, tuberkuløst
510.9 	 Empyem, uten opplysning om fistel
323 	 Encefalitt
055.0t Encefalitt etter meslinger (323.6*)
323.5	 Encefalitt etter vaksinering
323.6* Encefalitt etter meslinger (055.0t)

276.9
794.1
794.1
794.1
794.1
457.0
457.1
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323.6* Encefalitt etter vannkopper (052t)
062.8t Encefalitt med Ilheusvirus (323.3*)
323.4* Encefalitt ved herpes simplex (054.3t)
323.4* Encefalitt ved kusma (072.2t)
323.4* Encefalitt ved meningokokkinfeksjon

(036.1t)
323.4* Encefalitt ved rubella (056.0t)
323.4* Encefalitt ved syfilis (094.8t)
323.4* Encefalitt ved syfilis, medfødt

(090.4t)
323.4* Encefalitt ved trypanosomiasis (086t)
323.4* Encefalitt ved tuberkulose

(013.8/013.9t)
323.4* Encefalitt ved virusinfeksjon, i.n.a.

(049.9t)
049.8t Encefalitt, akutt, nekrotiserende

(323.4*)
323.4* Encefalitt, annen infeksios
323.8 	 Encefalitt, annet
062.4t Encefalitt, australsk (323.3*)
062.5t Encefalitt, av type California (323.3*)
062.5t Encefalitt, av type La Crosse (323.3*)
323.1* Encefalitt, Dawsons
049.8t Encefalitt, epidemisk (323.4*)
323.9 	 Encefalitt, i.n.a.
062.0t Encefalitt, japansk (323.3*)
063.8t Encefalitt, Langat- (323.3*)
090.4t Encefalitt, medfødt, syfilitisk

(323.4*)
323.6* Encefalitt, postinfeksiøs
323.5 	 Encefalitt, postvaksinal
323.6* Encefalitt, postviral
063.8t Encefalitt, Powassan- (323.3*)
049.8t Encefalitt, Rio Bravo (323.4*)
063.0t Encefalitt, russisk vår-sommer [taiga]

(323.3*)
063.2t Encefalitt, sentraleuropeisk (323.3*)
062.3 	 Encefalitt, St. Louis- (323.3*)
094.8t Encefalittt, syfilitisk (323.4*)
323.7* Encefalitt, toksisk
049.9t Encefalitt, viral, i.n.a. (323.4*)
139.0 	 Encefalitt, viral, seinvirkninger
742.0 	 Encefalocele
742.0 	 Encefalocele, annen spesifisert lokali-

sasjon
742.0 	 Encefalocele, oksipitalt
742.0 	 Encefalocele, uspesifisert
323 	 Encefalomyelitt
056.0t Encefalomyelitt ved rubella (323.4*)
323 	 Encefalomyelitt, akutt disseminert
323.5 	 Encefalomyelitt, postvaksinal
487.8 	 Encefalopati forårsaket av influensa
348.3 	 Encefalopati, i.n.a.
331.5* Encefalopati, subakutt spongiform
046.1t Encefalopati, subakutt, spongioform

(331.5*)
049.8t Encephalitis lethargica (323.4*)
437.2 	 Encephalopathia hypertensiva
440 	 Endarteritis obliterans
447.6 	 Endarteritt, i.n.a.
440 	 Endarteritt, senil
421.0 	 Endocarditis lenta
616.0 	 Endocervicitt
616.0 	 Endocervicitt med eller uten opplysning

om enytroplaki eller ectropium
451 	 Endoflebitt
360.1 	 Endoftalmitt, annen
360.0 	 Endoftalmitt, purulent
424.9 	 Endokarditt (kronisk)
421.0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)

bakteriell
074.2t Lndokarditt forårsaket av Coxsackievirus

(421.1*)
421.0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)

infeksios, i.n.a.
421.0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)

malign
421.0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)

septisk

i arr
i hud
i ovarium
i peritoneum
i septum rectovaginale
i tarm
i tube
i uterus
i vagina

Endometriose, andre spesifiserte
lokalisasjoner

617.9 	 Endometriose, lokalisasjon, i.n.a.
615.9	 Endometritt
639.0 	 Endometritt etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
670 	 Endometritt i barselseng
098.1t Endometritt (akutt), gonokokk- (615*)
615.9* Endometritt, gonokokk (098.1t)
615.9 	 Endomyometritt
360.1 	 Endophthalmitis parasitica, i.n.a.
11 30 	 Enkelt-fødsel, frisk levendefødt
307.7	 Enkoprese
307.7 	 Enkoprese (kontinuerlig) (diskonti-

nuerlig) av ikke-organisk opprinnelse
787.6 	 Enkoprese, i.n.a.
376.5 	 Enophthalmus
005.2 	 Enteritis necroticans
008.6 	 Enteritt forårsaket av adenovirus
008.8 	 Enteritt forårsaket av annen organisme

ikke klassifisert annet sted
008.6 	 Enteritt forårsaket av enterovirus
008.6 	 Enteritt forårsaket av Norwalk agens
008.6 	 Enteritt forårsaket av rotavirus
008.6	 Enteritt forårsaket av spesifisert

virus
555.1 	 Enteritt i tykktarm
558 	 Enteritt når spesifisert som allergisk,

dietisk, ikke infeksios eller toksisk
samt uspesifisert i land hvor til-
standene kan antas å være av ikke
infeksios opprinnelse

557.0 	 Enteritt, akutt ischemisk
009.1 	 Enteritt, antatt infeksiøs
008.5	 Enteritt, bakteriell, i.n.a.
009.0 	 Enteritt, infeksios
555.9 	 Enteritt, i.n.a.
009.1 	 Enteritt, i.n.a., hemoragisk
557.1 	 Enteritt, kronisk ischemisk
555 	 Enteritt, regional
555.0 	 Enteritt, regional i duodenum
555.1 	 Enteritt, regional i endetarm
555.0 	 Enteritt, regional i ileum
555.0 	 Enteritt, regional i jejunum
555.1 	 Enteritt, regional i tykktarm
555.9 	 Enteritt, regional, i.n.a.

421. 0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)
ulceros

421.0 	 Endokarditt (akutt) (kronisk) (subakutt)
vegetativ

421.9 	 Endokarditt, akutt eller subakutt
421 	 Endokarditt, akutt og subakutt
421.0 	 Endokarditt, akutt og subakutt

bakteriell
421.1* Endokarditt, akutt og subakutt infeksios

ved sykdommer klassifisert annet sted
421.9 	 Endokarditt, akutt, i.n.a.
391.1 	 Endokarditt, akutt reumatisk
424.9 	 Endokarditt, atypisk verukkos

[Libman-Sacks]* (710.0t)
Endokarditt, candida- (112.8t)
Endokarditt, coxsackievirus- (074.2t)
Endokarditt, gonokokk- (098.8t)
Endokarditt, gonokokk- (421.1*)
Endokarditt, meningokokk- (036.4t)
Endokarditt, monilia (112.8t)
Endokarditt, reumatisk (kronisk)
Endokarditt, syfilitisk (424*)
Endokarditt, tyfoid (002.0t)
Endokarditt, uspesifisert klaffefeil
Endometriuse
Endometriose
Endometri ose
Endometri ose
Endometriose
Endometriose
Endometriose
Endometri ose
Endometri ose
Endometriose

421.1*
421.1*
421.1*
098.8t
421.1*
421.1*
397.9
093.21.

421.1*
424.9
617
617.6
617.6
617.1
617.3
617.4
617.5
617.2
617.0
617.4
617.8
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009.0 	 Enteritt, septisk
014 	 Enteritt, tuberkulos
555.0 	 Enteritt, tynntarm
555.2 	 Enteritt, tynn- og tykktarm
008.8 	 Enteritt, viral, i.n.a.
558 	 Enterkolitt når spesifisert som aller-

gisk, dietisk, ikke infeksios eller
toksisk samt uspesifisert i land hvor
tilstandene kan antas å være av ikke
infeksios opprinnelse

127.4 	 Enterobiasis
553.9 	 Enterocele
618.6 	 Enterocele, vaginalt, medfødt eller

ervervet
557.9 	 Enterokolitt ischemisk, i.n.a.
557.0 	 Enterokolitt, akutt hemoragisk
557.0 	 Enterokolitt, akutt ischemisk
557.0 	 Enterokolitt, fulminant
557.1 	 Enterokolitt, kronisk ischemisk
777.5 	 Enterokolitt, nekrotiserende, hos foster

eller nyfødt
008.3	 Enterokolitt, pseudomembranos, forårsaket

av Clostridium difficile
557.0 	 Enteropati, terminal hemoragisk
564.1 	 Enterospasme
560.9	 Enterostenose
569.6 	 Enterostomisvikt
726.3	 Entesopati i albuen
726.7 	 Entesopati i ankel og fotrot
726.5 	 Entesopati i hoften
726.4 	 Entesopati i håndledd og händrot
726.6 	 Entesopati i kneet
726.9 	 Entesopati, i.n.a.
720.1 	 Entesopati, spinal
726.8 	 Entesopatier, andre perifere
726 	 Entesopatier, perifere, og lignende

syndromer
374.0 	 Entropium
743.6 	 Entropium, medfodt
871.3 	 Enukleasjon av øyet, traumatisk
307.6 	 Enurese
307.6	 Enurese (primær) (sekundær) av ikke-

organisk opprinnelse
788.3 	 Enuresis, i.n.a.
282.2 	 Enzymmangelanemi, medikamentindusert
288.3 	 Eosinofili
288.3 	 Eosinofili, allergisk
288.3 	 Eosinofili, arvelig
288.3 	 Eosinofili, i.n.a.
518.3 	 Eosinofili, pulmonal
518.3 	 Eosinofili, tropisk
191.9 	 Ependymom med uspesifisert lokalisasjon

i hjernen
709.0 	 Ephelides
726.3 	 Epicondylitis medialis
757.3 	 Epidermolysis bullosa
604 	 Epididymitt
604.0 	 Epididymitt med abscess
604.9 	 Epididymitt uten opplysning om abscess
604.0 	 Epididymo-orkitt med abscess
604.9 	 Epididymo-orkitt uten opplysning om

abscess
375.2 	 Epifora
732.2 	 Epifysiolyse av øvre femorale epifyse,

ikke skadevoldt
732.9 	 Epifysitt, ikke spesifisert om juvenil

eller ikke og av lokalisasjon, i.n.a.
732.6 	 Epifysitt, spesifisert som juvenil av

annen lokalisasjon eller lokalisasjon,
i.n.a.

090.0 	 Epifysitt, (medfødt), syfilitisk,
tidlig

464.3 	 Epiglottitt, akutt
345 	 Epilepsi
345.1 	 Epilepsi, generalisert med kramper
345.0	 Epilepsi, generalisert uten kramper
345.9 	 Epilepsi, i.n.a.
345.4 	 Epilepsi, partiell (fokal) med nedsatt

bevissthet

345.5	 Epilepsi, partiell (fokal) uten opp-
lysning om nedsatt bevissthet

345.5 	 Epilepsi, partiell (fokal), i.n.a.
333.2 	 Epilepsi, progressiv myoklonisk
345.7	 Epilepsia, partialis continua

(Kojevnikov)
345.8 	 Epilepsier, andre
759.5 	 Epiloia
553.9 	 Epiplocele
095t 	 Episkleritt, syfilitisk (379.0)
379.0 	 Episkleritt, syfilitisk* (095t)
017.3t Episkleritt, tuberkuløs (379.0*)
379.0 	 Episkleritt, i.n.a.
295.4x Episode, akutt schizofren
752.6 	 Epispadi
784.7 	 Epistaxis
752.1 	 Epoophoroncyste, medfødt
736.7 	 Equinovarus, ervervet
607.3 	 Ereksjon, smertefull
779.3 	 Ernæring, langsom, hos nyfødt
779.3 	 Ernæringsproblemer hos den nyfødte
760.4 	 Ernæringssykdommer hos moren som på-

virker foster og nyfødt
521.3 	 Erosio dentium
532 	 Erosio (acuta) duodeni
531 	 Erosio (acuta) ventriculi
447.2 	 Erosjon på arterie
520.7 	 Eruptiopati
035 	 Erysipelas
380.1 	 Erysipelas* (035t) i det ytre øret
027.1 	 Enysipeloid forårsaket av Erysipelothrix

rhusiopathiae [E. insidiosa]
027.1 	 Erysipelothrixinfeksjon
026.1 	 Erytem, epidemisk artrittisk
695.4 	 Enytematodes (diskoid)
695 	 Erytemer
695.9 	 Erytemer, i.n.a.
017.1 	 Erythema induratum
057.0 	 Erythema infectiosum [den femte

sykdommen]
695.8 	 Erythema intertriginosa
695.1 	 Erythema iris
695.1 	 Erythema multiforme
695.2 	 Erythema nodosum
017.1 	 Erythema nodosum med hypersensivitets-

reaksjon på tuberkulose
0 17.1 	 Erythema nodosum tuberculosum
692.7 	 Erythema solare
695.0 	 Erythema toxicum
039.0	 Erythrasma
773.2 	 Erythroblastosis (foetalis), i.n.a.
695.9 	 Enythroderma (sekundær)
207.0 	 Erytremi, akutt
207.1 	 Erytremi, kronisk
773.1 	 Erytroblastose (fotal) forårsaket av

ABO-antistoffer, ABO-isoimmunisering,
ABO-uforlikeliyhet mor/foster

773.0 	 Erytroblastose (fotal) forårsaket av Rh-
antistoffer, Rh-isoimmunisering, Rh-
uforlikelighet mor/foster

443.8 	 Erytrocyanose
289.6 	 Erytrocytose, familiær
207.0 	 Erytroleukemi, akutt
443.8 	 Erytromelalgi
622.0 	 Erytroplaki på livmorhalsen
528.7 	 Enytroplaki, munnslimhinne/tunge
690 	 Erytroskvamose dermatoser
378.4 	 Esofori
378.0 	 Esotropi (alternerende) (monokulær)

unntatt intermitterende
378.2 	 Esotropi, (alternerende) (monokulær)

intermitterende
085.5 	 Espundia
099.1 	 Esthiomene
270.8 	 Etanolaminuri
471.1 	 Etmoiditt
940.2 	 Etsing, alkalisk, av cornea og

conjunctiva
940.0 	 Etsskade av øyelokk og det periokulære

området



V 58.4 Etterbehandling etter operasjon, annen
V 56.8 Etterbehandling med annen form for

dialyse
V 56.0 Etterbehandling med extrakorporal

dialyse
V 54.0 Etterbehandling med fjernelse av inn-

vendig fikseringsutstyr
V 54.0 Etterbehandling med fjernelse av plater
V 5b 	 Etterbehandling med intermitterende

dialyse
V 51 	 Etterbehandling som krever plastisk

kirurgi
V 58.8 Etterbehandling, annen
V 58 	 Etterbehandling, annen og uspesifisert
V 58.5 Etterbehandling, ortodontisk
V 54 	 Etterbehandling, ortopedisk, annen
V 54.8 Etterbehandling, ortopedisk, annet
V 58.0 Etterbehandling, radiologisk
V 54.9 Etterbehandling, ortopedisk,

uspesifisert
V 58.9 Etterbehandling, uspesifisert
V 55.4 Ettersyn av andre kunstige åpninger

(stoma) til fordøyelseskanalen
V 55.6 Ettersyn av andre kunstige åpninger

(stoma) til urinveiene
V 55.5 Ettersyn av cystostomi
V 55.1 Ettersyn av gastrostomi
V 55.2 Ettersyn av ileostomi
V 55.3 Ettersyn av kolostowi
V 55.7 Ettersyn av kunstig vagina
V 55 	 Ettersyn av kunstige apninger
V 58.3 Ettersyn av suturer
V 55.0 Ettersyn av trakeostomi
V 55.8 Ettersyn, av kunstige åpninger, andre

spesifiserte
V 55.9 Ettersyn, av kunstige åpninger, uspe-

sifisert
V 67 	 Etterundersøkelser etter behandling
V 67.3 Etterundersøkelser etter behandling for

mentale forstyrrelser
V 67.5 Etterundersøkelser etter behandling,

annen
V 67.6 Etterundersøkelser etter behandling,

kombinert
V 67.9 Etterundersøkelser etter behandling,

uspesifisert
V 67.4 Etterundersøkelser etter bruddbehand-

ling
V 67.2 Etterundersøkelser etter kjemoterapi
V 67.0 Etterundersøkelser etter operasjon
V 67.3 Etterundersøkelser etter psykoterapi
V 67.1 Etterundersøkelser etter stråleterapi
V 71 	 Evaluering av suspekte tilstander
756.6 	 Eventrasjon av diafragma
622.0 	 Eversio cervicis uteri
599.5 	 Eversio mucosae urethrae
375.5 	 Eversjon av tårepunktet
307.43 Evne til a være vaken eller vakne,

forbigående forstyrret
307.44 Evne til 6 være vaken eller våkne,

vedvarende forstyrret
057.8 	 Exanthema subitum
378.4 	 Exofori
756.7 	 Exomphalos
376.2* Exophthalmus, endokrin
376.3 	 Exophthalmus, ikke-endokrin
376.2* Exophthalmus, tyreotoksisk (242.t)
378.1 	 Exotropi (alternerende) (monokulær)

unntatt intermitterende
378.2	 Exotropi, (alternerende) (monokulær)

intermitterende
788.8 	 Extravasatio urinae

37
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F
767.5	 Facialis parese hos foster og nyfødt
351.0 	 Facialisparese
785.4 	 Fagedena
316 	 Faktorer forbundet med sykdom klassifi-

sert annet sted, psykiske
301.0 	 Fanatisk personlipet
792.1 	 Farge, unormal, pa avføringen
368.5 	 Fargeblindhet
462 	 Faryngitt (akutt), i.n.a.
462 	 Faryngitt, akutt
074.8 	 Faryngitt, akutt lymfonodulær
472.1 	 Faryngitt, atrofisk
462 	 Faryngitt, bakteriell, akutt
034.0 	 Faryngitt, forårsaket av streptokokker
472.1 	 Faryngitt, hypertrofisk
472 	 Faryngitt, kronisk
472.1 	 Faryngitt, kronisk
462 	 Faryngitt, viral, akutt
077.2t Faryngokonjunktivitt, viral (372.0*)
728.7 	 Fasciitis nodularis
728.7 	 Fasciitis plantaris (traumatica)
728.7 	 Fasciitt eosinofil
728.7 	 Fasciitt, diffus
729.4 	 Fasciitt, i.n.a.
781.0	 Fascikulasjon
121.3	 Fascioliasis
121.4 	 Fasciolopsiasis
282.2 	 Favisme
110.9 	 Favus, i.n.a.
780.6 	 Feber av ukjent årsak
672 	 Feber av ukjent årsak i barselseng
670 	 Feber i barselseng
066.1 	 Feber overfort ved flått
780.3 	 Feberkramper
065.3 	 Feber, annen hemoragisk, overfort ved

artropoder
066.3 	 Feber, annen, overfort ved mygg
082.1 	 Feber, boutonos
077.2t Feber, faryngokonjunktival (372.0*)
372.0 	 Feber*, faryngokonjunktival (077.2t)
065.9 	 Feber, hemoragisk overfort ved

artropoder, i.n.a.
065.0 	 Feber, hemoragisk sentralasiatisk
078.7 	 Feber, hemoragisk, argentinsk
078.7 	 Feber, hemoragisk, boliviansk
078.6t Feber, hemoragisk, epidemisk (581.8*)
078.7 	 Feber, hemoragisk, juninvirus
078.6t Feber, hemoragisk, koreansk (581.8*)
078.7 	 Feber, hemoragisk, machupovirus
078.6t Feber, hemoragisk, med renalt syndrom

(581.8*)
065 	 Feber, hemoragisk, overfort ved

artropoder
065.8 	 Feber, hemoragisk, overfort ved

artropoder, annet
065.4 	 Feber, hemoragisk, overfort ved mygg
078.6t Feber, hemoragisk, russisk (581.8*)
390

	

	 Feber, reumatisk uten opplysning om
hjertesykdom

391 	 Feber, reumatisk, med hjertesykdom
026.1 	 Feber, streptobasillær
062.5t Feber, Tahyna (323.3*)
002.0 	 Feber, tyfoid
320.7* Feber, tyfoid (002.0t)
659.2

	

	 Feber, uspesifisert hos moren under
fodselen

465.8 	 Febris catharrhalis
060 	 Febris flava
060.0 	 Febris flava, den sylvatiske form
060.1 	 Febris flava, den urbane form
060.9 	 Febris flava, i.n.a.
087 	 Febris recurrens
390 	 Febris rheumatica (activa) (acuta)
135 	 Febris uveoparotidis
278 	 Fedme og annen overernæring
278.8 	 Fedme og annen overernæring, annet
745.8 	 Feil ved hjertets ledningssystem, andre

arvelige eller medfødte

Feil ved hjertets ledningssystem,
andre medfødte

Feil ved hjertets muskel, andre arvelige
eller medfødte

Feil ved hjertets muskel, andre
medfødte

Feil ved hjertets skillevegger, andre
arvelige eller medfødte

Feil ved hjertets skillevegger, andre
medfødte

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 5.A.

263.0 	 Feilernæring av 2. grad i henhold til
Gomez klassifikasjon [vekt for alderen
fra 60 til mindre enn 75 prosent av
standard] Undervekt 2-3 5.A.

262 	 Feilernæring av 3. grad i henhold til
Gomez klassifikasjon [vekt for alderen
mindre enn 60 prosent av standard]

764 	 Feilernæring av foster
764.2 	 Feilernæring av fosteret uten opplysning

om light-for-dates
263.1 	 Feilernæring av lett grad
263.0 	 Feilernæring av moderat grad
263.9 	 Feilernæring (kalori), i.n.a.
648.9 	 Feilernæring (tilstandene i 260-269)

som kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

262 	 Feilernæring, annen alvorlig protein-
kalori-

263 	 Feilernæring, annen og uspesifisert
protein-kalori-

263.8 	 Feilernæring, annen protein-kalori-
263.9	 Feilernæring, i.n.a.
652.6 	 Feilpresentasjon av ett eller flere

fostre ved flerfødsler
652 	 Feilpresentasjon av foster
652.8 	 Feilpresentasjon av foster, annet
652.9 	 Feilpresentasjon av foster, i.n.a.
763.1 	 Feilpresentasjon, annen, under fødsel og

forlosning som påvirker foster eller
nyfødt

652 	 Feilstilling av foster
761.7 	 Feilstilling av fosteret for fodselen,

som påvirker foster og nyfødt
652.8 	 Feilstilling av foster, annet
652.9 	 Feilstilling av foster, i.n.a.
621.6 	 Feilstilling av livmoren
750.4 	 Feilstilling av oesophagus, medfødt
996.0 	 Feilstilling, som folge av kardial

"pacemaker" (elektrode), koronar
"bypass" operasjon, hjerteklaffprotese

652.1 	 Feilstillinger, sete- og andre med
vellykket vending

560.3 	 Fekalstein
543 	 Fekalstein i blindtarm
777.1 	 Fekalstein, medfødt
257.8 	 Feminisering, testikulær
758.6 	 Feminisering, XY, testikulær
426.1 	 Fenomen Wenkebachs
379.4 	 Fenomen, Argyll Robertsons (syfilitisk)*

atypisk (ikke-syfilitisk)
379.4 	 Fenomen, Argyll Robertsons (syfilitisk)*

(094.8t)
443.0 	 Fenomen, Raynauds (sekundært)
270.1 	 Fenylketonuri
315.4 	 Ferdigheter, forsinket motoriske
302.81 Fetisjisme
792.1 	 Fett i avføringen
429.1 	 Fettdegenerasjon av hjerte eller

myokard
958.1	 Fettemboli
673.8 	 Fettemboli, obstetrisk
571.8 	 Fettlever uten opplysning om alkohol
571.0 	 Fettlever, alkoholisk
611.3 	 Fettnekrose i mamma

745.9

745.8

745.9

745.8

745.9

263.1
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577.8
567.8
278.1
286.6
666.3
600
610.2
610.2
610.2
610.2
610.2
610.2
610.2
611.8
425.3
218
214
600
728.7
523.8
728.7

729.0
218
362.2
159.1
171.9

607.8
621.8*

621.8
610.3
519.3
577.8
654.8
608.8

996.7

277.0
425.0
528.8

726.2
729.0
372.1

125.5
125
125.6
125.9
125.1
706.1
605
736.2
715.0
307.9
755.0
755.0
755.1
755.4
651.2
495.8
676.1
619.2
753.8
753.8
543
750.2
528.9

383.1
565.1
527.4
447.2

Fettnekrose i pankreas
Fettnekrose i peritoneum
Fettputer
Fibrinolyse, hemoragisk, ervervet
Fibrinolyse, postpartum
Fibroadenom i prostata
Fibroadenomatose i mamma

i mamma, cystisk
i mamma, diffus
i mamma, i.n.a.
i mamma, kronisk
i mamma, periodisk
i mamma, segmental

Fibroadenomatosis mammae operata
Fibroelastose, endokardial
Fibroid (i livmoren)
Fibrolipom, alle lokalisasjoner
Fibrom i prostata
Fibromatoser, andre
Fibromatose, gingival
Fibromatosis pseudosarcomatosa

(proliferativa) (subcutanea)
Fibromyalgi
Fibromyoma uteri
Fibroplasia retrolentalis
Fibrosarkom i milten
Fibrosarkom med uspesifisert lokali-

sasjon
Fibrose av corpus cavernosum eller penis
Fibrose av uterus ved schistosomiasis

(120t)
Fibrose av uterus, i.n.a.
Fibrose i mamma
Fibrose i mediastinum
Fibrose i pankreas
Fibrose i perineum i svangerskapet
Fibrose i vesicula seminalis, funiculus,

testis, scrotum, tunica vaginalis eller
vas deferens

Fibrose som folge av (tilstedeværelsen
av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

Fibrose, cystisk
Fibrose, endomyokardial
Fibrose, i munnen inkludert tungen,

submukos
Fibrositis humeroscapularis
Fibrositt
Filariainfeksjon i konjunktiva*

(125t)
Filariasis ozzardi
Filariose
Filariose, annen, spesifisert
Filariose, i.n.a.
Filariose, malayisk
Filipenser
Fimose
Fingerdeformitet (ervervet), i.n.a.
Fingerleddsartrose
Fingersuging
Fingre og tær, overtallige
Fingre, overtallige
Fingre, sammenvokste
Fingre/tær, manglende, i.n.a., medfødt
Firlingsvangerskap
Fiskemelarbeiderlunger
Fissur på brystvorten
Fistel fra livmor til bukvegg
Fistel fra urinveier til tarm, medfødt
Fistel fra urinveier, i.n.a., medfødt
Fistel i blindtarm
Fistel i leppen, medfødt
Fistel i munnhulens blote vev, (eks. oro-

antral)
Fistel i procesuss mastoideus
Fistel i rectum
Fistel i spyttkjertel
Fistel på arterie

752.3 	 Fistel til urinvei/tarmkanal, fra liv-
mor, medfødt

750.3 	 Fistel, bronko-osofageal, med/uten
atresi

619.0 	 Fistel, cervikovesikal
447.0 	 Fistel, ervervet arteriovenos
537.4 	 Fistel, gastrojejunokolisk
537.4 	 Fistel, gastrokolisk
593.8 	 Fistel, intestinoureteral
619.1 	 Fistel, intestinouterin
619.1	 Fistel, intestinovaginal
596.1 	 Fistel, intestinovesikal
575.5 	 Fistel, kolecystoduodenal
473.0 	 Fistel, oro-antral
998.6 	 Fistel, persisterende, postoperativ
685 	 Fistel, pilonidal
417.0 	 Fistel, pulmonal arteriovenos
619.1 	 Fistel, rektovaginal
752.4 	 Fistel, rektovaginal, medfødt
685 	 Fistel, sakral
473.9 	 Fistel, sino-nasal
519 	 Fistel, trakeo-osofageal, etter trake-

°stool
750.3
	

Fistel, trakeo-osofageal, medfødt
619.0
	

Fistel, ureterovagi nal
599.1
	

Fistel, uretrorektal
599.1
	

Fistel, uretroperineal
619.0
	

Fistel, uretrovaginal
619.0
	

Fistel, uteroureteral
619.0
	

Fistel, uterovesikal
619.2
	

Fistel, vaginoperineal
619.0
	

Fistel, vesikovaginal
750.3
	

Fistel, osofago-trakeal, medfødt
744.4
	

Fistle, (gjelle-)
619
	

Fistler som innbefatter de kvinnelige
kjønnsorganer

619.8
	

Fistler, annet
619.2
	

Fistler, genitokutane hos kvinnen
619.9
	

Fistler, i.n.a.
619.1
	

Fistler, intestinogenitale, hos kvinnen
619.0
	

Fistler, urogenitale, hos kvinnen
537.4
	

Fistula gastrointestinalis
057.8
	

Fjerde sykdommen
084.2
	

Fjerdedagsfeber
Ni 58.3 Fjernelse av suturer
523.8
	

Flabby ridge i det periodontale vevet
007.9
	

Flagellatdiaré
690
	

Flass
132.2
	

Flatlus
787.3
	

Flatulens
454.9
	

Flebektasi på underekstremitetene,
enhver del, eller av uspesifisert
lokalisasjon

747.6 	 Flebektasi, kongenital
451 	 Flebitt
997.2 	 Flebitt av enhver lokalisasjon under

eller etter operasjon
999.2 	 Flebitt etter infusjon, perfusjon

eller transfusjon
325 	 Flebitt i hjernens venose sinus
572.1 	 Flebitt i vena porta
671.5	 Flebitt, annen, i svangerskap og barsel-

seng
325 	 Flebitt, embolisk i de kavernøse, late-

rale eller intrakranielle eller uspesi-
fisert intrakranielle venøse sinus

671.9 	 Flebitt, i.n.a., i svangerskap og
barselseng

325 	 Flebitt, septisk eller purulent i de
kavernøse, laterale eller
intrakranielle eller uspesifisert
intrakranielle venøse sinus

451 	 Flebitt, suppurativ
459.8 	 Flebosklerose
451 	 Flebotrombose
566 	 Flegmone i anus
478.7 	 Flegmone i larynx
528.3 	 Flegmone i munnhulens bløtvev

Fibroadenomatose
Fibroadenomatose
Fibroadenomatose
Fibroadenomatose
Fibroadenomatose
Fibroadenomatose
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376.0 	 Flegmone i orbita
566 	 Flegmone i rectum
681.0 	 Flegmone på fingrene
681 	 Flegmone pa fingrene og tærne
681.1 	 Flegmone på tærne
682.0 	 Flegmone, annen, i ansiktet, som om-

fatter haken, kinnet, pannen, nesen,
submandibularregionen, tinningregionen

682.8

	

	 Flegmone, annen, på annen spesifisert
lokalisasjon

682.7	 Flegmone, annen, på foten (unntatt
tærne)

682.1	 Flegmone, annen, på halsen
682.4	 Flegmone, annen, på hånden (unntatt

fingrene), som omfatter håndryggen,
håndflaten, håndleddet

682.3 	 Flegmone, annen, på over- og underarmen,
som omfatter armen [alle deler unntatt
handen], aksillen, skulderen

682.5 	 Flegmone, annen, på setet
682.2 	 Flegmone, annen, på truncus, som om-

fatter bukveggen, ryggen Lalle deler
unntatt setet], brystet, brystveggen,
lyskene, perineum, navlen

682.6 	 Flegmone, annen, på underekstremiteten
(unntatt foten), som omfatter ankelen,
kneet, låret, hoften

682 	 Flegmone, annet sted på kroppen
682.9 	 Flegmone, i.n.a.
681.9	 Flegmone, i.n.a.
682 	 Flegmone (diffus) (med lymfangitt),

unntatt på fingrene eller terne
793.1	 Flekk på lungen
520.3 	 Flekker på tennene av annen etiologi

enn flurose
701.3 	 Flekker, atrofiske i huden
362.8 	 Flekker, bomullslignende i retina
366.3 	 Flekker, glaukomatose (subkapsulære)
082.0 	 Flekkfeber
082.0 	 Flekkfeber av type Rocky Mountain
080 	 Flekktyfus overfort ved lus
081 	 Flekktyfus, annen
081.9	 Flekktyfus, annen, i.n.a.
081.9 	 Flekktyfus, i.n.a.
368.4 	 Flekk, forstørret blind
757.3 	 Flekk, mongolsk blå
V 27.7 Flerfødsler, andre, alle dødfødte
V 27.5 Flerfødsler, andre, alle levendefødte
V 27.6 Flerfødsler, andre, noen levendefødte
651 	 Flersvangerskap
761.5 	 Flersvangerskap som påvirker foster og

nyfødt
651.8 	 Flersvangerskap, annet
651.9 	 Flersvangerskap, i.n.a.
368.1 	 Flimmerskotom
623.5 	 Fluor vaginalis
131.0 	 Fluor (vaginalis) forårsaket av Tricho-

monas (vaginalis)
Fluorose, dental

281.2 	 Folat- eller folsyremangelanemi, i.n.a.
371.3 	 Fold i Descemets membran
748.2 	 Fold i larynx
362.5 	 Folder i macula
297.3 	 Folie a deux
704.8 	 Folliculitis abscedens et suffodiens
704.0 	 Folliculitis decalvans
704.8 	 Folliculitis pustularis
701.8	 Folliculitis ulerythematosa reticulata
704.8 	 Folliculitis,
620.0	 Follikelcyste i ovariet
281.2 	 Folsyremangelanemi
794.3 	 Fonokardiogram, unormalt
745.5 	 Foramen ovale, åpentstående eller

persisterende
782.8 	 Forandring av huden
385.2	 Forandringer av ørebeinene,

andre ervervede
374.5 	 Forandringer av øyelokkene og deres

omgivelser, degenerative
374.9 	 Forandringer av øyelokkene og deres

omgivelser, degenerative, i.n.a.
371.3 	 Forandringer i hornhinnens membraner
371.4 	 Forandringer i hornhinnen, degenerative
364.5	 Forandringer, degenerative av iris

(pigmentelle)
354.5 	 Forandringer, degenerative av margo

pupillaris
372.5 	 Forandringer, degenerative i

konjunktiva
364.5 	 Forandringer, degenerative i regnbue-

hinnen og strålelegemet
363.4 	 Forandringer, degenerative i årehinnen
793.2 	 Forandringer, mediastinale
723.7 	 Forbening av ligamentum longitudinale

posterior i cervikalregionen
724.8 	 Forbening av ligamentum longitudinale

posterior, i.n.a.
728.1 	 Forbening i muskel
745.8 	 Forbindelse, unormal atrioventrikulær
949 	 Forbrenning, uspesifisert
371.0 	 Fordunkling i hornhinnen
750.2 	 Fordycetilstand
751.8 	Fordøyelsesorganer, ektopiske, i.n.a.
751.8 	Fordøyelsesorganer, manglende (helt

eller delvis), i.n.a.
V 47.3 Fordøyelsesproblemer, andre
777 	Fordøyelsessykdommer hos foster og

nyfødt
777.8 	 Fordøyelsessykdommer hos foster og

nyfødt, annet
777.9 	 Fordøyelsessykdommer hos foster og

nyfødt, i.n.a.
991.3 	 Forfrysning av andre og uspesifiserte

lokalisasjoner
991. 0 	Forfrysning av ansiktet
991.2 	 Forfrysning av fot
991.1 	 Forfrysning av hånd
965.4 	 Forgiftning av acetanilid
971.0 	 Forgiftning av acetylkolin
965.1 	 Forgiftning av acetylsalisylsyre

[aspirin]
963.2 	 Forgiftning av acidifiserende midler
971.2 	 Forgiftning av adrenalin
976.2 	 Forgiftning av adstringerende midler,

lokale
963.3 	 Forgiftning av alkaliserende midler
966.4	 Forgiftning av amantadin
969.7 	 Forgiftning av amfetamin
960.8 	 Forgiftning av aminoglykosider
969.0 	 Forgiftning av amitriptylin
971.1 	 Forgiftning av ammoniumforbindelser,

kvartære
970. 0 	Forgiftning av analeptika
965 	 Forgiftning av analgetika
965.8	 Forgiftning av analgetika, antipyretika

og antireumatika, annet

520.3
994.6 Flpyke

	

066.1 	 Flattfeber av type American mountain
	066.1	 Flåttfeber av type Kemerovo
	082.1	 Flåttfeber av type Middelhav
	066.1	 Flåttfeber av type Quaranfil

	

066.1 	 Flåttfeber av type Colorado

	

082.2 	 Flåttfeber, nordasiatisk

	

989.5 	 Flåttlammelse
300.20 Fobi, i.n.a.
300.23 Fobi, sosial
300.29 Fobier, enkle

	646.0	 Foetus papyraceus

	

755.2 	 Fokomeli av arm
	755.3	 Fokomeli av underekstremitet
	755.4	 Fokomeli, i.n.a.

	

281.2 	 Folat- eller folsyremangelanemi pga.
feilernæring

	

281.2	 Folat- eller folsyremangelanemi pga.
medikamenter
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965.9 	 Forgiftning av analgetika, antipyretika

og antireumatika, i.n.a
965.4 	 Forgiftning av analgetika, aromatiske,

ikke klassifisert annet sted
965.7 	 Forgiftning av analgetika, ikke-

narkotiske, andre
973.3	 Forgiftning av andre avføringsmidler
977.8 	 Forgiftning av andre midler og prepara-

ter ikke klassifisert annet sted
968

	

	 Forgiftning av andre midler som hemmer
sentralnervesystemet

968.9 	 Forgiftning av andre og uspesifiserte
lokalanestetika

962.1 	 Forgiftning av androgener og steroider,
anabole

977 	 Forgiftning av andre og uspesifiserte
preparater

968.4 	 Forgiftning av anestetika, generelle,
andre og uspesifiserte

968.3 	 Forgiftning av anestetika, intravenøse
968.6 	 Forgiftning av anestetika, perifere

nerve- og pleksusblokkerende
973.0 	 Forgiftning av antacida og midler som

motvirker ventrikkelsekresjonen
975.7 	 Forgiftning av antastmatica
961.6 	 Forgiftning av anthelmintika
963.0 	 Forgiftning av antiallergika
960 	 Forgiftning av antibiotika
960.6 	 Forgiftning av antibiotika,

antimykobakterielle
960.7 	 Forgiftning av antibiotika,

antineoplastiske
960.9 	 Forgiftning av antibiotika, annet og

i.n.a.
969.0 	 Forgiftning av antidepressiva
973.5 	 Forgiftning av antidiarroika
977.2 	 Forgiftning av antidoter og kelat-

dannende stoffer ikke klassifisert
annet sted

966 	 Forgiftning av antiepileptika og
anti-Parkinson midler

966.3 	 Forgiftning av antiepileptika, andre
og uspesifiserte

972.6 	 Forgiftning av antihypertensiva, andre
976.5 	 Forgiftning av antiinfektiva og andre

oyemidler
961 	 Forgiftning av antiinfektiva, andre
961.9 	 Forgiftning av antiinfektiva, andre og

uspesifiserte
961.1 	 Forgiftning av antiinfektiva, arsen-

holdige
976.0 	 Forgiftning av antiinfektiva, lokale
961.2 	 Forgiftning av antiinfektiva, tung-

metallholdige
964.5 	 Forgiftning av antikoagulant-

antagonister og andre koagulantia
964.2 	 Forgiftning av antikoagulantia
972.2 	 Forgiftning av antilipemiske og antiar-

teriosklerotiske midler
961.8 	 Forgiftning av antimykobakterielle

midler, andre
960.1 	 Forgiftning av antimykotika
963.1 	 Forgiftning av antineoplastiske og

immunosuppressive midler
966.4 	 Forgiftning av anti-Parkinson midler
965 	 Forgiftning av antipyretika
965 	 Forgiftning av antireumatika
965.6 	 Forgiftning av antireumatika [anti-

flogistika]
962.8 	 Forgiftning av antithyreoideapreparater
975.4 	 Forgiftning av antitussiva
972.7	 Forgiftning av antivarikose midler

innbefattet skleroserende midler
961.7 	 Forgiftning av antivirale midler
967.0 	 Forgiftning av aprobarbital
969.5 	 Forgiftning av ataraxika, andre
969.4	 Forgiftning av ataraxika, benzodiazepin-

baserte

971.1 	 Forgiftning av atropin
973.2 	 Forgiftning av avføringsmidler,

blotgjorende
973.1 	 Forgiftning av avføringsmidler,

intestinalt irriterende
967.0 	 Forgiftning av barbital
967.0 	 Forgiftning av barbiturater
964.7 	 Forgiftning av blod, naturlig, og blod-

produkter
976.3 	 Forgiftning av blotgjorende og hud-

beskyttende midler
973.6 	 Forgiftning av brekkmidler
967.3 	 Forgiftning av bromider
968.5 	 Forgiftning av bupivakain
965.0 	 Forgiftning av buprenorfin
969.6 	 Forgiftning av cannabis (derivater)
960.5 	 Forgiftning av cefalosporingruppen
972.5 	 Forgiftning av cyclandelat
976.2	 Forgiftning av detergentia
977.8 	 Forgiftning av diagnostiske midler og

utstyr
969.4 	 Forgiftning av diazepam
977.0	 Forgiftning av diettmidler
963.0 	 Forgiftning av difenhydramin
972.1 	 Forgiftning av digitalis glykosider
974.4 	 Forgiftning av diuretika, andre
975.5 	 Forgiftning av ekspektorantia
963.0 	 Forgiftning av emetika, andre
963.4 	 Forgiftning av enzymer ikke klassifisert

annet sted
960.3 	 Forgiftning av erytromycin og andre
968.2	 Forgiftning av eter
966.2 	 Forgiftning av etosuksimid
977.4 	 Forgiftning av farmasøytiske vehikler
965.4 	 Forgiftning av fenacetin [acetofene-

tidin]
964.2 	 Forgiftning av fenindion
967.0 	 Forgiftning av fenobarbital
966.1 	 Forgiftning av fenytoin
969.1 	 Forgiftning av flufenazin
969.4 	 Forgiftning av flunitrazepam
973.4 	 Forgiftning av fordoyelsesmidler
975.6 	 Forgiftning av forkjolelsesmidler
964.6 	 Forgiftning av gammaglobulin
972.3 	 Forgiftning av ganglieblokkerende

midler
968.2 	 Forgiftning av gasser, anestetiske,

andre
967.5 	 Forgiftning av glutetimidgruppen
972.6 	 Forgiftning av guanetidin
965.6 	 Forgiftning av gullsalter
969.6 	 Forgiftning av hallusinogener
968.2 	 Forgiftning av halogenerte hydrokarboner

unntatt halotan
969.2 	 Forgiftning av haloperidol
968.1 	 Forgiftning av halotan
965.0 	 Forgiftning av heroin [diacetylmorfin]
967.0 	 Forgiftning av hexobarbital
972.1 	 Forgiftning av hjerteglykosider og

midler med liknende virkning
971.1 	 Forgiftning av homatropin
962 	 Forgiftning av hormoner og hormon-

liknende preparater
962.9	 Forgiftning av hormoner, andre og

uspesifiserte
976.3 	 Forgiftning av hudbeskyttende midler
976.3 	 Forgiftning av hudmidler (blotgjørende)
966.1 	 Forgiftning av hydantoinderivater
969.5 	 Forgiftning av hydroksyzin
967 	 Forgiftning av hypnotika
962.5 	 Forgiftning av hypofysebaklapphormoner
962.4 	 Forgiftning av hypofyseforlapphormoner
976.4 	 Forgiftning av hårbehandlingsmidler
976.5 	 Forgiftning av idoxuridin
969.0 	 Forgiftning av imipramin
965.6 	 Forgiftning av indometacin
962.3 	 Forgiftning av insulin og andre anti-

diabetika



964.0 	 Forgiftning av jern og jernforbindelser
972.8 	 Forgiftning av kapillær-aktive midler
976.4 	 Forgiftning av keratolytika, kerato-

plastika og andre hårbehandlingsmidler
968.3 	 Forgiftning av ketamin
972.0 	 Forgiftning av kinidin
961.3 	 Forgiftning av kinolin og hydroksi-

kinolinderivater
967.1 	 Forgiftning av kloralhydrat
960.2 	 Forgiftning av kloramfenikol
960.2	 Forgiftning av kloramfenikolgruppen
969.4 	 Forgiftning av klordiazepoxyd
969.1 	 Forgiftning av klorpromazin
976.1 	 Forgiftning av kloestillende midler
965.0 	 Forgiftning av kodein [metylmorfin]
969.7 	 Forgiftning av koffein
968.5 	 Forgiftning av kokain
974.7 	 Forgiftning av kolchicin
977.8 	 Forgiftning av kontrastmidler for

røntgenundersøkelse
972.4 	 Forgiftning av koronare vasodilaterende

midler
962.0 	 Forgiftning av kortikosteroider
974.2 	 Forgiftning av kullsyreanhydrase-

hemmere
974.0 	 Forgiftning av kvikksolvdiuretika
964.1 	 Forgiftning av lever og leverekstrakter
966.4 	 Forgiftning av levodopa
968.5 	 Forgiftning av lignokain
977.1	 Forgiftning av lipotrope midler
968.5 	 Forgiftning av lokalanestetika
976.0 	 Forgiftning av lokale antiinfektiva og

antiinflammatoriske midler
969.6 	 Forgiftning av lysergsyrederi vater

[LSD]
968.2 	 Forgiftning av lystgass
961.4 	 Forgiftning av malariamidler og andre

midler mot protozoer i blodet
969.6 	 Forgiftning av marihuana (derivater)
969.4 	 Forgiftning av medazepam
968.5	 Forgiftning av mepivakain
969.5 	 Forgiftning av meprobamat
969.6 	 Forgiftning av meskalin
965.0 	 Forgiftning av metadon
967.4 	 Forgiftning av metakvalonprodukter
968.3 	 Forgiftning av metoheksital [meto-

hexiton]
969.2 	 Forgiftning av metylperon
974.5 	 Forgiftning av midler for ernærings-,

elektrolytt- og væskebalansen
974.7 	 Forgiftning av midler for urinsyrestoff-

skiftet
974 	 Forgiftning av midler for væske-,

mineral- og urinsyrestoffskiftet
975.8 	 Forgiftning av midler for åndedretts-

organene, andre og uspesifiserte
977.3 	 Forgiftning av midler mot alkoholisme
977.9 	 Forgiftning av midler og preparater,

uspesifiserte
964 	 Forgiftning av midler som primært virker

på blodets komponenter
964.8 	 Forgiftning av midler som primært virker

på blodets komponenter, annet
964.9 	 For9iftning av midler som primært virker

pa blodets komponenter, i.n.a.
971 	 Forgiftning av midler som primært virker

på det autonome nervesystem
971.9 	 Forgiftning av midler som primært virker

på det autonome nervesystem, i.n.a.
973 	 Forgiftning av midler som primært virker

på fordøyelsesorganene
973.8 	 Forgiftning av midler som primært virker

pa fordøyelsesorganene, annet
973.9 	 Forgiftning av midler som primært virker

på fordøyelsesorganene, i.n.a.
972 	 Forpiftning av midler som primært virker

pa hjerte-karsystemet
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972.9

976

976.8

976.9

975.3

975

972.0
974.6

969.0

965.0
968.0

970.1
965.0
969.3

969.2

969.1

972.2
969.4
971.2
970.1
965.0
965.0
962.2

966.0
975.0
972.5
965.4

967.2
971.1

971.0

962.6

960.0
965.8
965.0
971.0
972.0
964.4

963

963.8

963.9

968.5
969.1
969.1
961.5
969.6
969.6
969
969.8
969.9
969.7
974.1
965.5

Forgiftning av midler som primært virker
på hjerte-karsystemet, annet og uspesi-
fisert

Forgiftning av midler som primært virker
på hud og slimhinner samt øye-, øre-
nese-hals- og tannmidler

ForOftning av midler som primært virker
pa hud og slimhinner samt øye-, ore-
nese-hals- og tannmidler, annet

Forgiftning av midler som primært virker
på hud og slimhinner samt øye-, ore-
nese-hals- og tannmidler, i.n.a.

Forgiftning av midler som virker på
muskler, andre og uspesifiserte

Forgiftning av midler som primært virker
på skjelettmuskelsystemet og ånde
drettsorganene

Forgiftning av midler ved arytmier
Forgiftning av mineralsalter, andre,

ikke klassifisert annet sted
Forgiftning av monoamino-oxidase

hemme re
Forgiftning av morfin
Forgiftning av muskelavslappende midler,

sentraltvirkende
Forgiftning av naloxon
Forgiftning av narkotika
Forgiftning av nevroleptika, andre og

"major tranquillizers"
Forgiftning av nevroleptika,

butyrophenon-baserte
Forgiftning av nevroleptika,

fenotiazin-baserte
Forgiftning av nikotinsyrederivater
Forgiftning av nitrazepam
Forgiftning av noradrenalin
Forgiftning av opiatantagonister
Forgiftning av opiater
Forgiftning av opium (alkaloider)
Forgiftning av ovarialhormoner og

substitutter, syntetiske
Forgiftning av oxazolidinderivater
Forgiftning av oxytociner
Forgiftning av papaverin
Forgiftning av paracetamol [acetami-

nofen]
Forgiftning av paraldehyd
Forgiftning av parasympatolytika

[antikolinergika]
Forgiftning av parasympatomimetika

[kolinergika]
Forgiftning av parathyreoideahormon og

-derivater
Forgiftning av penicilliner
Forgiftning av pentazocin
Forgiftning av petidin [meperidin]
Forgiftning av pilokarpin
Forgiftning av practolol
Forgiftning av preparater som påvirker

fibrinolysen
Forgiftning av primært systemaktive

midler
Forgiftning av primært systemaktive

midler, annet
Forgiftning av primært systemaktive

midler, i.n.a.
Forgiftning av prokain
Forgiftning av proklorperazin
Forgiftning av promazin
Forgiftning av protozomidler, andre
Forgiftning av psilocin
Forgiftning av psilocybin
Forgiftning av psykofarmaka
Forgiftning av psykofarmaka, andre
Forgiftning av psykofarmaka, i.n.a.
Forgiftning av psykostimulantia
Forgiftning av purinderivat diuretika
Forgiftning av pyrazolderivater
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972.6 	 Forgiftning av rauwolfia alkaloider
972.6 	 Forgiftning av reserpin
965.1 	 Forgiftning av salisylater
965.1 	 Forgiftning av salisylsyresalter
974.3 	 Forgiftning av saluretika
967 	 Forgiftning av sedativa
967.8 	 Forgiftning av sedativa og hypnotika,

annet
967.9 	 Forgiftning av sedativa og hypnotika,

i.n.a.
967.6 	 Forgiftning av sedativa, blandede, ikke

klassifisert annet sted
970 	 Forgiftning av sentralstimulerende

midler, andre
970.8 	 Forgiftning av sentralstimulerende

midler, annet
970.9 	 Forgiftning av sentralstimulerende

midler, i.n.a.
968.0 	 Forgiftning av sentraltvirkende muskel-

avslappende midler
971.1 	 Forgiftning av skopolamin
967.9 	 Forgiftning av sovemedisin, i.n.a.
971.1 	 Forgiftning av spasmolytika
975.1 	 Forgiftning av spasmolytika for glatt

muskulatur
975.2 	 Forgiftning av spasmolytika for tverr-

stripet muskulatur
976.8 	 Forgiftning av spermicider
968.7 	 Forgiftning av spinalanestetika
966.2 	 Forgiftning av suksimider
961.0 	 Forgiftning av sulfonamider
971.3 	 Forgiftning av sympatolytika [antia-

drenergika]
971.2 	 Forgiftning av sympatomimetika

[adrenergika]
976.7 	 Forgiftning av tannmidler, lokale
960.4 	 Forgiftning av tetracyklingruppen
968.5 	 Forgiftning av tetrakain
962.7 	 Forgiftning av thyreoideahormoner og

-derivater
960.2 	 Forgiftning av tiamfenikol
968.3 	 Forgiftning av tiobarbiturater
978 	 Forgiftning av vaksiner, bakterielle
972.5 	 Forgiftning av vasodilaterende midler,

andre
964.3 	 Forgiftning av vitamin K [phyto-

menadion]
963.5 	 Forgiftning av vitaminer ikke

klassifisert annet sted
964.2 	 Forgiftning av warfarin
976.6 	 Forgiftning av øre-nese-halsmidler,

andre
976.5 	 Forgiftning av gyemidler, andre
978.6 	 Forgiftning ved kikhostevaksine

innbefattet kombinasjonsvaksiner med
kikhostekomponent

969.7 	 Forgiftning ved kombinasjonspreparater
med virus, rickettsia og bakterielle
vaksiner unntatt de tilsatt kikhoste-
vaksine

978.9 	 Forgiftning ved kombinasjonsvaksiner,
bakterielle, unntatt de tilsatt kik-
hostevaksine

978.0 	 Forgiftning ved vaksinasjon, BCG
978.5 	 Forgiftning ved vaksinasjon, difteri
979.2 	 Forgiftning ved vaksinasjon, flekktyfus
979.3 	 Forgiftning ved vaksinasjon, gulfeber
979.1 	 Forgiftning ved vaksinasjon, hundegal-

skap
978.2 	 Forgiftning ved vaksinasjon, kolera
979.0 	 Forgiftning ved vaksinasjon, kopper
979.4 	 Forgiftning ved vaksinasjon, meslinger
978.3 	 Forgiftning ved vaksinasjon, pest
979.5 	 Forgiftning ved vaksinasjon, polio
978.4 	 Forgiftning ved vaksinasjon, stivkrampe
978.1 	 Forgiftning ved vaksinasjon, tyfoid og

paratyfoid
979 	 Forgiftning ved vaksiner og biologiske

substanser, andre

979.9

978.8

979.6

790.0

790.0
790.0

605
605
255.4
519.1
348.8
518.8
728.1
727.8
728.1
709.3
996.8
460
755.4

622.6
669.5

669.5

669.7

763.3

V 27

662.3

V 27.9
V 68.1
V 68.1
750.6

996.0

307.50

840.9
845.0
840.0

841
841.9

841.9
845
845.2

845.3

845.0

845.0

847.0
847.0

847.0

848.3
845.0

845.1
845.1

847.4

Forgiftning ved vaksiner og biologiske
substanser, andre og uspesifiserte

Forgiftninger ved vaksiner, bakterielle,
andre og uspesifiserte

Forgiftning ved virus- og rickettsia-
vaksiner, andre og uspesifiserte

Forhold, unormale ved erytrocyttenes
volum, i.n.a.

Forhold, unormale ved erytrocyttene
Forhold, unormale ved erytrocyttenes

morfologi, i.n.a.
Forhudsanomalier
Forhud, trang
Forkalkning i binyrebarken
Forkalkning i bronkier
Forkalkning i hjernen
Forkalkning i lungen
Forkalkning i muskel
Forkalkning i sene, i.n.a.
Forkalkning, massiv (paraplegisk)
Forkalkning, subkutan
Forkastelse av transplantat
Forkjølelse
Forkortningsdeformitet av ekstremitet,

i.n.a.
Forlengelse av livmorhals, hypertrofisk
Forløsning med tang eller sug uten

opplysning om indikasjon
Forløsning med vakuumekstraktor uten

opplysning om indikasjon
Forløsning ved keisersnitt uten opp-

lysning om indikasjon
Forløsning ved vakuumekstraktor som på-

virker foster eller nyfødt
Forløsning, resultat av (brukes i for-

bindelse med registrering i morens
journal)

Forløsning, sein, av annen tvilling,
trilling, osv.

Forløsning, uspesifisert
Fornyelse av rekvisisjon
Fornyelse av resept
Forskyvning av cardia gjennom osofagealt

hiatus
Forskyvning av kardial "pacemaker"

(elektrode), koronar "bypass" operasjon,
hjerteklaffprotese

Forspisning av ikke-organisk opp-
rinnelse

Forstrekning, skulder, i.n.a.
Forstrekning av achillessenen
Forstrekning av akromioklavikular

(leddet) (ligamentet)
Forstrekning av albueleddet
Forstrekning av albueleddet og under-

armen, i.n.a.
Forstrekning av albue, i.n.a.
Forstrekning av ankel og fot
Forstrekning av ankel og fot, med av-

rivning av bøyesene
Forstrekning av ankel og fot, med av-

rivning av strekksene
Forstrekning av ankelens deltoid

(ligament)
Forstrekning av ankelens interne

kollateral (ligament)
Forstrekning av atlantoaksial (leddene)
Forstrekning av atlantooccipital

(leddene)
Forstrekning av cervikaldelen av

ligamentum longitudinale anterius
Forstrekning av costa
Forstrekning av distale tibiofibular

(ligament)
Forstrekning av fot
Forstrekning av fotens interfalangeal

(ledd)
Forstrekning av halebeinet
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843 	 Forstrekning av hofte
843.9 	 Forstrekning av hofte, i.n.a.
843.9 	 Forstrekning av hofte og lår, i.n.a.
841.2 	 Forstrekning av humeroradialis (leddet)
841.3 	 Forstrekning av humeroulnaris (leddet)
842 	 Forstrekning av handledd og hånd
842.0 	 Forstrekning av handledd, karpal

(ledd)
Forstrekning av håndledd, radiokarpal

(ledd) (ligament)
Forstrekning av hand, interfalangeal

(ledd)
Forstrekning av hand, karpometakarpal

(ledd)
Forstrekning av hand, mediokarpal

(ledd)
Forstrekning av hand, metakarpo-

falangeal (ledd)
Forstrekning av håndledd og hand, med

avrivning av boyesene
Forstrekning av håndledd og hand, med

avrivning av strekksene
Forstrekning av ifraspinatus (muskelen)

(senen)
Forstrekning av ileosakrale

(ligamenter)
Forstrekning av iliofemoral

(ligamentet)
Forstrekning av ischiokapsular

(ligamentet)
Forstrekning av kalkaneofibular

(ligamentet)
848.1 	 Forstrekning av kjeven
844 	 Forstrekning av kneet
844.9 	 Forstrekning av kneet og leggen, i.n.a.
844.9 	 Forstrekning av kne, i.n.a.
848.3 	 Forstrekning av kondrokostal (ledd)

uten opplysning om skade pa
brystbeinet

848.4 	 Forstrekning av kondrosternal (ledd)
840.2 	 Forstrekning av korakohumeral

(ligamentet)
840.1 	 Forstrekning av korakoklavikular (liga-

mentet)
847.3 	 Forstrekning av korsbeinet
844.2 	 Forvridning av korsbandene/ligamenta

cruciata genus
846 	 Forstrekning av korsryggregionen
846.9 	 Forstrekning av korsryggregionen, i.n.a
848.2 	 Forstrekning av krikoarytenoid (leddet)

(ligamentet)
848.2

	

	 Forstrekning av krikothyreoid (leddet)
(ligamentet)

844 	 Forstrekning av leggen
844.9 	 Forstrekning av legg, i.n.a.
844.0 	 Forstrekning av ligamentum collaterale

fibul are
Forstrekning av ligamentum collaterale

radiale
Forstrekning av ligamentum collaterale

tibiale
Forstrekning av ligamentum collaterale

ul nare
847.2 	 Forstrekning av lumbaldelen av ryggen
846.0 	 Forstrekning av lumbosakral (leddet)

(ligamentet)
843 	 Forstrekning av lar
843.9 	 Forstrekning av lår, i.n.a.
845.1 	 Forstrekning av metatarsofalangeal

(ledd)
847.0 	 Forstrekning av nakken
840 	 Forstrekning av overarmen
848.4 	 Forstrekning av processus xiphoideus
844.3 	 Forstrekning av proksimale tibiofibular

(ledd) (ligament)
840.4 	 Forstrekning av rotator mansjetten

("cuff") (kapselen)

847 	 Forstrekning av ryggen, annen og uspesi-
fisert del

847.9 	 Forstrekning av ryggen, annen og uspe-
sifisert del, i.n.a.

847.3 	 Forstrekning av sakrococcygeal
(ligamentene)

846.2 	 Forstrekning av sakrospinal
(ligamentet)

846.3 	 Forstrekning av sakrotuberal
(ligamentet)

840 	 Forstrekning av skulderen
840.9 	 Forstrekning av skulderen og overarmen,

i.n.a.
848.4 	 Forstrekning av sternoklavikular

(ligamentet)
840.5 	 Forstrekning av subscapularis

(muskelen) i skulderen
840.6 	 Forstrekning av supraspinatus (muskelen)

(senen)
348.5 	 Forstrekning av vmphysis pubis
845.1 	 Forstrekning av tarsometatarsal (ledd)

(ligamenter)
848.1 	 Forstrekning av temporomandibulær

(leddet) (ligamentet)
848.2 	 Forstrekning av thyreoidbrusken
847.1 	 Forstrekning av torakaldelen av ryggen
841 	 Forstrekning av underarmen
848.8 	 Forstrekning i andre spesifiserte loka-

lisasjoner
848.5 	 Forstrekning i bekkenet
848.0 	 Forstrekning i brusken i neseseptum
848.2 	 Forstrekning i skjoldbruskkjertel-

regionen
848.4 	 Forstrekning i sternum
848 	 Forstrekning, annen og uspesifisert
841.8 	 Forstrekning, annet, av albueleddet og

underarmen
843.8 	 Forstrekning, annet, av hofte og lår
844.8 	 Forstrekning, annet, av kneet og leggen
846.8 	 Forstrekning, annet, av korsrygg-

regionen
840.8 	 Forstrekning, annet, av skulderen og

overarmen
848.9 	 Forstrekning, lokalisasjon, i.n.a.
840.9 	 Forstrekning, skulder, i.n.a.
845.0 	 Forstuvning av achillessenen
840.0 	 Forstuvning av akromioklavikular

(leddet) (ligamentet)
841.9 	 Forstuvning av albue, i.n.a.
841 	 Forstuvning av albueleddet
841.9 	 Forstuvning av albueleddet og under-

armen, i.n.a.
845 	 Forstuvning av ankel og fot
845.2 	 Forstuvning av ankel og fot, med av-

rivning av bøyesene
845.3 	 Forstuvning av ankel og fot, med av-

rivning av strekksene
845.0 	 Forstuvning av ankelens deltoid

(ligament)
845.0 	 Forstuvning av ankelens interne

kollateral (ligament)
847.0 	 Forstuvning av atlantoaksial (leddene)
847.0 	 Forstuvning av atlantooccipital

(leddene)
847.0 	 Forstuvning av cervikaldelen av

ligamentum longitudinale anterius
848.3 	 Forstuvning av costa
845.0 	 Forstuvning av distale tibiofibular

(ligament)
845.1 	 Forstuvning av fot
845.1 	 Forstuvning av fotens interfalangeal

(ledd)
847.4 	 Forstuvning av halebeinet
843 	 Forstuvning av hofte
843.9 	 Forstuvning av hofte, i.n.a.
843.9 	 Forstuvning av hofte og lår, i.n.a.
841.2 	 Forstuvning av humeroradialis (leddet)
841.3 	 Forstuvning av humeroulnaris (leddet)

842.0

842.1

842.1

842.1

842.1

842.2

842.3

840.3

846.1

843.0

843.1

845.0

841.0

844.1

841.1
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842.1 	 Forstuvning av hand, interfalangeal

(ledd)
842.1 	 Forstuvning av hand, karpometakarpal

(ledd)
842.1 	 Forstuvning av hand, mediokarpal

(ledd)
842.1 	 Forstuvning av hand, metakarpofalan-

geal (ledd)
842.0 	 Forstuvning av händledd, karpal

(ledd)
842.0

	

	 Forstuvning av håndledd, radiokarpal
(ledd) (ligament)

842 	 Forstuvning av håndledd og hand
842.2 	 Forstuvning av håndledd og hand, med

avrivning av bøyesene
842.3 	 Forstuvning av håndledd og hand, med

avrivning av strekksene
840.3 	 Forstuvning av ifraspinatus (muskelen)
846.1 	 Forstuvning av ileosakrale

(ligamenter)
843.0 	 Forstuvning av iliofemoral (ligamentet)
843.1 	 Forstuvning av ischiokapsular

(ligamentet)
845.0

	

	 Forstuvning av kalkaneofibular
(ligamentet)

848.1 	 Forstuvning av kjeven
844.9 	 Forstuvning av kne, i.n.a.
844 	 Forstuvning av kneet
844.9 	 Forstuvning av kneet og leggen, i.n.a.
848.3 	 Forstuvning av kondrokostal (ledd)

uten opplysning om skade på
brystbeinet

848.4 	 Forstuvning av kondrosternal (ledd)
840.2 	 Forstuvning av korakohumeral

(ligamentet)
840.1 	 Forstuvning av korakoklavikular (liga-

mentet)
847.3	 Forstuvning av korsbeinet
844.2	 Forstuvning av korsbandene/ligamenta

cruciata genus
846 	 Forstuvning av korsryggregionen
846.9 	 Forstuvning av korsryggregionen, i.n.a.
848.2 	 Forstuvning av krikoarytenoid (leddet)

(ligamentet)
848.2

	

	 Forstuvning av krikothyreoid (leddet)
(ligamentet)

844.9 	 Forstuvning av legg, i.n.a.
844 	 Forstuvniny av leggen
844.0 	 Forstuvning av ligamentum collaterale

fibul are
841.0 	 Forstuvning av ligamentum collaterale

radiale
844.1 	 Forstuvning av ligamentum collaterale

tibiale
841.1 	 Forstuvning av ligamentum collaterale

ul nare
847.2 	 Forstuvning av lumbaldelen av ryggen
846.0 	 Forstuvning av lumbosakral (leddet)

(ligamentet)
843 	 Forstuvning av lår
843.9 	 Forstuvning av lår, i.n.a.
845.1 	 Forstuvning av metatarsofalangeal

(ledd)
847.0 	 Forstuvning av nakken
840 	 Forstuvning av overarmen
848.4 	 Forstuvning av processus xiphoideus
844.3 	 Forstuvning av proksimale tibiofibular

(ledd) (ligament)
840.4	 Forstuvning av rotator mansjetten

("cuff") (kapselen)
847 	 Forstuvning av ryggen, annen og uspesi-

fisert del
847.9 	 Forstuvning av ryggen, annen og uspesi-

fisert del, i.n.a.
847.3 	 Forstuvning av sakrococcygeal

(ligamentene)
846.2	 Forstuvning av sakrospinal (ligamentet)

846.3 	 Forstuvning av sakrotuberal
(ligamentet)

840 	 Forstuvning av skulderen
840.9 	 Forstuvning av skulderen og overarmen,

i.n.a.
Forstuvning av sternoklavikular

(ligamentet)
Forstuvning av subscapularis (muskelen)
i skulderen

Forstuvning av supraspinatus (muskelen)
(senen)

Forstuvning av vmphysis pubis
Forstuvning av tarsometatarsal (ledd)

(ligamenter)
Forstuvning av temporomandibulær

(leddet) (ligamentet)
Forstuvning av thyreoidbrusken
Forstuvning av torakaldelen av ryggen
Forstuvning av underarmen
Forstuvning i andre spesifiserte loka-

lisasjoner
Forstuvning i bekkenet
Forstuvning i brusken i neseseptum
Forstuvning i skjoldbruskkjertel-

regionen
Forstuvning i sternum
Forstuvning, annen og uspesifisert
Forstuvning, annet, av albueleddet og

underarmen
Forstuvning, annet, av hofte og lår
Forstuvning, annet, av kneet og leggen
Forstuvning, annet, av korsryggregi onen
Forstuvning, annet, av skulderen og

overarmen
Forstuvning, lokalisasjon, i.n.a.
Forstuvning, skulder, i.n.a.
Forstyrrelse av atferd og følelsesliv
Forstyrrelse av corpus pineale funk-

sjonen
Forstyrrelse av fordøyelse
Forstyrrelse av hemostasen
Forstyrrelse i labyrintfunksjonen
Forstyrrelse i lipoidstoffskiftet,

i.n.a.
Forstyrrelse, annen, av symbolfunk-

sjoner
Forstyrrelse, depressiv, i.n.a.
Forstyrrelse, endokrin, i.n.a.
Forstyrrelse, funksjonell gastro-

intestinal
Forstyrrelse, hormonell, i.n.a.
Forstyrrelse, overveiende emosjonell
Forstyrrelse, overveiende psykomotorisk
Forstyrrelser av aminosyremetabolismen

når beskrevet som forbigående
378.8 	 Forstyrrelser av binokulære eve-

bevegelser, andre
378 	 Forstyrrelser av de binokulære

øyebevegelser, andre
378.9 	 Forstyrrelser av de binokulære (aye-

bevegelser, i.n.a.
781.1 	 Forstyrrelser av lukt og smak
379.4 	 Forstyrrelser av pupillefunksjonen
530.5	 Forstyrrelser av spiserørets funksjon
246.0 	 Forstyrrelser av tyreokalsitonin-

sekresjonen
270 	 Forstyrrelser i aminosyrestoffskiftet
270.0 	 Forstyrrelser i aminosyretransporten
270.8 	 Forstyrrelser i aminosyretransporten,

annet
270.9 	 Forstyrrelser i aminosyretransporten,

i.n.a.
277.4 	 Forstyrrelser i bilirubinutskillelsen
277.4 	 Forstyrrelser i bilirubinutskillelsen,

uspesifisert
676.3 	 Forstyrrelser i brystet, andre og

uspesifiserte

848.4

840.5

840.6

848.5
845.1

848.1

848.2
847.1
841
848.8

848.5
848.0
848.2

848.4
848
841.8

843.8
844.8
846.9
840.8

848.9
840.9
312.3
259.8

536.9
286.9
386.5
272.9

784.6

311
259.9
536.9

259.9
308.0
308.2
775.8
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251.9 	 Forstyrrelser i bukspyttkjertelens
interne sekresjon, i.n.a.

256 	 Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon
256.8 	 Forstyrrelser i eggestokkens funksjon,

annet
256.9 	 Forstyrrelser i eggestokkens funksjon,

i.n.a.
276.9 	 Forstyrrelser i elektrolytt og væske,

ikke klassifisert annet sted
275.3 	 Forstyrrelser i fosforstoffskiftet
270.5 	 Forstyrrelser i histidin stoffskiftet
275.0 	 Forstyrrelser i jernstoffskiftet
275.4 	 Forstyrrelser i kalkstoffskiftet
271 	 Forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet
271.9 	 Forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet,

i.n.a.
271 	 Forstyrrelser i karbohydrattransporten
271.8 	 Forstyrrelser i karbohydrattransporten,

annet
271.9 	 Forstyrrelser i karbohydrattransporten,

i.n.a.
,275.1 	 Forstyrrelser i kopperstoffskiftet
272 	 Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
275.2 	 Forstyrrelser i magnesiumstoffskiftet
275 	 Forstyrrelser i mineralstoffskiftet
275.8 	 Forstyrrelser i mineralstoffskiftet,

annet
Forstyrrelser i mineralstoffskiftet,

i.n.a.
Forstyrrelser i plasmaprotein-

stoffskiftet
Forstyrrelser i plasmaproteinstoff-

skiftet, annet
Forstyrrelser i plasmaproteinstoff-

skiftet, i.n.a.
Forstyrrelser i porfyrinstoffskiftet
Forstyrrelser i purin og pyrimidin

stoffskiftet, andre
suksinsyre, arginin og ammonium

270.2 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av de
aromatiske aminosyrer, uspesifisert

270.3 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av for-
grenede aminosyrer, annet, spesifisert

270.3 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av for-
grenede aminosyrer, uspesifisert

270.7 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av glysin,
treonin, serin, glutamin og lysin

270.4 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av
metionin, homocystin og cystationin

270.6 	 Forstyrrelser i stoffskiftet av
ornitin, citrullin, argino-

270.4	 Forstyrrelser i stoffskiftet av
svovelholdige aminosyrer

307.47 Forstyrrelser i søvnfaser eller
oppvakning, andre

520.8 	 Forstyrrelser i tannutviklingen, andre
520 	 Forstyrrelser i tennenes utvikling og

frembrudd
520.9 	 Forstyrrelser i tennenes utvikling og

frembrudd, i.n.a.
257 	 Forstyrrelser i testiklenes funksjon
257.8 	 Forstyrrelser i testiklenes funksjon,

annet
257.9 	 Forstyrrelser i testiklenes funksjon,

i.n.a.
276 	 Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og

syre-base likevekten
588.0 	 Forstyrrelser med tubulært fosfattap
368.3 	 Forstyrrelser ved binokulært syn, andre
309.2 	 Forstyrrelser, andre emosjonelle
775.8 	 Forstyrrelser, andre forbigående

neonatale endokrine og metabolske
388.4 	 Forstyrrelser, andre av hørselen
676 	 Forstyrrelser, andre, i brystet, i

forbindelse med fødsel og diegivning
272.8 	 Forstyrrelser, andre, i lipoidstoff-

skiftet

270.2

251

270.7

277

277.8

277.9

778.4

251.8

311

309.4

775

775.9

288.1

313

313.8

313.9

648.4

306.9

306.2

306.9

302
313.0

313.1

313.3

313.2

358.2
474.1
240.9
529.8
375.0
567.8
100.8
782.8
308.1
298.2x
290.11

293.0
293.0
293.1
845.0
840.0

841
841.9

841.9
845
845.2

845.3

Forstyrrelser, andre, i stoffskiftet av
de aromatiske aminosyrer

Forstyrrelser, andre i bukspytt-
kjertelens interne sekresjon

Forstyrrelser, andre i stoffskiftet av
rettkjedede aminosyrer

Forstyrrelser, andre og uspesifiserte i
stoffskiftet

Forstyrrelser, andre og uspesifiserte i
stoffskiftet, annet

Forstyrrelser, andre og uspesifiserte i
stoffskiftet, i.n.a.

Forstyrrelser, andre, av temperatur-
reguleringen hos den nyfødte

Forstyrrelser, andre, i bukspytt-
kjertelens interne sekresjon, annet

Forstyrrelser, depressive, ikke klassi-
fisert annet sted

Forstyrrelser, emosjonelle og atferds-
messige, samtidig

Forstyrrelser, endokrine og metabolske,
spesifikke for foster og nyfødt

Forstyrrelser, endokrine og metabolske,
i.n.a.

Forstyrrelser, funksjonelle, i de
neutrofile granulocytter

Forstyrrelser, følelsesmessige,
spesifikke for barn og ungdom

Forstyrrelser, følelsesmessige, spesi-
fikke for barn og ungdom, annet eller
blandet

Forstyrrelser, følelsesmessige, spesi-
fikke for barn og ungdom, i.n.a.

Forstyrrelser, mentale som kompliserer
svangerskap, fødsel og barselseng

Forstyrrelser, psykofysiologiske,
i.n.a.

Forstyrrelser, psykogent betinget,
kardiovaskulære

Forstyrrelser, psykosomatiske, uten
vevsskade

Forstyrrelser, seksuelle
Forstyrrelser, spesifikke for barn

og ungdom, med angst og fryktsomhet
Forstyrrelser, spesifikke for barn og

ungdom, med fortvilelse og ulykkelighet
Forstyrrelser, spesifikke for barn og

ungdom, med kontaktvansker
Forstyrrelser, spesifikke for barn og

ungdom, med overfølsomhet, blyghet og
tilbaketrukkenhet

Forstyrrelser, toksiske nevromuskulære
Forstørrelse av mandler
Forstørrelse av skjoldbruskkjertelen
Forstørrelse av tungen
Forstørrelse av tårekjertelen, kronisk
Forsåpning, mesenterial
Fort Bragg feber
Fortykkelse av huden
Forvirring
Forvirringspsykose, reaktiv
Forvirringstilstand ved presenil

demens
Forvirringstilstand, akutt
Forvirringstilstand, epileptisk
Forvirringstilstand, subakutt
Forvridning av achillessenen
Forvridning av akromioklavikular

(leddet) (ligamentet)
Forvridning av albueleddet
Forvridning av albueleddet og under-

armen, i.n.a.
Forvridning av albue, i.n.a.
Forvridning av ankel og fot
Forvridning av ankel og fot, med av-

rivning av bøyesene
Forvridning av ankel og fot, med av-

rivning av strekksene

275.9

273

273.8

273.9

277.1
277.2
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840.4

847

847.9

847.3

845.1

847.0
840
848.4
844.3

846.2
846.3

848.4

840.5

840.6

840
840.9

848.5
845.1

848.5
848.0
848.2

848.4
840.1

848 	 annen og uspesifisert
841.8 	 annet, av albueleddet og

Forvridning,
Forvridning,

848.2
847.1
841
848.8

848.1

843.8
844.8
846.8
840.8

848.9
840.9
653.7
653.6

653.7
653.7
653.7
653.7
766.1

768.2

653.5

768.0

768.1

766.2

632

Forvridning av metatarsofalangeal
(ledd)

Forvridning av nakken
Forvridning av overarm
Forvridning av processus xiphoideus
Forvridning av proksimale tibiofibular

(ledd) (ligament)
Forvridning av rotator

("cuff") (kapselen)
Forvridning av ryggen,

fisert del
Forvridning av ryggen,

sifisert del, i.n.a.
Forvridning av sakrococcygeal

(ligamentene)
Forvridning av sakrospinal (ligamentet)
Forvridning av sakrotuberal

(ligamentet)
Forvridning av skulderen
Forvridning av skulderen og over-

armen, i.n.a.
Forvridning av sternoklavikular

(ligamentet)
Forvridning av
i skulderen

Forvridning av
(senen)

Forvridning av
Forvridning av

(ligamenter)
Forvridning av temporomandibulær

(leddet) (ligamentet)
Forvridning av thyreoidbrusken
Forvridning av torakaldelen av
Forvridning av underarmen
Forvridning i andre spesifiserte loka-

lisasjoner
Forvridning i
Forvridning i
Forvridning i

regionen
Forvridning
Forvridning

mentet)

underarmen
Forvridning,
Forvridning,
Forvridning,
Forvridning,

overarmen
Forvridning, lokalisasjon, i.n.a.
Forvridning, skulder, i.n.a.
Foster med ascites
Foster med hydrocefalus

mekanisk misforhold
Foster med hydrops
Foster med myelomeningocele
Foster med sakralt teratom
Foster med svulst
Foster som er heavy-for-dates

svangerskapets lengde
Foster som ikke er heavy-for-dates

med svangerskapslengde på 294 dager
eller mer 1 42 uker eller mer]

Foster, uvanlig stort som forårsaker
misforhold mellom foster og bekken

Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi for
fodselens begynnelse eller uspesifisert

Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi
under fodselen

Fosterdød, tidlig med retensjon av det
(lode foster

Fosterlyd, abnorm, diagnostisert for
fodselens begynnelse hos levendefødt
barn

i sternum
korakoklavikular (liga-

annet, av hofte og lår
annet, av kneet og leggen
annet, av korsryggregionen
annet, av skulderen og

bekkenet
brusken i neseseptum
skjoldbruskkjertel-

vmphysis pubis
tarsometatarsal (ledd)

subscapularis (muskelen)

supraspinatus (muskelen)

mansjetten

annen og uspesi-

annen og uspe-

som forårsaker

uansett

ryggen

845.0

845.0

847.0
847.0

847.0

848.3
845.0

845.1
845.1

847.4
843
843.9
843.9
841.2
841.3
842.1

842.1

842.1

842.1

842
842.2

842.3

842.0

842.0

840.3

846.1
843.0
843.1

845.0

848.1
844
844.9
844.9
848.3

848.4
840.2

847.3
846
846.9
848.2

848.2

844.9
844
844.0

841.0

844.1

841.1

847.2
846.0

843
843.9

Forvridning av ankelens deltoid
(ligament)

Forvridning av ankelens interne
kollateral (ligament)

Forvridning av atlantoaksial (leddene)
Forvridning av atlantooccipital

(leddene)
Forvridning av cervikaldelen av

ligamentum longitudinale anterius
Forvridning av costa
Forvridning av distale tibiofibular

(ligament)
Forvridning av fot
Forvridning av fotens interfalangeal

(ledd)
Forvridning av halebeinet
Forvridning av hofte
Forvridning av hofte og lår, i.n.a.
Forvridning av hofte, i.n.a.
Forvridning av humeroradialis (leddet)
Forvridning av humeroulnaris (leddet)
Forvridning av hand, interfalangeal

(ledd)
Forvridning av hand, karpometakarpal

(ledd)
Forvridning av hhnd, mediokarpal

(ledd)
Forvridning av hånd, metakarpo-

falangeal (ledd)
Forvridning av håndledd og hånd
Forvridning av håndledd og hånd, med

avrivning av boyesene
Forvridning av håndledd og hånd, med

avrivning av strekksene
Forvridning av håndledd, radiokarpal

(ledd) (ligament)
Forvridning av handleddet, karpal

(ledd)
Forvridning av infraspinatus (muskelen)

(senen)
Forvridning av ileosakrale (ligamenter)
Forvridning av iliofemoral (ligamentet)
Forvridning av ischiokapsular

(ligamentet)
Forvridning av kalkaneofibular

(ligamentet)
Forvridning av kjeven
Forvridning av kneet
Forvridning av kneet og leggen, i.n.a.
Forvridning ay kne, i.n.a.
Forvridning av kondrokostal (ledd)

uten opplysning om skade på
brystbeinet

Forvridning av kondrosternal (ledd)
Forvridning av korakohumeral

(ligamentet)
Forvridning av korsbeinet
Forvridning av korsryggregionen
Forvridning av korsryggregionen, i.n.a.
Forvridning av krikoarytenoid (leddet)

(ligamentet)
Forvridning av krikothyreoid (leddet)

(ligamentet)
Forvridning av legg, i.n.a.
Forvridning av leggen
Forvridning av ligamentum collaterale

fibul are
Forvridning ay ligamentum collaterale

radiale
Forvridning av ligamentum collaterale

tibiale
Forvridning av ligamentum collaterale

ul nare
Forvridning av lumbaldelen av ryggen
Forvridning av lumbosakral (leddet)

(ligamentet)
Forvridning av lår
Forvridning av lår, i.n.a.
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824.4
824.5
813.4
102
373.4*
102.8

Fosterlyd, abnorm, diagnostisert under
fødselen hos levendefødt barn

Fosterlyd, abnorm, ikke opplyst om diag-
nostisert fer eller etter fødselens be-
gynnelse hos levendefødt barn

Fosterskade, mistenkt pga.
sykdom hos moren

Fosterskade, mistenkt pga.
hos moren

Fosterskade, mistenkt pga.
hunder hos moren

Fosterskade, mistenkt pga.
hos moren

Fosterskade, mistenkt som folge av
medikamentbruk og alkoholmisbruk

Fosterskade, mistenkt som følge av
virussykdom hos moren

Fosterstilling, persisterende occipito-
posterior, som påvirker foster eller
nyfødt

656.5 	 Fosterutvikling, dårlig
656.6 	 Fosterutvikling, kraftig
736.7 	 Fotdeformitet, ervervet
754.6 	 Fotdeformitet, i.n.a.
692.7 	 Fotodermatitt
368.1 	 Fotofobi
110.4 	 Fotsopp
755.3 	 Fot/tær, manglende, medfødt
824.4 	 Fractura bimalleolaris, lukket
824.5 	 Fractura bimalleolaris, åpen
825.0 	 Fractura calcanei, lukket
825.1 	 Fractura calcanei, åpen
767.2 	 Fractura claviculae hos foster og

nyfødt
820.2 	 Fractura pertrochanterica, lukket
820.3 	 Fractura pertrochanterica, åpen
820.0 	 Fractura trancervicalis, subkapital,

lukket
820.1	 Fractura trancervicalis, subkapital,

apen
820.0 	 Fractura trancervicalis, transepi-

fyseal, lukket
820.1 	 Fractura trancervicalis, transepi-

fyseal, åpen
820.0 	 Fractura transcervicalis, lukket
820.1 	 Fractura transcervicalis, åpen
824.7 	 Fractura trimalleolaris, åpen
824.6 	 Fractura trimalleolaris, lukket
758.9 	 Fragil X
758.9 	 Fragil X, annen
758.9 	 Fragil X, uspesifisert
758.5 	 Fragile steder, autosomale, arvelige
704.2 	 Fragilitas crinium
758.9 	 Fragilt X (q 27) bærer med normal karyo-

type (XX eller XY)
758.9	 Fragilt X (q 27) med XX karyotype og

mental retardasjon
758.9 	 Fragilt X (q 27) med XX karyotype uten

mental retardasjon
758.9 	 Fragilt X (q 27) med XY karyotype og

mental retardasjon
825.2 	 Fraktur av andre tarsale og metatarsale

knokler, lukket
825.3	 Fraktur av andre tarsale og metatarsale

knokler, åpen
824.8 	 Fraktur av ankel, uspesifisert, lukket
824.6 	 Fraktur av laterale og mediale malleol

med fremre eller bakre kant av tibia,
lukket

824.7 	 Fraktur av laterale og mediale malleol
med fremre eller bakre kant av tibia,
åpen

873.6 	 Fraktur av tenner
815 	 Fraktur, Bennetts
813.4 	 Fraktur, Colles, lukket
813.5 	 Fraktur, Colles, åpen
824.4 	 Fraktur, Dupuytrens, av fibula, lukket
824.5 	 Fraktur, Dupuytrens, av fibula, åpen

Fraktur, Potts, lukket
Fraktur, Potts, åpen
Fraktur, Smiths, lukket
Frambosi
Frambosi (102t) som omfatter øyelokk
Frambosi uten kliniske symptomer med

positiv serologi
102.7 	 Frambosi, andre former
102.9 	 Frambosi, i.n.a.
102.0 	 Frambosi, initial eller primær
102.2 	 Frambosi, kutan, mindre enn 5 år etter

infeksjonen
102.8 	 Frambosi, latent
102.7 	 Frambosi, mukosal
102.4 	 Frambosi, nodulær, sein (ulcerert)
102.2 	 Frambosi, tidlig, (kutan) (makul0s)

(papulos) (makulopapulos)
(mikropapuløs)

102.2 	 Frambosider
102.4 	 Frambosider, gummatose
102.1 	 Frambosiom
751.2 	 Fravær av anus, medfødt
751.2 	 Fravær av anus med fistel, medfødt
751.1 	 Fravær av duodenum, medfødt
751.2 	 Fravær av endetarm, medfødt
751.2 	 Fravær av endetarm med fistel, medfødt
751.1 	 Fravær av ileum, medfødt
751.1 	 Fravær av jejenum, medfødt
751.2 	 Fravær av tykktarm/blindtarm, medfødt
751.1 	 Fravær av tynntarm, medfødt,

uspesifisert
652.7 	 Fremfall av arm
618 	 Fremfall av livmor
618.1 	 Fremfall av livmor uten opplysning om

skjede
618.8 	 Fremfall av livmor, annet
618.9 	 Fremfall av livmor, i.n.a.
762.4 	 Fremfall av navlesnoren som påvirker

foster eller nyfødt
618	 Fremfall av skjede
618.0 	 Fremfall av skjedevegg uten opplysning

om livmor
618.8 	 Fremfall av skjede, annet
618.9 	 Fremfall av skjede, i.n.a.
618.3 	 Fremfall, uterovaginalt, fullstendig
618.4 	 Fremfall, uterovaginalt, i.n.a.
618.2 	 Fremfall, uterovaginalt, ufullstendig
618.5 	 Fremfall, vaginalt etter hysterektomi
934.8 	 Fremmedlegeme i andre spesifiserte

deler av luftrøret
931 	 Fremmedlegeme i aurikkelen
939.0 	 Fremmedlegeme i blære
934 	 Fremmedlegeme i bronchus
934.8 	 Fremmedlegeme i bronkioler
930.0	 Fremmedlegeme i cornea
937 	 Fremmedlegeme i endetarmen
937 	 Fremmedlegeme i endetarmsåpningen
938 	 Fremmedlegeme i fordøyelseskanalen,

i.n.a.
938 	 Fremmedlegeme i fordoyelsestractus,

i.n.a.
934.1 	 Fremmedlegeme i hovedbronchus
939 	 Fremmedlegeme i kjønnsveier
939.9 	 Fremmedlegeme i kjønnsveier, i.n.a.
933.1 	 Fremmedlegeme i larynx
934 	 Fremmedlegeme i luftrøret
934.9 	 Fremmedlegeme i luftveiene, i.n.a.
934.8 	 Fremmedlegeme i lunge
934 	 Fremmedlegeme i lunge
935 	 Fremmedlegeme i magesekken
935.0 	 Fremmedlegeme i munnen
935 	 Fremmedlegeme i munnen
933.0 	 Fremmedlegeme i nasopharynx
932 	 Fremmedlegeme i nesen
932 	 Fremmedlegeme i nesens sinuser
932 	 Fremmedlegeme i neseåpningen
935.1 	 Fremmedlegeme i oesophagus

768.3

768.4

655.4

655.4

655.3

655.4

655.5

655.3

763.1

annen

listeriose

rode

toxoplasmose
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937 	 Fremmedlegeme i overgangen rectum-
sigmoideum

939.3 	 Fremmedlegeme i penis
933.0 	 Fremmedlegeme i pharynx
935 	 Fremmedlegeme i spiserøret
933 	 Fremmedlegeme i strupen
933 	 Fremmedlegeme i svelget
934.0 	 Fremmedlegeme i trakea
936 	 Fremmedlegeme i tykktarmen
936 	 Fremmedlegeme i tynntarmen
930.2 	 Fremmedlegeme i tårepunkt
930.1 	 Fremmedlegeme i tåresekk
939 	 Fremmedlegeme i urinveier
939.9 	 Fremmedlegeme i urinveier, i.n.a.
939.1 	 Fremmedlegeme i uterus [alle deler]
939.0 	 Fremmedlegeme i urethra
939.2 	 Fremmedlegeme i vagina
935.2 	 Fremmedlegeme i ventrikkelen
939.2 	 Fremmedlegeme i vulva
930 	 Fremmedlegeme i ytre øyet
930.8 	 Fremmedlegeme i ytre øye, andre og

kombinerte lokalisasjoner
930.9 	 Fremmedlegeme i ytre øye, i.n.a.
931 	 Fremmedlegeme i ore
931 	 Fremmedlegeme i øregangen
374.8 	 Fremmedlegeme i øyelokk, retinert
930.9 	 Fremmedlegeme i ewe, det ytre,i.n.a.
360.5 	 Fremmedlegeme i øye, retinert, magne-

tisk (gammelt)
998.4 	 Fremmedlegeme uforsettlig etterlatt i

operasjonssår
728.8 	 Fremmedlegemegranulom
709.4 	 Fremmedlegemegranulom i hud og underhud
729.6 	 Fremmedlegeme, i bløtdelene, residualt
360.6 	 Fremmedlegeme, retinert (gammelt) i de

lokalisasjoner som er nevnt i 360.5,
ikke-magnetisk

360.6 	 Fremmedlegeme, retinert (gammelt) i de
lokalisasjoner som er nevnt i 360.5,
i.n.a.

376.6 	 Fremmedlegeme, retinert i orbita etter
skade

360.6 	 Fremmedlegeme, retinert, ikke-magnetisk
i øyet (gammelt)

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i forkammeret

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i bakre oyevegg

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i glasslegemet

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i iris

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i linsen

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i strålelegemet

360.5 	 Fremmedlegeme, retinert, magnetisk
(gammelt) i forkammeret

376.6 	 Fremmedlegeme, retrobulbært
729.6 	 Fremmedlegeme, i bløtdelene, residualt
376.6 	 Fremmedlegeme, retinert i orbita etter

skade
Frenulum breve praeputii
Frontallappsyndromet
Frostanfall med feber
Frostknuter
Frozen shoulder
Fruktoseintoleranse, arvelig
Fucosi dose
Fuglebryst
Fugleeierlunger

300.13 Fugue, psykogen
739 	 Funksjonsforstyrrelse, segmental
739 	 Funksjonsforstyrrelse, somatisk
530.0 	 Funksjonsforstyrrelser av spiserøret
524.5 	 Funksjonsforstyrrelser av tennene pga.

fingervaner

524.5 	 Funksjonsforstyrrelser av tennen pga.
leppe

524.5 	 Funksjonsforstyrrelser av tennene pga
tunge

429.4 	 Funksjonsforstyrrelser etter
hjertekirurgi

596.5 	 Funksjonsforstyrrelser i blæren,
andre

536 Funksjonsforstyrrelser i magesekken
564 	 Funksjonsforstyrrelser i tarmene,

i.n.a.
564.9 	 Funksjonsforstyrrelser i tarmene,

i.n.a.
751. 3 	Funksjonsforstyrrelser i tykktarmen,

andre, medfødte
564.4 	 Funksjonsforstyrrelser, andre

postoperative
564.8 	 Funksjonsforstyrrelser, andre, i

tarmene, annet
524.5 	 Funksjonsforstyrrelser, dentofaciale
779.2 	 Funksjonsnedsettelse, cerebral, hos

foster og nyfødt
519.0 	 Funksjonssvikt ved trakeostomi
386.5 	 Funksjonstap i labyrinten
794.6 	 Funksjonsundersøkelser av andre endo-

krine organer, uspesifikke og unormale
resultater

794.1 	 Funksjonsundersøkelser ay det perifere
nervesystem og sansene, uspesifikke og
unormale resultater

794.0 	 Funksjonsundersøkelser av hjernen og
sentralnervesystemet, uspesifikke og
unormale resultater

794.3 	 Funksjonsundersøkelser av hjerte og kar,
uspesifikke og unormale resultater

794.2 	 Funksjonsundersøkelser av lungene,
uspesifikke og unormale resultater

794.4 	 Funksjonsundersøkelser av nyrene, uspe-
sifikke og unormale resultater

794.5 	 Funksjonsundersøkelser av skjoldbrusk-
kjertelen, uspesifikke og unormale
resultater

794 	 Funksjonsundersøkelser, uspesifikke og
unormale

796.4 	 Funn, andre unormale kliniske
795.4 	 Funn, andre unormale og uspesifikke

histologiske
795.7 	 Funn, andre uspesifikke immunologiske
796 	 Funn, andre uspesifikke og unormale
796.9 	 Funn, andre uspesifikke og unormale,

annet
796.0 	 Funn, uspesifikke og unormale

toksikologiske
792 	 Funn, uspesifikke og unormale, angående

andre stoffer i kroppen
792.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, angående

andre stoffer i kroppen, annet
795 	 Funn, uspesifikke og unormale,

histologiske og immunologiske
792.3 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

amnionvæske
792.1 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

avføring
792.0 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

cerebrospinalvæske
795.2 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

kromosomanalyse
792.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

peritonealvæske
792.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

pleuravæske
793.6 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

radiologisk og annen undersøkelse av
abdominalområdet med retroperitoneum

793.2 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
andre intratorakale organer

605
310.0
780.6
991.5
726.0
271.2
271.8
754.8
495.2
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793.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

radiologisk og annen undersøkelse av
annet

793.3 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
gallegangene

793 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
kroppsstrukturer

793.1 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
lungefeltet

793.4 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
magetarmkanalen

793.8 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
mammae

793.7 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
muskel-/skjelettsystemet

793.0 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
skallen og hodet

793.5 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
radiologisk og annen undersøkelse av
urin- og kjønnsorganene

793 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
røntgenundersøkelse

792.4 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
spytt

792.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved
synovialvæske

792.2 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved sæd
793 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

termografi
793 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

ultralydundersokelse [ekkogram]
792.9 	 Funn, uspesifikke og unormale, ved

vaginalslim
795.3 	 Funn, uspesifikke, men positive

bakteriologiske
790 	 Funn, uspesifikke ved undersøkelse av

blodet
790.9 	 Funn, uspesifikke, ved undersøkelse av

blodet, annet
791 	 Funn, uspesifikke, ved urinundersøkelse
791.9 	 Funn, uspesifikke, ved urinundersøkelse,

annet
616.4 	 Furunkel i vulva
680 	 Furunkler
680.0 	 Furunkler i ansiktet, som omfatter orene

[alle deler], ansiktet [alle deler unn-
tatt oynenei, nesen (septum), tinning-
regionene

680.7 	 Furunkler på foten, som omfatter hælen,
tærne

680.1 	 Furunkler på halsen
680.4 	 Furunkler på hånden, som omfatter

fingrene, händryggen, håndflaten
680.3 Furunkler på over- og underarmen, som

omfatter armen [alle deler unntatt
handen], aksillen, skulderen

680.5 	 Furunkler på setet, som omfatter anus,
seteballer

680.2 	 Furunkler på truncus, som omfatter
bukveggen, ryggen [alle deler unntatt
setet], brystet, brystveggen, lyskene,
perineum, navlen

680.6 	 Furunkler på underekstremiteten (unn-
tatt foten), som omfatter ankelen,
kneet, låret, hoften

680.8 	 Furunkler, annen spesifisert lokalisa-
sjon, som omfatter hodet [alle deler
med unntak av ansiktet], hodebunnen

680 	 Furunkulose
680.9 	 Furunkler, i.n.a.
380.1 	 Furunkulose i øregangen* (680.0t)

793.5 	 Fyllingsdefekt i blære
793.5 	 Fyllingsdefekt i nyre
793.5 	 Fyllingsdefekt i urinleder
664 	 Fødsel med skade på perineum og vulva
664.8 	Fødsel med skade på perineum og vulva,

annet
664.9 	 Fødsel med skade på perineum og vulva,

i.n.a.
644 	 Fødsel, for tidlig eller truende
644.1 	 Fødsel, for tidlig, for 37 uker (259

døgn)
763.6 	 Fødsel, hurtig annet stadium, som

påvirker foster eller nyfødt
763.7 	 Fødsel, hyperton, som påvirker foster

eller nyfødt
662 	 Fødsel, langvarig
662.2 	 Fødsel, langvarig annet stadium
662.0 	 Fødsel, langvarig første stadium
662.1 	 Fødsel, langvarig, i.n.a.
660.6 	 Fødsel, mislykket, i.n.a.
660.6 	 Fødsel, mislykket forsok, uten opplys-

ning om kjent eller antatt årsak og med
påfolgende forlosning ved keisersnitt

650 	 Feldsel, normal
658.2 	Fødsel, sein etter spontan eller

uspesifisert vannavgang
658.3 	 Fødsel, sein etter utfort amniotomi
644.0 	 Fødsel, truende
661.2 	 Fødsel, usammenhengende
V 39 	 Fodsel, uspesifisert
660 	 Fødsel, vanskeliggjort
661 	 Fødsel, vanskeliggjort av annen årsak
661.9 	 Fødsel, vanskeliggjort av annen årsak,

i.n.a.
660.1 	 Fødsel, vanskeliggjort pga. bekkenets

benete deler
660.2 	 Fodsel, vanskeliggjort pga. blotdels-

vevet i bekkenet
660.0 	 Fødsel, vanskeliggjort som folge av

feilstilling av fosteret ved fodselens
begynnelse

660.8 	 Fødsel, vanskeliggjort, annet
660.9 	 Fødsel, vanskeliggjort, i.n.a.
768 	 Fodselsasfyksi
768.5 	 Fodselsasfyksi, alvorlig
768.6 	 Fødselsasfyksi, mild eller moderat
768.9 	 Fodselsasfyksi, uspesifisert, hos

levendefødt barn
757.3 	 Fødselsmerke, ikke klassifisert annet

sted
767 	 Fodselsskader hos foster og nyfødt
767.8 	 Fødselsskader hos foster og nyfødt,

annet
767.9 	 Fødselsskader hos foster og nyfødt,

i.n.a.
765.1 	 Fødte, andre, for tidlig
757.3 	Føflekk, ikke klassifiserbar annet sted
228.0 	 Føflekk, i.n.a.
172 	 Felekksvulst, ondartet, i huden
172.9	 Felekksvulst, ondartet, i huden,

lokalisasjon, i.n.a.
782.0 	 Følelse, forandret i huden
659.5 	Førstegangsfødende, eldre
282.7 	 Fotalhemoglobin, persisterende, arvelig
757.1 	Føtus, Harlekin
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611.5 	 Galaktocelè
676.8 	 Galaktocele
676.6 	 Galaktoré
611.6 	 Galaktore uten forbindelse med fødsel
271.1 	 Galaktosemi
751.6 	 Galleblæreanomalier, andre
575.5 	 Galleblærefistel
574.2 	 Galleblærekolikk (residiverende)
751.6 	 Galleblære, dobbel
793.3 	 Galleblære, ikke synlig
751.6 	 Gallegangcyste, medfødt
576.4 	 Gallegangsfistel
751.6 	 Gallegangsmisdannelse, annen (intrahepa-

tisk/extrahepatisk)
574.2 	 Gallekolikk, i.n.a.
564.2 	 Gallereflux
574 	 Gallestein
560.3 	 Gallesteinsileus
574.2 	 Gallestein, i.n.a.
574.2 	 Gallestein, innkilt
273.1 	 Gammopati, monoklonal i forbindelse

med lymfoplasmocyttdyskrasi
273.1 	 Gammopati, monoklonal, benign
273.1 	 Gammopati, monoklonal, i.n.a.
750.2 	 Ganebue, høy
750.2 	 Ganemisdannelser, andre
749 	 Ganespalte
749.0 	 Ganespalte
749.2 	 Ganespalte med leppespalte
463.0 	 Ganetonsillitt, akutt
749.0 	 Gane, spaltet hard, uspesifisert
749.0 	 Gane, spaltet, uspesifisert
781.2 	 Gange, ataktisk
781.2 	 Gange, paralytisk
781.2 	 Gange, spastisk
781.2 	 Gange, unormal
781.2 	 Gange, ustø/sjanglende
727.4 	 Ganglion i sene
727.4 	 Ganglion i slimpose
727.4 	 Ganglion i synovialhinne
727.4 	 Ganglion og cyste i synovialhinne, sene

og slimpose
102.6 	 Ganglion ved frambosi (tidlig) (sein)
053.1t Ganglionitis geniculata herpetica

(351.1*)
351.1	 Ganglionitt, geniculatum
102.5 	 Gangosa
785.4 	 Gangren
785.4 	 Gangren med kutan spredning
440.2 	 Gangren, arteriosklerotisk (785.4*)
785.4 	 Gangren, aterosklerotisk* (440.2t)
250.6t Gangren, diabetisk (785.4*)
785.4 	 Gangren, diabetisk* (250.6t)
575.0 	 Gangren, galleblære, uten opplysning om

stein
785.4 	 Gangren, i.n.a.
443.0t Gangren, Raynauds (785.4*)
719.7 	 Gangvansker/dysbasi
040.0 	 Gassbasillinfeksjon
040.0 	 Gassgangren
251.5 	 Gastrinsekresjon, unormal
535.4	 Gastritis superficialis
535 	 Gastritt
535.0 	 Gastritt, akutt
535.3	 Gastritt, alkoholisk
535.4 	 Gastritt, annen
535.1 	 Gastritt, atrofisk
536.9 	 Gastritt, i.n.a.
535.5 	 Gastritt, i.n.a.
535.1 	 Gastritt, kronisk (atrofisk)
558 	 Gastroenteritt när spesifisert som

allergisk, dietisk, ikke infeksios
eller toksisk samt uspesifisert i land
hvor tilstandene kan antas å were av
ikke infeksiøs opprinnelse

535.5	 Gastroduodenitt, i.n.a.
558 	 Gastroenteritt, annen ikke-infeksios
009.1 	 Gastroenteritt, antatt infeksiøs

009.1 	 Gastroenteritt, hemoragisk
009.0 	 Gastroenteritt, infeksios
009.1 	 Gastroenteritt, i.n.a.
009.0 	 Gastroenteritt, septisk
008.8 	 Gastroenteritt, viral
537.5 	 Gastroptose
756.7 	 Gastroschise, medfødt
V 44.1 Gastrostomi-status
698.1 	Genitalkløe
736.6 	 Genu extrorsum, ervervet
736.5 	 Genu recurvatum (acquisitum)
754.4 	 Genu recurvatum congenitum
755.6 	 Genu valgum
736.4 	 Genu valgum aut varum (acquisitum)
755.6 	 Genu varum
102.3 	 Ghoulhånd
007.1 	 Giardiasis
253.0 	 Gigantisme
390 	 Giktfeber (aktiv) (akutt)
425.7* Gikttofi på hjertet (274.8t)
274.8t Gikttofi pa hjertet (425.7*)
274.8t Gikttofi på ore (380.8*)
380.8 	 Gikttofi pa øret* (274.8t)
523.0 	 Gingivitt, akutt
101 	 Gingivitt, akutt, nekrotiserende,

ulcerøs
523.1 	 Gingivitt, kronisk
101 	 Gingivitt, Vincents
054.2 	 Gingivostomatitis herpetica
V 59.2 Giver av bein
V 59.3 Giver av beinmarg
V 59.0 Giver av blod
V 59 	 Giver av blod
V 59.5 Giver av hornhinne
V 59.1 Giver av hud
V 59.4 Giver av nyre
V 59 	 Giver av organer
V 59.8 Giver av organer eller vev, andre spesi-

fiserte
V 59.9 Giver av organer eller vev, uspesi-

fisert
V 59 	 Giver av vev
744.4 	 Gjellespalte
744.4 	 Gjellespalteanomalier, andre
744.4 	 Gjelleapning
306.1 	 Gjesping, psykisk betinget
785.6 	 Glandler, forstørrede
379.2 	 Glasslegeme-avløsning
379.2 	 Glasslegeme-blødning
379.2 	 Glasslegeme-"floaters"
379.2	 Glasslegeme-opasiteter
379.2 	 Glasslegeme-prolaps
365 	 Glaukom
743.2 	 Glaukom hos den nyfødte
365.6 	 Glaukom i forbindelse med andre øye-

sykdommer
365.4 	 Glaukom i forbindelse med medfødte ano-

malier, dystrofier og systemsyndromer
365.5 	 Glaukom i forbindelse med sykdommer i

linsen
365.0 	 Glaukom med vidvinkel med ekskavasjon av

papillene
365.0 	 Glaukom med vidvinkel med intraokulært

grensetrykk
365.4 	 Glaukom ved aniridi* (743.4t)
365.4 	 Glaukom ved Axenfelds anomali* (743.4t)
365.5 	 Glaukom ved dislokasjon av linsen
365.5 	 Glaukom ved hypermatur katarakt
365.6 	 Glaukom ved iridocyclitt
365.1 	 Glaukom (primært), (residualstadium),

kronisk simpelt
365.5 	 Glaukom ved pseudoeksfoliasjon av

linsekapsel
365.5 	 Glaukom ved retinalvene okklusjon
365.4 	 Glaukom ved Riegers anomali* (743.4t)
365.5 	 Glaukom ved rubeose av iris
365.6 	 Glaukom ved slag mot bulbus
365.4 	 Glaukom ved Sturge-Weber (-Dimitri)

syndromet* (759.6t)



365.5 	 Glaukom ved øyesvulster
360.4 	 Glaukom, absolutt
365.0 	 Glaukom, anatomisk trang vinkel
365.5 	 Glaukom, fakolytisk
365.9 	 Glaukom, i.n.a.
365.3 	 Glaukom, kortikosteroid-indusert
365.3 	 Glaukom, kortikosteroid-indusert (glau-

komatost stadium) (residualstadium)
743.2 	 Glaukom, medfødt
365.0 	 Glaukom, tidlig
767.8 	 Glaukom, traumatisk, hos foster og

nyfødt
365.1 	 Glaukom, vidvinkel
365.8 	 Glaukomer, andre
732.2 	 Glidning, (epifysiolyse) ikke skadevoldt

av ovre fernorale epifyse
191.9 	 Gliom med uspesifisert lokalisasjon

i hjernen
583.8* Glomerulitt med interstitiell nefritt

med rsak som klassifisert annet sted:
amyloidose (277.3t), diabetes mellitus
(250.3t), gonokokkinfeksjon (098.1t),
arthritis urica (274.1t), lupus erythe-
matosus disseminatus (710.0t), syfilis
(095t), tuberkulose (016.0t)

581.3 	 Glomerulitt med minimale forandringer
583.9 	 Glomerulitt, i.n.a.
583.4 	 Glomerulitt, nekrotiserende eller

hurtig progredierende, i.n.a.
583.8 	 Glomerulonefritt med interstitiell med

nefritt årsak som klassifisert annet
sted: amyloidose (277.3t), diabetes
mellitus (250.3t), 9 onokokkinfeksjon
(098.1t), arthritis urica (274.1t),
lupus erythematosus disseminatus
(710.0t), syfilis (095t),
tuberkulose (016.Ut)

580 	 Glomerulonefritt, akutt
580.9 	 Glomerulonefritt, akutt, i.n.a.
580.0 	 Glomerulonefritt, akutt proliferativ

type
580.0 	 Glomerulonefritt, akutt (diffus) proli-

ferativ type
580.4 	 Glomerulonefritt, akutt, raskt

progredierende type
583.9 	 Glomerulonefritt, i.n.a.
582 	 Glomerulonefritt, kronisk
582.8 	 Glomerulonefritt, kronisk med annen

spesifisert nyreskade
582.0 	 Glomerulonefritt, kronisk proliferativ

type
582.0 	 Glomerulonefritt, kronisk (diffus)

proliferativ type
582.2 	 Glomerulonefritt, kronisk, blandet

membraus og proliferativ type
582.4 	 Glomerulonefritt, kronisk, hurtig

progredierende type
582.9 	 Glomerulonefritt, kronisk, i.n.a.
582.2	 Glomerulonefritt, kronisk, lobulær type
582.2 	 Glomerulonefritt, kronisk, membrano-

proliferativ type
532.1 	 Glomerulonefritt, kronisk, membrane's

type
582.2 	 Glomerulonefritt, kronisk, mesangioka-

pillær type
582.2 	 Glomerulonefritt, kronisk, persisterende

hypokomplementemisk type
583.2 	 Glomerulonefritt, membranoproliferativ

type, i.n.a.
583.1 	 Glomerulonefritt, membranen type,

i.n.a.
583.4 	 Glomerulonefritt, nekrotiserende eller

hurtig progredierende, i.n.a.
583.0 	 Glomerulonefritt, proliferativ type,

i.n.a.
250.3t Glomerulosklerose, intrakapillær
580.8 	 Glommerulonefritt, akutt, med annen

spesifisert nyreskade
228.0 	 Glomustumor
529.0 	 Glossitt
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529.1
529.2
529.6
750.1
529.6
012.3
251.4
790.2
648.8

648.8

579.0
271.0
271.0

271.0
271.0
271.0
425.7*
271.0
271.0
271.0
271.0
271.0
791.5
271.4
270.0
128.1
785.3
752.7
715.1
364.7
372.0
098.8
098.8

098.7
616.0*

098.5t
098.6
098.7
098.4t
098
098.3t

647.1

098.11-
098.0
098.1t
098.1t

098.0
102.6
503
383.3

701.5
628.9
528.9
376.1
478.5
522.6
114
277.8

110.6
522.6
523.8

686.1
686.1
686.1
099.2
099.2
686.1

Glossitt, benign migrerende
Glossitt, median romboid
Glossodyni
Glossoptose
Glossopyrose
Glottistuberkulose
Glukagonsekresjon, unormal
Glukosebelastningsprøve, unormal
Glukosebelastningsprove, unormal, som

kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

Glukosetoleranse, abnorm som kompliserer
svangerskap, fødsel og barselseng

Glutenenteropati
Glykogenose
Glykogenose assosiert med hepatisk

cirrhose
Glykogenose, generell
Glykogenose, hepatorenal
Glykogenose, lever- og muskel-
Glykogenose, kardial (271.0t)
Glykogenose, type 1
Glykogenose, type 2
Glykogenose, type 3
Glykogenose, type 4
Glykogenose, type 5
Glykosuri
Glykosuri, renal
Glysinuri (renal)
Gnathostomiasis
Gnidningslyd over hjertet
Gonadedysgenesi, rein
Gonartrose, primær
Goniosynekier
Gonokokkblenore*, neonatal (098.4t)
Gonokokkemi
Gonokokkinfeksjon i andre

lokalisasjoner
Gonokokkinfeksjon i anus
Gonokokkinfeksjon (akutt) i cervix

(098.1t)
Gonokokkinfeksjon i ledd
Gonokokkinfeksjon i pharynx
Gonokokkinfeksjon i rectum
Gonokokkinfeksjon i øyet
Gonokokkinfeksjoner
Gonokokksalpingitt (kronisk) (614.1,

614.2*)
Gonoré som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng
Gonoré (akutt) i blæren (595.4*)
Gonoré (akutt), i.n.a.
Gonoré (akutt) i livmorhalsen (616.0*)
Gonoré (akutt) i vesicula seminalis

(608.0*)
Gonorrhoea urogenitalis, i.n.a.
Goundou
Grafittfibrose (i lungen)
Granulasjoner i operasjonskaviteten

etter mastoidektomi
Granulasjonsvev, annet abnormt
Granulom i munnhulen, pyogent
Granulom i munnhulen, eosinofilt
Granulom i orbita
Granulom på stemmebåndene
Granulom, apikalt
Granulom, coccidiodalt
Granulom, eosinofilt, ved stoffskifte-

forstyrrelser
Granulom, Majocchis
Granulom, periapikalt
Granulom, perifert i det periodontale

vevet
Granulom, pyogent
Granulom, septisk
Granulom, suppurativt
Granuloma inguinale
Granuloma pudendi (ulcererende)
Granuloma telangiectaticum
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110.6 	 Granuloma trichophyticum
099.2 	 Granuloma venereum
288.1 	 Granulomatose, progressiv septisk
446.4 	 Granulomatose, Wegeners
426.3 	 Grenblokk, annet venstresidig
426.4 	 Grenblokk, høyresidig
426.5 	 Grenblokk, i.n.a.
301.22 Grensetilfelle, schizofrent
779.4 	 Greysyndrome pga. kloramfenikol gitt

den nyfødte
312.1 	 Gruppekriminalitet
500 	 Gruvearbeiderastma
066.3 	 Guamafeber
125.7 	 Guineaorminfeksjon
570 	 Gul atrofi (av lever) (akutt)
060 	 Gulfeber
060.0 	 Gulfeber, den sylvatiske form
060.1 	 Gulfeber, den urbane form
060.9 	 Gulfeber, i.n.a.
779.3 	 Gulping hos nyfødt
774.2 	 Gulsott forårsaket av forsinket

konjugasjon i forbindelse med for
tidlig fødsel

774 	 Gulsott, annen perinatal
774.6 	 Gulsott, fysiologisk, hos den

nyfødte, i.n.a.
774.5 	 Gulsott, festal eller neonatal, i for-

bindelse med galaktosemi* (271.1t)
774.5 	 Gulsott, final eller neonatal, i

forbindelse med medfødt gallegangs-
obstruksjon* (751.6t)

Gulsott, fotal eller neonatal, i for-
bindelse med mukoviscidose* (277.0t)

Gulsott, fotal eller neonatal, pga.
infeksjon

Gulsott, fotal eller neonatal, pga.
medikamenter overfort fra moren

Gulsott, fotal eller neontal, pga.
polycytemi

Gulsott, fotal eller neonatal, pga.
stot

Gulsott, -rectal eller neonatal, pga.
svelging av mors blod

Gulsott, -Natal eller neonatal, pga.
toksiner overfort fra moren

Gulsott, i.n.a., unntatt hos nyfødte
Gulsott, neonatal, forårsaket av for-

sinket konjugasjon pga. brystmelkinhibi-
torer

774.3 	 Gulsott, neonatal, forårsaket av for-
sinket konjugasjon pga. medfødt hypo-
tyreoidisme

774.3 	 Gulsott, neonatal, forårsaket av for-
sinket konjugasjon pga. medfodt fravære
eller mangel på enzymsystemer for
bil irubinkonjugasjon

774.3 	 Gulsott, neonatal, forårsaket av for-
sinket konjugasjon pga. andre årsaker

774.3

	

	 Gulsott, neonatal, i forbindelse med
Crigler-Najjar syndromet* (277.4t)

774.3 	 Gulsott, neonatal, i forbindelse med
Gilberts syndrom* (277.4t)

774.2 	 Gulsott, neonatal, i forbindelse med for
tidlig fødsel

774.4 	 Gulsott, perinatal, forårsaket av skader
pa leverceller

774.5 	 Gulsott, perinatal, pga. andre årsaker
774.0* Gulsott, perinatal, pga. hereditær

hemolytisk anemi (282t)
774.1 	 Gulsott, perinatal, pga. annen eksessiv

hemolyse
774.6 	 Gulsott, uspesifisert, hos foster og

nyfødt
090.5 	 Gumma forårsaket av medfødt syfilis
094.9 	 Gumma (syphilitica) i sentralnerve-

systemet, i.n.a.

095 	 Gumma (syphilitica), alle lokalisasjoner
unntatt de som klassifiseres i 093 og
094

095 	 Gumma (syphilitica), i.n.a.
102.4 	 Gummata, forårsaket av frambosi
611.1 	 Gynekomasti

774.5

774.1

774.1

774.1

774.1

774.1

774.1

782.4
774.3



Hematemese
Hematemese forårsaket av svelgning av

blod fra moren
Hematocele hos kvinnen
Hematocele hos mannen, i.n.a.
Hematom i aurikkelen
Hematom i bekkenet
Hematom i corpus cavernosum eller penis
Hematom i funiculus
Hematom i lever (subkapsulaar) hos foster

og nyfødt
Hematom i ligamentum latum
Hematom i navlesnor
Hematom i operasjonssår, i perineum og

etter keisersnitt
Hematom i perineum og vulva
Hematom i scrotum
Hematom i testikler hos foster og

nyfødt
Hematom i testis
Hematom i tunica vaginalis eller
Hematom i vagina
Hematom i vesicula seminalis„
Hematom i vas deferens
Hematom i vulva
Hematon i vulva hos foster og nyfødt
Hematom i oremuslingen
Hematom som komplikasjon til operasjon
Hematomyeli
Hematom, corpus luteum
Hematom, intrarenalt
Hematom, subduralt
Hematom, subduralt (lokalt), hos foster

og nyfødt
Hematom, subduralt, etter skade
Hematomer, overflatiske, hos foster

eller nyfødt
Hematuri
Hemianencefali
Hemianopsi (heteronym) (homonym)
Hemiballisme
Hemi crania
Hemigrenblokk, venstresidig
Hemiparese
Hemiplegi
Hemiplegi, infantil
Hemiplegi, infantil (post natal),

i.n.a.
Hemiplegi, medfødt
Hemiplegi, slapp
Hemiplegi, spastisk
Hemofili A (faktor VIII)
Hemofili B (faktor IX)
Hemofili C
Hemofili, i.n.a.
Hemofili, vaskulær
Hemoglobin S, heterozygot
Hemoglobin, unormalt, i.n.a.
Hemoglobinopati, i.n.a.
Hemoglobinopatier, andre
Hemoglobinuri
Hemoglobinuri etter anstrengelse
Hemoglobinuri som folge av hemolyse av

ytre årsaker
Hemoglobinuri som skyldes annen

hemolyse
Hemoglobinuri, kulde
Hemoglobinuri, kulde-agglutinin
Hemoglobinuri, marsj
Hemoglobinuri, nattlig (paroksysmal)
Hemoglooinuri, paroksysmal (kulde)
Hemoglobinurifeber
Hemokromatose, primær
Hemolyse, intravaskulier, etter til-

stander som kan klassifiseres til
630-638

Hemoperikard
Hemoptyse
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578.8
777.3

629.0
608.8
380.3
665.7
607.8
608.8
767.8

620.7
663.6
674.3

664.5
608.8
767.8

608.8
608.8
665.7
608.8
608.8
624.5
767.8
380.3
998.1
336.1
620.1
593.8
432.1
767.0

852
772.6

599.7
740.0
368.4
333.5
346
426.2
342
342
343.4
343.4

343.1
342.0
342.1
286.0
286.1
286.2
286.0
286.4
282.5
282.7
282.7
282.7
791.2
283.2
283.2

283.2

283.2
283.0
283.2
283.2
283.2
084.8
275.0
639.1

423.0
786.3

Fi
719.1 	 Haemarthron
371.1 	 Haematocornea
621.4 	 Haematometra
623.6 	 Haematom, vaginalt
620.7 	 Haematosalpinx
084.8 	 Haemoglobinuria tropica
320.0 	 Haemophilusmeningitt
360.4 	 Haemophthalmus
511.8	 Haemopneumothorax
431 	 Haemorrhagia cerebri
511.8 	 Haemothorax
126 	 Hakeorm (sykdom) (infestasjon)
754.6 	 Hakefot
784.9 	 Halitose
780.1 	 Hallusinasjoner
291.3 	 Hallusinasjoner, andre typer alkohol-

betingede
293.82 Hallusinasjoner, forbigående organisk

betingede
735.3 	 Hallux malleus (ervervet)
735.2 	 Hallux rigidus (ervervet)
755.6	 Hallux valgus
735.0 	 Hallux valgus (ervervet)
755.6 	 Hallux varus
735.1 	 Hallux varus (ervervet)
787.1 	 Halsbrann
475 	 Halsbyll
462 	 Hals, sår, akutt, i.n.a.
462 	 Hals, sår (virus), i.n.a.
472.1 	 Hals, sår, kronisk
034.0 	 Halsesyke, forärsaket av streptokokker
759.6 	 Hamartoser, andre, ikke klassifisert

annet sted
759.6 	 Hamartoser, uspesifisert
735.4 	 Hammertå, annen type (ervervet)
021 	 Harepest
757.1 	Harlekinføtus
026.1 	 Haverhillfeber
282.5 	 Hb-S, heterozygot
766.1 	 Heavy-for-dates, andre barn
295.1x Hebefreni
611.6 	 Heksemelk
128.9 	 Helminthiasis, i.n.a.
V 20.1 Helseovervåking av andre friske spedbarn

som får omsorg
V 20 	 Helseovervåking av barn
V 24.1 Helseovervåking av dieyivende mor
V 20. 0 Helseovervåking av hittebarn
V 20 	 Helseovervåking av spedbarn
V 22 	 Helseovervåking i forbindelse med

normalt svangerskap
V 15 	 Helserisiko, personlig, annen
V 15.9 Helserisiko, personlig, uspesifisert
V 21 	 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

konstitusjonelle utviklingstilstander
V 22 	 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

normalt svangerskap
V 21.0 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

periode med rask vekst hos barn
V 21.0 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

pubertetsalderen
V 21.2 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

ungdomsperiode, annen
V 21.8 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

utviklingen, annet
V 21.9 Helsetjenestekontakt i forbindelse med

utviklingen, uspesifisert
V 70.5 Helseundersøkelser av bestemte grupper

av befolkningen
053 	 Helvetesild
275.0 	 Hemakromatose
275.0 	 Hemakromatose, ervervet
275.0 	 Hemakromatose, i.n.a.
228 	 Hemangiom
228.0 	 Hemangiom med hvilken som helst

lokalisasjon
228.0 	 Hemangiom, (godartet) (medfødt)
171.9 	 Hemangiosarkom med uspesifisert

lokalisasjon



455
455
671.8
455.8
455.8
455.6
455.8

455.6

455.2
455.2
455.2

455.2
455.1
455.2
455.0

455.8
455.9
455.7

455.7
455.8
455.4
455.5
455.5
455.5

455.5
455.5
455.3

516.1*

860
860.3
860.2

654.4
V 68.2
130t

573.2*

573.1*
573.1*

573.1*
573.1*
573.1*
573.2*
573.2*
573.2*
573.2*
573.1*

573.1*

571.1
570

774.4
070.1t
573.3
571.4
571.4
571.4
571.4
571.4
091.6t
570

573.3
155.0
789.1

Hemorroider
Hemorroider (i endetarm)
Hemorroider i svangerskap og barselseng
Hemorroider, avklemte, i.n.a.
Hemorroider, blødende, i.n.a.
Hemorroider, i.n.a.
Hemorroider, i.n.a., med annen kompli-

kasjon
Hemorroider, i.n.a., uten opplysning om

komplikasjon
Hemorroider, indre, avklemte
Hemorroider, indre, blødende
Hemorroider, indre, med annen

komplikasjon
Hemorroider, indre, prolaberte
Hemorroider, indre, tromboserte
Hemorroider, indre, ulcererte
Hemorroider, indre, uten opplysning om

komplikasjon
Hemorroider, prolaberte, i.n.a.
Hemorroider, sekvele
Hemorroider, tromboserte, ikke spesi-

fisert som indre eller ytre
Hemorroider, tromboserte, i.n.a.
Hemorroider, ulcererte
Hemorroider, ytre, tromboserte
Hemorroider, ytre, avklemte
Hemorroider, ytre, blødende
Hemorroider, ytre, med annen

komplikasjon
Hemorroider, ytre, prolaberte
Hemorroider, ytre, ulcererte
Hemorroider, ytre, uten opplysning om

komplikasjon
Hemosiderose, idiopatisk pulmonal

(275.0t)
Hemotoraks etter skade
Hemotoraks med åpent sår til toraks
Hemotoraks uten opplysning om åpent sar
til toraks

Hengebuk i svangerskapet
Henvisning
Hepatitt som folge av ervervet

toxoplasmose (573.2*)
Hepatitt ved annen infeksjonssykdom

klassifisert annet sted
Hepatitt ved Coxsackie (074.8t)
Hepatitt ved cytomegalt inclusjonsvirus

(078.5t)
Hepatitt ved gul feber (060t)
Hepatitt ved infeksiøs mononukleose
Hepatitt ved kusma (072.2t)
Hepatitt ved malaria (084 .9t)
Hepatitt ved syfilis sekundær (091.6t)
Hepatitt ved syfilis tertiær (095f)
Hepatitt ved toxoplasmose (130t)
Hepatitt ved virus hepatitt

(070t)
Hepatitt ved virussykdom klassifisert

annet sted
Hepatitt, akutt alkoholisk
Hepatitt, akutt, ikke spesifisert som

infeksios
Hepatitt, final eller neonatal
Hepatitt, infeksios (573.1*)
Hepatitt, i.n.a.
Hepatitt, kronisk
Hepatitt, kronisk aktiv
Hepatitt, kronisk persisterende
Hepatitt, kronisk, i.n.a.
Hepatitt, residiverende
Hepatitt, sekundær, syfilitisk (573.2*)
Hepatitt, subakutt, ikke spesifisert som

infeksios
Hepatitt, toksisk (ikke-infeksios)
Hepatobl astom
Hepatomegali
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090.0 	 Hepatomegali, medfødt, syfilitisk,
tidlig

573.8 	 Hepatoptose
752.7 	 Hermafrodittisme, ekte
519.3 	 Hernie i mediastinum
756.6 	 Hernie, diafragma-, medfødt
553.2 	 Hernie, epigastrisk
553.0 	 Hernie, femoralt
551.0 	 Hernie, femoralt med gangren
552.0 	 Hernie, femoralt med passasjehindring
552.0 	 Hernie, femoralt spesifisert som

inkarserert, irreponibelt, strangulert
eller som årsak til passasjehindring

553.3 	 Hernie, hiatus
550.1 	 Hernie, inguinalt med opplysning om

inkarserasjon, irreponibilitet eller
strangulasjon

550.9 	 Hernie, inguinalt uten opplysning om
passasjehindring eller gangren

550 	 Hernie, inguinalt, direkte
550 	 Hernie, inguinalt, dobbelt
550 	 Hernie, inguinalt, indirekte
550 	 Hernie, inguinalt, i.n.a.
550.0 	 Hernie, inguinalt, med gangren
550.1 	 Hernie, inguinalt, med passasjehindring

uten opplysning om gangren
553.9 	 Hernie, interstitielt
553.9 	 Hernie, intestinalt
553.9 	 Hernie, intraabdominalt
553.9	 Hernie, i.n.a.
553.8 	 Hernie, ischiadisk
553.8 	 Hernie, lumbalt
553.8 	 Hernie, obturator
553.1 	 Hernie, paraumbilikalt
553.3 	 Hernie, paraosofagealt
553.8 	 Hernie, pudenalt
553.8 	 Hernie, retroperitonealt
550 	 Hernie, skrotalt
553.1 	 Hernie, umbilikalt
551.1 	 Hernie, umbilikalt med gangren
552.1 	 Hernie, umbilikalt med passasjehindring
551.1 	 Hernie, umbilikalt som definert i 553.1

dersom spesifisert som gangrenost
552.1 	 Hernie, umbilikalt som definert i 553.1

dersom spesifisert som inkarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
arsak til passasjehindring

553.2 	 Hernie, ventralt
551.2	 Hernie, ventralt med gangren
552.2 	 Hernie, ventralt med passasjehindring
551.2 	 Hernie, ventralt som definert i 553.2

dersom spesifisert som gangrenost
552.2 Hernie, ventralt som definert i 553.2

dersom spesifisert som iokarserert,
irreponibelt, strangulert eller som
arsak til passasjehindring

553.8 	 Hernier, andre spesifiserte, abdominale
348.4	 Herniering av hjernen
620.4 	 Herniering av ovarium
620.4 	 Herniering av tube
074.0 	 Herpangina
110.5 	 Herpes circinatus
694.5 	 Herpes circinatus bullosus
054.1 	 Herpes genitalis
646.8 	 Herpes gestationis
695.1 	 Herpes iris
054 	 Herpes simplex
054.7 	 Herpes simplex med andre komplikasjoner
054.41- Herpes simplex med nervus ophthalmicus-

komplikasjoner
054.8 	 Herpes simplex med uspesifisert

komplikasjon
054.9	 Herpes simplex uten opplysning om

komplikasjon
373.5* Herpes simplex (054.4t) som omfatter

øyelokk
771.2 	 Herpes simplex, medfødt
054.7 	 Herpes simplex, visceral
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380.1

053
053.1
351.1
053.7
053.9

054.3t
054.1t
784.4
062.1t
062.2t
066.2
753.3
361.3

992.1
992.2
704.3
378.4
121.6
378.3
378.2
378.3
992.0
992.7
729.8
784.2
789.3
782.2
750.6
214
786.8
306.1
996.0

761.1
667.1
667
379.4
704.1
134.2
270.5
277.8
202.5
202.5

202.3
200.8
115
115.1
115.0
115.9
115.0
115.1
324.0
324.0
324.0
324.0
324.0
324.0
290.10
431
853
348.0
331.2
434.1
430

349.2

434.9
342
342.9
850
348.1
997.0

Herpes simplex* (054.7t) i det ytre
oret

Herpes zoster
Herpes zoster geniculatus
Herpes zoster geniculatus (053dt)
Herpes zoster med andre komplikasjoner
Herpes zoster uten opplysning om kom-

plikasjon
Herpesencefalitt (323.4*)
Herpessar pa vulva (616.5*)
Heshet
Hesteencefalitt, vestlig type (323.3*)
Hesteencefalitt, ostlig type (323.3*)
Hestefeber, venezuelansk
Hesteskonyre
Hesteskorift i retina uten opplysning om

netthinneavlosning
Hetekollaps
Hetek ramper
Heterochromia pilorum
Heterofori
Heterophyiasis
Heterotropi, annen og uspesifisert
Heterotropi, intermitterende
Heterotropi, vertikal
Heteslag
Hetemdem
Hevelse i ekstreHitetene
Hevelse i hodet eller nakken
Hevelse, i buk eller bekken
Hevelse, lokalisert, overflatisk
Hiatushernie, medfødt
Hibernom, alle lokalisasjoner
Hikke
Hikke, psykisk betinget
Hinder, mekanisk, av kardial

"pacemaker" (elektrode), koronar "by-
pass" operasjon, hjerteklaffprotese

Hinnebristning, for tidlig
Hinner, retinerte deler, uten blødning
Hinner, retinerte, uten blodning
Hippus
Hirsutisme
Hirudiniasis (externalis) (internalis)
Histidinemi
Histiocytose X
Histiocytose X, akutt, (progressiv)
Histiocytose, akutt, differensiert

progressiv
Histiocytose, malign
Histiocytose, malign
Histoplasmose
Histoplasmose, afrikansk
Histoplasmose, amerikansk
Histoplasmose, i.n.a.
Histoplasmose, liten forw,
Histoplasmose, stor form
Hjerneabscess, cerebellar
Hjerneabscess, cerebral
Hjerneabscess, epidural
Hjerneabscess, otogen
Hjerneabscess, subdural
Hjerneabscess, tuberkulos* (013.8t)
Hjerneatrofi, avgrenset
Hjerneblødning
Hjerneblødning, traumatisk
Hjernecyster
Hjernedegenerasjon, senil
Hjerneemboli
Hjernehinneblødning ,spontan, (ikke-

traumatisk)
Hjernehinnesykdom ikke klassifisert

annet sted
Hjerneinfarkt, i.n.a.
Hjernelammelse, halvsidig
Hjernelammelse, halvsidig, i.n.a.
Hjernerystelse
Hjerneskade, anoksisk
Hjerneskade, anoksisk, under eller

etter operasjon

354 	 Hjerneskade, i.n.a.
436 	 Hjerneslag
290.10 Hjernesyndrom med presenil hjernesykdom
291.2 	 Hjernesyndrom, kronisk alkoholbetinget
434.0 	 Hjernetrombose
348.5 	 Hjerneodem
742.4 	 Hjerne, forstørret
740.0 	 Hjerne, manglende
V 42.1 Hjerte erstattet med transplantat
V 43.2 Hjerte, erstattet pd annen mate enn

transplantat
746.7 	 Hjerte. hypoplastisk venstre, medfødt
745.3 	 Hjerte, univentrikulært
404 	 Hjerte- og nyresykdom, hypertensiv
414.1 	 Hjerteaneurisme
427 	 Hjertearytmier
427.8 	 Hjertearytmier, annet
427.9 	 Hjertearytmier, i.n.a.
785.1 	 Hjertebank
785.2 	 Hjertebilyd (godartet) (uskyldig),

426.6 	 Hjerteblokk, annet
426.9 	 Hjerteblokk, i.n.a.
746.8 	 Hjerteblokk, medfødt
78.3 	 Hjertedempning, forstørret eller

forminsket
429.3 	 Hjertedilatasjon
402 	 Hjertefeil, nypertonisk
429.3 	 Hjertehypertrofi
412 	 Hjerteinfarkt, gammelt
412 	 Hjerteinfarkt, tidligere
412 	 Hjerteinfarkt, tilhelet
429.4 	 Hjerteinsuffisiens etter hjertekirurgi

eller som folge av innsatt protese
Hjerteinsuffisiens under eller etter

operasjon
306.2 	 Hjertekarnevrose
397.9 	 Hjerteklaffefeil, reumatisk, i.n.a.
V 42.2 Hjerer;tkle ffer erstattet med trans-p

Hjerteklaffer, erstattet pa annen mate
enn transplantat

Hjertekomplikasjoner i forbindelse wed
bedøvelse under fodselen

Hjertekomplikasjoner under eller etter
operasjon

Hjertekontraksjoner, premature
Hjertekrampe
Hjertemisdannelse, annen spesifisert
Hjertemisdannelser, andre
Hjertemisdannelser, uspesifiserte med-

fodte
Hjertenevrose
Hjerteruptur
Hjerterytme eller -frekvens, forstyrret

hos fosteret
Hjerteskygge, unormal
Hjertestans
Hjertestans etter keisersnitt eller

andre obstetriske inngrep
Hjertestans etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Hjertestans i forbindelse med bedøvelse

under fodselen
Hjertestans under eller etter operasjon
Hjertesuffisiens etter hjertekirurgi

eller som folge av innsatt protese
Hjertesvikt
Hjertesvikt etter hjertekirurgi eller

som folge av innsatt protese
Hjertesvikt etter keisersnitt eller

andre obstetriske inngrep
Hjertesvikt etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Hjertesvikt i forbindelse med bedøvelse

under fodselen
Hjertesvikt under eller etter operasjon
Hjertesvikt, hoyresidig (sekundær til

venstresi dig)

997.1

v 43.3

668.1

997.1

427.6
413
746.8
746
746.9

306.2
410
656.3

793.2
427.5
669.4

639.8

668.1

997.1
429.4

428
429.4

669.4

639.8

668.1

997.1
428.0
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Hjertesvikt, i.n.a.
Hjertesvikt, venstresidig
Hjertesykdom, aktiv eller akutt

reumatisk
Hjertesykdom, akutt pulmonal
Hjertesykdom, akutt reumatisk, i.n.a.
Hjertesykdom, amyloid (277.3t)
Hjertesykdom, annen akutt eller subakutt

ischemisk
Hjertesykdom, annen akutt reumatisk
Hjertesykdom, annen arvelig
Hjertesykdom, annen kronisk ischemisk
Hjertesykdom, annen kronisk ischemisk,

annet
Hjertesykdom, annen kronisk ischemisk,

i.n.a.
Hjertesykdom, annen reumatisk
Hjertesykdom, arvelig, annen
Hjertesykdom, asmptomatisk ischemisk
Hjertesykdom, aterosklerotisk
Hjertesykdom, cyanotisk, medfødt
Hjertesykdom, darlig definerte diagnoser

og komplikasjoner
Hjertesykdom, dårlig definerte diagnoser

og komplikasjoner, annet
Hjertesykdom, därlig definerte diagnoser

og komplikasjoner, i.n.a.
Hjertesykdom, hypertensiv
Hjertesykdom, ikke-cyanotisk, medfødt
Hjertesykdom (organisk), i.n.a.
Hjertesykdom, ischemisk, i.n.a.
Hjertesykdom, kronisk pulmonal
Hjertesykdom, kronisk pulmonal, annet
Hjertesykdom, kyfoskoliotisk
Hjertesykdom, pulmonal, i.n.a.
Hjertesykdom, reumatisk, i.n.a.
Hjertesykdom, tyreotoksisk (242t)
Hjertesymptomer, andre
Hjerteventrikkel, enkel
Hjerteventrikkel, felles
Hode, asymmetrisk
Hode, hoytstående ved termin
Hodebevegelser, unormale
Hodelus
Hodepine
Hodepine etter spinalpunksjon
Hodepine, Hortons
Hodeskade, i.n.a.
Hodet gar ikke ned i bekkenet
Hoftekamsspore
Hofteleddsluksasjon, medfødt
Hofte, ustabil, medfødt
Holdningsanomalier, medfødte (lordose/

skoliose)
Holdning, reservert, hos barn eller

unge
Holdning, unormal
Holoprosencefali
Homocystinuri
Homoseksualitet, jeg-fremmed
Hordeolum
Hormonsekresjon, ektopisk, ikke klassi-

fisert annet sted
Hornhinne erstattet med transplantat
Hornhinnedeformiteter, andre
Hornhinnedystrofi (epitelial) (granu-

lær) (nettformet) (makulær)
371.5 	 Hornhinnedystrofier, arvelige
371.4 	 Hornhinneerosjon, residiverende
371 	 Hornhinnefordunkling
371.9 	 Hornhinnefordunkling, i.n.a.
371.1 	 Hornhinneødem
786.2 	 Hoste
306.1 	 Hoste, psykisk betinget
V 42.3 Hud erstattet med transplantat
755.1 	 Hud (svømmehud) mellom fingre
755.1 	 Hud (svømmehud) mellom tær
782.0	 Hudanestesi
772.6 	 Hudblødning hos foster og nyfødt

782.7 	Hudblødninger, spontane
173.8 	 Huden, annen ondartet svulst, annet

Fse punkt 4 i innledende merknader
til kapitlet]

173.5 	 Huden, annen ondartet svulst (pä)(i):
aksillen, anus, bukveggen, ryggen,
brystet, setet, brystveggen, lysken,
perineum, navlen

709.2 	 Hudfibrose
709.2 	 Hudfibrose, i.n.a.
757.3 	 Hudlapper
103.3 	 Hudlesjoner ved pinta [carate]
102.2 	 Hudlesjoner, andre tidlige, forårsaket

av frambosi
103.2 	 Hudlesjoner, dyskromatiske, ved pinta

[carate ]
134.9 	 Hudparasitter, i.n.a.
709 	 Hudsykdommer, andre
709.3 	 Hudsykdommer, degenerative
709.1 	 Hudsykdommer, vaskulære
870.0 	 Hudsår på øyelokket og omkring øyet
707.9 	 Hudsar, i.n.a.
707	 Hudsår, kronisk
V 72.7 Hud- og overomfintlighetsprover,

diagnostiske
310.1 	 Hukommelsessvikt, lett
300.12 Hukommelsestap, psykogent
754.7 	 Hulfot
362.5 	 Hull i macula
361.3 	 Hull, rundt, i retina uten opplysning om

netthinneavlosning
V 50.3 Hullsetting i orene
071 	 Hundegalskap
994.2 	 Hunger, skadevirkninger av
441.6 	 Hyalin nekrose av aorta
379.2 	 Hyalose, asteroid
719.0 	 Hydarthron
122 	 Hydati dose
122.9 	 Hydatidose, annen og uspesifisert
761.3 	 Hydramnion som påvirker foster og

nyfødt
742.3 	 Hydranencefali
102.6 	 Hydrartrose ved frambosi (tidlig)

(sein)
692.7 	 Hydroa aestivalis
694.0 	 Hydroa herpetiformis
655.0 	 Hydrocefalus hos fosteret, kjent eller

mistenkt
331.4 	 Hydrocefalus i.n.a., ervervet
331.3 	 Hydrocefalus, kommuniserende
331.4 	 Hydrocefalus, obstruktiv
603 	 Hydrocele
603 	 Hydrocele funiculi
603 	 Hydrocele testis
603 	 Hydrocele tunicae vaginalis
629.1 	 Hydrocele (Hocks kanal)
603.8 	 Hydrocele, annet
603.0 	 Hydrocele, cystisk
603.1 	 Hydrocele, infisert
603.9 	 Hydrocele, i.n.a.
778.6	 Hydrocele, medfødt
742.3 	 Hydrocephalus, medfødt
742.3 	 Hydrocephalus, medfødt, annet
742.3 	 Hydrocephalus, medfødt, uspesifisert
216 	 Hydrocystom i hud
270.8 	 Hydroksyprolinemi
742.1 	 Hydromikrocefali
742.5 	 Hydromyeli
591 	 Hydronefrose
753.2 	 Hydronefrose, medfødt
071 	 Hydrophobia
743.2 	 Hydrophthalmus
511.8 	 Hydropneumothorax
719.0 	 Hydrops
773.3 	 Hydrops foetalis forårsaket ay

isoimmunisering
778.0 	 Hydrops foetalis ikke forårsaket av

isoimmunisering
719.3 	 Hydrops intermittens

428.9
428.1
391.9

415
391.9
425.7
411

391.8
745.8
414
414.8

414.9

398
745.8
414.2
414.0
746.9
429

429.8

429.9

402
746.9
429.9
414.9
416
416.8
416.1
416.9
398.9
425.7*
785.3
745.3
745.3
754.0
652.5
781.0
132.0
784.0
349.0
346.2
854
65'2.5
726.5
754.3
753.3
754.2

313.2

781.9
742.2
270.4
302.0
373.1
259.3

V 42.5
371.7
371.5



386.0
778.0

742.5
614.1
511.8
012.0
593.5
623.3
123.6
752.4
654.8
389
389.2
389.0
389.1
536.8
388.4
314.2
314.1
314.0

314
314.8

314.9

255.1
270.6
277.4
774.2
272.3
643.1

643.1

643.1

643.1

643.0
643.0

782.0
378.4
275.3
255.6
253.1

256.1
257.0
273.0
251.3
270.7
286.5
780.8
270.5
251.1
251.1
251.1
251.1
276.7
275.4
275.4
275.4
275.4
278.3
478.5
102.3
102.3

702
103.1

Rydrops, endolymfatisk
Hydrops, idiopatisk, hos foster og ny-

fodt
Hydrorhachis
Hydrosalpinx
Hydrothorax
Hydrotoraks, tuberkulos
Rydroureter
Rymenalring, trang
Hymenolepiasis
Hymen, imperforert
Hymen, persisterende i svangerskapet
Rypacusis
Hypacusis combinata
Rypacusis conductiva
Rypacusis neurogenes
Hyperaciditet
Ryperacusis
Hyperaktivitet med atferdsforstyrrelse
Hyperaktivitet med forsinket utvikling
Hyperaktivitetssyndrom bare med

forandret aktivitetsniva og
oppmerksomhet

Hyperaktivitetsyndromet i barndommen
Hyperaktivitetssyndromet i barndommen,

annet
Hyperaktivitetssyndromet i barndommen,

ien.a.
Hyperaldosteronisme
Hyperammonemi
Hyperbilirubinemi
Hyperbilirubinemi ved prematuritet
Hyperchylomi kronemi
Hyperemesis gravidarum med stoffskifte-

forstyrrelser
Hyperemesis gravidarum som starter for

utgangen av 22. svangerskapsuke med
elektrolyttforstyrrel ser

Hyperemesis gravidarum som starter for
utgangen av 22. svangerskapsuke med
forstyrrelser i karbohydratstoff-
skiftet

Hyperemesis gravidarum som starter for
utgangen av 22. svangerskapsuke med
dehydrering

Hyperemesis, gravidarum, mild
Hyperemesis, gravidarum, mild eller

uspesifisert som starter for utgangen av
22. svangerskapsuke

Hyperestesi
Ryperfori, alternerende
Ryperfosfatasi
Ryperfunksjon av binyremarg
Hyperfunksjon av hypofysens forl app,

annen
Hyperfunksjon av ovariene, annen
Hyperfunksjon, testikulær
Hypergammaglobulinemi, polyklonal
Hyperglykemi etter pancreatektomi
Hyperglysinemi
Hyperheparinemi
Hyperhi drose
Hyperhistidinemi
Hyperinsulinisme, annen
Hyperinsulinisme, ektopisk
Hyperinsulinisme, funksjonell
Hyperinsulinisme, i.n.a.
Hyperkalemi
Hyperkalsemi, benign, familiær
Hyperkalsemi, idiopatisk
Hyperkalsemier, andre
Hyperkalsinuri
Hyperkarotinemi
Hyperkeratose pa stemmebandene
Hyperkeratose, forärsaket av frambosi
Hyperkeratose, palmar eller plantar

(tidlig)(sein) forärsaket av frambosi
Hyperkeratose, senil
Hyperkeratose, ved pinta [carate]
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700
701.1

701.1

701.1
781.0
276.9
536.8
272.2

272.0
272.0
272.0
272.4
272.2
272.0
272.1
272.2
272.3
272.4
272.4
272.4

272.1

272.3

272.2

270.7
275.2
367.0
728.5
276.0
270.6
276.0
733.3
721.6
756.5
252.0
588.8
270.1
401
709.0
447.3
543
778.7
251.9

251.5

251.4

251.1

474.1
759.0
252.0
254.0

528.9
709.8
447.8
528.7

621.3
523.8

270.8
273.8
780.6
288.2
246.0
256.1
257.0
246.0
365.8
521.5

Hyperkeratosis acquisita
Hyperkeratosis follicularis in cutem

penetrans
Hyperkeratosis palmoplantaris

climacterica
Ryperkeratosis, i.n.a.
Hyperkinesi, i.n.a.
Ryperkloremi
Hyperklorhydri
Ryperkolesterolemi med endogen

hypertriglyceridemi
Hyperkolesterolemi, andre, reine
Hyperkolesterolemi, familiær
Ryperkolesterolemi, rein
Ryperlipidemi, annen og uspesifisert
Ryperlipidemi, blandet
Ryperlipidemi, gruppe A
Hyperlipidemi, gruppe B
Ryperlipidemi, gruppe C
Hyperlipidemi, gruppe D
Hyperlipidemi, i.n.a.
Ryperlipidemi, kombinert
Ryperlipidemi, sekundær til alkoholisme,

diabetes, adipositas
Hyperlipoproteinemi, Fredrickson

type IV
Ryperlipoproteinemi, Fredrickson

type I eller V
Ryperlipoproteinemi, Fredrickson type

IIb eller III
Hyperlysinemi
Rypermagnesemi
Hypermetropi
Hypermobilitetssyndromet
Hypernatremi
Ryperornitinemi
Hyperosmolalitet
Hyperostose i kraniet
Hyperostose, ankyloserende vertebral
Ryperostose, infantil kortical
Ryperparathyreoidisme
Hyperparathyreoidisme (renal), sekundær
Hyperphenylalaninaemia
Hyperpi esi
Hyperpigmentering
Hyperplasi av arteria renalis
Hyperplasi av blindtarm
Hyperplasi av brystkjertel hos nyfødt
Hyperplasi av celler i de Langerhanske

øyer, i.n.a.
Hyperplasi av de Langerhanske alfa-

celler med overskudd av gastrin
Hyperplasi av de Langerhanske alfa-

celler med overskudd av glukagon
Hyperplasi av de Langerhanske beta-

celler, i.n.a.
Hyperplasi av mandler
Hyperplasi av milten
Hyperplasi av parathyreoidea
Hyperplasi av thymus, persi-

sterende
Hyperplasi i ganen, papillomatos
Hyperplasi, epitelial
Ryperplasi, fibromuskulær av arterier
Ryperplasi, munnslimhinne/tunge, fokal

epitel ial
Hyperplasia endometrii
Ryperplasier, fiberøse i periodontalt

vev
Hyperprolinemi
Hyperproteinemi
Hyperpyreksi, i.n.a.
Hypersegmentering, arvelig
Hypersekresjon av kalsitonin
Hypersekresjon av ovariale androgener
Rypersekresjon av testikkelhormoner
Rypersekresjon av tyreokalsitonin
Hypersekresjonsglaukom
Hypersementose



386.5 	 Hypersensitivitet i labyrinten
995.2 	 Hypersensitivitet på medikament, i.n.a.
995.2 	 Hypersensitivitet ved riktig administra-

sjon av passende medisinsk preparat
478.8 	 Hypersensitivitetsreaksjon i ovre luft-

veier, i.n.a.
995.3 	 Hypersensitivitet, i.n.a.
495.9 	 Hypersensivitetspneumoni
780.5 	 Hypersomni
307.4 	 Hypersomni av ikke-organisk opprinnelse
289.4	 Hypersplenisme
756.0 	 Hypertelorisme
348.2 	 Hypertension, benign intrakraniell
458 	 Hypotension
642.4 	 Hypertensjon i svangerskap, under fod-

sel eller barselseng, ikke angitt som
tidligere diagnostisert, med albumi-
nuria, ødem eller begge deler - mild
eller uspesifisert

642.1 	 Rypertensjon spesifisert som kompli-
serende eller som en grunn til obste-
trisk behandling i svangerskap, fødsel
eller barselseng

642.2 	 Hypertension ved hjertesykdom spesifi-
sert som kompliserende eller som en
grunn til obstetrisk behandling i
svangerskap, fødsel eller barselseng

642.2 	 Hypertensjon ved hjerte- og nyresykdom
spesifisert som kompliserende eller som
en grunn til obstetrisk behandling i
svangerskap, fødsel eller barselseng

642.2 Hypertensjon ved nyresykdom spesifisert
som kompliserende eller som en grunn
til obstetrisk behandling i svanger-
skap, fødsel eller barselseng

401 	 Hypertension (arteriell)
(essensiell) (primær) (systemisk)

642.2 Hypertensjon, annen tidligere diagnos-
tisert som kompliserer svangerskap,
fødsel og barselseng

642.0 	 Hypertension, benign essensiell som
kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

642.0 	 Hypertensjon, benign essensiell spesifi-
sert som kompliserende eller som en
grunn til obstetrisk behandling i
svangerskap, fødsel eller barselseng

642.0 	 Hypertensjon, essensiell spesifisert som
kompliserende eller som en grunn til
obstetrisk behandling i svangerskap,
fødsel eller barselseng

642.3 	 Hypertension, forbigående i svanger-
skapet

642.9 	 Hypertension, i.n.a., uten opplysning om
albuninuria eller ødem som kompliserer
svangerskap, fødsel eller barselseng

642.0 	 Hypertension, kronisk, i.n.a., spesi-
fisert som kompliserende eller som en
grunn til obstetrisk behandling i
svangerskap, fødsel eller barselseng

642.2 	 Hypertension, malign spesifisert som
kompliserende eller som en grunn til
obstetrisk behandling i svangerskap,
fødsel eller barselseng

365.0	 Hypertension, okulær
572.3 	 Hypertension, portal
401 	 Hypertension, primær
416.0 	 Hypertension, primer pulmonal
416.0 	 Hypertension, pulmonal (primær)

(idiopatisk)
642.1 	 Hypertension, renalt betinget som kom-

pliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

405 	 Hypertension, sekundær
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642.0

642.9

995.8

778.4

401
374.5
704.1
272.3
272.1
272.1
704.1
474
474.9
611.1
611.1

607.8

575.8
608.8
575.8
576.8
474
474.9
600
608.8
527.1
608.8
529.8
529.3
254.0
608.8
608.8
611.1
624.3
378.3
244.1
242.9
270.2
306.1

278.2
278.4
256.0
272.0
272.2

272.1
371.8
364.4
993.2
520.0
782.0
275.3
275.3
275.3
255.5
257.2
257.1
386.5
257.1

257.1
257.1
279.0
775.6
579.3

Hypertension, tidligere diagnostisert,
i.n.a., spesifisert som kompliserende
eller som en grunn til obstetrisk be-
handling i svangerskap, fødsel eller
barselseng

Hypertension, uspesifisert, som kompli-
serer svangerskap, fødsel og barsel-
seng

Hypertermi, malign, forårsaket av
anestesi

Hypertermi, omgivelsesbetinget, hos den
nyfødte

Hypertoni
Hypertrichose på øyelokk
Hypertrichosis lanuginosa acquisita
Hypertriglyceridemi, blandet
Hypertriglyceridemi, endogen
Hypertriglyceridemi, rein
Rypertrikose, i.n.a.
Hypertrofi av adenoid vev
Hypertrofi av adenoid vev, i.n.a.
Hypertrofi av brystet
Hypertrofi av brystet i puberteten,

i.n.a.
Hypertrofi av corpus cavernosum eller

penis
Hypertrofi av ductus cysticus
Hypertrofi av funiculus
Hypertrofi av galleblære
Hypertrofi av gallegang
Hypertrofi av mandler
Hypertrofi av mandler, i.n.a.
Hypertrofi av prostata, fibroadenomatos
Hypertrofi av scrotum tunica vaginalis
Hypertrofi av spyttkjertel
Hypertrofi av testis
Hypertrofi av tungen
Hypertrofi av tungens papiller
Hypertrofi av thymus
Hypertrofi av vas deferens
Hypertrofi av vesicula seminalis
Hypertrophia mammae
Hypertrophia vulvae
Rypertropi
Hypertyreoidisme, annen, postablativ
Hypertyreoidisme, i.n.a.
Hypertyrosinemi
Ryperventilasjonssyndrom, psykisk

betinget
Hypervitaminosis A
Hypervitaminosis D
Hyperostrogenisme
Hyper-beta- 1ipoproteinemi
Ryper-beta-lipoproteinemi med

pre-beta- 1ipoproteinemi
Ryper-pre-beta lipoproteinemi
Hypestesi i hornhinnen
Ryphaema i iris eller corpus ciliare
Hypobaropati
Hypodonti
Hypoestesi
Rypofosfatasi m/rakitt
Hypofosfatasier, andre
Hypofosfatemi
Hypofunksjon av binyren, annen
Hypofunksjon av testiklene, annen
Hypofunksjon av testiklene, postablativ
Hypofunksjon i labyrinten
Hypofunksjon, testikulær etter

bestråling
Hypofunksjon, testikulær, iatrogen
Hypofunksjon, testikulær, postoperativ
Hypogammaglobulinemi
Hypoglycaemia neonatalis
Hypoglykemi etter gastrointestinal

operasjon



244.8
244.9
244.9
243
244.0
244.9
244.1

264.9
276.5
726.7
388.4
389.9
389.2

389.1
389.0
389.0
389.1
389.1
389.1
389.1
389.1
388.1
388.2
993.2
477
757.2
755.2
685
685.0
685.1

202.4
704.2
704.3
307.9
V 50.0
704.2
704.3
757.4

Hypotyreoidisme, ervervet, annet
Rypotyreoidisme, ervervet, uspesifisert
Hypotyreoidisme, i.n.a.
Hypotyreoidisme, medfødt
Hypotyreoidisme, postoperativ
Rypotyreoidisme, primær
Rypotyreoidisme, som følge av strale-

behandling
Rypovitaminosis A, i.n.a.
Rypovolemi
Hælbeinspore
Hørselsdiskriminering, nedsatt
Hørselsnedsettelse, i.n.a.
Hørselstap med mekanisk (389.0) og

nevrogen (389.1) årsak, kombinert
Hørselstap, kokleært
Hørselstap, ledningsbetinget
Hørselstap, mekanisk
Hørselstap, nevrogen
Hørselstap, nevrosensorisk
Hørselstap, persepsions-
Hørselstap, sensorisk
Hørselstap, sentralt
Hørselstap, støybetinget
Hørselstap, uspesifisert plutselig
Hoydesyke
Høysnue
Håndflate-furer, unormale
Hånd/fingre, manglende, medfødt
Haranlegyscyste
Haranleggscyste med abscess
Håranleggscyste uten opplysning om

abscess
Hårcelleleukemi
Hårene, abnormiteter ved
Hårfargen, variasjon i
Hårnapping
Hårtransplantasion
Hår, atrofisk

grått (prematurt)
Hår, Taenzers
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251.8 	 Rypoglykemi pga. etanol
251.2 	 Hypoglykemi, uspesifisert
257.2 	 Hypogonadisme, testikulær
705.0 	 Rypohidrose
251.3 	 Rypoinsulinemi, postoperativ
276.8	 Rypokalemi
775.4 	 Rypokalsemi hos den nyfødte
775.4 	 Rypokalsemi pga. fosfatbelastning
275.4 	 Hypokalsemier, andre
536.8 	 Hypoklorhydri
993.2 	 Hypoksi på grunn av høyde
768.3 	 Rypoksi, fota eller intrauterin,

diagnostisert under fødselen hos
levendefødt barn

768.2 	 Rypoksi, fotal eller intrauterin,
diagnostisert for fødselens begynnelse
hos levendefødt barn

768.4	 Rypoksi, fotal eller intrauterin, ikke
opplyst om diagnostisert for eller
etter fødselens begynnelse hos
levendefødte barn

768.9 	 Hypoksi, hos levendefødt barn, i.n.a.
997.0 	 Hypoksi, cerebral, under eller etter

operasjon
768 	 Hypoksi, intrauterin
275.2 	 Rypomagnesemi
775.4 	 Rypomagnesemi hos den nyfødte
296.0x Hypomani, i.n.a.
626.1 	 Hypomenore
276.1 	 Hyponatremi
252.1 	 Rypoparatyreoidisme
775.4 	 Hypoparatyreoidisme, neonatal
253.7 	 Rypopituitarisme, som følge av

hormoner
253.7 	 Hypopituitarisme, som følge av

Rypofysektomi
253.7 	 Rypopituitarisme, som følge av

stråleterapi
747.2 	 Hypoplasi av aorta
747.5 	 hypoplasi av arteria umbilicalis
759.1 	 Hypoplasi av binyre
751.6 	 Hypoplasi av galleblæren
748.5 	 Hypoplasi av lunge (lapp)
748.5 	 Rypoplasi av lungen
759.0 	 Hypoplasi av milten
753.0 	 Rypoplasi av Ryre, dobbeltsidig
753.0 	 Hypoplasi av nyre, ensidig
751.7 	 Rypoplasi av pankreas
742.5 	 Rypoplasi av ryggmarg
520.4 	 Rypoplasi av sement
752.8 	 Hypoplasi av testis eller scrotum
750.1 	 Rypoplasi av tunge
743.1 	 Hypoplasi av øye
288.2 	 Ryposegmentering, arvelig
527.7 	 Hyposekresjon av spyttkjertler
276.1 	 Hyposmolalitet
752.6 	 Hypospadi
458.9 	 Hypotension (arteriell), i.n.a.
365.1 	 Rypotensjonglaukom (primært),

(residualstadium)
669.2 	 Rypotensjonssyndrom, maternelt
458.3 	 Hypotension, asympatikoton ortostatisk
458.1 	 Hypotension, kronisk idiopatisk
458.0 	Hypotension, ortostatisk, i.n.a.
458.2	Hypotension, sympatikoton ortostatisk
991.6 	Hypotermi
780.9 	 Hypotermi uten tilknytning til lav

omgivelsestemperatur
778.3 	 Hypotermi, annen, hos nyfødt
991.6 	 Hypotermi, (tilfeldig)
704.0 	 Hypotrichosis postinfectiosa, i.n.a.
704.0	 Rypotrichosis, i.n.a.
378.3 	 Rypotropi
244.2 	 Hypotyreoidisme etter inntak av jod
244.3 	 Rypotyreoidisme pga. phenylbutazon
244.3 	 Hypotyreoidisme pga. p-aminosalicylsyre

[PAS]
244.3	 Rypotyreoidisme pga. resorcinol
244.3 	 Hypotyreoidisme, annen iatrogen
244 	 Rypotyreoidisme, ervervet
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757.1
701.1
994.0
992.0
995.2

Ichthyosis congenita
Ichtyose, ervervet
Ictus fulmineus
Ictus solaris
Idiosynkrasi ved riktig administrasjon

av passende medisinsk preparat
995.3 	 Idiosynkrasi, i.n.a.
318.1 	 Idioti
318.2 	 Idioti, dyp
289.5 	 Ikke-traumatisk ruptur av milten
773.1 	 Ikterus forårsaket av ABO-antistoffer,

ABO-isoimmunisering, ABO-uforlikelighet
mor/foster

773.2 	 Ikterus forårsaket av annen eller
uspesifisert blodgruppeuforlikelighet

774.0* Ikterus forårsaket av eksessiv hemolyse
pga. medfødt sfærocytose, hos foster og
nyfødt

773.0 	 Ikterus forårsaket av Rh-antistoffer,
Rh-isoimmunisering, Rh-uforlikelighet
mor/foster

282.0 	 Ikterus, akolurisk (familiær)
782.4 	 Ikterus, i.n.a.
100.0 	 Ikterus, leptospiral, (hemoragisk)
121.9 	 Iktesykdom, i.n.a.
558 	 Ileitt når spesifisert som allergisk,

dietisk, ikke infeksios eller toksisk
samt uspesifisert i land hvor til-
standene kan antas å være av ikke
infeksios opprinnelse

555.0 	 Ileitt, regional
555.0 	 Ileitt, terminal
V 44.2 Ileostomi-status
560.1 	 Ileus i colon, paralytisk
560.1 	lieus i tykktarm, paralytisk
560.1 	 Ileus i tynntarm, paralytisk
777.4 	lieus, forbigående, hos nyfødt
777.0* Ileus, mekonium (277.0t)
560.1 	 Ileus, paralytisk
755.6 	 Iliosakralledd, sammenvokste
318.0 	 Imbesilitet
270.5 	 Imidazolaminosyreuri
270.8 	 Iminoacidopati
770.4 	 Immaturitet, pulmonal, i.n.a.
994.1 	 Immersio
991.4 	 Immersjonsfot
728.3 	 Immobilitetssyndromet (paraplegisk)
279.1 	 Immunsvikt, cellulær
279.0 	 Immunsvikt, humoral
279.1 	 Immunsvikt, kombinert
279.3 	 Immunsvikt, uspesifisert
V 07.2 Immunterapi, profylaktisk
560.3	 Impactio coli
684 	 Impetiginisering (av andre dermatoser)
684 	 Impetigo bullosa
684 	 Impetigo circinata
694.3	 Impetigo herpetiformis
684 	 Impetigo neonatorum
373.5* Impetigo (684t) som omfatter øyelokk
684 	 Impetigo vulgaris
684 	 Impetigo (contagiosa)[alle lokalisa-

sjoner[alle organismer]
380.1 	 Impetigo* (684t) i det ytre caret
728.2 	 Inaktivitetsatrofi, ikke klassifisert

annet sted
994.2 	 Inanitio
787.6 	 Incontinentia alvi
757.3 	 Incontinentia pigmenti
788.3 	 Incontinentia urinae
659.9 	 Indikasjoner for behandling eller

inngrep pga. fødsel ikke spesifisert
annet sted, i.n.a.

659.8 	 Indikasjoner for behandling eller inn-
grep pga. fødsel ikke spesifisert annet
sted, annet

659 	 Indikasjoner, andre, for behandling
eller inngrep pga. fødsel ikke spesi-
fisert annet sted

763.8	 Induksjon av fødsel
659.0 	 Induksjon av fødsel, mislykket, ved

kirurgiske eller andre instrumentelle
metoder

659.1 	 Induksjon, mislykket, i.n.a.
659.1 	 Induksjon, mislykket, av fødsel ved

medisinske metoder som f.eks.
oksytoksin

659.0 	 Induksjon, mislykket, instrumentell
659.1 	 Induksjon, mislykket, medisinsk eller

annen
515 	 Indurasjon av lungen, kronisk eller

uspesifisert
611.7 	 Indurasjon av mamma
782.8	 Indurasjon i huden
516.1 	 Indurasjon, brun, av lungen
607.8 	 Induratio penis plastica
763.7 	 Inertia uterin som påvirker foster

eller nyfødt
259.9 	 Infantilisme, i.n.a.
434.9 	 Infarctus cerebri, i.n.a.
412 	 Infarctus cordis antea
410 	 Infarctus cordis recens
412 	 Infarctus cordis vetus
762.2 	 Infarkt av placenta sow påvirker foster

eller nyfødt
255.4	 Infarkt i binyrebarken
289.5	 Infarkt i milten
336.1 	 Infarkt i ryggmargen, akutt
246.3	Infarkt i skjoldbruskkjertelen
557.0 	 Infarkt i tarm
410 	 Infarkt i myokard
410 	 Infarkt i ventrikkel
444 	 Infarkt, embolisk
557.0 	 Infarkt, mesenterielt
411 	 Infarkt, postmyokardialt
410 	 Infarkt, subendokardialt
444 	 Infarkt, trombotisk
411 	 Infarkt, truende
139 	 Infeksiose og parasittære sykdommer,

andre, seinvirkninger
139.8 	 Infeksiose og parasittære sykdommer,

andre og uspesifiserte med seinvirk-
ninger

127.7 	 Infeksjon av andre spesifiserte intesti-
nale helminthes

031.0 	 Infeksjon av lungene forårsaket av
Mycobacterium intracellulare [ Batteys
basill]

031.0 	 Infeksjon av lungene forårsaket av Myco-
bacterium avium

031.0 	 Infeksjon av lungene forårsaket av Myco-
bacterium, kansasii

127.7 	 Infeksjon av Oesophagostomum apiostomum
og beslektede arter

127.7 	 Infeksjon av Ternidens diminutus
647.9	 Infeksjon eller infestasjon, i.n.a., som

kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

999.3 	 Infeksjon etter infusjon, injeksjon,
transfusjon eller vaksinasjon

027.1 	 Infeksjon forårsaket av Erysipelothrix
rhusiopathiae [E. insidiosa]

027.0 	 Infeksjon forårsaket av Listeria
monocytogenes

658.4 	 Infeksjon i amnionhulen
b70 	 Infeksjon i barselseng, alvorlig
465.8 	 Infeksjon i de ovre luftveier, akutt,

andre multiple lokalisasjoner
465 	 Infeksjon i de ovre luftveier, akutt,

multiple eller uspesifiserte lokalisa-
sjoner

031.1	 Infeksjon i huden forårsaket av Myco-
bacterium ulcerans

031.1 	 Infeksjon i huden forårsaket av Myco-
bacterium marinum [M. balnei]
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121.8

125.4
125.6
123.5
123.8
123.8
125.6
125.7
123.6
122.4

122.7

121.8
006
127.4
111.1

121.3
121.3
121.4
117.2
117.2
117.4

021
121.8
007.1
128.1

004.0

004.1
004.2
004.3
125.7
041.5

121.6
115.0
115.1
123.8
123.6
127.8

007.2
007.2
121.0
085.5
085.0
085.3
085.0
085.4
085.2

085.1
125.2
116.2
111.0

025

024
125.5
123.4

121.5
030
123.6
123.2
125.3
127.4

118 	 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, Dresch-
lera, Fusarium

730.9 	 Infeksjon i knoklene, i.n.a.
122.5 	 Infeksjon i leveren med Echinococcus

multilocularis
674.3 	 Infeksjon i operasjonssår, i perineum og

etter keisersnitt
125.4 	 Infeksjon med Acanthocheilonema

pers tans
125.6 	 Infeksjon med Acanthocheilonema strep-

tocerca
024 	 Infeksjon med Actinobacillus mallei
039 	 Infeksjon med Actinomycetales

slik som Actinomyces
039 	 Infeksjon med Actinomycetales

slik som Streptomyces
039 	 Infeksjon med Actinomycetales

slik som Nocardia
039 	 Infeksjon med Actinomycetales

slik som Actinomadura
117.6 	 Infeksjon med Allescheria [Petrielli-

dium] boydii [Monosporium apiospermum]
128.8 	 Infeksjon med andre spesifiserte

helminthes
128.8 	 Infeksjon med Angiostrongylus canto-

nensis
127.1 	 Infeksjon med Anisakis-larven
117.7 	 Infeksjon med arter av Absidia
117.7 	 Infeksjon med arter av Mucor
117.7 	 Infeksjon med arter av Saksenaea
127.6 	 Infeksjon med arter av Trichostrongylus
117.7 	 Infeksjon med arter av Basidiobolus
117.7 	 Infeksjon med arter av Conidiobolus
117.7 	 Infeksjon med arter av Cunninghamella
117.7 	 Infeksjon med arter av Entomophthora
117.7 	 Infeksjon med arter av Rhizopus
127.0 	 Infeksjon med Ascaris lumbricoides
117.3 	 Infeksjon med Aspergillus-arter, hoved-

sakelig Aspergillus fumigatus, Asper-
gillus flavus-gruppen og Aspergillus
terreus-gruppen

031.9 	 Infeksjon med atypiske mykobakterier,
i.n.a.

022 	 Infeksjon med Bacillus anthracis
(miltbrannbakterien)

007. 0 	Infeksjon med Balantidium coli
123.9 	 Infeksjon med bendelorm, i.n.a.
116.0 	 Infeksjon med Blastomyces [Ajellomyces]

dermatitidis
112 	 Infeksjon med Candidose-arter
128.8 	 Infeksjon med Capillaria hepatica
127.5 	 Infeksjon med Capillaria philippinensis
117.2 	 Infeksjon med Cladosporidium carrionii
040.0 	 Infeksjon med Clostridium histolyticum
040.0 	 Infeksjon med Clostridium perfringens

[welchii]
040.0 	 Infeksjon med Clostridium septicum
040.0 	 Infeksjon med Clostridium sordellii
114 	 Infeksjon med Coccidioides (immitis)
032 	 Infeksjon med Corynebacterium

diphtheriae
117.5 	 Infeksjon med Cryptococcus neoformans
123.1 	 Infeksjon med Cysticercus cellulosae

[larven av Taenia solium]
117.8 	 Infeksjon med dematiaciose sopper slik som

Phialophora gougerotii
117.8 	 Infeksjon med dematiaciøse sopper slik som

P. jeanselmei
117.8 	 Infeksjon med dematiaciose sopper slik som

Dreschlera hawaiiensis
117.8 	 Infeksjon med dematiaciose sopper slik som

Cladosporium trichoides [bantianum]
117.8 	 Infeksjon med dematiaciose sopper [Phaeo-

hyphomycosis]
121.3 	 Infeksjon med den store leverikten

Infeksjon med Dicrocoelium dendriticum
(den lille leverikten)

Infeksjon med Dipetalonema perstans
Infeksjon med Dipetalonema streptocerca
Infeksjon med Diphyllobothrium-larver
Infeksjon med Diplogonoporus (grandis)
Infeksjon med Dipylidium (caninum)
Infeksjon med Dirofilaria
Infeksjon med Dracunculus medinensis
Infeksjon med dvergbendelorm
Infeksjon med Echinococcus granulosus,

i.n.a.
Infeksjon med Echinococcus multilocu-

laris, i.n.a.
Infeksjon med Echinostomum ilocanum
Infeksjon med Entamoeba histolytica
Infeksjon med Enterobius vermicularis
Infeksjon med Exophiala [Cladosporium]

werneckii
Infeksjon med Fasciola gigantica
Infeksjon med Fasciola hepatica
Infeksjon med Fasciolopsis (buski)
Infeksjon med Fonsecaea compactum
Infeksjon med Fonsecaea pedrosoi
Infeksjon med forskjellige slekter og

arter av Ascomycetes og Deuteromycetes
slik som Acremonium [Cephalosporium]
falciforme, Neotestudina rosatii, Madu-
rella grisea, Madurella mycetomii,
Pyrenochaeta romeroi, Zopfia [Leptos-
phaeria] senegalensis

Infeksjon med Francisella tularensis
Infeksjon med Gastrodiscoides hominis
Infeksjon med Giardia lamblia
Infeksjon med Gnathostoma spinigerum og

beslektede arter
Infeksjon med gruppe A Shigella

(Schmitz)(Shiga)
Infeksjon med gruppe B Shigella
Infeksjon med gruppe C Shigella
Infeksjon med gruppe D Shigella
Infeksjon med Guineaorm
Infeksjon med Haemophilus influenzae

[H. influenzae]
Infeksjon med Heterophyes heterophyes
Infeksjon med Histoplasma capsulatum
Infeksjon med Histoplasma duboisii
Infeksjon med hundebendelorm
Infeksjon med Hymenolepis (diminuta)
Infeksjon med intestinale helminthes

klassifisert i mer enn en av kate-
goriene 120.0-127.7

Infeksjon med Isospora belli
Infeksjon med Isospora hominis
Infeksjon med katteleverikten
Infeksjon med Leishmania brasiliensis
Infeksjon med Leishmania donovani
Infeksjon med Leishmania ethiopica
Infeksjon med Leishmania infatum
Infeksjon med Leishmania mexicana
Infeksjon med Leishmania tropica

(major)
Infeksjon med Leishmania tropica
Infeksjon med loa loa
Infeksjon med Loboa [Blastomyces] loboi
Infeksjon med Malassezia [Pityrosporum]

furfur
Infeksjon med malleomyces

pseudomal lei
Infeksjon med malleomyces mallei
Infeksjon med Mansonella ozzardi
Infeksjon med menneskets brede

bendelorm
Infeksjon med Metagonimus yokogawai
Infeksjon med Mycobacterium leprae
Infeksjon med nana
Infeksjon med oksetintens bendelorm
Infeksjon med Onchocerca volvulus
Infeksjon med Oxyuris vermicularis



Infeksjon med Paracoccidioides
[Blastomyces] brasiliensis

Infeksjon med Paragonimus
Infeksjon med Pasterella multocida
FP. septica] ved hundebitt

Infeksjon med Pasterella multocida
[P. septica] med kattebitt

Infeksjon med Phialophora verrucosa
Infeksjon med Piedraia hortai
Infeksjon med pseudomonas mallei
Infeksjon med pseudomonas pseudomallei
Infeksjon med Rhinosporidium seeberi
Infeksjon med rottebendelorm
Infeksjon med salmonella [alle sero-

typer]
Infeksjon med Schistosoma bovis
Infeksjon med Schistosoma intercalatum
Infeksjon med Schistosoma mattheii
Infeksjon med Schistosoma spindale
Infeksjon med Schistosoma-cercarier
Infeksjon med Sparganum (mansoni)

(proliferum)
Infeksjon med Spirometra-larver
Infeksjon med Sporotrichum [Sporothrix]

schenckii
Infeksjon med Stellantchasous falcatus
Infeksjon med Strongyloides stercoralis
Infeksjon med svinetintens bendelorm
Infeksjon med Taenia saginata
Infeksjon med Taenia solium, intestinal

form
Infeksjon med Taeniarhynchus saginatus
Infeksjon med Toxocara (canis) (cati)
Infeksjon med Toxoplasma gondii
Infeksjon med Trichinella spiralis
Infeksjon med Trichosporon (beigelii)

cutaneum
Infeksjon med Trichuris trichiura
(piskeorm)
Infeksjon med Trypanosoma cruzi
Infeksjon med Trypanosoma gambiense
Infeksjon med Trypanosoma rhodesiense
Infeksjon (voksen) med Diphyllobothrium

(latum) (pacificum)
Infeksjon med Whitmores basill
Infeksjon med Yersinia pestis
Infeksjon med Yersinia pseudotuber-

culosis [Pasteurella pseudo-
tuberculosis]

Infeksjon som folge av innvortes
protese, implantat eller graft

Infeksjon under fødselen, generalisert
Infeksjon (som forårsaker obstruksjon)

som folge av (tilstedeværelsen av) en-
hver gjenstand, implantat eller graft
nevnt i 996.0-996.5

Infeksjon i de ovre luftveier, akutt,
multiple eller uspesifiserte lokalisa-
sjoner, i.n.a.

Infeksjon, akutt gonokokk- i nedre
urin- og kjønnsveier

Infeksjon, akutt gonokokk- i ovre
urin- og kjønnsveier

Infeksjon, annen, som folge av medi-
sinsk behandling, ikke klassifisert
annet sted

Infeksjon, annen, med Echinococcus
multilocularis

Infeksjon, annen, med Echinococcus
granulosus

Infeksjon, bakteriell, i.n.a.
Infeksjon, intrauterin, av foster,

med Escherichia coli
Infeksjon, intrauterin, av foster,

med Clostridium-arter
Infeksjon, intrauterin, av foster,

i.n.a.
Infeksjon, kronisk gonokokk- i nedre

urin- og kjønnsveier

116.1

121.2
027.2

027.2

117.2
111.3
024
025
117.0
123.6
003

120.8
120.8
120.8
120.8
120.3
123.5

123.5
117.1

121.6
127.2
123.0
123.2
123.0

123.2
128.0
130
124
111.2

127.3

086.2
086.3
086.4
123.4

025
020
027.3

996.6

659.3
996.6

465.9

098.0

098.1

999.3

122.6

122.3

041.9
771.8

771.8

771.8

098.2
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098.3 	 Infeksjon, kronisk gonokokk- i de øvre
urin- og kjønnsveier

771.1 	 Infeksjon, medfødt med cytomegalovirus
998.5 	 Infeksjon, postoperativ
010 	 Infeksjon, primær tuberkuløs
010.9 	 Infeksjon, tuberkuløs, i.n.a.
002.0 	 Infeksjon, tyfoid
101 	 Infeksjon, Vincents [alle lokali-

sasjoner]
760.2	 Infeksjoner hos moren som påvirker

foster og nyfødt
675 	 Infeksjoner i bryst og brystvorte i

forbindelse med fødselen
675.9 	 Infeksjoner i bryst og brystvorte i for-

bindelse med fødselen, i.n.a.
675.8 	 Infeksjoner i bryst og brystvorte i for-

bindelse med fødselen, annet
675.0 	 Infeksjoner i brystvorten i forbindelse

med fødselen
730.8* Infeksjoner i knoklene, andre
730 	 Infeksjoner i knokler, andre
646.6 	 Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i

svangerskapet
110 	 Infeksjoner med Epidermophyton
136.2 	 Infeksjoner med frittlevende amøber,

spesifikke
110 	 Infeksjoner med Microsporum
110 	 Infeksjoner med Trichophyton
039 	 Infeksjoner, actinomykotiske
039.1 	 Infeksjoner, actinomykotiske,

pulmonale
039.2 	 Infeksjoner, actinomykotiske,

abdominale
039.8 	 Infeksjoner, actinomykotiske, andre spe-

sifiserte lokalisasjoner
039.3 	 Infeksjoner, actinomykotiske, cerviko-

faciale
039.0 	 Infeksjoner, actinomykotiske, kutane
039.9 	 Infeksjoner, actinomykotiske, lokalisa-

sjon, i.n.a.
686.8 	 Infeksjoner, andre lokale i hud og

underhud
686 	 Infeksjoner, andre lokale i hud og under

hud
771.2 	 Infeksjoner, andre medfødte
771.8	 Infeksjoner, andre, spesifikke for den

perinatale perioden
116 	 Infeksjoner, blastomykotiske
771 	 Infeksjoner, spesifikke, for den

perinatale perioden
614.6t Infertilitet i forbindelse med egg-

lederadheranser (628.2*)
134.2 	 Infestasjon med igler (vann) (land)
133.8 	 Infestasjon med demodex folliculorum
134.0 	 Infestasjon med dermatobia (hominis)
134.0 	 Infestasjon med fluelarver
134.0 	 Infestasjon med Gasterophilus

(intestinalis) [hestebrems]
126	 Infestasjon med hakeorm
134.0 	 Infestasjon med hypoderma [kubrems]
133.8 	 Infestasjon med hårsekkmidd
133 	 Infestasjon med midd
134.0 	 Infestasjon med Oestrus ovis

[sauebrems]
134.9 	 Infestasjon med parasitter (hud),

i.n.a.
134.1 	 Infestasjon med sandlopper
133.0 	 Infestasjon med Sarcoptes scabiei

[skabbmidd]
133.8 	 Infestasjon med trombicula
134.1 	 Infestasjon med Tunga penetrans
125.1 	 Infestasjon som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
125.0 	 Infestasjon som skyldes Wuchereria

bancrofti
133.9 	 Infestasjon, i.n.a.
132.3 	 Infestasjon, med lus, blandet
132.3 	 Infestasjon, med lus, som klassifiseres

til mer enn en av kategoriene
132.0-132.2
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133.8 	 Infestasjon, med midd, annet
506.2 	 Inflammasjon av 2A/re luftveier for-

årsaket ay røyk og damp
487 	 Influensa
487.8 	 Influensa med affeksjon av magetarm-

tractus
487.8 	 Influensa med andre komplikasjoner
487.1 	 Influensa med andre luftveiskomplika-

sjoner
487.0 	 Influensa med bronkopneumoni
487.1 	 Influensa med faryngitt
487.1	 Influensa med laryngitt
487.1 	 Influensa med luftveisinfeksjon (wire)

(akutt)
487.0 	 Influensa med lungebetennelse
487.0 	 Influensa med pneumoni, enhver form
487.1 	 Influensa, i.n.a.
934.9 	 Inhalasjon av væske eller oppkast,

i.n.a.
740.2 	 Iniencefali
740.2 	 Iniencefali, lukket
740.2 	 Iniencefali, uspesifisert
740.2 	 Iniencefali, åpen
077.0t Inklusjonskonjunktivitt (372.0*)
049.8t Inklusjonslegemeencefalitt, akutt

(323.4*)
046.21- Inklusjonslegemeencefalitt, Dawsons

(323.1*)
763.8 	 Inngrep, destruktivt, for å lette

fodselen
V 07.0 Innleggelse for å beskytte individet

mot sine omgivelser
368.4 	 Innskrenkning av synsfeltet, generell
433 	 Innsnevring i arteria basilaris, carotis

og vertebralis
307.41 Innsovning, forbigaende forstyrrelse av
307.42 Innsovning, vedvarende forstyrret
128.9 	 Innvollsorm, i.n.a.
V 03 	 Inokulasjon, profylaktisk, mot oakte-

riell sykdom
V 06 	 Inokulasjon, profylaktisk, av syk-

dommer
V 03.8 Inokulasjon, profylaktisk, not bakte-

rielle sykdommer, andre spesifiserte
V 05.9 Inokulasjon, profylaktisk, mot enkelt-

sykdom, uspesifisert
V 05.8 Inokulasjon, profylaktisk, mot sykdom,

annen spesifisert
Inokulasjon, profylaktisk, mot virus-

sykdommer
Inokulasjon, profylaktisk, uspesifisert
Inokulasjon, profylaktisk, ved kombi-

nasjoner av sykdommer, uspesifisert
Inokulasjon, profylaktisk, mot enkelt-

sykdommer, andre
Inseminasjon, kunstig
Insomni
Insomni av ikke-organisk opprinnelse
Inspissasjonssyndrom, biliært, hos

foster og nyfødt
717.8 	 Instabilitet i kneet
557.1 	 Insufficiens, mesenteriell, vaskulær
428.1	 Insufficientia ventriculi sinistri
746.4 	 Insuffisiens av aortaklaffen, medfødt
435 	 Insuffisiens av arteria basilaris
435 	 Insuffisiens av arterid carotis
435 	 Insuffisiens av arteria vertebralis
255.4 	 Insuffisiens av binyrebarken
255.4 	 Insuffisiens av binyrebarken, i.n.a.
762.2 	 Insuffisiens av placenta Wm påvirker

foster eller nyfødt
746.0 	 Insuffisiens av pulmonalklaffen,

medfødt
375.5 	 Insuffisiens av tåreveiene
437.1 	 Insuffisiens, akutt cerebrovaskulær,

i.n.a.
435 	 Insuffisiens, cerebrovaskulær (akutt)

med forbigående fokale nevrologiske
symptomer

253.2 	 Insuffisiens, hypofysær, i.n.a.
428.9 	 Insuffisiens, kardial, hjerte- eller

myokardial, i.n.a.
411 	 Insuffisiens, koronar (akutt)
746.2 	 Insuffisiens, trikuspidal-
454.9 	 Insuffisiens, yews, i underekstremite-

tene uten opplysning om sår eller
infeksjon

454 	 Insuffisiens, venos, i underekstremi-
tetene

454.2 	 Insuffisiens, yews, i underekstremi-
tetene med sår og infeksjon

454.0 	 Insuffisiens, yews, i underekstremi-
tetene med sår

454.1 	 Insuffisiens, yews, i underekstremi-
tetene med infeksjon

454.9 	 Insuffisiens, venos, på underekstremi-
teten, ennver del, eller av uspesi-
fisert lokalisasjon

426.8 	 Interferensdissosiasjon
411 	 Intermedicersyndromet
752.7 	 Intersex, uspesifisert
695.8 	 Intertrigo
112.3 	 Intertrigo, Candida-
763.5 	 Intoksikasjon av opiater eller beroli-

gende midler gitt moren under fødsel
eller forløsning

779.4 	 Intoksikasjoner, spesifikke for den Ry-
fodte

271.3 	 Intoleranse for disaakaridose, annen
271.3 	 Intoleranse for disakkaridose, uspesi-

fisert
271.3 	 Intoleranse for glukose
271.3 	 Intoleranse for glukosegalaktose
271.3 	 Intoleranse for laktose, primær
271.3 	 Intoleranse for laktose, sekundær
271.3 	 Intoleranse for sakkarose
271.3 	 Intoleranse for sakkaroseisomaltose
V 45.5 Intrauterint, kontraseptivt middel,

innlagt
623.3 	 Introitus, trang, ervevet eller medfødt
543 	 Intussusepsjon av blindtarm
560. 0 	 Intussusepsjon i colon
560.0 	 Intussusepsjon i rectum
560.0 	 Intussusepsjon i tarm
560.0 	 Invaginasjon av tykktarm
560.0 	 Invaginasjon av tynntarm
307.4 	 Inversjon av søvnrytmen av ikke-organisk

opprinnelse
621.7 	 Inversjon av uterus
665.2 	 Inversjon av uterus
318.1 	 IQ 20-34
318.0 	 IQ 35-49
317 	 IQ 50-70
318.2 	 IQ under 20
364.7 	 Iridodialyse
364.5 	 Iridoschisis
364.0 	 Iridosyklitt ved herpes simplex*

(054.4t)
364.0 	 Iridosyklitt ved herpes zoster (053.2t)
364.0 	 Iridosyklitt ved hypopyon
053.2t Iridosyklitt ved zoster (364.0*)
364.0 	 Iridosyklitt, akutt
364.0 	 Iridosyklitt, akutt og subakutt
098.4t Iridosyklitt, gonokokk- (364.0*)
364.1 	 Iridosyklitt, kronisk
017.3t Iridosyklitt, kronisk, tuberkulos

(364.1*)
364.2 	 Iridosyklitt, linseindusert
364.0 	 Iridosyklitt, residiverende
364.0 	 Iridosyklitt, subakutt
091.5t Iridosyklitt, syfilitisk (sekundær)

(364.1*)
364.1 	 Iridosyklitt, syfilitisk* (091.5t)
364.2	 Iridosyklitt, særlige former
364.1 	 Iridosyklitt, tuberkulos* (017.3t)
364.3 	 Iridosyklitt, uspesifisert
364.5 	 Iris atrofi (essensiell) (progressiv)
364.5 	 Irisgjennomskinnelighet

V 04

V 03.9
V 06.9

V 05

V 26.1
780.5
307.4
774.4
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743.4 	 Iriskolobom, medfødt
743.4 	 Iris, manglende
054.41- Iritt som folge av herpes simplex

(364.0*)
364.0 	 Iritt ved herpes simplex* (054.4t)
364.0 	 Iritt ved herpes zoster (053.2t)
364.0 	 Iritt ved hypopyon
364.0 	 Iritt, akutt
364.0 	 Iritt, residiverende
364.0 	 Iritt, subakutt
779.1 	 Irritabilitet, annen og uspesifisert

cerebral, hos den nyfødte
536.9 	 Irritasjon av fordøyelse
362.8 	 Ischemi i retina
437.1 	 Ischemi, cerebral (kronisk)
435 	 Ischemi, forbigående fokal cerebral
435 	 Ischemi, intermitterende cerebral
414.8 	 Ischemi, myokardial (kronisk)
788.4 	 Ischuria paradoxa
724.3 	 Isjialgi
724.3 	 Isjias
722.1 	 Isjias som skyldes prolaps av mellom-

virvelskive
656.2 	 Isoimmunisering pa grunn av annen eller

uspesifisert blodgruppeuforlikelighet
656.2 	 Isoimmunisering, ABU
758.6 	 Isokromosom X
V 07.0 Isolering
V 07.0 Isolering av individ etter kontakt

med infeksios sykdom
V 07 	 Isolering, behov for
V 07.9 Isolering, uspesifisert
007.2 	 Isosporose

‘i
558 	 Jejunitt når spesifisert som allergisk,

dietisk, ikke infeksiøs eller toksisk
samt uspesifisert i land hvor til-
standene kan antas d være av ikke
infeksios opprinnelse

280 	 Jernmangelanemier
244.2 	 Jod-hypotyreoidisme



PC
495.8
799.4
253.2
085.0
727.8
726.1
261
275.4
364.7
375.3

375.4
386.5
745.6
745.6

745.6

287.8
718.8
726.0

726.9
370.6
301.80
301
747.8

607.2

608.4

680
680.0

680.7

680.1
680.4

680.3

680.5

680.2

680.6

680.8

680.9
429.3
425
674.8
425.8*

425.6*

425.7*

425.5
425.4
425.4
745.8
425.4
425.4
425.1
745.8

425.4
425.4
425.4

Kaffearbeiderlunger
Kakeksi
Kakeksi, hypofysar
Kala-azar, visceral
Kalkavsetninger i slimpose
Kalk-tendinitt i skulder
Kaloridefisitt, alvorlig
Kalsinoser, andre
Kammervinkelfordypning
Kanalikulitt, akutt, subakutt eller

i.n.a.
Kanalikulitt, kronisk
Kanalparese i labyrinten
Kanal, atrioventrikulær
Kanal, felles atrioventrikulær,

komplett
Kanal, felles atrioventrikular, inkom-

plett
Kapillærskjorhet (arvelig)
Kapselsykdom i ledd, annen
Kapsulitt i skulderen ("frozen

shoulder")
Kapsulitt, i.n.a.
Kar, blodtomme (korneale)
Karakternevrose
Karakternevroser
Karanomalier i hjernen, andre spesifi-

serte
Karbunkel i corpus cavernosum eller

penis
Karbunkel i scrotum, funiculus, testis,

tunica vaginalis eller vas deferens
Karbunk ler
Karbunkler i ansiktet, som omfatter orene

[alle deler - , ansiktet [alle deler unn-
tatt øynene', nesen (septum), tinning-
regionene

Karbunkler pa foten, som omfatter
halen, tarne

Karbunkler på halsen
Karbunkler pa hånden, som omfatter

fingrene, handryggen, håndflaten
Karbunkler på over- og underarmen, som

omfatter armen [alle deler unntatt
handen], aksillen, skulderen

Karbunkler på setet, som omfatter anus,
seteballer

Karbunkler på truncus, som omfatter
bukveggen, ryggen [alle deler unntatt
setet], brystet, brystveggen, lyskene,
perineum, navlen

Karbunkler på underekstremiteten (unn-
tatt foten), som omfatter ankelen,
kneet, låret, hoften

Karbunkler, annen spesifisert lokalisa-
sjon, som omfatter hodet [alle deler
med unntak av ansiktet], hodebunnen

Karbunklet, i.n.a.
Kardiomegali
Kardiomyopati
Kardiomyopati etter fødselen
Kardiomyopati ved andre sykdommer
klassifisert annet sted
Kardiomyopati ved Chagas sykdom

(086.0t)
Kardiomyopati ved ernærings- og

stoffskiftesykdommer
Kardiomyopati, alkoholisk
Kardiomyopati, annen obstruktiv
Kardiomyopati, annen primær
Kardiomyopati, arvelig betinget, annen
Kardiomyopati, familiær
Kardiomyopati, hypertrofisk
Kardiomyopati, hypertrofi sk obstruktiv
Kardiomyopati, hypertrofisk, med auto-

somal dominant overføring, medfødt
Kardiomyopati, idiopatisk
Kardiomyopati, i.n.a.
Kardiomyopati, restriktiv
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425.2 	 Kardiomyopati, obskur afrikansk
425.9 	 Kardiomyopati, sekundær, i.n.a.
425.7* Kardiopati ved mukopolysakkaridose

(277.5t)
530.0 	 Kardiospasme
750.7 	 Kardiospasme, medfødt
648.5 	 Kardiovaskulzer sykdom, medfødt som kom-

pliserer svangerskap, fødsel og barsel-
seng

429.8	 Karditt
391.9 	 Karditt, akutt reumatisk
398.9 	 Karditt, reumatisk
372.7 	 Karforandringer i konjunktiva
362.1 	 Karforandringer, andre i netthinnen
362.1 	 Karforandringer, synlige i netthinnen
383.1 	 Karies i procesuss mastoideus
436 	 Karlesjon, akutt, men ubestemt i

sentralnervesystemet
437 	 Karlesjon, annen og ubestemt i

sentralnervesystemet
437.8 	 Karlesjon, annen og ubestemt i

sentralnervesystemet, annet
437.9 	 Karlesjon, annen og ubestemt i

sentralnervesystemet, i.n.a.
370.6 	 Karnydannelse i hornhinnen
364.4 	 Karnydannelse i iris eller corpus

ciliare
362.1
	

Karnydannelse, retinale, i.n.a.
362.3
	

Karokklusjoner i retina
755.5 	 Karpalknokkel, aksessorisk
155.0 	 Karsinom i leveren, primær
155.0 	 Karsinom, hepatocellulært
199.1 	 Karsinom, (primar)(sekundar) med uspesi

fisert lokalisasjon
199.0 	 Karsinomatose, (primær)(sekundar) med

uspesifisert lokalisasjon
437.1 	 Karsykdom, annen generell ischemisk i

sentralnervesystemet
440 	 Karsykdom, arteriosklerotisk
443.9	 Karsykdom, perifer, i.n.a.
443 	 Karsykdommer, andre perifere
443.8 	 Karsykdommer, andre perifere, annet
443.9 	 Karsykdommer, andre perifere, i.n.a.
388.0 	 Karsykdommer, ørets
795.2 	 Karyotype, abnorm
366 	 Katarakt
366.4 	 Katarakt i forbindelse med andre

sykdommer
366.1 	 Katarakt senil, (hypermatur),

(begynnende) (moden)
366.4 	 Katarakt ved hypoparatyreoidisme*

(252.1t)
366.3 	 Katarakt ved kronisk iridosyklitt
366.8 	 Katarakt, andre former
250.4t Katarakt, diabetisk (366.4*)
366.4 	 Katarakt, diabetisk* (250.4t)
366.5 	 Katarakt, etter-star
366.9	 Katarakt, i.n.a.
366.0 	 Katarakt, infantil, juvenil og presenil
743.3 	 Katarakt, medfødt
366.4 	 Katarakt, medikamentindusert
366.4 	 Katarakt, myotonisk* (359.2t)
366.5 	 Katarakt, sekundær
366.3 	 Katarakt, sekundar
366.1 	 Katarakt, senil
366.4 	 Katarakt, tetanisk* (275.4t)
366.2 	 Katarakt, traumatisk
381.0 	 Katarr, akutt tubotympanal
436 	 Katastrofe, cerebrovaskulær, i.n.a.
308 	 Katastrofereaksjoner
308 	 Katastrofestress
120.2 	 Katayamafeber
078.3 	 Katteklorfeber
078.3 	 Katteklorsykdommen
354.4 	 Kausalgi
607.2	 Kavernitt (penis)
081.2 	 Kedanifeber



763.4

654.2
701.4
372.7
370.4

528.7

370.2
370.1*
054.4t
054.4t
370.2
090.3t

090.3t

370.2
370.2
370.2
370.2
370
370.4
054.4t
370.4
370,4
370.4
370.8
370.2

370.5
370.5

370.5
370.5

017.3t

370.5

370.4
370.5
370.5
090.3t

370.4

710.2t
371.6
526.0
526.0

526.0
701.1
701.1
701.1
743.2
370.3*
054.4t

370.4

370.4

053.2t
370.4

017.3t

370.4

077.1t
370.3
370.4
370.3
370.3
370.3
370.3

Keisersnitt som påvirker foster eller
nyfødt

Keisersnitt, tidligere, i.n.a.
Keloid
Kemose i konjunktiva
Keraonkonjunktivitt ved andre eksantem-

sykdommer
Keratiniseringsforstyrrelser, munnslim-

hinne/tunge, andre definerte
Keratitis areolaris
Keratitis dendritica (054.4t)
Keratitis dendritica (370.1*)
Keratitis disiciformis (370.5*)
Keratitis filamentosa
Keratitis luetica parenchymatosa

(370.5*)
Keratitis luetica punctata profunda

(370.5*)
Keratitis nummularis
Keratitis punctata superficialis
Keratitis stellata
Keratitis striata
Keratitt
Keratitt ved andre eksantemsykdommer
Keratitt ved herpes simplex (370.4*)
Keratitt ved herpes simplex* (054.4t)
Keratitt ved morbilli* (055.7t)
Keratitt ved zoster* (053.2t)
Keratitt, andre former
Keratitt, annen superfisiell uten

konjunkti vitt
Keratitt, interstitiell og dyp
Keratitt, interstitiell, ikke-

syfilitisk
Keratitt, interstitiell, i.n.a.
Keratitt, interstitiell, syfilitisk*

(090.3t)
Keratitt, interstitiell, tuberkulos

(370.5*)
Keratitt, interstitiell, tuberkulos*

(017.3t)
Kerati tt, overfladisk med konjunktivitt
Keratitt, skiveformet* (054.4t)
Keratitt, skleroserende
Keratitt, syfilitisk, interstitiell

(370.5*)
Keratoconjunctivitis epidemica*

(077.1t)
Keratoconjunctivitis sicca (370.3*)
Keratoconus
Keratocyste i kjevene, follikulær
Keratocyste i kjevene, lateral perio-

dontal
Keratocyste i kjevene, primordial
Keratoderma acquisita
Keratoderma climactericum (Haxthausen)
Keratoderma tylodes progressiva
Keratoglobus, medfødt
Keratokonjunktivitis sicca (710.2t)
Keratokonjunktivitt ved herpes simplex

(370.4*)
Keratokonjunktivitt ved herpes simplex*

(054.4t)
Keratokonjunktivitt ved morbilli*

(055.7t)
Keratokonjunktivitt ved zoster (370.4*)
Keratokonjunktivitt ved zoster*

(053.2t)
Keratokonjunktivitt (flyktenulær),

tuberkulos (370.3*)
Keratokonjunktivitt, annen og

uspesifisert
Keratokonjunktivitt, epidemisk (370.4*)
Keratokonjunktivitt, flyktenulær
Keratokonjunktivitt, i.n.a.
Keratokonjunktivitt, lysbetinget
Keratokonjunktivitt, nevrotrofisk
Keratokonjunktivitt, særlige former
Keratokonjunktivitt, tuberkulos

(flyktenulær)* (017.3t)
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371.4 	 Keratomalasi forårsaket av A-vitamin-

mangel* (264.4t)
111.1 	 Keratomycosis nigricans
702 	 Keratom, senilt
371.1 	 Keratopati, bullos
371.4	 Keratopati, bånd-formet
098.8t Keratose (blenoragisk), gonokokk-

(701.1*)
264.8t Keratose, follikulær som folge av A-

vitaminmangel (701.1*)
701.1 	 Keratosis blennorrhagica, i.n.a.
701.1 	 Keratosis gonorrhoica* (098.8t)
380.2	 Keratosis obturans i øregangen
110.0 	 Kerion
701.1 	 Kermatodermia palmaris et plantaris

acqui sita
791.6 	 Ketonuri
250.1 	 Ketose, diabetisk, uten opplysning om

koma
033 	 Kikhoste
033.9 	 Kikhoste med uspesifisert organisme
033.8 	 Kikhoste, som skyldes annen spesifisert

organisme
033.0 	 Kikhoste, som skyldes Bordetella

pertussis
033.1 	 Kikhoste, som skyldes Bordetella

parapertussis
302.82 Kikking
528.9 	 Kinnbiting
V 50.8 Kirurgi, elektiv, annen
V 50.9 Kirurgi, elektiv, uspesifisert
V 50 	 Kirurgi, elektiv, med andre formal enn å

bedre helsetilstanden
V 51 	 Kirurgi, plastisk, ekskl. kosmetisk
V 50.1 Kirurgi, plastisk, for skjemmende

kosmetisk utseende
721.5 	 Kissing spine
446.5 	 Kjempecellearteritt
523.8 	 Kjempecelleepulis
526.3 	 Kjempecellegranulom i kjeven, sentralt,

(reparativt)
245.1 	 Kjempecelletyreoiditt
753.3 	 Kjempenyre
773.4 	 Kjerneikterus forårsaket av

isoimmunisering
774.7 	 Kjerneikterus hos foster og nyfødt,

i.n.a.
774.7 	 Kjerneikterus som ikke er forårsaket av

isoimmunisering hos foster og nyfødt
075 	 Kjertelfeber
526.8 	 Kjerubisme
526.4 	 Kjevebetennelser
524.6 	 Kjeveleddsdysfunksjonssyndromet
524.6 	 Kjeveleddslidelser
848.1 	 Kjeveleddsoverbelastning (traumatisk)
302.6 	 Kjønnsidentitet, forstyrret, hos barn

og ungdom
Kjønnskromosomavvik 	 758.6-758.9

758.8 	 Kjønnskromosom-monster, andre avvik enn
Turner/Klinefelter

259.1 	 Kjønnsmodning, for tidlig, idiopatisk
259.1 	 Kjønnsmodning, for tidlig, konstitusjo-

nelt betinget
259.1 	 Kjønnsmodning, for tidlig, kryptogen
099 	 Kjønnssykdommer, andre
647.2 	 Kjønnssykdommer, andre, som kompliserer

svangerskap, fødsel og barselseng
V 01.6 Kjønnssykdommer, eksponert for
099.8	 Kjønnssykdommer, andre, annet
099.9 	 Kjønnssykdommer, andre, i.n.a.
259.1 	 Kjønnsutvikling, for tidlig, ikke

klassifisert annet sted
259.0 	 Kjønnsutvikling, forsinket, ikke klassi-

fisert annet sted
424.6 	 Klaffefeil, andre opererte, ikke-

reumatiske
746 	 Klaffefeil, medfødte
424.9 	 Klaffefeil, med uspesifisert klaff
424.9 	 Klaffeinsuffisiens, med uspesifisert

klaff
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424.9 	 Klafferegurgitasjon, med uspesifisert

klaff
424.9 	 Klaffestenose, med uspesifisert klaff
300.29 Klaustrofobi
312.2	 Kleptomani
132.1 	 Kleslus
758.7 	 Klinefelters fenotype, alle karyotyper
758.7 	 Klinefelters syndrom, karyotype ikke

spesifisert
624.2 	 Klitorishypertrofi
754.7 	 Klofot
736.7 	 Klofot, ervervet
755.5 	 Klohand
736.0 	 Klohand, ervervet
205.3 	 Klorom
315.4 	 Klossethet (clumsy child-syndrom)
735.5 	 Klota (ervervet)
736.0 	Klubbehänd, ervervet
754.8	 Klumpfingre
736.7 	 Klumpfot, ervervet
754.6 	 Klumpfot, i.n.a.
754.8 	 Klumphånd (medfødt)
698.2 	 Kløe
698 	 Kløe og beslektede tilstander
698.8 	 Kløe, andre former
698.9 	Kløe, i.n.a.
306.3 	 Kløe, psykogent betinget
736.2 	 Knapphullsdeformitet
736.6 	 Knedeformitet (ervervet), i.n.a.
736.6 	 Knedeformiteter, andre ervervede
593.3 	 Knekkdannelse på urinleder
754.4 	 Kneleddsluksasjon, medfødt

42.4 Knokkel erstattet med transplantat
102.6 	 Knokkelgumma ved frambosi (sein)
756.9 	 Knokkelmisdannelse, uspesifisert
117.1 	 Knokkelsporotrikose
730.8* Knokkelsyfilis, i.n.a. (09b-)
648.7 	 Knokkelsykdommer i underekstremiteter,

bekken og rygg som kompliserer svanger-
skap, fødsel og barselseng

862.9 	 Knusning av brystkassen, med apent sar
til kaviteten

862.8 	 Knusning av brystkassen, uten opplysning
om apent sår til kaviteten

851 	 Knusning av cerebellum
851 	 Knusning av cortex (cerebral)
851 	 Knusning av hjernebarken
851 	 Knusning av hjernehinner
851 	 Knusning av hjernen
851 	 Knusning av hjernen
869 	 Knusning av indre organer, alvorlig, med

uspesifisert lokalisasjon
927.0 	 Knusningsskade av aksillen
927.1 	 Knusningsskade av albue
926.1 	 Knusningsskade av andre spesifiserte

lokalisasjoner
928.2 	 Knusningsskade av ankel, unntatt bare

tær
925 	 Knusningsskade av ansikt
927.9 	 Knusningsskade av arm, i.n.a.
926.1 	 Knusningsskade av bryst
926.0	 Knusningsskade av de små og store

skamlepper
927.3 	 Knusningsskade av fingre
928.2 	 Knusningsskade av fot, unntatt bare

tar
925 	 Knusningsskade av hals
925 	 Knusningsskade av hodebunn
928.0 	 Knusningsskade av hofte
927.2 	 Knusningsskade av handledd, unntatt

bare fingre
927.2 	 Knusningsskade av hand, unntatt bare

fingre
928.2 	 Knusningsskade av hæl
925 	 Knusningsskade av kinn
928.1 	 Knusningsskade av kne
925 	 Knusningsskade av larynx
928.1 	 Knusningsskade av legg
928.0	 Knusningsskade av lår

929 	 Knusningsskade av multiple og uspesi-
fiserte lokalisasjoner

927.0 	 Knusningsskade av overarm
927 	 Knusningsskade av overekstremitet
927.9 	 Knusningsskade av overekstremitet,

uspesifisert del
927.8 	 Knusningsskade av overekstremitet,

multiple steder
927.9 	 Knusningsskade av overekstremitet,

i.n.a.
926.0 	 Knusningsskade ay penis
925 	 Knusningsskade av pharynx
926.1 	 Knusningsskade av ryggen
927.0 	 Knusningsskade av scapula-regionen
926.0 	 Knusningsskade av scrotum
926.1 	 Knusningsskade av setet
927.0 	 Knusningsskade av skulder
925 	 Knusningsskade av strupen
926.0 	 Knusningsskade av testikler
926 	 Knusningsskade av truncus
926.9 	 Knusningsskade av truncus, i.n.a.
926.8 	 Knusningsskade av truncus, multiple

steder
926.9 	 Knusningsskade av truncus, uspesifisert

del
928.3 	 Knusningsskade av tær
927.1 	 Knusningsskade av underarm
928 	 Knusningsskade av underekstremitet
928.8 	 Knusningsskade av underekstremiteten,

multiple steder
928.9 	 Knusningsskade av underekstremitet,

uspesifisert del
928.9 	 Knusningsskade av underekstremitet,

i.n.a.
926.0 	 Knusningsskade av vulva
926.0 	 Knusningsskade av ytre kjønnsorganer
925 	 Knusningsskade av ore
663.6 	 Knusningsskade på navlesnor
929.0 	 Knusningsskade, multiple lokalisasjoner

ikke klassifisert annet sted
929.9 	 Knusningsskade, uspesifisert loka-

lisasjon
958.5 	 Knusningssyndrom ("crush syndrome")
242.1 	 Knute i skjoldbruskkjertelen, toksisk

eller med hypertyreoidisme
663.2 	 Knute på navlesnor
762.5	 Knute på navlesnor som påvirker foster

eller nyfødt
744.2 	 Knute, Darwins
782.2 	 Knute, lokalisert, overflatisk
715.0 	 Knuter, Heberdenske
102.7 	 Knuter, juxta-artikulære, frambosiale
722.3	 Knuter, Schmorlske
241.9 	 Knutestruma, adenomatost
241.9 	 Knutestruma, ikke-toksisk, i.n.a.
242.3 	 Knutestruma, toksisk, uspesifisert

enhver tilstand i 241.9 spesifisert som
toksisk eller med hypertyreoidisme

286 	 Koagulasjonsdefekter
286.9 	 Koagulasjonsdefekter, andre og

uspesifiserte
286.9 	 Koagulasjonsfaktormangel
286.7 	 Koagulasjonsfaktormangel, ervervet
286.9	 Koagulasjonsforstyrrelse
776.3	 Koagulasjonsforstyrrelser, andre

forbigående neonatale
286.9 	 Koagulasjonstid, forlenget
286.6 	 Koagulasjon, disseminert intravaskulær

[DIC]
776.2	 Koagulasjon, disseminert intravaskulær,

hos nyfødt
286.9 	 Koagulasjon, forsinket
286.9 	 Koagulasjon, manglende, i.n.a.
666.3 	 Koagulopatier etter fødselen
576.1 	 Kolangitt
576.1 	 Kolangitt, i.n.a.
571.6 	 Kolangitt, kronisk non-suppurativ

destruktiv
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576.1 	 Kolangitt, oppstigende
576.1 	 Kolangitt, primær
576.1 	 Kolangitt, residiverende
576.1 	 Kolangitt, sekundær
576.1 	 Kolangitt, skleroserende
576.1 	 Kolangitt, stenoserende
576.1 	 Kolangitt, suppurativ
574.1 	 Kolecystitt med cholelithiasis, i.n.a.
575.0 	 Kolecystitt, akutt
575.1 	 Kolecystitt, annen
575.0 	 Kolecystitt, emfysematos, uten opp-

lysning om stein
575.0 	 Kolecystitt, gangrenøs, uten opplys-

lysning om stein
575.1 	 Kolecystitt, i.n.a. uten opplysning om

stein
575.1 	 Kolecystitt, kronisk uten opplysning om

stein
575.0 	 Kolecystitt, suppurativ, uten opplys-

ning om stein
001 	 Kolera
V 01.0 Kolera, eksponert fur
001.9 	 Kolera, i.n.a.
001.0 	 Kolera, som skyldes Vibrio cholerae

(klassisk)
U01.1 	 Kolera, som skyldes Vibrio cholerae

(El Tor)
385.3 	 Kolesteatom i mellomøret og processus

mastoi deus
380.2 	 Kolesteatom i øregangen
789.0 	 Kolikk, i.n.a.
558 	 Kolitt nar spesifisert som allergisk,

dietisk, ikke infeksios eller toksisk
samt uspesifisert i land hvor til-
standene kan antas a were av ikke infek-
sios opprinnelse

557.0 	 Kolitt, akutt ischemisk
558 	 Kolitt, annen ikke-infeksios
009.1 	 Kolitt, antatt infeksios
555.1 	 Kolitt, granulomatos
009.1 	 Kolitt, hemoragisk
009.0 	 Kolitt, infeksios
009.1 	 Kolitt, i.n.a.
557.9 	 Kolitt, ischemisk, i.n.a.
557.1 	 Kolitt, kronisk ischemisk
555.1 	 Kolitt, regional
009.0	 Kolitt, septisk
556.1 	 Kolitt, ulceros
425.4 	 Kollagenose, kardiovaskulcer
710.9 	 Kollagensykdom, i.n.a.
780.2 	 Kollaps
770.5 	 Kollaps dV lunge, oppstått perinatalt
998.0 	 Kollaps, i.n.a., under eller etter

kirurgisk inngrep
757.1	 Kollodium baby
757.5 	 Kollonyki, kongenitt
743.5 	 Kolobom av papillen, medfødt
743.4 	 Kolobom, medfødt
569.6 	 Kolostomisvikt
V 44.3 Kolostomi-status
780.0 	 Koma
779.2 	 Koma hos foster og nyfødt
250.2 	 Koma, diabetisk
300.10 Kompensasjonsnevrose, i.n.a.
010.0 	 Kompleks, det primærtuberkuløse
613 	 Komplikasjon etter rekonstruksjon av

mammae
996.7 	 Komplikasjon, i.n.a., som folge av

(tilstedeværelsen av) enhver gjenstand
implantat eller graft nevnt i
996.0-996.5

998.9 	 Komplikasjon, postoperativ, i.n.a.
639 	 Komplikasjoner etter abort, ektopisk og

molasvangerskap
958.8 	 Komplikasjoner etter skade, andre

tidlige
349.1 	 Komplikasjoner fra nervesystemet på

grunn av kirurgisk implantert utstyr

Komplikasjoner fra urinorganene i for-
bindelse med kirurgisk og medisinsk be-
handling

Komplikasjoner hos moren under svanger-
skapet som påvirker foster eller ny-
født

Komplikasjoner hos moren under svanger-
skapet, som påvirker foster og nyfødt,
annet

Komplikasjoner hos moren under svanger-
skapet som påvirker foster eller
nyfødt, i.n.a.

Komplikasjoner i forbindelse med
anestesi eller annen bedøvelse
under fodselen

Komplikasjoner i forbindelse med be-
døvelse under fodselen, annet

Komplikasjoner i forbindelse med be-
døvelse under fodselen, i.n.a.

Komplikasjoner i forbindelse med
eksternt gastrointestinalt stoma, ikke
klassifisert annet sted

Komplikasjoner i forbindelse med
eksternt urinveisstoma

Komplikasjoner i forbindelse med
elektrosjokkterapi, ikke klassifisert
annet sted

Komplikasjoner i forbindelse med
intern anastomose og "bypass" i urin-
veiene innbefattet anastomose i tarm-
kanalen

Komplikasjoner i forbindelse med inha-
lasjonsterapi, ikke klassifisert annet
sted

Komplikasjoner i forbindelse med inste-
stinalanastomose og "bypass", ikke
klassifisert annet sted, unntatt
anastomose i urinveiene

Komplikasjoner i forbindelse med påsatt
ekstremitet

Komplikasjoner i forbindelse med trans-
plantert organ

Komplikasjoner i forbindelse med ultra-
lydterapi, ikke klassifisert annet
sted

Komplikasjoner i forbindelse med venti-
lasjonsterapi, ikke klassifisert annet
sted

762 	 Komplikasjoner i morkaken
656 	 Komplikasjoner i svangerskapet ved andre

sykelige tilstander hos fosteret eller
i morkaken

Komplikasjoner i svangerskapet ved andre
sykelige tilstander hos fosteret eller
i morkaken, i.n.a.

Komplikasjoner i svangerskapet ved andre
sykelige tilstander hos fosteret eller
i morkaken, annet

Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent
eller mistenkt fostermisdannelse,
i.n.a.

Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent
eller mistenkt misdannelse hos
fosteret

Komplikasjoner i svangerskapet, i.n.a.
Komplikasjoner med fosterhinnene som

påvirker foster eller nyfødt
Komplikasjoner med navlesnoren
Komplikasjoner med navlesnoren som på-

virker foster eller nyfødt
Komplikasjoner med navlesnoren, annet
Komplikasjoner med navlesnoren, i.n.a.
Komplikasjoner som affiserer andre

spesifiserte organsystemer i forbin-
delse med kirurgisk og medisinsk be-
handling ikke klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av anastomose
(intern) av naturlig eller kunstig
materiale, ikke klassifisert annet
sted

997.5

761

761.8

761.9

668

668.8

668.9

997.4

997.5

999.9

997.5

999.9

997.4

996.9

996.3

999.9

999.9

656.9

656.8

655.9

655

646.9
762

663
762

663.8
663.9
997.9
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668 	 Komplikasjoner som folge av generell
eller lokal anestesi, analgesi eller
annen bedøvelse under fødselen

996 	 Komplikasjoner som folge av graft
(*pass) (lapp) av naturlig eller
kunstig materiale, ikke klassifisert
annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av implantasjon
av naturlig eller kunstig materiale,
ikke klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av innvortes
medisinsk utstyr som kateter av
naturlig eller kunstig materiale, ikke
klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av innvortes
medisinsk utstyr som elektronisk
utstyr av naturlig eller kunstig
materiale, ikke klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av innvortes
medisinsk utstyr som fiksering av
naturlig eller kunstig materiale, ikke
klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av invortes
medisinsk utstyr som protese av
naturlig eller kunstig materiale, ikke
klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som folge av reimplantat,
av naturlig eller kunstig materiale,
ikke klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner som følge av transplantat
av naturlig eller kunstig materiale,
ikke klassifisert annet sted

997 	 Komplikasjoner til kirurgisk og medi-
sinsk behandling, som påvirker
spesifiserte organsystemer, ikke
klassifisert annet sted

996 	 Komplikasjoner til kirurgiske inngrep
383.3 	 Komplikasjoner til mastodidektomi
999 	 Komplikasjoner til medisinsk behandling,

ikke klassifisert annet sted
763 	 Komplikasjoner under fødsel og forløs-

ning som påvirker foster eller nyfødt
763.9 	 Komplikasjoner under fødsel og forløs-

ning, som påvirker foster eller nyfødt,
i.n.a.

669.8 	 Komplikasjoner under fødselen, ikke
spesifisert annet sted, annet

669.9 	 Komplikasjoner under fødselen, ikke
spesifisert annet sted, i.n.a.

999 	 Komplikasjoner ved dialyse (hemodialyse)
(peritoneal)(renal), ikke klassifisert
annet sted

999 	 Komplikasjoner ved ekstrakorporal
sirkulasjon, ikke klassifisert annet
sted

999 	 Komplikasjoner ved hyperalimentasjons-
terapi, ikke klassifisert annet sted

999 	 Komplikasjoner ved immunisering, ikke
klassifisert annet sted

999

	

	 Komplikasjoner ved infusjon, ikke
klassifisert annet sted

999 	 Komplikasjoner ved inhalasjonsterapi,
ikke klassifisert annet sted

999

	

	 Komplikasjoner ved injeksjon, ikke
klassifisert annet sted

999

	

	 Komplikasjoner ved inokulasjon, ikke
klassifisert annet sted

999 	 Komplikasjoner ved perfusjon, ikke klas-
sifisert annet sted

999 	 Komplikasjoner ved transfusjon, ikke
klassifisert annet sted

999

	

	 Komplikasjoner ved vaksinasjon, ikke
klassifisert annet sted

999 	 Komplikasjoner ved ventilasjonsbe-
handling, ikke klassifisert annet sted

996

	

	 Komplikasjoner til visse kirurgiske
inngrep

763.8 	 Komplikasjoner, andre, av fødsel og
forløsning som påvirker foster eller
nyfødt

674 	 Komplikasjoner, andre og uspesifiserte i
barselseng, ikke spesifisert annet
sted

674.9 	 Komplikasjoner, andre og uspesifiserte,
i barselseng, ikke spesifisert annet
sted, 	 i.n.a.

674.8 	 Komplikasjoner, andre og uspesifiserte,
i barselseng, ikke spesifisert annet
sted, annet

999.9 	 Komplikasjoner, andre og uspesifiserte,
til medisinsk behandling, ikke klassi-
fisert annet sted

639.8 	 Komplikasjoner, andre spesifiserte
etter abort, ektopisk og molasvanger-
skap

996.7 	 Komplikasjoner, andre, i forbindelse med
innvortes protese, implantat eller
graft

646.8 	 Komplikasjoner, andre spesifiserte, i
svangerskapet

999.2 	 Komplikasjoner, andre vaskulære, til
medisinsk behandling, ikke klassifisert
annet sted

646 	 Komplikasjoner, andre, i svangerskapet
ikke spesifisert annet sted

669.4 	 Komplikasjoner, andre, etter obstetriske
inngrep

674.3 	 Komplikasjoner, andre, til obstetriske
operasjonssår

669 	 Komplikasjoner, andre, under fødselen,
ikke spesifisert annet sted

997.4 	 Komplikasjoner, gastrointestinale, til
kirurgisk og medisinsk behandling

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med andre spesifiserte proteser, im-
plantater eller graft

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med annen vaskulier protese, implantat
eller graft

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med innvortes ortopedisk gjenstand, im-
plantat eller graft

996.0 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med kardial protese, implantat eller
graft

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med medisinsk gjenstand, implantat elle
graft i urin- og kjønnsorganene

996.2 	 Komplikasjoner, mekaniske, i forbindelse
med medisinsk gjenstand, implantat elle
graft i nervesystemet

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som folge av
dialysekateter

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som folge av
paraplyutstyr, vena cava

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som folge av
aorta ballong

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som følge av
arteria carotis "bypass" graft

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som følge av
arteriovenos shunt forårsaket av inn-
grep

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som følge av
arteriovenos fistel forårsaket av inn-
grep

996.1 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som folge av
aorta graft
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996.2 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.

tilstander nevnt i 996.0 som folge av
ventrikkel shunt

996.2 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som følge av
perifer nervegraft

996.2 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.
tilstander nevnt i 996.0 som folge av
hjerneelektroder

958 	 Komplikasjoner til skade, tidlige
763 	 Komplikasjoner under fødsel og forlos-

ning som påvirker foster eller nyfødt
996.2 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl.

tilstander nevnt i 996.0 som folge av
torakal columna stimulator

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som følge av
ikke absorberbart kirurgisk materiale

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
materiale, i.n.a.

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
protese i orbita

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
protese i kinn

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som følge av
protese i bryst

996.5 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
protese i gallegang

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
innvortes gjenstand som f.eks. spiker,
plate, nagle, etc.

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
graft av sene

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
graft av muskel

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
graft av brusk

996.4 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 Wm folge av
graft av bein

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som følge av
cystomikateter

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
intrauterin antikonsepsjonsgjenstand

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt under 996.0 som folge
av urethrakateter

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
korreksjon, kirurgisk (graft) av ureter
uten opplysning om reseksjon

996.3 	 Komplikasjoner, mekaniske, inkl. til-
stander som nevnt i 996.0 som folge av
vas deferensrekonstruksjon ved hjelp av
protese

997.2 	 Komplikasjoner, perifere vaskulære,
til kirurgisk og medisinsk behandling

997.3 	 Komplikasjoner, respiratoriske
997.0 	 Komplikasjoner, sentralnervose, til

kirurgisk og medisinsk behandling
639.9 	 Komplikasjoner, uspesifiserte etter til-

tander som kan klassifiseres til
630-638

348.4 	 Kompresjon av hjernen
377.4 	 Kompresjon av synsnerven
381.6 	 Kompresjon av tuba auditiva
447.4 	 Kompresjonssyndromet, arteria coeliaca

721.1 	 Kompresjonssyndromet, arteria spinalis
anterior

721.1 	 Kompresjonssyndromet, arteria
vertebral is

853 	 Kompresjon, cerebral, etter skade
721.1 	 Kompresjon, vertebrogen, av medulla

spinalis cervicalis
721.4 	 Kompresjon, vertebrogen, av torakal

eller lumbaldelen av medulla spinalis
721.91- Kompresjon, vertebrogen, av medulla

spinalis, i.n.a. (336.*)
756.4 	 Kondrodysplasi
756.4 	 Kondrodysplasi med hemangiom
756.4 	 Kondrodystrofi, medfødt
712.2* Kondrokalsinose som følge av

PYrofosfatkrystaller (275.4t) - primær
eller sekundær

712.1* Kondrokalsinose som følge av
dikalsiumfosfatkrystaller (275.4t)

712.3* Kondrokalsinose, i.n.a (275.4t)
213.9 	 Kondrom med lokalisasjon, i.n.a.
170.9 	 Kondromyksosarkom med uspesifisert

lokalisasjon
170.9 	 Kondrosarkom med uspesifisert lokalisa-

sjon
526.8 	 Kondylhyperplasi av mandibel, ensidig
526.8 	 Kondylhypoplasi av mandibel, ensidig
077.4t Konjunktivitt som følge av enterovirus

type 70 (372.0*)
372.0 	 Konjunktivi tt, adenovi ral follikulær

(akutt)* (077.3t)
372.0 	 Konjunktivitt, akutt
077.3t Konjunktivitt, akutt, adenoviral,

follikulær
372.3 	 Konjunktivitt, annen og uspesifisert
077.4t Konjunktivitt, Appollo- (372.0*)
372.0 	 Konjunktivitt, epidemisk hemoragisk*

(077.4t)
076.1 	 Konjunktivitt, follikulær, trakomatos
098.4t Konjunktivitt (neonatal), gonokokk-

(372.0*)
077.4t Konjunktivitt, hemoragisk (akutt)

(epidemisk) (372.0*)
077.4t Konjunktivitt, hemoragisk, epidemisk

(372.0*)
372.0 	 Konjunktivitt, inklusjons*-(077.0t)
372.1 	 Konjunktivitt, kronisk
372.0 	 Konjunktivitt, mukopurulent
771.6 	 Konjunktivitt, neonatal
372.0 	 Konjunktivitt, Newcastle* (077.8t)
372.0 	 Konjunktivitt, pseudomembranos,

difterisk* (032.8t)
372.3 	 Konjunktivitt*, Reiters (099.3t)
372.0 	 Konjunktivitt, serøs
372.0 	 Konjuntivitt, viral, i.n.a.* (077.9t)
543 	 Konkrement i blindtarm
372.5 	 Konkrementer, konjunktivale
631 	 Konsepsjon, andre unormale følger
286.6 	 Konsumpsjons-koagulopati
V 65 	 Kontakt med helsetjenesten av andre

personer som søker konsultasjon uten
spesielle klager eller sykdom

V 65.0 Kontakt med helsetjenesten av frisk
person som følger pasient

V 65.1 Kontakt med helsetjenesten av frisk
person som søker om råd eller behand-
ling på vegne av person som ikke miner
fram

V 65.5 Kontakt med helsetjenesten av person
som er engstelig for sykdom uten at noen
diagnose kan stilles

V 65.2 Kontakt med helsetjenesten av person
som simulerer syk

V 65.8 Kontakt med helsetjenesten av personer
som søker konsultasjon uten spesielle
klager eller sykdom, annet

V 65.9 Kontakt med helsetjenesten av personer
uten spesielle klager eller sykdom,
uspesifisert
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V 65.4 Kontakt med helsetjenesten for annen
rådgivning ikke er klassifisert annet
sted

V 65.3 Kontakt med helsetjenesten for råd-
givning og kontroll av diett og kost-
hold

V 60.4 Kontakt med helsetjenesten pga. andre
husstandsmedleunner ute av stand til a
yte hjelp eller pleie

V 61 	 Kontakt med helsetjenesten pga. andre
familieforhold

V 61.8 Kontakt med helsetjenesten pga. andre
forhold

Kontakt med helsetjenesten på grunn av
administrative forhold

Kontakt med helsetjenesten på grunn av
administrative forhold, uspesifisert

Kontakt med helsetjenesten pa grunn av
administrative forhold, annet

Kontakt med helsetjenesten pga. andre
yrkesmessige forhold eller tilpasnings-
vansker

Kontakt med helsetjenesten pga. andre
ytelser som ikke er utført

Kontakt med helsetjenesten pga. andre
psykososiale forhold

Kontakt med helsetjenesten pga. arbeids-
løshet

Kontakt med helsetjenesten pga. av
behandlingsnektelse av samvittighets-
grunner

Kontakt med helsetjenesten pga. behand-
ling (ekskl. kirurgisk) ikke utført i
pavente av at pasienten bestemmer seg

Kontakt med helsetjenesten pga. behand-
lingsnektelse av religiose grunner

Kontakt med helsetjenesten pga. be-
handling (ekskl. kirurgisk) ikke utfart
pga. kontraindikasjoner

Kontakt med helsetjenesten pga. bolig
langt fra sykehus og annen helse-
tjeneste

Kontakt med helsetjenesten pga. bolig-
forhold

Kontakt med helsetjenesten pga. bolig,
husholdning og økonomiske fornold,
uspesifisert

Kontakt wed helsetjenesten pga. bolig,
husholdning og økonomiske forhold,
annet

Kontakt med helsetjenesten pga. ekte-
skapelige konflikter

Kontakt med helsetjenesten pga.
foreldre-barn problemer

Kontakt med helsetjenesten pga. fattig-
domsproblemer

Kontakt med helsetjenesten pga. ferie-
avløsning

Kontakt med helsetjenesten pga. fler-
fødsler

Kontakt med helsetjenesten pga. gamle
svigerforeldre

Kontakt med helsetjenesten pga. helse-
problemer i familien

Kontakt med helsetjenesten pga. hus-
holdningsforhold

Kontakt med helsetjenesten pga. illegi-
timt svangerskap

Kontakt med helsetjenesten pga. kirur-
gisk behandling ikke utført i påvente
av at pasienten bestemmer seg

Kontakt med helsetjenesten pga. kirur-
gisk behandling ikke utfort pga.
kontraindikasjoner

Kontakt med helsetjenesten pga. mang-
lende bolig

Kontakt med helsetjenesten pga. medisinsk
hjelp i hjemmet ikke tilgjengelig

V 60.6 Kontakt med helsetjenesten pga. personer
som bor i institusjon

V 61.3 Kontakt med helsetjenesten pga. proble-
mer med gamle foreldre

V 62.8 Kontakt med helsetjenesten pga. psyko-
sosiale forhold, ikke klassifisert annet
sted

V 62.9 Kontakt med helsetjenesten pga.
psykososiale forhold, uspesifisert

V 62.5 Kontakt med helsetjenesten pga. retts-
lige-forhold

V 62.4 Kontakt med helsetjenesten pga. sosial
mistilpasning

V 61.0 Kontakt med helsetjenesten pga.
splittelse i familien

V 62.1 Kontakt med helsetjenesten pga. uheldig
virkning av arbeidsmiljøet

V 60.1 Kontakt med helsetjenesten pga.
uhensiktsmessig bolig

V 62.3 Kontakt med helsetjenesten pga. ut-
dannelsesmessige problemer

61.7 Kontakt med helsetjenesten pga.
uønskede svangerskap, andre

V 64.0 Kontakt med helsetjenesten pga. vaksi-
nasjon ikke utført pga. kontraindika-
sjoner

V 63 	 Kontakt med helsetjensten pga. vansker
med å få medisinsk hjelp og pleie

V 63.8 Kontakt med helsetjenesten pga. vansker
med å få medisinsk hjelp og pleie,
annet

V 63.9 Kontakt med helsetjenesten pga. vansker
med å få medisinsk hjelp og pleie,
uspesifisert

V 63.2 Kontakt med helsetjenesten pga. venting
på innleggelse i helseinstititusjon

V 64 	 Kontakt med helsetjenesten pga. ytelser
som ikke er utført

V 60 	 Kontakt wed helsetjenesten oga. økono-
miske forhold

60.3 Kontakt med nelsetjenesten, ensliges
V 61.9 Kontakt med helsetjenesten, uspesi-

fi sert
V 01.6 Kontakt med kjønnssykdommer
V 01.0 Kontakt med kolera
V 01.3 Kontakt med kopper
V 01.2 Kontakt med poliomyelitt
V 01.5 Kontakt med rabies
V 01.4 Kontakt med rubella
V 01.8 Kontakt med sykdommer, andre smittsomme
V 01 	 Kontakt med sykdommer, smittsomme
V 01.9 Kontakt med sykdommer, uspesifiserte
V 01.1 Kontakt med tuberkulose
V 01.7 Kontakt med virussykdommer, andre
692 	 Kontaktdermatitt
692.4 	 Kontaktdermatitt som skyldes alkalier
692.4 	 Kontaktdermatitt som skyldes andre

kjemiske produkter
692.8 	 Kontaktdermatitt som skyldes annet

spesifisert agens
692.3	 Kontaktdermatitt som skyldes arnica
692.4 	 Kontaktdermatitt som skyldes dikromater
692.2 	 Kontaktdermatitt som skyldes ester-

gruppen
692.8 	 Kontaktdermatitt som skyldes farge-

stoffer
692.3 	 Kontaktdermatitt som skyldes fenol
692.5 	 Kontaktdermatitt sum skyldes fisk
692.5 	 Kontaktdermatitt som skyldes frukt
692.3 	 Kontaktdermatitt som skyldes fungicider
692.2 	 Kontaktdermatitt som skyldes glykol-

gruppen
692.4 	 Kontaktdermatitt som sKyldes gummi
692.2 	 Kontaktdermatitt som skyldes hydrokar-

boner
692.8 	 Kontaktdermatitt som skyldes infrarøde

stråler
692.4 	 Kontaktdermatitt som skyldes insekti-

cider

V 68

V 68.9

V 68.8

V 62.2

V 64.3

V 62

V 62.0

V 62.6

V 64.2

V 62.6

V 64.1

V 63.0

V 60

V 60.9

V 60.8

V 61.1

V 61.2

V 60.2

60.5

V 61.5

V 61.3

V 61.4

V 60

V 61.6

V 64.2

V 64.1

V 60.0

V 63.1
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692.3
692.4

692.3

692.2
692.5
692.2

692.8

692.5
692.8
692.3
692.8
692.2
692.5

692.3

692.5
692.5
692.3
692.4
692.1

692.8
692.6

692.4
692.4

692.8

692.3

692.7

692.8

692.8

692.8

692.2

692.4
692.8

692.0

692.3

692.9
692.9
661.4
661.2
728.6
718.4
754.1

728.6
958.6
V 45.5
V 25.4

921.3
921.2
921.1

921.9
378.8
378.8
300.11
300.11
300.11
780.3
781.3
050

Kontaktdermatitt som skyldes jod
Kontaktdermatitt som skyldes kaustisk

soda
Kontaktdermatitt som skyldes kerato-

lytika
Kontaktdermatitt som skyldes ketoner
Kontaktdermatitt som skyldes kjøtt
Kontaktdermatitt som skyldes klorfor-

bindelser
Kontaktdermatitt som skyldes konser-

veringsmidler
Kontaktdermatitt som skyldes korn
Kontaktdermatitt som skyldes kosmetikk
Kontaktdermatitt som skyldes kvikksølv
Kontaktdermatitt som skyldes lys
Kontaktdermatitt som skyldes løsemidler
Kontaktdermatitt som skyldes mat i kon-

takt med hud
Kontaktdermatitt som skyldes medisiner

i kontakt med hud
Kontaktdermatitt som skyldes mel
Kontaktdermatitt som skyldes melk
Kontaktdermatitt som skyldes neomycin
Kontaktdermatitt som skyldes nylon
Kontaktdermatitt som skyldes oljer og

fett
Kontaktdermatitt som skyldes pels
Kontaktdermatitt som skyldes planter

som primula
Kontaktdermatitt som skyldes plaster
Kontaktdermatitt som skyldes plast-

stoffer
Kontaktdermatitt som skyldes røntgen-

stråler
Kontaktdermatitt som skyldes skabb-

midler
Kontaktdermatitt som skyldes sol-

stråling
Kontaktdermatitt som skyldes sterk

varme
Kontaktdermatitt som skyldes sterk

kulde
Kontaktdermatitt som skyldes stråling,

i.n.a.
Kontaktdermatitt som skyldes syklohex-

sangruppen
Kontaktdermatitt som skyldes syrer
Kontaktdermatitt som skyldes ultra-

fiolette stråler
Kontaktdermatitt som skyldes vaske-

midler
Kontaktdermatitt, alle andre medisiner

som forårsaker kontaktdermatitt
Kontaktdermatitt, i.n.a.
Kontaktdermatitt, årsak, i.n.a.
Kontraksjoner, langvarige uterine
Kontraksjoner, svake
Kontraktur i fascia palmaris
Kontraktur i ledd
Kontraktur av musculus

sternocleidomastoideus, medfødt
Kontraktur, Oupuytrens
Kontraktur, Volkmanns ischemiske
Kontraseptivt middel, innlagt
Kontroll av tidligere foreskrevne

kontraseptive metoder
Kontusjon av bulbus
Kontusjon av oyehulens vev
Kontusjon av øyelokkene og det

periokulære området
Kontusjon av øye, uspesifisert
Konvergenseksess
Konvergensinsuffisiens
Konversjonshysteri
Konversjonsreaksjon
Konversjonsnevrose
Konvulsjoner
Koordinasjonsforstyrrelse
Kopper

V 01.3 Kopper, eksponert for
050.0 	 Kopper, hemoragiske (pustulxre)
050.9 	 Kopper, i.n.a.
050.2 	 Kopper, modifiserte
592.0 	 Korallstein
495.3 	 Korkarbeiderlunger
530.5 	 Korketrekkeroesophagus
495.8 	 Kornhandlerlunger
093.2t Koronarostiesykdom, syfilitisk (424*)
V 52 	 Korreksjon av protese
255.8 	 Kortisol-bindende globulin, unormalt
786.0 	 Kortpustethet
783.4 	 Kortvoksthet
V 65.3 Kostholdsveiledning
269.8 	 Kostmangel, annen
281.9 	 Kostmangelanemi, i.n.a.
261 	 Kostmangelatrofi
269.9 	 Kostmangelsykdommer, andre, i.n.a.
262 	 Kostmangelødem uten opplysning om

feilpigmentering av hud og hår
992.4 	 Kraftleishet forårsaket av salt- og

wesketap
992.6 	 Kraftloshet, forbigående på grunn av

varme
767.2 	 Kragebeinsbrudd hos foster og nyfødt
729.8 	 Krampe i ekstremitetene
779.0 	 Krampeanfall hos den nyfødte
780.3	 Krampeanfall, i.n.a.
780.3 	 Kramper
780.3 	 Kramper, i.n.a.
803 	 Kraniebrudd, i.n.a.
803 	 Kraniebrudd, multiple, i.n.a.
754.0 	 Kranieimpresjoner, medfødt
624.0 	 Kraurose
607.0 	 Kraurosis penis
151.9 	 Kreft i magesekken
243	 Kretinisme
065.0 	 Krimfeber, hemoragisk [CHF Kongo virus]
312.3 	 Kriminalitet, nevrotisk
255.4 	 Krise, Addisons, i binyrebarken
255.4 	 Krise, binyrebark-
364.2 	 Kriser, glaukomatosyklittiske
705.8 	 Kromhidrose
655.1 	 Kromosomavvik hos fosteret
758.5 	 Kromosombrudd-syndromer, autosomale
758.5 	 Kromosomfeil, autosomale, andre

spesifiserte
Kromosomfeil, numerisk - se

trisomi og monosomi
758 	 Kromosomsykdom: Trisomi (758.0-758.2,

758.5)
Monosomi, autosomal (758.3)
Monosomi, kjønnskromosom - se Turner
syndrom (758.6)
Numerisk kromosomfeil, se trisomi og
monosomi
Translokasjon, balansert (758.4)
Translokasjon, ubalansert
(758.0-758.3, 758.5- 758.6)
Delesjon, autosomål (758.3)
Delesjon, kjønnskromosom (758.6)
Kjønnskromosomavvik (758.6-758.9)
Fragil X (758.9)
Mosaikk (758.0-758.2, 758.5-758.8)

758	 Kromosomsykdommer
132.1 	 Kroppslus
754.4 	 Krumning av femur, medfødt
754.4	 Krumning av fibula, medfødt
754.4 	 Krumning av tibia, medfødt
754.4 	 Krumning av underekstremitetens

lange knokler
032.3 	 Krupp (difterisk)
464.4 	 Krupp
464.0 	 Krupp, falsk
798.0 	 Krybbedodsyndromet
273.2 	 Kryoglobulinemi, blandet
321.0* Kryptokokkmeningitt (117.5t)
752.5 	 Kryptorkisme
524.2 	 Kryssbitt
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791.9 	 Krystalluri
051.0 	 Kukopper
051 	 Kukopper og beslektede former
373.5* Kukopper (051.0t) etter vaksinasjon

(999.0t) som omfatter øyelokk
611.7 	 Kul i brystet
786.6 	 Kul i brystveggen
789.3 	 Kul i buk eller bekken
784.2	 Kul i hodet eller nakken
778.2 	Kul deskadesyndrom, nyfødtes
500 	 Kullarbeiderlunger
309.2 	 Kultursjokk
795.3 	 Kultur, positiv fra nese
795.3 	 Kultur, positiv fra spytt
795.3 	 Kultur, positiv fra svelg
795.3 	 Kultur, positiv fra sår
775.4	 Kumelkhypokalsemi
323.0* Kuru (046.0t)
046.0t Kuru (323.0*)
072 Kusma
072.2t Kusmaencefalitt (323.4*)
072.7 	 Kusma med andre komplikasjoner
072.8 	 Kusma med uspesifisert komplikasjon
072.1t Kusmameningitt (321.5*)
072.2t Kusmameningoencefalitt (323.4*)
072.01- Kusmaorkitt (604.9*)
072.3t Kusmapankreatitt (577.0*)
072.9 	 Kusma uten opplysning om komplikasjon
368.4 	 Kvadrantanopsi
344.0 	 Kvadriplegi
787.0 	 Kvalme
994.7 	 Kvelning
933.1 	 Kvelning på grunn av mat
933.1 	 Kvelning pa grunn av oppkast
933.1 	 Kvelning på grunn av slim
784.9 	 Kvelningsfornemmelse
923.0 	 Kvesting av aksillen
923.1 	 Kvesting av albue
924.2 	 Kvesting av ankel, unntatt ter
920 	 Kvesting av ansiktet, hodebunnen og

halsen, unntatt øyne
923.9 	 Kvesting av arm, i.n.a.
922.0 	 Kvesting av bryst
922.1 	 Kvesting av brystveggen
922.2 	 Kvesting av bukveggen
922.4 	 Kvesting av de små og store skamlepper
923.3 	 Kvesting av finger (negl)
923.3 	 Kvesting av fingre
922.2 	 Kvesting av flanke
924.2 	 Kvesting av fot, unntatt ter
924.0 	 Kvesting av hofte
924.2 	 Kvesting av hæl
923.2 	 Kvesting av håndledd, unntatt bare

fingre
923.2 	 Kvesting av hånd, unntatt bare fingre
922.3 	 Kvesting av interscapularregionen
922.4 	 Kvesting av kjønnsorganene (ytre)
924.1 	 Kvesting av kne
922.9 	 Kvesting av kroppstamme, i.n.a.
924.1 	 Kvesting av legg
922.2 	 Kvesting av lyske
924.0 	 Kvesting av lar
920 	 Kvesting av munnhulen
923.0 	 Kvesting av overarm
923 	 Kvesting av overekstremitet
923.8 	 Kvesting av overekstremitet, multiple

steder
923.9 	 Kvesting av overekstremitet, uspesifi-

sert del
922.4 	 Kvesting av penis
922.4 	 Kvesting av perineum
922.3 	 Kvesting av ryggen
923.0 	 Kvesting av scapula-regionen
922.4 	 Kvesting av scrotum
922.3 	 Kvesting av sete
923.0 	 Kvesting av skulder
920 	 Kvesting av strupen
922.4 	 Kvesting av testikler

923.3 	 Kvesting av tommel (negl)
922 	 Kvesting av truncus
922.8 	 Kvesting av truncus, multiple lokalisa-

sjoner
922.9 	 Kvesting av truncus, uspesifisert del
922.9 	 Kvesting av truncus, i.n.a.
924.3 	 Kvesting av ter
924.3 	 Kvesting av tå (negl)
923.1 	 Kvesting av underarm
924 	 Kvesting av underekstremitet
924.5 	 Kvesting av underekstremitet, i.n.a.
924.4 	 Kvesting av underekstremiteten,

multiple steder
924.5 	 Kvesting av underekstremiteten,

uspesifisert del
924 	 Kvesting av uspesifisert lokalisasjon
922.4 	 Kvesting av vagina
922.4 	 Kvesting av vulva
920 	 Kvesting av ore
921 	 Kvesting av øyet og dets omgivelser
924.8 	 Kvesting, multiple lokalisasjoner, ikke

klassifisert annet sted
924.9 	 Kvesting, uspesifisert lokalisasjon
776.0 	 K-vitaminmangel hos nyfødt
260.0 	 Kwashiorkor hos barn, med feilpigmen-

tering av hud og hår
260.1 	 Kwashiorkor hos voksne
260 	 Kwashiorkor (proteinunderernæring)
260.9 	 Kwashiorkor, i.n.a.
260 	 Kwashiorkor, kostmangelodem
065.2 	 Kyasanur Forest disease
737.1 	 Kyfose (ervervet)
756.1 	 Kyfose, medfødt
015.0t Kyfose, tuberkulos (737.4*)
737.3 	 Kyfoskoliose (ervervet)
756.1 	 Kyfoskoliose, medfødt
759.8 	 Kyklops
737.0 	 Kyphosis posturalis in adolescentium
075 	 Kyssesyken
757.5 	 Kolle-negl
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L.
V 72.6
386.4
386.3
386.9

851
374.2
676.8
676.9
676.5
007.1
344.2
344.1
344.4
344.3
351.0
781.4
757.4
656.6
126.9
126

128.0
476.0
476.1
464
464.0
034.0
476.0
464.0
476.0
476
476.0
464.0
012.3
464.0
465.1
465.2
032.3
478.4
478.6
998.2
335.2
710.0
V 43.6

719.5
719.8

Laboratorieundersokelser
Labyrintfistel
Labyrintitt
Labyrintsykdommer med gyratorisk

vertigo
Laceratio cerebri
Lagoftalmus
Laktasjonsforstyrrelser, andre
Laktasjonsforstyrrelser, i.n.a.
Laktasjon, undertrykt
Lambliasis
Lammelse av begge overekstremiteter
Lammelse av begge underekstremiteter
Lammelse av en overekstremitet
Lammelse av en underekstremitet
Lammelse, Bells
Lammelse, forbigående av ekstremitet
Lanugo, persisterende
Large-for-date
Larva nigrans cutanea, i.n.a.
Larva nigrans i huden som skyldes

Ancylostoma
Larva migrans visceralis
Laryngitis sicca
Laryngitt med trakeitt, kronisk
Laryngitt, akutt
Laryngitt, akutt
Laryngitt, forårsaket av streptokokker
Laryngitt, hypertrofisk
Laryngitt, (akutt), i.n.a.
Laryngitt, katarralsk
Laryngitt, kronisk
Laryngitt, kronisk
Laryngitt, (akutt), membrums
Laryngitt, tuberkuløs
Laryngitt, (akutt), viral
Laryngofaryngitt, akutt
Laryngotrakeitt, akutt
Laryngotrakeitt, difterisk
Larynxpolypp
Larynxiadem
aserasjon, tilfeldig, under operasjon

Lateralsklerose, amyotrofisk
LED
Ledd, erstattet på annen mate enn

transplantat
Ledd, stivt, i.n.a.
Ledd-fistel

718.0 	 Leddbrusksykdom
719.8 	 Leddforkalkning
717.6 	 Leddmus
719.4 	 Leddsmerte
718 	 Leddsykdom, annen
718.9 	 Leddsykdom, annen, i.n.a.
094.0t Leddsykdom, Charcots (713.5*)
648.7 	 Leddsykdommer i underekstremiteter,

bekken og rygg som kompliserer svanger-
skap, fødsel og barselseng

719 	 Leddsykdommer, andre og uspesifiserte
719.9 	 Leddsykdommer, i.n.a.
719.6 	 Leddsymptomer, andre
719.0 	Leddvæske, okt (hydrops eller

hydrarthon)
745.9 	 Ledningsfeil, medfødt
426 	 Ledningsforstyrrelser
745.8 	 Ledningsforstyrrelse, arvelig betinget,

annen
426.8 	 Ledningsforstyrrelser, annet
426.9 	 Ledningsforstyrrelser, i.n.a.
717.6 	 Legeme, fritt, i kneleddet
718.1 	 Legeme, fritt, i leddet
755.3 	 Legg og fut, manglende, medfødt
755.3 	 Legg, (isolert), manglende, medfødt
652.0 	 Leie, ustabilt av foster
761.7 	 Leie, ustabilt for fødselen, som på-

virker foster og nyfødt
215.9 	 Leiomyom med lokalisasjon, i.n.a.
171.9 	 Leiomysarkom med uspesifisert lokali-

sasjon

085.9 	 Leishmaniasais, i.n.a.
085 	 Leishmaniasis
085.3	 Leishmaniasis cutanea diffusa
085.3 	 Leishmaniasis cutanea lepromatosa
085.2	 Leishmaniasis cutanea, akutt nekroti-

serende
085.2 	 Leishmaniasis cutanea, ruralis
085.1 	 Leishmaniasis cutanea, residiverende

form
085.1 	 Leishmaniasis cutanea, sein form
085.1 	 Leishmaniasis cutanea, tørr form
085.1 	 Leishmaniasis cutanea, ulcererende form
085.2 	 Leishmaniasis cutanea, våt form
085.2 	 Leishmaniasis cutanea, zoonotisk form
373.6* Leishmaniasis (085t) som omfatter øye-

lokk
085.4 	 Leishmaniasis tegumentaria diffusa
085.0	 Leishmaniasis, dermal (post-kala-azar)
085.4 	 Leishmaniasis, kutan, amerikansk type
085.2 	 Leishmaniasis, kutan, asiatisk farken-

type
085.3 	 Leishmaniasis, kutan, etiopisk type
085.1 	 Leishmaniasis, kutan, urban type
085.0 	 Leishmaniasis, Middelhavs-
085.5 	 Leishmaniasis, mukokutan type

(amerikansk)
085.0 	 Leishmaniasis, visceral (indisk)
996.0 	 Lekkasje, mekanisk, som følge av

kardial "pacemaker" (elektrode), koro-
nar "bypass" operasjon, hjerteklaff-
protese

709.0 	 Lentigo
528.9 	 Leppebiting
750.2 	 Leppemisdannelser, andre
749 	 Leppespalte
749.1 	 Leppespalte
749.2 	 Leppespalte med kjeve- eller ganespalte
749.2 	 Leppespalte med kjeve- og ganespalte,

uspesifisert
749.2 	 Leppespalte med kjeve- og gane-

spalte
749.1 	 Leppespalte, dobbeltsidig
749.2 	 Leppespalte, dobbeltsidig, med kjeve- og

ganespalte (alle former)
749.1 	 Leppespalte, ensidig
749.2 	 Leppespalte, ensidig, med kjeve- og

ganespalte (alle former)
749.1 	 Leppespalte, midtstilt
749.2 	 Leppespalte, midtstilt, med kjeve- og

ganespalte (alle former)
749.1 	 Leppespalte, uspesifisert
528.5 	 Leppesykdommer
030 	 Lepra
030.8 	 Lepra, annet
030.3 	 Lepra, dimorf (infiltrert)(nevrittisk)
030.3 	 Lepra, grensetype [B]
030.9 	 Lepra, i.n.a.
030.2 	 Lepra, indeterminert (makulær)

(nevrittisk)
030.0 	 Lepra, lepros type [type Ll
030.1 	 Lepra, tuberkuloid type V]
030.1 	 Lepra, tuberkuloid (maku ær)

(makuloanestetisk)(major)(minor)
(nevrittisk)

030.2 	 Lepra, ubestemt type [I]
259.8 	 Leprechaunisme
030.0 	 Lepros lepra (makulær)(diffus)

(infiltrert) (nodulzer)(nevrittisk)
322 	 Leptomeningitt uten at noen organisme er

spesifisert som årsak
320 	 Leptomeningitt, bakteriell
013.0t Leptomeningitt, tuberkuløs (320.4*)
100 	 Leptospirose
100.8 	 Leptospirose, annet
100.9 	 Leptospirose, i.n.a.
100.0 	 Leptospirosis icterohaemorrhagica
302.0	 Lesbiskhet (jeg-fremmed)
315.0 	 Leseferdighet, forsinket
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355.2 	 Lesjon av nervus femoralis
355.3 	 Lesjon dV nervus fibularis/peroneus
355.0 	 Lesjon av nervus ischiadicus
355.6 	 Lesjon av nervus plantaris
354.3 	 Lesjon av nervus radialis
355.4 	 Lesjon av nervus tibialis
354.2 	 Lesjon av nervus ulnaris
527.8 	 Lesjon, benign lymfoepitelial i spytt-

kjertel
720 .1 	 Lesjon, Romanus
352 	 Lesjoner av andre hjernenerver
352.9 	 Lesjoner av andre hjernenerver, i.n.a.
353 	 Lesjoner av nerverotter og pleksus
353.8 	 Lesjoner av nerverotter og pleksus,

annet
353.9 	 Lesjoner av nerverotter og pleksus,

i.n.a.
351 	 Lesjoner av nervus facialis [7]
351.8 	 Lesjoner av nervus facialis, annet
351.9 	 Lesjoner av nervus facialis, i.n.a.
354.1 	 Lesjoner av nervus medianus, andre
350 	 Lesjoner av nervus trigeminus [5]
350.8 	 Lesjoner av nervus trigeminus, annet
350.9 	 Lesjoner av nervus trigeminus, i.n.a.
102.6 	 Lesjoner i ledd og knokler, forårsaket

av frambosi
103.2 	 Lesjoner, akromatiske, ved pinta

[carate]
103.2 	 Lesjoner, arraktige, ved pinta [carate]
103.1	 Lesjoner, hyperkrome, ved pinta

[carate]
102.0 	 Lesjoner, initiale, forårsaket dV fram-

bosi
103.2	 Lesjoner, kardiovaskulære ved pinta

[carate]
523.8

	

	 Lesjoner, periodontale pga. traumatisk
okklusjon

353.0 	 Lesjoner, plexus brachialis
353.1 	 Lesjoner, plexus lumbosacralis
307.9 	 Lesping
317 	 Lett oligofreni
046.2t Leucoencefalitt, Van Bogaerts

skleroserende (323.1*)
371.0 	 Leucoma corneae, (adherent)
208 	 Leukemi av uspesifisert celletype
208.8 	 Leukemi av uspesifisert celletype,

annet
208.0 	 Leukemi av uspesifisert celletype,

akutt
208.1	 Leukemi av uspesifisert celletype,

kronisk
208.2 	 Leukemi av uspesifisert celletype,

subakutt
208.0 	 Leukemi av uspesifisert celletype,

akutt
208.0 	 Leukemi, akutt, i.n.a.
207 	 Leukemi, annen spesifisert
207.8 	 Leukemi, annet spesifisert
208.0	 Leukemi, blastcelle-
205 	 Leukemi, granulocyter
202.4 	 Leukemi, hårcelle-
208.9	 Leukemi, i.n.a.
208.1 	 Leukemi, kronisk, i.n.a.
204 	 Leukemi, lymfatisk
204.0	 Leukemi, lymfatisk, akutt
204.8 	 Leukemi, lymfatisk, annet
204.9 	 Leukemi, lymfatisk, i.n.a.
204.1 	 Leukemi, lymfatisk, kronisk
204.2 	 Leukemi, lymfatisk, subakutt
204 	 Leukemi, lymfocyter
206 	 Leukemi, monocytoid
206 	 Leukemi, monocytt-
205 	 Leukemi, myelogen
205 	 Leukemi, myeloid
205.0 	 Leukemi, myeloid, akutt
205.8 	 Leukemi, myeloid, annet
205.9 	 Leukemi, myeloid, i.n.a.
205.1 	 Leukemi, myeloid, kronisk
205.2 	 Leukemi, myeloid, subakutt

203.1 	 Leukemi, plasmacelle-
208.0 	 Leukemi, stamcelle-
208.2 	 Leukemi, subakutt, i.n.a.
288.8 	 Leukocytose
330.0 	 Leukodystrofi
330.0 	 Leukodystrofi, i.n.a.
330.0 	 Leukodystrofi, metakromatisk
330.0 	 Leukodystrofi, sudanofil
528.7 	 Leukoedema, munnslimhinne/tunge
323.1* Leukoencefalitt, Van Bogaerts subakutt

skleroserende
046.3t Leukoencefalopati, multifokal, i.n.a.

(331.6*)
331.6* Leukoencefalopati, progressiv multifokal

(046.3t)
046.3t Leukoencefalopati, progressiv, multi-

fokal (331.6*)
285.8 	 Leukoerytroblastanemi
702 	 Leukokeratosis
528.7 	 Leukokeratosis nicotina palati
288.2 	 Leukomelanopati, arvelig
703.8 	 Leukonychia (punctata) (striata)
757.5 	 Leukonyki, kongenitt
702 	 Leukoplaki
623.1 	 Leukoplaki i skjeden
478.5 	 Leukoplaki pa stemmebåndene
622.2 	 Leukoplaki på livmorhals
528.6 	 Leukoplakia uris
607.0 	 Leukoplakia penis
624.0 	 Leukoplakia vulvae
523.8 	 Leukoplaki, gingival
131. 0 	Leukore (vaginal) forarsaket av Tricho-

monas (vaginalis)
270.3 	 Leusinose
V 42.7 Lever erstattet med transplantat
751.6 	 Lever, manglende, helt eller delvis,

medfødt
572 	 Leverabscess etter kronisk leversykdom
572.0 	 Leverabscess etter kronisk leversykdom
751.6	 Leveranomali, annen
571.8	 Leveratrofi, kronisk gul
155.0 	 Levercellekarsi nom
121.1 	 Levercirrhose som folge av clonor-

chiasis
571.5 	 Levercirrhose uten opplysning om

alkohol
571.2 	 Levercirrhose, alkoholisk
571.5 	 Levercirrhose, i.n.a.
571 	 Levercirrhose, kronisk
571.5 	 Levercirrhose, kryptogen
571.5 	 Levercirrhose, makronodulær
571.5 	 Levercirrhose, mikronodulær
571.5 	 Levercirrhose, portal cirrhose
571.5 	 Levercirrhose, postnekrotisk
573.5 	 Levercyste
646.7 	 Leverfunksjonsforstyrrelser i svanger-

skapet
997.4 	 Leverfunksjonssvikt, som folge av

operasjon
997.4 	 Leverfunksjon, sviktende, spesifisert

som folge av operasjon
122.8 	 Leverhydatidose, i.n.a.
121.3 	 Leverikter, i.n.a.
121.1 	 Leveriktesykdom, kinesisk
121.1 	 Leveriktesykdom, orientalsk
573.4 	 Leverinfarkt
122.0 	 Leverinfeksjon wed Echinococcus granu-

losus
574.5 	 Leverkolikk (residiverende)
570 	 Levernekrose, akutt
570 	 Levernekrose, diffus
570 	 Levernekrose, massiv
570 	 Levernekrose, subakutt
571.3	 Leverskade, alkoholisk, i.n.a.
574.5 	 Leverstein
573.0 	 Leverstuvning, kronisk passiv
570 	 Leversvikt, akutt
277.6 	 Leversykdom, alfa I-antitrypsin, mangel-

basert
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573 	 Leversykdom, annen
571.8 	 Leversykdom, annen kronisk ikke-

alkoholisk
573.8 	 Leversykdom, annet
751.6 	 Leversykdom, cystisk/fibrocystisk,

medfødt
573.9 	 Leversykdom, i.n.a.
571 	 Leversykdom, kronisk
572.8 	 Leversykdom, kronisk etter annet

sekvele
571.9 	 Leversykdom, kronisk uten opplys-

ning om alkohol, i.n.a.
746.8 	 Levokardi
697 	 Lichen
701.0 	 Lichen sclerosus et atrophicus
698.3 	 Lichen simplex chronicus
697.8 	 Lichen, annen, i.n.a.
697.9 	 Lichen, i.n.a.
697.1 	 Lichen, nitidus
697.8 	 Lichen, ruber moniliforme
697.0 	 Lichen, ruber planus
697.8 	 Lichen, striata
698.3 	 Lichenifisering
292.83 Lidelse, amnestisk, stoff- og/eller

medikamentfremkalt
524.8 	 Lidelser i tann-/kjeveregionen, andre
292.84 Lidelser, affektive, fremkalt av stoff

og/eller medikamenter
752.1 	 Ligament, manglende
728.4 	 Ligamenter, slappe
718.8 	 Ligamentsykdom i ledd, annen
707.0 	 Liggesår
656.5 	 Light-for-date
764.1 	 Light-for-dates med tegn på

feilernæring av fosteret
Barn som er light-for-dates SOffl i
764.0, og som i tillegg viser tegn
på feilernæring slik som tørr skal-
lende hud og tap av underhudsvev

764.0

	

	 Light-for-dates uten opplysning om
feilernæring av fosteret

700 	 Liktorner og hard hud
529.1 	 Lingua geographica
529.5 	 Lingua plicata
529.3 	 Lingua villosa nigra
371.1 	 Linje, Staehlis
743.3 	 Linseanomalier, medfødte
743.3 	 Linseluksasjon, medfødt
379.3 	 Linsesykdommer, andre
V 43.1 Linse, erstattet på annen måte enn

transplantat
743.3 	 Linse-kolobom, medfødt
272.7 	 Lipidose
330.1 	 Lipidose, cerebral
272.7 	 Lipidose, kjemisk indusert
272.6 	 Lipodystroti
272.6 	 Lipodystrofi, generalisert type (Seip-

Lawrence)
272.6 	 Lipodystrofi, progressiv
040.2 	 Lipodystrophia intestinalis
330.1 	 Lipofuscinose, neuronal ceroid
507.1 	 Lipoidpneumoni (eksogen)
214 	 Lipom, alle lokalisasjoner
214 	 Lipom, (totalt) (infiltrerende)

(intramuskulzert), alle lokalisasjoner
272.9 	 Lipomatose, Launois-Bensaudes
214 	 Lipom, alle lokalisasjoner
214 	 Lipom, (totalt) (infiltrerende)

(intramuskulært), alle lokalisasjoner
272.2 	 Lipoproteinemi, bred-beta
171.9 	 Liposarkom med uspesifisert

lokalisasjon
272.8 	 Liposynovitis praepatellaris
742.2 	 Lissencefali
027.0 	 Listeriose
771.2 	 Listeriose, medfødt
752.4 	 Livmorhals, manglende, medfødt
763

•
7 	 Livmorkontraksjoner, abnorme, som

påvirker foster eller nyfødt

	752.3	 Livmor, feilstillet, medfødt

	

621.2	 Livmor, forstørret

	

752.3 	 Livmor, manglende, medfødt

	

116.2 	 Lobomykose

	

125.2 	 Loiasis
373.6* Loiasis (125.2t) som omfatter øyelokk

	

686.9 	 Lokalinfeksjoner, uspesifiserte, i hud
og underhud

	

754.2 	 Lordose, medfødt

	

737.2 	 Lordose (ervervet)
063.1t Louping ill (323.3*)

	

272.0	 Low-density-lipoid-type [LOL]
hyperlipoproteinemi

090 	 Lues congenita

	

958.0 	 Luftemboli

	

999.1 	 Luftemboli av enhver lokalisasjon etter
infusjon, perfusion eller transfusjon

	

639.6 	 Luftemboli etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

	

999.1 	 Luftemboli som komplikasjon til medi-
sinsk behandling

	

673.0 	 Luftemboli, obstetrisk

	

495.7	 Luftfuktersykdom

	

306.1 	 Lufthunger, psykisk betinget

	

464.1 	 Luftrorskatarr, akutt

	

476.1 	 Luftrørskatarr, kronisk

	

767.3 	 Luftsmerter

	

994.6 	 Luftsyke

	

465.9 	 Luftveisinfeksjon, ovre, (akutt)

	

745.6 	 Lukningsdefekter, atrioventrikulære
[A-V]

832 	 Luksasjon av albuen
837 	 Luksasjon av ankelledd

	

839.6 	 Luksasjon av bekkenet, lukket

	

839.7 	 Luksasjon av bekkenet, åpen

	

839.3 	 Luksasjon av bryst- og lendevirvel,
apen

	

839.2 	 Luksasjon av bryst- og lendevirvel,
lukket

	

839.0 	 Luksasjon av cervical columna, lukket

	

839.1 	 Luksasjon av cervical columna, åpen

	

839.4 	 Luksasjon av coccyx, lukket

	

839.5	 Luksasjon av coccyx, åpen
831 	 Luksasjon av det akromioklavikulære

ledd

	

830 	 Luksasjon av det temporomandibulære
ledd

	

830 	 Luksasjon av discus articularis

	

837 	 Luksasjon av distale ende av fibula

	

834 	 Luksasjon av distale ende av metakarp

	

833 	 Luksasjon av distale ende av radius
	837 	 Luksasjon av distale ende av tibia

	

833 	 Luksasjon av distale ende av ulna

	

838 	 Luksasjon av falanks i foten

	

834 	 Luksasjon av finger

	

834 	 Luksasjon av fing(er)(re)

	

838 	 Luksasjon av fotens interfalangealledd

	

839.0 	 Luksasjon av halsvirvel, lukket

	

839.1 	 Luksasjon av halsvirvel, åpen

	

835 	 Luksasjon av hofteledd

	

834 	 Luksasjon av handens falanger

	

834 	 Luksasjon av håndens interfalangealledd

	

833 	 Luksasjon av håndleddet

	

839.4 	 Luksasjon dV ileosakralledd, lukket

	

839.5 	 Luksasjon av ileosakralledd, åpen

	

833 	 Luksasjon av karpalknokkel

	

833 	 Luksasjon av karpometakarpalledd

	

830 	 Luksasjon av kjeven (brusk) (menisk)

	

836 	 Luksasjon av kneet

	

836.5 	 Luksasjon av kneet, annen, lukket

	

836.6 	 Luksasjon av kneet, annen, åpen
	836.5	 Luksasjon av kneet, i.n.a.

	

838 	 Luksasjon av ledd i fot og tær

	

830 	 Luksasjon av mandibula
	833 	 Luksasjon av mediokarpalledd
	838 	 Luksasjon av mediotarsalledd

	

834 	 Luksasjon av metakarpofalangealledd

	

838 	 Luksasjon av metatarser
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838 	 Luksasjon av metatarsofalangealledd
839.0 	 Luksasjon av nakke, lukket
839.1 	 Luksasjon av nakke, åpen
837 	 Luksasjon av os naviculare i foten
836.3 	 Luksasjon av patella, lukket
836.4 	 Luksasjon av patella, åpen
833 	 Luksasjon av proksimale ende av metakarp
833 	 Luksasjon av radiokarpalledd
839.4 	 Luksasjon av ryggsøyle, i.n.a.
839.5 	 Luksasjon av ryggsøyle, åpen
839.4 	 Luksasjon av sacrum, lukket
839.5 	 Luksasjon av sacrum, åpen
831 	 Luksasjon av scapula
839.7 	 Luksasjon av sternoklavikularleddet,

åpen
839.6 	 Luksasjon av sternoklavikularleddet,

lukket
839.6 	 Luksasjon av sternum, lukket
839.7 	 Luksasjon av sternum, åpen
831 	 Luksasjon av skulderen
837 	 Luksasjon av talus (astragalus)
838 	 Luksasjon av tarsalknokkel/ledd
838 	 Luksasjon av tarsometatarsalledd
873.6 	 Luksasjon av tenner
834 	 Luksasjon av tommel
839.3 	 Luksasjon av torakal og lumbalcolumna,

åpen
839.2 	 Luksasjon av torakal og lumbalcolumna,

lukket
838 	 Luksasjon av tå/tær
830 	 Luksasjon av underkjeven
839.5 	 Luksasjon av virvel, annen, åpen
839.4 	 Luksasjon av virvel, annen, lukket
839.4 	 Luksasjon av virvel, i.n.a.
839.5 	 Luksasjon av virvel, åpen
360.8 	 Luksasjon av øyet
839.6 	 Luksasjon i annen lokalisasjon,

lukket
839.7 	 Luksasjon i annen lokalisasjon, apen
839.8 	 Luksasjon i lokalisasjoner, andre og

dårlig definerte, lukkede
839.9 	 Luksasjon i lokalisasjoner, andre og

dårlig definerte, åpne
839.8 	 Luksasjon i lokalisasjoner, i.n.a.
839.9 	 Luksasjon i multiple lokalisasjoner,

unntatt bare fingre og bare tær,
åpne

839.8 	 Luksasjon i multiple lokalisasjoner,
unntatt bare fingre og bare tær,
lukkede

718.3 	 Luksasjon, residiverende
718.2 	 Luksasjon, spontan
839.9 	 Luksasjoner av arm, multiple og uspesi-

fiserte, åpne
839.8 	 Luksasjoner av arm, multiple og uspesi-

fiserte, lukkede
839.8 	 Luksasjoner i hånd, multiple og

uspesifiserte, lukkede
839.9 	 Luksasjoner i hånd, multiple og

uspesifiserte, åpne
839.9 	 Luksasjoner i ryggen, multiple og

uspesifiserte, åpne
839.8 	 Luksasjoner i ryggen, multiple og

uspesifiserte, lukkede
839 	 Luksasjoner, andre, multiple og

uspesifiserte
839.8 	 Luksasjoner, andre, multiple og uspesi-

fiserte, lukkede
839.9 	 Luksasjoner, andre, multiple og uspesi-

fiserte, åpne
724.2 	 Lumbago
722.1 	 Lumbago som skyldes prolaps av mellom-

virvelskive
513.0 	 Lungeabscess
513.0 	 Lungeabscess (multiple)
511.0 	 Lungeadheranser
517.8 	 Lungeaffeksjon ved lupus erythematosus

disseminatus (710.0t)
517.8* Lungeaffeksjon ved polymyositt (710.4t)

517.8 	 Lungeaffeksjon ved sarkoidose (135t)
517.2* Lungeaffeksjon ved sclerosis systemica

progressiva (710.1t)
517.8 	 Lungeaffeksjon ved Sjogrens sykdom

(710.2t)
517.8 	 Lungeaffeksjon ved syfilis (095t)
770.5	 Lungeatelektase, annen og uspesifisert,

hos foster og nyfødt
770.4 	 Lungeatelektase, primer, hos foster og

nyfødt
483 	 Lungebetennelse forårsaket av annen

spesifisert organisme
484.8* Lungebetennelse ved actinomykose

(039.1t)
484.8* Lungebetennelse ved andre infeksiose

sykdommer
484.7* Lungebetennelse ved andre systemmykoser
484.5* Lungebetennelse ved anthrax (022.1t)
484.6* Lungebetennelse ved aspergillose

(117.3t)
484.7* Lungebetennelse ved candidiasis

(112.4t)
484.7* Lungebetennelse ved coccidiomykose

(114t)
484.1* Lungebetennelse ved

cytomegalovirusinfeksjon (078.5t)
V 42.6 Lunge erstattet med transplantat
517.0* Lunge, reumatoid (714.8t)
484.7	 Lungebetennelse ved histoplasmose

(115t)
484* 	 Lungebetennelse ved infeksiose sykdommer

klassifisert annet sted
484.3* Lungebetennelse ved kikhoste (033t)
484.0* Lungebetennelse ved meslinger (055.1t)
484.8* Lungebetennelse ved nocardiose (039.1t)
484.8* Lungebetennelse ved pneumocystose

(136.3t)
484.2* Lungebetennelse ved psittakose/-

ornitose (073t)
484.8* Lungebetennelse ved Q-feber (083.0t)
517.1* Lungebetennelse ved reumatisk feber

(390t)
484.8* Lungebetennelse ved salmonellose

(003.2t)
484.8* Lungebetennelse ved toxoplasmose (130t)
484.4* Lungebetennelse ved tularemi (021t)
484.8* Lungebetennelse ved tyfoidfeber

(002.0t)
484.8* Lungebetennelse ved varicella (052t)
482 	 Lungebetennelse, annen bakteriell
482.9 	 Lungebetennelse, bakteriell, i.n.a.
485 	 Lungebetennelse, bronkittisk, uspesi-

fisert organisme
482.2 	 Lungebetennelse, forårsaket av

Haemophilus influenzae
482.0 	 Lungebetennelse, forårsaket av

Klebsiella pneumoni ae
483 	 Lungebetennelse, forårsaket av

Legionella
483 	 Lungebetennelse, forårsaket av

mycoplasma pneumoniae (Eatons agens)
483 	 Lungebetennelse, forårsaket av

"pleuropneumonia-like organisms" [PPLO]
482.1 	 Lungebetennelse, forårsaket av

Pseudomonas
482.8 	 Lungebetennelse, forårsaket av andre

spesifiserte bakterier
482.4 	 Lungebetennelse, forårsaket av stafy-

lokokker
482.3 	 Lungebetennelse, forårsaket dV strepto-

kokker
770.0 	 Lungebetennelse, medfødt, hos foster

og nyfødt
011.8 	 Lungebetennelse, tuberkulos, annen
011.6 	 Lungebetennelse, tuberkulos [alle

former]
486 	 Lungebetennelse, uspesifisert organisme
770.3 	 Lungeblødning oppstått perinatalt
786.3 	 Lungeblødning, i.n.a.
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770.3 	 Lungeblødning, massiv, oppstått
perinatalt

515 	 Lungecirrhose, kronisk eller uspesi-
fisert

748.4 	 Lungecyste, enkel, medfødt
748.4 	 Lungecyster, multiple, medfødte
415.1 	 Lungeemboli
639.6 	 Lungeemboli etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
673 	 Lungeemboli i svangerskap, fødsel

eller barselseng eller spesifisert
som puerperal

673 	 Lungeemboli, obstetrisk
673.8 	 Lungeemboli, obstetrisk, annet
673.2	 Lungeemboli, puerperal, i.n.a.
513.0	 Lungeembolier, septiske
492 	 Lungeemfysem, bullost
492 	 Lungeemfysem, centriacinært
492 	 Lungeemfysem, centrilobulært
492 	 Lungeemfysem, panacinært
492 	 Lungeemfysem, panlobulært
492 	 Lungeemfysem, ved L1 antitrypsin-

mangel
508.1 	 Lungefibrose etter stråling
515 	 Lungefibrose (atrofisk)(konfluerende)

(massiv)(perialveolær)(peribronkial),
kronisk eller uspesifisert

516.3 	 Lungefibrose, diffus (idiopatisk)
(interstitiell)

506.4 	 Lungefibrose, (kronisk), forårsaket ved
innånding av kjemisk røyk og damp

515 	 Lungefibrose, postinflammatorisk
011.4 	 Lungefibrose, tuberkulos
121.2 	 Lungeiktesykdom, (orientalsk)
415.1 	 Lungeinfarkt (hemoragisk) (arterie)

(vene)
122.1 	 Lungeinfeksjon med Echinococcus granu-

losus
518.5 	 Lungeinsuffisiens etter operasjon
518.5 	 Lungeinsuffisiens etter sjokk
518.5 	 Lungeinsuffisiens etter skade og

operasjon
518.5 	 Lungeinsuffisiens etter traume
668.0 	 Lungekomplikasjoner i forbindelse med

bedøvelse under fodselen
748.6 	 Lungelapp, aksessorisk
748.6 	 Lungemisdannelser, andre og

uspesifiserte
748.5 	 Lunger, sammenvokste, medfødt
748.5 	 Lungesekvestrering, medfødt
514 	 Lungestuvning og hypostase
517* 	 Lungesykdom i forbindelse med tilstander

klassifisert annet sted
517.8* Lungesykdom i forbindelse med tilstan-

der klassifisert annet sted, annet
518 	 Lungesykdommer, andre
518.8 	 Lungesykdommer, andre, ikke nærmere

spesifisert
516 	 Lungesykdom, annen alveolær og

parietoalveolær
516.8 	 Lungesykdom, annen alveolær og parie-

toalveolær, annet
516.9 	 Lungesykdom, annen alveolær og parie-

toalveolær, i.n.a.
496 	 Lungesykdom, kronisk obstruktiv, ikke

spesifisert annet sted
517.0* Lungesykdom, reumatoid, diffus,

interstitiell
496 	 Lungesykdom, uspesifikk, kronisk
508.0 	 Lungesymptomer, akutte, forårsaket av

stråling
508.1 	 Lungesymptomer, kroniske og andre,

forårsaket av stråling
011 	 Lungetuberkulose
011.2 	 Lungetuberkulose med kaverne
011.0 	 Lungetuberkulose, infiltrerende
011.9 	 Lungetuberkulose, i.n.a.
011.1 	 Lungetuberkulose, nodulær

428.1 	Lungeødem, akutt med opplysning
om hjertesykdom, i.n.a. eller
hjertesvikt

428.1 	 Lungeodem, akutt med opplysning om
hjertesykdom, i.n.a. eller hjertesvikt

506.1 	 Lungeodem, akutt, forårsaket av røyk og
damp

518.4 	 Lungeodem, akutt, i.n.a.
506.1 	 Lungeødem, kjemisk, (akutt)
135 	 Lupoid, Boecks (miliære)
710.0 	 Lupus erythematosus disseminatus [LED]
710.0 	 Lupus erythematosus disseminatus, idio-

patisk
710.0 	 Lupus erythematosus dissemintaus,

medikamentindusert
695.4 	 Lupus erythematosus non disseminatus
695.4 	 Lupus erythematosus (discoid)
710.0 	 Lupus erythematosus, idiopatisk
710.0 	 Lupus enythematosus, systemisk [SLE]
017.0 	 Lupus exedens
135 	 Lupus pernio (Besnier)
017.0 	 Lupus vulgaris
373.4* Lupus vulgaris, (tuberkuløs) (017.0t)

som omfatter øyelokk
017.0	 Lupus, i.n.a.
132 	 Lus
753.3 	 Luxatio coxae congenita
104.1 	 Lymesykdommen
289.1 	 Lymfadenitt i alle lymfeknuter unnatt de

mesenterielle, kronisk
091.4 	 Lymfadenitt som folge av sekundær

syfilis
125.1 	 Lymfadenitt som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
125.0 	 Lymfadenitt som skyldes Wuchereria

bancrofti
683 	 Lymfadenitt, akutt i alle lymfeknuter

unntatt de mesenteriale
289.2 	 Lymfadenitt, mesenteriell (akutt)

(kronisk)
289.2 	 Lymfadenitt, mesenteriell, uspesifikk
289.1 	 Lymfadenitt, kronisk
289.3 	 Lymfadenitt, unntatt mesenteriell,

uspesifisert
785.6 	 Lymfadenopati
457.1 	 Lymfangiektasi
228 	 Lymfangiom
228.1 	 Lymfangiom med hvilken som helst

lokalisasjon
228.1 	 Lymfangiom, medfødt
171.9 	 Lymfangiosarkom med uspesifisert

lokalisasjon
457.2 	 Lymfangitt
675.2 	 Lymfangitt i mamma i forbindelse med

fodselen
125.1 	 Lymfangitt som skyldes Brugia

(Wuchereria) malayi
125.0 	 Lymfangitt som skyldes Wuchereria

bancrofti
682 	 Lymfangitt, akutt, unntatt på fingrene

og tærne
457.2 	 Lymfangitt, i.n.a.
457.2 	 Lymfangitt, kronisk
457.2 	 Lymfangitt, subakutt
683 	 Lymfeadenitt, akutt
785.6 	 Lymfeknuter, forstørrede
446.1 	 Lymfeknutesyndrom, akutt febrilt

mukokutant
200.9 	 Lymfekreft
288.8 	 Lymfocytose (symptomatisk)
245.2 	 Lymfocytt-tyreoiditt (kronisk)
245.2 	 Lymfocytt-tyreoiditt, kronisk
135 	 Lmfogranulomatose, benign (Schaumann)
200.4 	 Lymfom, Burkitts
202.0 	 Lymfom, follikulært
202.0 	 Lymfom, nodulært
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200 	 Lymfom, non-Hodgkin
200.9 	 Lyilfom, non-Hodgkin, annet
200.3 	 Lymfom, non-Hodgkin, centroblastisk/

centrocytær type
200.5 	 Lymfom, non-Hodgkin, immunoblastisk

type
200.9 	 Lymfom, non-Hodgkin, i.n.a.
200.4 	 Lymfom, non-Hodgkin, lymfoblastisk type
200.0 	 Lymfom, non-Hodgkin, lymfocytær type
200.1 	 Lymfom, non-Hodgkin, lymfoplasmocytær

type
200.2 	 Lrmfom, non-Hodgkin, plasmocytær type
238.7 	 Lymfom, non-Hodgkin, premalignt
200.7 	 Lymfom, non-Hodgkin, uspesifisert type
202.8 	 Lymfomer, andre
200.6	 Lymfomer, maligne non-lymfoide
288.8 	 Lymfopeni
078.3	 Lymforetikulose, benign (etter

inokulasjon)
200.9 	 Lymfosarkom
207.8 	 Lymfosarkomcelleleukemi
457.1 	 Lymfodem, annet
099.1 	 Lymphogranuloma inguinale
099.1 	 Lymphogranuloma venerum
202.8 	 Lymphoma diffusa (maligna)
202.8 	 Lymphoma, (maligna), i.n.a.
550 	 Lyskebrokk
370.2 	 Lyskeratitt
071 	 Lyssa
302.71 Lystfølelse, hemmet, seksuell
315.2 	 Lærevansker, andre spesifikke
495.6	 Lonnebarklunger
873.6	 Løsning av tenner
641 	 Løsning, for tidlig, av morkaken
762.1 	 Losning, for tidlig, av placenta, som på-

virker foster eller nyfødt
755.3 	 Lår, manglende, (legg og fot til stede)
821.3 	 Lårbeinsbrudd av distale epifyse,

uspesifisert, apent
821.2 	 Lårbeinsbrudd av distale epifyse, uspe-

sifisert, lukket
821.3 	 Lårbeinsbrudd av kondylen, uspesifi-

sert, åpent
821.2 	 Lårbeinsbrudd av kondylen, uspesifi-

sert, lukket
821 	 Lårbeinsbrudd, andre og uspesifiserte
821.2	 Lårbeinsbrudd, distale del, lukket
821.3 	 Lårbeinsbrudd, distale del, åpent
821.1 	 Larbeinsbrudd, skaftet eller

uspesifisert del, åpent
821.0 	 Lårbeinsbrudd, skaftet eller uspesi-

fisert del, lukket
717.8 	 Låsning i kneleddet



084.7
084.9t
084.9t
747.6
759.8

759.8

"59.8

759.8

759.8

736.1
024
524.4

751.4
751.4
023
495.4
611.4
610.9
611.0
463
286.3

286.8
267
264
264.7t

264.8
264.1

264.1t

264.4t

264.3t

264.5t

264.6t

264.0t

264.2t

264.9
266.9
265.1
266.1
266.2
266.2
267
271.3
268
269.1
268.9
269.1
253.4

269.1
286.3
286.3
286.3
286.3
286.0
286.4
286.1
286.1
286.3
286.2
286.3

Malaria, terapeutisk indusert
Mal ariahepatitt (573.2*)
Malarianefrose (581,8*)
Malformasjon, arteriovenos (perifer)
Malformasjonssyndrom, med

misdannede ekstremiteter, kongenitalt
Mal formasjons-syndrom, med andre

skjelettmisdannelser, kongenitalt
Mal formasjons-syndrom, med kort-

voksethet, kongenitalt
Malformasjons-syndrom, med ansikts-

misdannelse, kongenitalt
Malformasjons-syndromer med metabolsk

forstyrrelse, kongenitale
Mallet finger, ervervet
Malleus
Malokklusjon i tann-/kjeveregionen,

i.n.a.
Malrotasjon av caecum, medfødt
Malrotasjon av colon, medfødt
Maltafeber
Maltarbeiderlunger
Mammaatrofi
Mammadysplasi, i.n.a.
Mammillefistel
Mandler, akutt betente
Mangel på andre koagulasjons-

faktorer, medfødt
Mangel på antitrombin III, arvelig
Mangel pa ascorbinsyre
Mangel på A-vitamin
Mangel på A-vitamin med andre

oyesymptomer
Mangel på A-vitamin med andre symptomer
Mangel på A-vitamin med Bitots flekker

hos små barn
Mangel på A-vitamin med Bitots flekker

og xerosis conjunctivae (372.5*)
Mangel på A-vitamin med keratomalasi

(371.4*)
Mangel pa A-vitamin med kurnealt ulcus

og xerose (370.0, 371.4*)
Mangel på A-vitamin wed nattblindhet

(368.6*)
Mangel på A-vitamin med xeroftalmiske

hornhinnearr (371.0*)
Mangel på A-vitamin med xerosis

conjunctivae (372.5*)
Mangel på A-vitamin med xerosis corneae

(371.4*)
Mangel på A-vitamin, i.n.a.
Mangel på 8-vitamin, uspesifisert
Mangel på 81-vitamin, annen
Mangel på 4-vitamin
Mangel på 812-vitamin
Mangel pa cyanokobalamin
Mangel på C-vitamin
Mangel på disakkharidase, intestinal
Mangel pa D-vitamin
Mangel på D-vitamin
Mangel på D-vitamin, i.n.a.
Mangel på E-vitamin
Mangel på et hypofysært forlapps-

hormon unntatt veksthormon,
isolert eller partiell

Mangel på E-vitamin
Mangel pd faktor I eller fibrinogen
Mangel pa faktor II eller protrombin
Mangel på faktor V eller labil
Mangel på faktor VII eller stabil
Mangel på faktor VIII, medfødt
Mangel på faktor VIII med kardefekt
Mangel pa faktor IX, medfødt
Mangel på faktor IX, (funksjonell)
Mangel på faktor X eller Stuart-Prower
Mangel på faktor XI, medfødt
Mangel pd faktor XII eller Hageman
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255.2 	 Macrogenitosomia praecox hos menn
371.0 	 Macula corneae
362.5 	 Maculadegenerasjon, senil (atrofisk)

(eksudativ)
362.5 	 Maculopati, toksisk
374.5 	 Madarose på øyelokk
039.4 	 Madurafot
117.4 	 Madurafot, mykotisk
039 	 Maduromykose (Actinomykotisk)
117.4 	 Maduromykose, mykotisk
039.9 	 Maduromykose, i.n.a.
578.9 	 Magelodning, i.n.a.
750.7 	 Magesekk, feilstillet
750.7 	 Magesekkdivertikkel
151.8 	 Magesekken, ondartet svulst, annet
151.0 	 Magesekken, ondartet svulst, cardia
531 	 Magesår
531.0 	 Magesår, akutt med blødning
531.2 	 Magesår, akutt med blødning og

perforasjon
531.1 	 Magesår, akutt med perforasjon
531.3 	 Magesår, akutt uten opplysning om

blødning eller perforasjon
531.4 	 Magesår, kronisk eller uspesifisert med

blødning
531.5 	 Magesår, kronisk eller uspesifisert med

perforasjon
531.6 	 Magesår, kronisk eller uspesifisert med

blødning og perforasjon
531.7 	 Magesår, kronisk uten opplysning om

blødning eller perforasjon
531.8 	 Magesår, med stenose
531.9 	 Magesår, uspesifisert om akutt eller

kronisk, uten opplysning om blødning
eller perforasjon

273.3 	 Makrobulinemi (primær)
744.8 	 Makrocheili
755.5 	 Makrodaktyli
520.2	 Makrodonti
742.4 	 Makroencefali
273.3	 Makroglobulinemi
273.3	 Makroglobulinemi, Waldenströms
273.3 	 Makroglobulinemi, (idiopatisk)(primær)
750.1 	 Makroglossi
524.0 	 Makrognati, begge kjever
524.0 	 Makrognati, mandibulær
524.0 	 Makrognati, maxillær
744.8 	 Makrostomi
744.2 	 Makroti
579.3 	 Malabsorbsjon etter gastrointestinal

operasjon
271.3 	 Malabsorpsjon, disakkharid
579.8 	 Malabsorbsjon, instestinal, annet
579 	 Malabsorpsjon, intestinal
084 	 Malaria
084.9 	 Malaria algida
084.5	 Malaria forårsaket av mer enn en

Plasmodium-art
084.2 	 Malaria forårsaket av Plasmodium

malariae
084.0 	 Malaria forårsaket av Plasmodium

falciparum
084.3 	 malaria forårsaket av Plasmodium ovale
084.1 	 Malaria forårsaket av Plasmodium vivax
084.8 	 Malaria haemoglobinurica
084.9 	 Malaria med andre alvorlige

komplikasjoner
647.4 	 Malaria som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng
084.4 	 Malaria, annen
084.5 	 Malaria, blandet
084.9 	 Malaria, cerebral
084.1 	 Malaria, godartet tertian
084.6 	 Malaria, i.n.a.
771.2	 Malaria, medfødt
084.0 	 Malaria, ondartet tertian
084.2 	 Malaria, quartan
084.0 	 Malaria, subtertian
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286.3

266.2
272.5
255.2
277.2

272.5

272.5

281.0
286.7

286.7

286.7
286.8
286.8

286.8
269.0
272.5

272.5
269.3

289.7

265.2
265.2
265.2
286.1
286.2

286.8
266.1
266.1
266.1
266.0
277.6
269.4
265.1

253.3
265.2
269.2
266
774.0*

279.0
276.8
276.1
282.2
282.2

282.2
282.3
281.9
282.3
282.3
281
575.8
575.8
266.2
V 49.0

V 48.0
V 48.1

V 47.0
296.0x
291.9
277.5
261
261.1

261.0

Mangel på faktor XIII eller
fibrinstabilisator

Mangel på folinsyre
Mangel på "High-density lipoid"
Mangel på hydroksylase hos menn
Mangel på hypoxantin-guanin-fosfori-

bosyltransferase
Mangel på hypo-alfa lipoprotein,

familiær
Mangel på hypo-beta lipoprotein,

(familiær)
Mangel på "intrinsic factor", medfødt
Mangel pa koagulasjonsfaktor som folge

av K-vitaminmangel
Mangel på koagulasjonsfaktor som følge

av leversykdom
Mangel på koagulasjonsfaktor, ervervet
Mangel på koagulasjonshemmer
Mangel på koagulasjonshemmer, annen,

medfødt
Mangel pa koagulasjonshemmer, ervervet
Mangel på K-vitamin
Mangel på lecithin kolesterol

acyltransferase
Mangel på lipoprotein
Mangel på mineraler, ikke klassifisert

annet sted
Mangel på NADH-methemoglobin-reduktase,

medfødt
Mangel på niacin(-tryptofan)
Mangel på nikotinamid
Mangel på nikotinsyre
Mangel på plasmatromboplastinkomponent
Mangel på plasmatromboplastin-

antecedent
Mangel pa protein C, arvelig
Mangel på Ryridoxal
Mangel på Ryridoxamin
Mangel på Ryridoxin
Mangel pa riboflavin
Mangel på sirkulerende enzymer, annen
Mangel på sporelementer
Mangel på tiamin, med andre og uspesifi-

serte symptomer
Mangel på veksthormon, isolert
Mangel på vitamin PP
Mangel pa vitaminer, uspesifisert
Mangel, annen, på B-vitamin
Mangel, 6 -6-PD, og andre erytrocyttdefek-

ter hos foster og nyfødt
Mangel, I og A-, selektiv
Mangel, K
Mangel, Na
Mangelanemi, erytrocytt glutation
Mangelanemi, glukose-6-fosfat

dehydrogenase
Mangelanemi, glutation-reduktase
Mangelanemi, heksokinase
Mangelanemi, i.n.a.
Mangelanemi, pyruvat-kinase
Mangelanemi, triosefosfatisomerase
Mangelanemier, andre
Manglende funksjon av ductus cysticus
Manglende funksjon av galleblære
Mangler i det øvrige B-vitamin kompleks
Mangler i forbindelse med ekstre-

mitetene
Mangler i forbindelse med hodet
Mangler i forbindelse med nakken og

truncus
Mangler ved indre organer
Mani, i.n.a.
Mani, i.n.a., alkoholbetinget
Mannosi dose
Marasme (energiunderernæring)
Marasme, (energiunderernæring) hos

voksne
Marasme, (energiunderernæring) hos barn

261.9	 Marasme, (energiunderernæring), i.n.a.
078.8 Marburgsykdommen
102.3 	 Markspiste fotsåler, forårsaket av

frambosi
758.5 	 Markor-kromosom, ekstra
766.5 	 Marmorbein
082.1 	 Marseillefeber
302.83 Masochisme, seksuell
V 79.1 Masseundersøkelser for alkoholisme
V 76.8 Masseundersøkelser for andre

ondartede svulster
V 82 	 Masseundersøkelser for andre tilstander
V 77.5 Masseundersøkelser for arthritis urica
V 77.6 Masseundersøkelser for cystisk fibrose
V 79.0 Masseundersøkelser for depresjon
V 77 	Masseundersøkelser for endokrine for-

styrrelser
V 77.9 Masseundersøkelser for endokrine,

ernærings-, stoffskifte- og immuno-
logiske forstyrrelser, annet og uspesi-
fisert

V 77 	 Masseundersøkelser for ernærings-
forstyrrelser

V 77.8 Masseundersøkelser for fedme
V 77.3 Masseundersøkelser for fenylketonuri
V 77.3 Masseundersøkelser for Follings sykdom
V 82.5 Masseundersøkelser for forurensning,

annen
V 77.4 Masseundersøkelser for galaktosemi
V 80.1 Masseundersøkelser for glaukom
V 78.3 Masseundersøkelser for hemoglobino-

patier, andre
V 81.0 Masseundersøkelser for hjertesykdom,

ischemisk
V 82.0 Masseundersøkelser for hudsykdom
V 81.1 Masseundersøkelser for hypertensjon
V 77 	 Masseundersokelser for immunologiske

forstyrrelser
V 81.0 Masseundersøkelser for ischemisk

hjertesykdom
V 78.0 Masseundersøkelser for jernmangelanemi
V 81.2 Masseundersøkelser for kardiovaskulære

tilstander, andre og uspesifisert
V 81 	 Masseundersøkelser for kardiovaskulære

sykdommer
V 82.5 Masseundersøkelser for kjemisk for-

giftning
V 81.3 Masseundersøkelser for kronisk bronkitt

og emfysem
V 82.3 Masseundersøkelser for medfødt hofte-

leddsluksasjon, medfødt
V 79.2 Masseundersøkelser for mental

retardasjon
V 79.9 Masseundersøkelser for mentale for-

styrrelser og utviklingsmessige handi-
kap, uspesifisert

V 79.8 Masseundersøkelser for mentale for-
styrrelser og utviklingsmessige handi-
kap, annet

V 79 	 Masseundersøkelser for mentale for-
styrrelser og utviklingsmessige handi-
kap

V 80.0 Masseundersøkelser for nevorlogiske
tilstander

V 80 	 Masseundersøkelser for nevrologiske
sykdommer

V 81.5 Masseundersøkelser for nyresykdom
V 76 	 Masseundersøkelser for ondartede

svulster
V 76. 0 Masseundersøkelser for ondartede

svulster i ändedrettsorganene
V 76.1 Masseundersøkelser for ondartede

svulster i brystet
V 76.2 Masseundersøkelser for ondartede

svulster i livmorhalsen
V 76.3 Masseundersøkelser for ondartede

svulster i urinblæren
V 76.4 Masseundersøkelser for ondartede

svulster, andre lokalisasjoner



V 76.9 Masseundersøkelser for ondartede
svulster, uspesifisert

V 78.9 Masseundersøkelser for sykdommer i
blodet og de bloddannende organer,
uspesifisert

V 78.8 Masseundersøkelser for sykdommer i
blodet og de bloddannende organer,
annet

V 81 	 Masseundersøkelser for respiratoriske
sykdommer

V 81.4 Masseundersøkelser for respiratoriske
tilstander, andre og uspesifiserte

V 82.2 Masseundersøkelser for revmatiske
sykdommer, andre

V 82.1 Masseundersøkelser for revmatoid
artritt

V 78.2 Masseundersøkelser for "sickle-cell"
sykdom eller anlegg

V 77.7 Masseundersøkelser for stoffskiftefor-
styrrelser, andre medfødte

V 77 	 Masseundersøkelser for stoffskifte-
forstyrrelser

V 77.1 Masseundersøkelser for sukkersyke
V 76 	 Masseundersøkelser for svultser,

ondartede
V 78 	 Masseundersøkelser for sykdommer i

blodet og de bloddannende organer
V 77.0 Masseundersøkelser for sykdommer i

skjol dbruskkjertelen
V 78 	 Masseundersøkelser for sykdommer i de

bloddannende organer
V 77.2 Masseundersøkelser for underernæring
V 81 	 Masseundersøkelser for urogenitale

sykdommer
V 81.6 Masseundersøkelser for urogenitale

tilstander, andre og uspesifiserte
V 79.3 Masseundersøkelser for utviklings-

handikap i tidlig barndom
V 80 	 Masseundersøkelser for øresykdommer
V 80.3 Masseundersøkelser for øresykdommer
V 80 Masseundersøkelser for øyesykdommer
V 80.2 Masseundersøkelser for øyesykdommer,

andre
V 82.8 Masseundersøkelser, annet
V 73.5 Masseundersøkelser, for arthropod-

over -forte virussykdommer, andre
V 74.4 Masseundersøkelser, for bakteriell

konjunktivitt
V 74.8 Masseundersøkelser, for bakterielle

sykdommer, annet
V 74
	

Masseundersøkelser, for bakterielle
sykdommer

V 74.9 Masseundersøkelser, for bakterielle
sykdommer, uspesifisert

V 74.3 Masseundersøkelser, for difteri
V 75.6 Masseundersøkelser, for filariasis
V 74.6 Masseundersøkelser, for frambosi
V 73.4 Masseundersøkelser, for gul feber
V 75

	

	
Masseundersøkelser, for andre

infeksiøse sykdommer
V 75.9 Masseundersøkelser, for andre infeksiøse

sykdommer, uspesifisert
V 74.5 Masseundersøkelser, for kjønnssykdom
V 74.0 Masseundersøkelser, for kolera
V 73.1 Masseundersøkelser, for kopper
V 75.2 Masseundersøkelser, for leishmaniasis
V 74.2 Masseundersøkelser, for lepra
V 74.1 Masseundersøkelser, for

lungetuberkulose
V 75.1 Masseundersøkelser, for malaria
V 73.2 Masseundersøkelser, for meslinger
V 76.7 Masseundersøkelser, for ormesykdommer i

tarmene
V 75.8 Masseundersøkelser, for parasittære

sykdommer, andre spesifiserte
V 73.0 Masseundersøkelser, for poliomyelitt
V 75.0 Masseundersøkelser, for rickettsia-

sykdommer

33
V 73.3 Masseundersøkelser, for rode hunder
V 76.5 Masseundersøkelser, for schistosomiasis
V 75.4 Masseundersøkelser, for soppsykdom
V 73.6 Masseundersøkelser, for trakom
V 75.3 Masseundersøkelser, for trypanosomiasis
V 73 	 Masseundersøkelser, for

virussykdommer (screening)
V 73.9 Masseundersøkelser, for virussykdommer,

uspesifisert
V 73.8 Masseundersøkelser, for virusykdommer,

annet
V 78.1 Masseundersøkelser, mangelanemier, andre

og uspesifiserte
V 82.6 Masseundersøkelser, multifasisk

screening
V 82.4 Masseundersøkelser, postnatale,

for kromosomanomalier
V 82.9 Masseundersøkelser, uspesifisert
238.5 	 Mastcellesvulst, i.n.a.
675.2 	 Mastitt, i.n.a., i forbindelse med

fødselen
611.0 	 Mastitt, (akutt) (subakutt) (nonpuer-

peral), i.n.a.
611.0 	 Mastitt, (akutt) (subakutt) (nonpuer-

peral), infeksiøs
675.2 	 Mastitt, interstitiell, i forbindelse

med fødselen
771.5 	 Mastitt, neonatal, infeksiøs
675.2 	 Mastitt, nonpurulent, i foroindelse med

fødselen
675.2 	 Mastitt, parenkymatos, i forbindelse med

fødselen
675.1 	 Mastitt, purulent, i forbindelse med

fødselen
238.5 	 Mastocytom, i.n.a.
202.6 	 Mastocytom, malignt
202.6 	 Mastocytose, malign
611.7 	 Mastodyni
383.1 	 Mastoiditis tuberculosa* (015.7t)
383 	 Mastoiditt og beslektede tilstander
383.8 	 Mastoiditt og beslektede tilstander,

annet
383.0 	 Mastoiditt, akutt
383.1 	 Mastoiditt, kronisk
015.7t Mastoiditt, tuberkuløs (383.1*)
383.9 	 Mastoiditt, uspesifisert
610.1	 Mastopathia cystica diffusa
005.3 	 Matforgiftning forårsaket av andre

Clostridium-arter
005.8 	 Matforgiftning forärsaket av Bacillus

cereus
005.2 	 Matforgiftning forårsaket ay Clostridium

perfringens [C.welchii]
005.1 	 Matforgiftning forårsaket av Clostridium

botulinum
005.4 	 Matforgiftning forårsaket av Vibrio

parahaemolyticus
003 	 Matforgiftning med salmonella [alle

serotyper]
005.8 	 Matforgiftning, annen bakteriell
005 	 Matforgiftning, bakteriell
005.9 	 Matforgiftning, i.n.a.
066.3 	 Mayarofeber
597.8 	 Meatitt
753.8 	 Meatus, dobbel
598 	 Meatusstenose
600 	 "Median bar" i prostata
440.2 	 Mediasklerose, Mönckebergs
748.8 	 Mediastinalcyste, medfødt
519.2 	 Mediastinitt
393 	 Mediastinoperikarditt, kronisk

reumatisk
420 	 Mediastinoperikarditt, akutt
779.5 	 Medikamentabstinenssyndrom hos nyfødt
648.3 	 Medikamentavhengighet som kompliserer

svangerskap, fødsel og barselseng
304.9x Medikamentavhengighet, uspesifisert
779.4 Medikamentreaksjoner, spesifikke for den

nyfødte
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191.9 	 Medulloblastom med uspesifisert lokali-
sasjon i hjernen

564.7 	 Megaculon
751.3 	 Megacolon
556.2 	 Megacolon, toksisk
287.3 	 Megakanyocytthypoplasi
207.2 	 Megakaryocyttleukemi
742.4	 Megalencefali
281.3 	 Megaloblastanemier, andre spesifiserte,

ikke klassifisert annet sted
281.9 	 Megaloblastanemi, i.n.a.
281.2 	 Megaloblastanemi, kostbetinget
743.2 	 Megalocornea
750.7 	 Megalogastri
593.8 	 Megal ometer
753.2 	 Megaloureter, i.n.a.
768.3 	 Mekonium i fostervann, diagnostisert

under fødselen hos levendefødt barn
768.2 	 Mekonium i fostervann, diagnostisert for

fødselens begynnelse hos levendefødt
barn

768.4 	 Mekonium i fostervann, ikke opplyst
om diagnostisert for eller etter
fødselens begynnelse hos levendefødt
barn

656.3 	 Mekonium in liquor
770.1 	 Mekoniumaspirasjonssyndromet
777.0* Mekoniumobstruksjon ved mukoviscidose
777.1 	 Mekoniumobstruksjon, annen
296.1x Melankoli, involusjons-
296.8 	 Melankolia, i.n.a.
172.3 	 Melanom i andre og uspesifiserte deler

av ansiktet
Melanom i aksillen
Melanom i hodebunnen
Melanom i lysken
Melanom i meatus acusticus externus
Melanom i nakken
Melanom i navlen
Melanom i perianalhuden
Melanom i perineum
Melanom i tinning
Melanom i øyebryn
Melanom pa aurikkel
Melanom på brystet
Melanom på halsen
Melanom pa kinn
Melanom pä leppen
Melanom på nesen
Melanom pa overekstremitet innbefattet

skulder
Melanom pa pinna
Melanom på setet
Melanom pa truncus, unntatt scrotum
Melanom på underekstremitet innbefattet

hofte
172.2 	 Melanom på øret
172.2 	 Melanom i øregangen
172.1 	 Melanom på øyelokk innbefattet canthus
172 	 Melanom (malignt) (hud), i.n.a.
172.8 	 Melanom, annet [se punkt 4 i innledende

merknader til kapitlet]
172.9 	 Melanom, (malignt) (hud), lokalisasjon

i.n.a.
578.1 	 Melena
777.3 	 Melena forårsaket av svelgning av blod

fra moren
528.9 	 Melanoplaki i munnhulen
025 	 Melioidose
610.4 	 Melkegangsektasier
051.1 	 Melkerknuter
520.6 	 Melketenner, persisterende
520.6 	 Melketenner, prematur felning
676.4 	 Melketomt bryst
382.0 	 Mellomørebetennelse, akutt nekrotiseren-

de influensa* (487.8t)
382.0 	 Mellomørebetennelse, akutt nekrotise-

rende meslinger* (055.Zt)

382.0 	Mellomørebetennelse, akutt nekroti-
serende scarlatina* (034.1t)

381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, allergisk
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, eksudativ
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt ikke-

suppurerende
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, katarralsk
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, nukøs
382.0 	 Mellomørebetennelse, akutt nekrotise-

rende, i.n.a.
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, sekretorisk
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, seromucinos
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, seriøs
381.0 	 Mellomørebetennelse, akutt, transudativ
381.4 	 Mellomørebetennelse, allergisk
382.1 	 Mellomørebetennelse, benign kronisk

suppurativ
381.4 	 Mellomorebetennelse, eksudativ
381 	 Mellomørebetennelse, ikke-suppurerende
381.4 	 Mellomørebetennelse, katarralsk
381.1 	 Mellomørebetennelse, kronisk, "glueear"
381.1 	 Mellomørebetennelse, kronisk,

katarral sk
381.1 	Mellomørebetennelse, kronisk, mukos
382.3 	 Mellomorebetennelse, kronisk purulent
381.1 	 Mellomorebetennelse, kronisk, serøs
381.4 	 Mellomorebetennelse, nukøs
382.4 	 Mellomørebetennelse, purulent, i.n.a.
381.4 	 Mellomørebetennelse, sekretorisk
381.4 	 Mellomørebetennelse, seromucinos
381.4	 Mellomørebetennelse, seras
382 	 Mellomorebetennelse, suppurerende og

uspesifisert
381.4 	 Mellomørebetennelse, transudativ
385.3 	 Mellomorepolypp
769 	 Membraner, hyaline (sykdom) (i lungene)
658.4 	 Membranitt
762.7 	 Membranitt som påvirker foster eller

nyfødt
852 	 Meningealblodning, midtre, etter skade
225.2 	 Meningeom (cerebralt)
225.4 	 Meningeom, spinealt
781.6 	 Meninjisme
100.8t Meningitis leptospiralis (aseptica)

(321.8*)
322 	 Meningitt av uspesifisert årsak
320.8 	 Meningitt forårsaket av andre

spesifiserte bakterier
321* 	 Meningitt forårsaket av andre organismer

enn bakterier
321.7* Meningitt forårsaket av andre og uspesi-

fiserte virus
321.8* Meningitt forårsaket av annet
321.7* Meningitt forårsaket av arbovirus

(060-06bt)
321.1* Meningitt forårsaket av coxsackievirus

(047.0t)
321.2* Meningitt forårsaket av ECHO virus

(047.1t)
047 	 Meningitt forårsaket av enterovirus
320.8	 Meningitt forårsaket av Escherichia

coli [E. coli]
320.8 	 Meningitt forårsaket av Flavobacterium
054.7t Meningitt forårsaket av herpes simplex-

virus (321.4*)
321.4* Meningitt forårsaket av herpes simplex

(054.7t)
320.8 	 Meningitt forårsaket av Klebsiella
321.5* Meningitt forårsaket av kusmavirus

(072.1t)
321.6* Meningitt forårsaket av LCM-virus

(choriomeningitis lymphocytaria virus)
(049.0t)

321.8* Meningitt forårsaket av leptospira
(100.8t)

027.0t Meningitt (320.7*) forårsaket av
Listeria monocytogenes

321.0* Meningitt forårsaket av sopp (110-118t)

172.5
172.4
172.5
172.2
172.4
172.5
172.5
172.5
172.3
172.3
172.2
172.5
172.4
172.3
172.0
172.3
172.6

172.2
172.5
172.5
172.7



321.8* Meningitt forårsaket av trypanosomiasis
(086t)

320.9 	 Meningitt forårsaket av uspesifiserte
bakterier

321.7* Meningitt forårsaket av virus, i.n.a.
(U47.9t)

321.3* Meningitt forarsaket dV zostervirus
(053.0t)

049.1t Meningitt som folge av adenovirus
(321.7*)

322

	

	 Meningitt uten at noen organisme er
spesifisert som årsak

320.7* Meningitt ved andre bakterielle syk-
dommer klassifisert annet sted

320.7* Meningitt ved gonokokkinfeksjon
(098.8t)

320.7* Meningitt ved listeriose (027.0t)
320.7* Meningitt ved salmonellose (003.2t)
320.7* Meningitt ved syfilis, medfødt (090.4t)
320.7* Meningitt ved syfilis, nevrosyfilis

(094.2t)
320.7* Meningitt ved syfilis, sekundær

(091.8t)
053.0t Meningitt ved Zoster (321.3*)
091.8t Meningitt, akutt syfilitisk (320.7*)
047.8t Meningitt, annet (321.7*)
047 	 Meningitt, aseptisk
321.7* Meningitt, aseptisk, i.n.a. (047.9t)
320 	 Meningitt, bakteriell
320.9 	 Meningitt, bakteriell, i.n.a.
036.0t Meningitt, cerebrospinal (320.5*)
322.1 	 Meningitt, eosinofil
036.0t Meningitt, epidemisk (320.5*)
047.1t Meningitt, forårsaket av ECHO-virus

(321.2*)
047.01- Meningitt, forårsaket av coxsackievirus

(321.1*)
098.8t Meningitt, gonokokk- (320.7*)
322.9 	 Meningitt, i.n.a.
047.9t Meningitt, i.n.a. (321.7*)
322.2 	 Meningitt, kronisk
049.0t Meningitt, lymfocytær, (seros) (321.6*)
090.4t Meningitt, medfødt, syfilitisk (320.7*)
320.9 	 Meningitt, purulent, i.n.a.
322.0 	 Meningitt, seros
094.2t Meningitt, syfilitisk (320.7*)
013.0t Meningitt, tuberkuløs (320.4*)
013.01- Meningitt, tuberkuløs (cerebral)

(spinal) (320.4*)
047 	 Meningitt, viral
047.91- Meningitt, viral, i.n.a. (321.7*)
latt 	 Meningoencefalitt som folge av

ervervet toxoplasmose (323.4*)
323.4* Meningoencefalitt forårsaket av fritt-

levende amøber, [Naegleria] (136.2t)
027.0t Meningoencefalitt 020.7*) forårsaket

av Listeria monocytogenes
136.2t Meningoencefalitt forårsaket av

Naegleria (323.4*)
320 	 Meningoencefalitt, bakteriell
063t 	 Meningoencefalitt, difasisk (323.3*)
049.0t Meningoencefalitt, lymfocytær, (serøs)

(321.6*)
013.0t Meningoencefalitt, tuberkuløs (320.4*)
054.3t Meningoencephalitis herpetica (323.4*)
036.3t Meningokokkadrenalitt, hemoragisk
036.6 	 Meningokokkemi, benign
036.1 1- Meningokokkencefalitt (323.4*)
036.6 	 Meningokokkinfeksjon, annen generalisert

(systemisk)
036.5 	 Meningokokkmeningitt og meningokokk-

septikemi, samtidig
320.5* Meningokokkmeningitt (036.0t)
036.0t Meningokokkmeningitt (320.5*)
036.2 	 Meningokokkseptikemi
036 	 Meningokokksykdom
036.8 	 Meningokokksykdom, annet
036.9 	 Meningokokksykdom, i.n.a.
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036.4t Meningokokk-endokarditt (42I.1*)
036.4t Meningokokk-karditt
036.4t Meningokokk-perikarditt (420.0*)
320 	 Meningomyelitt, bakteriell
718.0
	

Menisksykdom
717.5
	

Menisk, discoid, medfødt
626.2
	

Menometroragi
256.3
	

Menopause, prematur, i.n.a.
627.4
	

Menopause, tilstanden forbundet med
kunstig fremkalt menspause

626.3
	

Menoragi i puberteten
626.2
	

Menoragia
627.0
	

Menoragi, premenopausal
626
	

Menstruasjonsforstyrrelser
626.8
	

Menstruasjonsforstyrrelser, annet
626.9
	

Menstruasjonsforstyrrelser, i.n.a.
626.4
	

Menstruasjonssyklus, uregelmessig
626.2
	

Menstruasjon, hyppig
626.2
	

Menstruasjon, kraftig
626.0
	

Menstruasjon, manglende
626.1
	

Menstruasjon, sparsom
626.1
	

Menstruasjon, uregelmessig
626.4
	

Menstruasjon, uregelmessig
It 40
	

Mentale problemer
355.1
	

Meralgia paraesthetica
055
	

Meslinger
055.7
	

Meslinger med andre komplikasjoner
055.8
	

Meslinger med uspesifisert komplikasjon
055.9
	

Meslinger uten opplysning om
komplikasjon

121.5
	

Metagonimiasis
368.1
	

Metamorfopsi
537.8
	

Metaplasi, intestinal av ventrikkel-
slimhinnen

726.7
	

Metatarsalgi, i.n.a.
355.6
	

Metatarsalgi, Mortons
754.5
	

Metatarsus varus
289.7
	

Methemoglobinemi
289.7
	

Methemoglobinemi (ved sulfhemoglo-
binemi), ervervet

289.7
	

Methemoglobinemi, arvelig
289.7
	

Methemoglobinemi, i.n.a.
289.7
	

Methemoglobinemi, toksisk
626.6
	

Metroragi
742.1
	

Micrencephalon
446.6
	

Microangiopathia thrombotica
742.1
	

Microcephalus
743.1
	

Microphthalmus
111.1
	

Microsporosis nigra
282.4
	

Middelhavsanemi (med annen
hemoglobinopati)

023
	

Middelhavsfeber
277.3
	

Middelhavsfeber, familiær
133.9
	

Middinfestasjon, i.n.a.
446.3
	

Midtlinjegranulom, letalt
346
	

Migrene
346.0
	

Migrene med aura
346.0
	

Migrene som forutgås eller ledsages av
forbigående nevrologiske fokalsymptomer

346.2
	

Migrene, andre varianter
346.8
	

Migrene, annet
346.2
	

Migrene, basilaris
346.8
	

Migrene, hemiplegisk
346.9
	

Migrene, i.n.a.
346.0
	

Migrene, klassisk
625.4
	

Migrene, menstruell
346.8
	

Migrene, oftalmoplegisk
346.1
	

Migrene, vanlig
346.2
	

Migrenevarianter
362.0* Mikroaneurismer, diabetiske, retinale
362.1
	

Mikroaneurismer, retinale, i.n.a.
744.8
	

Mikrocheili
751.5 	 Mikrocolon
520.2 	 Mikrodonti
362.3 	 Mikroembolisme, retinal
750.7 	 Mikrogastri
750.1 	 Mikroglossi
524.0 	 Mikrognati, begge kjever
524.0 	 Mikrognati, mandibulær



Mikrognati, maxillær
Mikrogyri
Mikrolitiasis, alveolær
Mikrostomi
Mikroti
Mikrotropi
Miliaria
Miliaria rubra (tropicalis)
Milium colloidale
Miliærfeber
Milt, aksessorisk
Milt, ektopisk
Milt, manglende, medfødt
Milten, avvikende form
Miltfibrose ved bilharzia (12U)
Miltfibrose, i.n.a.
Minamatasykdommen
Minsking av plasma eller extracellu-

lært væskevolum
379.4 	 Miose (persisterende), som ikke skyldes

medikamenter
305.3x Misbruk av hallusinogener
305.9 	 Misbruk av smertestillende midler av

ikke-opiattype eller i.n.a.
305.1x Misbruk av tobakk
305.7x Misbruk uten avhengighet av amfetamin og

andre psykostimulantia
305.8x Misbruk uten avhengighet av antidepres-

siva
305.4x Misbruk uten avhengighet av barbiturater

eller andre sedativa og hypnotika
305.6x Misbruk uten avhengighet av kokain
305.5x Misbruk uten avhengighet av opiater
305.9 Misbruk uten avhengighet av stoff eller

medikamenter, uspesifisert
755.5 	 Misdannelse av albu og underarm
755.6 	 Misdannelse av ankel
756.0	 Misdannelse av ansiktsbein
744 	 Misdannelse av ansikt, medfødt
747.2 	 Misdannelse av aorta, i.n.a.
755.6 	 Misdannelse av bekkenet
756.8 	 Misdannelse av bindevev, andre spesi-

fiserte
Misdannelse
Misdannelse
Misdannelse
Misdannelse

sert
Misdannelse
Misdannelse
Misdannelse
Misdannelse

kjønnsorganer
752.4 	 Misdannelse av de ytre kvinnelige

kjønnsorganer, uspesifisert
747.6 	 Misdannelse av det perifere

karsystem, annen
759.2 	 Misdannelse av ductus thyreoglossus
759.2 	 Misdannelse av endokrine kjertler,

andre
756.8 	 Misdannelse av fascier, andre spesi-

fiserte
755.5 	 Misdannelse av fingre
751.6 	 Misdannelse av galleblære
751.6 	 Misdannelse av galleganger
756.1 	 Misdannelse av halebein
756.2 	 Misdannelse av halsribbein
756.1 	 Misdannelse av halsvirvel
744 	 Misdannelse av hals, medfødt
755.6 	 Misdannelse av hofte
757 	 Misdannelse av hud, medfødt
757.9 	 Misdannelse av hud og underhud,

uspesifisert
759.2 	 Misdannelse av
755.5 	 Misdannelse av
755.5 	 Misdannelse av
757 	 Misdannelse av
757.4 	 Misdannelse av
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757.9
744.0
756.1
744.0
748.3
748.3
755.6
756.1
751.6
752.3
752.4
752.4
755.6
750.9
757
744.0
750.9
756.8

757
757.5
757.9
753.2

743.5

759.2
752.8
746.0
743.5
756.3
752.8
756.8

747.8

756.0
752.4
752.4
755.5
750.9
751.4
751.4

752.8
759.2
759.2
755.6
743.6
755.5
757
753.7
753.7
753.2

753.8

753.8

744
750.9
743.6
743.6
748.9

748.3

748.3
743.5
748.3

748.3
748.3

748.3
741.0
759.8
653.0

Misdannelse av hår, uspesifisert
Misdannelse av indre øre
Misdannelse av korsbein
Misdannelse av labyrinten, medfødt
Misdannelse av larynx
Misdannelse av larynxbrusk
Misdannelse av legg
Misdannelse av lendevirvel
Misdannelse av lever
Misdannelse av livmoren, annen, medfødt
Misdannelse av livmorhals
Misdannelse av livmorhals, uspesifisert
Misdannelse av lår
Misdannelse av magesekk, uspesifisert
Misdannelse av mamma, medfødt
Misdannelse av mellomøret
Misdannelse av munn, uspesifisert
Misdannelse av muskler, andre spesi-

fiserte
Misdannelse av negler, medfødt
Misdannelse av negler, spesifisert
Misdannelse av negler, uspesifisert
Misdannelse av nyrebekken, passasje-

hindrende
Misdannelse av papillen, (øye)

spesifisert
Misdannelse av parathyreoidea
Misdannelse av penis, annen
Misdannelse av pulmonalklaffen
Misdannelse av retina, spesifisert
Misdannelse av ribbein, andre
Misdannelse av scrotum, annen
Misdannelse av sener, andre spesi-

fi serte
Misdannelse av sirkulasjonsorganene,

annen spesifisert
Misdannelse av skalle
Misdannelse av skjede
Misdannelse av skjede, uspesifisert
Misdannelse av skulder
Misdannelse av svelg, uspesifisert
Misdannelse av tarmfestet
Misdannelse av tarmfestet, annet

spesifisert
Misdannelse av testis, annen
Misdannelse av thymus
Misdannelse av thyreoidea
Misdannelse av tær, medfødt
Misdannelse av tåreorganer, medfødt
Misdannelse av underarm
Misdannelse av underhud, medfødt
Misdannelse av urachus
Misdannelse av urachus, uspesifisert
Misdannelse av ureter, passasje-

hindrende
Misdannelse av urethra, andre spesifi-

serte
Misdannelse av urinblære, andre spesifi-

serte
Misdannelse av ore, medfødt
Misdannelse av elsofagus, uspesifisert
Misdannelse av oyehule, medfødt
Misdannelse av øyelokk, medfødt
Misdannelse av åndedrettsorganene,

i.n.a.
Misdannelse i bronkiene, andre spesifi-

serte
Misdannelse i bronkiene, uspesifisert
Misdannelse i glasslegemet, spesifisert
Misdannelse i luftrøret, andre spesifi-

serte
Misdannelse i luftrøret, uspesifisert
Misdannelse i strupehodet, andre

spesifiserte
Misdannelse i strupehodet, uspesifisert
Misdannelse, Arnold-Chiari
Misdannelse, medfødt, i.n.a.
Misdannelse, større, av bekkenbeinet

ikke nærmere spesifisert

524.0
742.2
516.2
744.8
744.2
378.3
705.1
705.1
709.3
078.2
759.0
759.0
759.0
759.0
289.5*
289.5
985.0
276.5

756.9
759.1
756.3
756.3

756.1
743.5
744.0
752.4

av bindevev, uspesifisert
av binyre
av brystbein, andre
av brystkassen, uspesifi-

av brystvirvel
av chorioid, spesifisert
av cortis organ, medfødt
av de ytre kvinnelige

hypofysen
hånd
håndledd
hår, medfødt
hår, spesifisert
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744.8 	 Misdannelser av ansiktet,

andre spesifiserte, medfødte
744.9 	 Misdannelser av ansiktet, uspesifiserte

medfødte
747.3 	 Misdannelser av arteria pulmonalis
753.9 	 Misdannelser av blære, uspesifiserte
751.7 	 Misdannelser av bukspyttkjertelen
756.7 	 Misdannelser av bukveggen
756.7 	 Misdannelser av bukveggen, annet
756.7 	 Misdannelser av bukveggen, i.n.a.
743.4 	 Misdannelser av cornea, andre
747.4 	 Misdannelser av de store venene
752.1 	 Misdannelser av egglederne og det brede

ligament
752.0 	 Misdannelser av eggstokkene
752.0 	 Misdannelser av eggstokkene, annen

spesifisert
755 	 Misdannelser av ekstremitetene, andre

medfødte
751 	 Misdannelser av fordøyelsesorganene,

andre medfødte
751.9 	 Misdannelser av fordøyelsesorganene,

uspesifiserte
751.8 	 Misdannelser av fordøyelsesorganene,

andre spesifiserte
655.0 	 Misdannelser av fosterets sentralnerve-

system
744.8 	 Misdannelser av halsen, andre spesifi-

serte, medfødte
744.9 	 Misdannelser av halsen, uspesifiserte,

medfødte
742.4 	 Misdannelser av hjernen, andre spesifi-

serte
757.3 	 Misdannelser av hud, annet spesifisert
757.8 	 Misdannelser av hud, underhud, hår,

negler og mamma, andre spesifiserte
743.4 	 Misdannelser av iris, andre medfødte
752 	 Misdannelser av kjønnsorganene,

medfødte
752.8 	 Misdannelser av kjønnsorganene, andre

spesifiserte, medfødte
752.9 	 Misdannelser av kjønnsorganene, uspesi-

fiserte
748.6 	 Misdannelser av lungene, andre
750.7 	 Misdannelser av magesekken, andre

spesifiserte
757.6 	 Misdannelser av mamma, spesifiserte
756.6 	 Misdannelser av mellomgulvet
756.6 	 Misdannelser av mellomgulvet,

annet
756.6 	 Misdannelser av mellomgulvet,

i.n.a.
759.0 	 Misdannelser av milten
754.1 	 Misdannelser av musculus sternocleido-

mastoi deus
754 	 Misdannelser av muskelskjelettsystemet,

visse medfødte
756 	 Misdannelser av muskelskjelettsystemet,

ekskl. misdannelser klassifisert til
754, andre medfødte

Misdannelser av muskelskjelettsystemet,
andre spesifiserte

Misdannelser av muskelskjelettsystemet,
i.n.a.

Misdannelser av nyren, andre
spesifiserte

Misdannelser av nyre, uspesifiserte
Misdannelser av oesophagus, andre
Misdannelser av oesophagus, andre spesi-

fiserte
Misdannelser av overekstremitet inkl.

skulderen, andre
Misdannelser av prostata
Misdannelser av ryggmarg og membraner,

andre spesifiserte
Misdannelser av ryggraden
Misdannelser av ryggraden
Misdannelser av sirkulasjonsorganene,

andre medfødte

747.9 	 Misdannelser av sirkulasjonsorganene,
uspesifiserte

751.5 	 Misdannelser av tarmen, andre
755.6 	 Misdannelser av underekstremitet

inkl. hoften, andre
753.4 	 Misdannelser av ureter, andre spesi-

fiserte
753.9 	 Misdannelser av ureter, uspesifiserte
753.9 	 Misdannelser av urethra, uspesifiserte
753 	 Misdannelser av urinorganene, medfødte
753.9	 Misdannelser av urinorganene, uspesifi-

serte
752.8 	 Misdannelser av vas deferens
743 	 Misdannelser av øye, medfødte
748.8 	 Misdannelser av åndedrettsorganene,

andre spesifiserte
748.9 	 Misdannelser av åndedrettsorganene,

uspesifiserte
654 	 Misdannelser i bekkenets organer og vev
654.9 	 Misdannelser i bekkenets organer og vev,

i.n.a.
748.3 	 Misdannelser i bronkiene, andre
742.9 	 Misdannelser i hjernen, uspesifiserte
748.3 	 Misdannelser i luftroret, andre
742.8 	 Misdannelser i nervesystemet, andre

spesifiserte
742 	 Misdannelser i nervesystemet, andre med-

fodte
742.9 	 Misdannelser i nervesystemet, uspesi-

fiserte
742.9 	 Misdannelser i ryggmargen, uspesi-

fiserte
748.3 	 Misdannelser i strupehodet, andre
750.9 	 Misdannelser i ovre delen av fordoyel-

seskanalen, uspesifiserte
750.8 	 Misdannelser i wire delen av fordoyel-

seskanalen, andre spesifiserte
750 	 Misdannelser i ovre del av fordoyelses-

kanalen, andre, medfødte
743.5 	 Misdannelser i øyets bakre del,

medfødte
743.4 	 Misdannelser i øyets fremre del, andre
743.4 	 Misdannelser i øyets fremre del, uspesi-

fiserte
748 	 Misdannelser i åndedrettsorganene,

medfødte
759 	 Misdannelser, andre og uspesifiserte,

medfødte
759.8 	 Misdannelser, annet, medfødt
755.8	 Misdannelser, av andre spesifiserte,

ekstremitet, i.n.a.
747.3 	 Misdannelser, av arteria pulmonalis

uspesifiserte
747.3 	 Misdannelser, av arteria pulmonalis,

andre spesifiserte
757.2 	 Misdannelser, dermatoglyfiske
750.2 	 Misdannelser, i munn og svelg, andre

spesifiserte
759.7 	 Misdannelser, multiple medfødte, i.n.a.
759.7 	 Misdannelser, tilstander beskrevet

som multiple
521.7 	 Misfarging av tennene, posteruptiv
520.8 	 Misfarging under tanndannelsen
653.4 	 Misforhold mellom foster og bekken
653.4 	 Misforhold som skyldes både mor og

foster, men med normalt foster
653 	 Misforhold, anatomiske og andre
653.8 	 Misforhold, anatomiske og andre
653.9 	 Misforhold, anatomiske og andre, i.n.a.
763.1 	 Misforhold, annet, under fødsel og

forlosning som påvirker foster eller
nyfødt

653.5 	 Misforhold, fetalt, i.n.a.
995.5	 Mishandlet-barn-syndromet, i.n.a.
995.5 	 Mishandling av barn, emosjonell
995.5	 Mishandling av barn, ernæringsmessig
632 	 Missed abortion

754.8

756.9

753.3

753.9
750.4
750.4

755.5

752.8
742.5

754.2
756.1
747



424.0 	 Mitralfeil, i.n.a. eller av gitt årsak
unntatt reumatisk

394.9 	 Mitralfeil, kronisk
424.0 	 Mitralinsuffisiens, i.n.a. eller av gitt

årsak unntatt reumatisk
746.6 	 Mitralinsuffisiens, medfødt
394.1 	 Mitralinsuffisiens, reumatisk
394 	 Mitralklaffefeil
424.0 	 Mitralklaffefeil
394.9 	 Mitralklaffefeil, annen og uspesifisert
394.7 	 Mitralklaffefeil, operert reumatisk
424.4 	 Mitralklaffefeil, operert, ikke-

reumatisk
424.0 	 Mitralregurgitasjon, i.n.a. eller av

gitt årsak unntatt reumatisk
394.1 	 Mitralregurgitasjon, reumatisk
394.0 	 Mitralstenose
394.2	 Mitralstenose med insuffisiens
394.2 	 Mitralstenose med regurgitasjon
746.5 	 Mitralstenose, medfødt
396 	 Mitral- og aortaklaffefeil, kombinert
396 	 Mitral- og aortaklaffefeil, spesifisert

SW reumatisk eller ikke
625.2 	 Mittelschmerz
236.1	 Mola hydatidiformis maligna
630 	 Mold hydatidosd
U78.0 	 Molluscum contagiosum
758.0 	 Mongolisme
757.4	 Monilethrix
771.7 	 Moniliainfeksjon, neonatal
112 	 Moniliasis
716.6	 Monoartritt, uspesifisert
288.8 	 Monocytose (symptomatisk)
075 	 Monocyttangina
206 	 Monocyttleukemi
206.0 	 Monocyttleukemi, akutt
206.8 	 Monocyttleukemi, annet
206.9 	 Monocyttleukemi, i.n.a.
206.1 	 Monocyttleukemi, kronisk
206.2 	 Monocyttleukemi, subakutt
378.3 	 Monofiksasjonssyndromet
355 	 Mononevritt i underekstremitet
355.7 	 Mononevritt i underekstremitet, annet
355.9	 Mononevritt med uspesifisert

lokalisasjon
250.5t Mononevritt, diabetisk (354*, 355
354.5 	 Mononevropathid multiplex
354 	 Mononevropati i overekstremitet
354.8 	 Mononevropati i overekstremitet, annet
354.9 	 Mononevropati i overekstremitet, i.n.a.
355.8 	 Mononevropati i underekstremitet,

uspesifisert
354 	 Mononevropatia multiplex
354.8 	 Mononevropatia multiplex, annet
354.9 	 Mononevropatia multiplex, i.n.a.
355.9 	 Mononevropati, diabetisk, i.n.d.*

(250.5t)
075 	 Mononukleose
344.4 	 Monoplegi av overekstremitet
344.3 	 Monoplegi av underekstremitet
781.4 	 Monoplegi, forbigående, i.n.a.
344.5	 Monoplegi, i.n.a.
752.8 	 Monorkisme, i.n.a., medfødt
758.3 	 Monosomi, autosomal
758.5	 Monosomi, autosomal, mosaikk
758.3 	 Monosomi, autosomal, partiell

Monosomi, kjønnskromosom - se
Turners syndrom

055 	 Morbilli
429.9 	 Morbus cordis, i.n.a.
773.1 	 Morbus haemolyticus (foetalis)

(neonatorum) forårsaket av ABO-anti-
stoffer, ABO-isoimmunisering, ABO-ufor-
likelighet mor/foster

773.0 	 Morbus haemolyticus (foetalis)
(neonatorum) forarsaket av Rh-anti-
staffer, Rh-isoimmunisering, Rh-ufor-
likelighet mor/foster
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773.2

776.0
641.2
641
641.1
317
701.0
798.1
798.9
758.5
758.6
758.7

758.8
758.8
758.8
758.8
758.8
758.8
758.8
102.0
437.5
066.3
375.4
117.7
096.0

535.2
535.2
478.1
543
575.3
527.6
272.7
277.5
277.5
277.5
277.5
277.5
277.5
277.5
528.0
277.0
659.4
528.3
078.4

074.3

081.0
756.8
335.0
335.1
335.1
359
359.1
359.1
359.1
359.1
359.9
359.1
359.1
359.0
359.1
359.1
726.8
756.9
618.7

359.8
378.6
739

729.1
728.2

Morbus haemolyticus (foetalis)
(neonatorum), i.n.a.

Morbus haemorrhagicus neonatorum
Morkake, for tidlig losning
Morkake, forliggende
Morkake, lavtsittende
Moron
Morphea circumscripta
Mors subita
Mortuus inventus
Mosaikk for autosomal monosomi
Mosaikk med cellelinje 45.X
Mosaikk med cellelinje med ekstra Y-

kromosom
Mosaikk X0/XX
Mosaikk X0/XY
Mosaikk XYY mann
Mosaikk XY/XXY
Mosaikk XXX kvinne
Mosaikk XXXXY
Mosaikk XXXY
Mother yaw
Moyamoyasykdommen
Mucambofeber
Mucocele lacrimalis
Mucormykose
Mucosaflekk, medfødt, syfilitisk,

tidlig
Mucosa, hypertrofisk i duodenum
Mucosa, hypertrofisk i ventrikkel
Mukocele i binule
Mukocele i blindtarm
Mukocele i galleblæren
Mukocele i spyttkjertel
Mukolipidose II
Mukopolysakkari dose
Mukopolysakkharidose, type I
Mukopolysakkharidose, type II
Mukopolysakkharidose, type III
Mukopolysakkharidose, type IV
Mukopolysakkharidose, type VI
Mukopolysakkharidose, type VII
Mukositt
Makoviscidose
Multiparitet
Munngulvsflegmone
Munn- og fotsyken forärsaket av annet

virus og chlamydier
Munn-, hand- og fotsykdom forårsaket av

Coxsackievirus
Musetyfus
Muskel, annen manglende, medfødt
Muskeldtrofi, infantil spinal
Muskelatrofi, progressiv, spinal
Muskelatrofi, spinal hos voksne
Muskel dystrofi
Muskeldystrofi, distal
Muskeldystrofi, Duchennes
Muskeldystrofi, facioskapulohumeral
Muskeldystrofi, i.n.a.
Muskeldystrofi, i.n.a.
Muskeldystrofi, Landovzy-Dejerine
Muskeldystrofi, "Limb-girdle"
Muskeidystrofi, medfødt arvelig
Muskeldystrofi, okulofaryngeal
Muskeldystrofi, okulær
Muskelhernie
Muskelmisdannelse, uspesifisert
Muskelruptur i bekkenbunnen, gammel,

hos kvinnen
Muskelsdystrofi, annet
Muskel skjedesyndrom, Browns
Muskel/skjelettdeformiteter, ervervede,

ikke klassifisert annet sted (ekskl.
medfødte misdannelser)

Muskel smertesyndrom, kronisk
Muskelsvinn, ikke klassifisert annet

sted
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359.2 	 Muskelsykdommer med myotoni
359 	 Muskelsykdommer, andre
728.3 	 Muskelsykdommer, andre spesifikke
359.8 	 Muskelsykdommer, annet
359.9 	 Muskelsykdommer, i.n.a.
359.0 	 Muskelsykdom, godartet medfødt
729.1 	 Myalgi
078.8 	 Myalgi, cervikal, epidemisk
074.1 	 Myalgi, epidemisk
358.0 	 Myasthenia gravis
775.2 	 Myasthenia gravis neonatalis
039 	 Mycetom, actinomykotisk
117.4 	 Mycetomer, mykotiske
202.1 	 Mycosis fungoides
379.4 	 Mydriasis (persisterende), som ikke

skyldes medikamenter
323 	 Myelitt
323 	 Myelitt, ascenderende
323 	 Myelitt, tverrsnitts (akutt)
013.8t Myelitt, tuberkulos (323.4*)
742.5 	 Myelodysplasi
205.3 	 Myeloid, sarkom
238.6 	 Myelom, solitært
203.0 	 Myelomatose
203 	 Myelomer, multiple
203.0 	 Myelomer, multiple
336.3* Myelopati ved mellomvirvelskivesykdom

(722.7t)
336.3* Myelopati ved spondylose (721.1t)
336.3* Myelopati ved svulster (140-239t)
336.3* Myelopati ved sykdommer klassifisert

annet sted
336.8 	 Myelopati, annen
336.9 	 Myelopati, i.n.a.
336.8 	 Myelopati, medikamentindustert
336.8 	 Myelopati, stralingsindusert
336.1 	 Myelopati, subakutt nekrotiserende
336.1 	 Myelopatier, vaskulære
207.0 	 Myelose, akutt erytremisk
238.7 	 Myelosklerose med myeloid metaplasi
238.7 	 Myelosklerose, megakaryocytt-
134.0 	 Myiasis
376.1 	 Myiasis i orbita* (134.0t)
117 	 Mykoser, andre
117.9 	 Mykoser, annet og uspesifisert
118 	 Mykoser, opportunistiske
215.9 	 Myksofibrom med lokalisasjon, i.n.a.
214 	 Myksolipom, alle lokalisasjoner
215.9 	 Myksom med lokalisasjon, i.n.a.
171.9 	 Myksosarkom med uspesifisert lokali-

sasjon
244 	 Myksodem (hos barn) (hos voksne)
244.9 	 Myksodem, i.n.a.
244.9 	 Myksodem, primært
421.9 	 Myoendokarditt, akutt eller subakutt
728.2 	 Myofibrose
791.3 	 Myoglobinuri
410 	 Myokardinfarkt, akutt
074.2t Myokarditt forarsaket av Coxsackievirus

(422.0*)
130t 	 Myokarditt som folge av ervervet

toxoplasmose (422.0*)
422 	 Myokarditt, akutt
422.9 	 Myokarditt, annen og uspesifisert akutt
422.9 	 Myokarditt, akutt eller subakutt

(interstitiell)
391.2 	 Myokarditt, akutt reumatisk
422.0* Myokarditt, akutt ved sykdommer

klassifisert annet sted
422.0* Myokarditt, aseptisk hos nyfødte

(074.2t)
074.2t Myokarditt, aseptisk, hos nyfødte

(422.0*)
422.0* Myokarditt, coxsackie- (akutt) (074.2t)
422.0* Myokarditt, difteri- (akutt) (032.8t)
429.0 	 Myokarditt, fibroid (interstitiell) (med

opplysning om arteriosklerose)

422.0* Myokarditt, influensa- (akutt) (487.8t)
429.0 	 Myokarditt, i.n.a. (med opplysning om

arteriosklerose)
429.0 	 Myokardi tt, kronisk (interstitiell) (med

opplysning om arteriosklerose)
429. 0 	Myokardi tt, kronisk (interstitiell) (med

opplysning om arteriosklerose)
398.0 	 Myokarditt, reumatisk
429.0 	 Myokarditt, senil (interstitiell) (med

opplysning om arteriosklerose)
429.0 	 Myokarditt, senil (interstitiell) (med

opplysning om arteriosklerose)
422.9 	 Myokarditt, septisk
422.0* Myokarditt, syfilitisk (akutt) (093.8t)
093.8t Myokarditt, syfilitisk (422.0*)
422.9 	 Myokarditt, toksisk
422.0* Myokarditt, toxoplasmotisk (akutt)

(130t)
422.0* Myokarditt, tuberkuløs (akutt) (017.8t)
410 	 Myokardruptur
425 	 Myokardsykdom, primær
745.9 	 Myokard-misdannelse
333.2 	 Myoklonus
333.2 	 Myoklonus, familiær essensiell
218 	 Myom i livmoren
600 	 Myom i prostata
215.9 	 Myom med lokalisasjon i.n.a.
218 	 Myoma uteri
654.1 	 Myoma uteri
615.9 	 Myometritt
729.1 	 Myopati
359.5* Myopati ved Addisons sykdom (255.4t)
359.6* Myopati ved amyloidose (277.3t)
359.5* Myopati ved Cushings syndrom (255.0t)
359.5* Myopati ved hypopituitarisme (253.2t)
359.6* Myopati ved kreftsykdom (140-208t)
359.6* Myopati ved lupus erythematosus

disseminatus (710.0t)
359.5* Myopati ved myksodem(244t)
359.6* Myopati ved polyarteritis nodosa

(446.0t)
359.6* Myopati ved reumatoid artritt (714.0t)
359.6* Myopati ved sarkoidose (135t)
359.6 	 Myopati ved Sjogrens sykdom (710.2t)
359.6* Myopati ved sklerodermi (710.1t)
359 • 5* Myopati ved tyreotoksikose (242t)
359.5* Myopati, endokrin
359.0 	 Myopati, myotubulær
359.6* Myopati, symptomatisk inflammatorisk
359.4 	 Myopati, toksisk
420 	 Myoperikarditt, akutt
393 	 Myoperikarditt, kronisk reumatisk
367.1 	 Myopi
360.2 	 Myopi, malign
171.9 	 Myosarkom med uspesifisert lokalisa-

sjon
728.1 	 Myositis ossificans
376.1 	 Myositt i orbita
074.1 	 Myositt, epidemisk
728.0 	 Myositt, infeksios
728.8 	 Myositt, interstitiell
728.0 	 Myositt, purulent
728.0 	 Myositt, suppurativ
728.0* Myositt, tropisk (040.8t)
359.2 	 Myotonia congenita
100.8 	 Myrfeber
384.0 	 Myringitis bullosa
384.0 	 Myringitt, akutt uten opplysninger om

mellomorebetennelse
384.1 	 Myringitt, kronisk uten opplysning om

mellomorebetennelse



N
289.7 582

582.8*

582.4

582.8*

583.2
583.2

583.1
583.1
583.4

583.0
583.0
275.4
583.8

583.8

583.6
583.6
583.7
583.7

583.9
583

250.3t
583.4
403
583.9
646.2

583.2
583.2

583.1
583.1
583.4

583.0
583.0
593.0
581.9
581.3
581.3

403
581.8*
078.6t
757.5
703.0
757.5
307.9
703.8
681
703.8
040.3
695.1
447.5
478.7
478.1
577.8
577.8
557.0
253.2
557.0
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NADH-methemoglobin-reduktase mangel,
medfødt

448.1	 Naevus araneus
228.0	 Naevus cavernosus
216 	 Naevus flammeus i hud
216 	 Naevus pigmentosus i hud
448.1 	 Naevus senilis
448.1 	 Naevus stellaris
228.0 	 Naevus vascularis
066.1 	 Nairobi-sauesykdom
123.6 	 Nanainfeksjon
588.0 	 Nanismus renalis
460 	 Nasofaryngitt, akutt
460 	 Nasofaryngitt, i.n.a.
472.0 	 Nasofaryngitt, kronisk
368.6 	 Nattblindhet
368.6 	 Nattblindhet, i.n.a.
368.6	 Nattblindhet som folge av A-vitamin-

mangel* (264.5t)
307.46 Nattskrekk
994.6 	 Nausea itineraria
771.4 	 Navlebetennelse hos den nyfødte
772.3 	 Navleblødning etter fodselsen
772.3 	 Navleligatur, løsnet
663.4 	 Navlesnor, kort
663.1 	 Navlesnor rundt halsen med avklemming
762.5 	 Navlesnor rundt halsen som påvirker

foster eller nyfødt
762.6 	 Navlesnor, kort, som påvirker foster

eller nyfødt
663.2 	 Wavlesnorer til tvillinger i samme

amnionsekk, sammenfiltrede
663.2 	 Navlesnorkomplikasjon med kompresjon,

annen og uspesifisert
663.3 	 Navlesnorkomplikasjon, uten opplysning

om kompresjon, annen og uspesifisert
663.0 	 Navlesnorprolaps
371.0 	 Nebula corneae
126.1 	 Necator americanus
126	 Necatoriasis
583.8 	 Nefritt med annen spesifisert nyreskade
583.2 	 Nefritt med blandet membranos og

proliferativ glomerulonefritt, i.n.a.
583.2 	 Nefritt med hypokomplementemisk glomeru-

lonefritt, i.n.a.
583.8	 Nefritt med interstitiell nefritt årsak

som klassifisert annet sted:
amyloidose (277.3t), diabetes mellitus
(250.3t), gonokokkinfeksjon (098.1t),
arthritis urica (274.1t), lupus erythe
matosus disseminatus (710.0t), syfilis
(095t), tuberkulose (016.0t)

583.6 	 Nefritt med kortikal nekrose
583.6 	 efritt med kortikal nekrose, i.n.a.
583.2 	 Nefritt med lobulær glomerulonefritt,

i.n.a.
583.7 	 Nefritt med medullær nekrose
583.2 	 Nefritt med mesangiokapillær

glomerulonefritt, i.n.a.
583.4 	 Nefritt med nekrotiserende glomerulitt
583.7 	 Nefritt med [papillær] nekrose, i.n.a.
583.2 	 Nefritt med persisterende glomerulone-

fritt, i.n.a.
583.9 	 Nefritt med uspesifisert nyreskade
583 	 Nefritt uten opplysning om akutt eller

kronisk
580 	 Nefritt, akutt
580.4 	 Nefritt, akutt med nekrotiserende

glomerulitt
403 	 Nefritt, arteriolær
403 	 Nefri tt, arteriosklerotisk

(kronisk) (interstitiell)
583.4 	 Nefritt, hurtig progredierende type
583.9 	 Nefritt, i.n.a.

Nefritt, kronisk
Nefritt, kronisk ved amyloidose

(277.3t)
Nefritt, kronisk med nekrotiserende

glomerulitt
Nefritt, kronisk ved lupus

erythematosus disseminatus (710.0t)
Nefritt, membranoproliferativ type
Nefri tt, membranoproliferativ type,

i.n.a.
Nefritt, membranos type
Nefritt, membranos type, i.n.a.
Nefritt, nekrotiserende eller hurtig

progredierende, i.n.a.
Nefritt, proliferativ type
Nefritt, proliferativ type, i.n.a.
Nefrokalsinose
Nefropati med annen spesifisert

nyreskade
Nefropati med interstitiell nedfritt

årsak som klassifisert annet sted:
amyloidose (277.3t), diabetes mellitus
(250.3t), gonokokkinfeksjon (098.1t),
arthritis urica (274.1t), lupus erythe-
matosus disseminatus (710.0t), syfilis
(095t), tuberkulose (016.0t)

Nefropati med kortikal nekrose
Nefropati med kortikal nekrose, i.n.a.
Nefropati med medullær nekrose
Nefropati med [papillær] nekrose,

i.n.a.
Nefropati med uspesifisert nyreskade
Nefropati uten opplysning om akutt eller

kronisk
Nefropati, diabetisk
Nefropati, hurtig progredierende type
Nefropati, hypertonisk
Nefropati, i.n.a.
Nefropati, i.n.a., i svangerskapet, uten

opplysning om hypertension
Nefropati, membranoproliferativ type
Nefropati, membranoproliferativ type

i.n.a.
Nefropati, membranos type
Nefropati, membranos, i.n.a.
Nefropati, nekrotiserende eller hurtig

progredierende, i.n.a.
Nefropati, proliferativ type
Nefropati, proliferativ type, i.n.a.
Nef roptose
Nefrose, i.n.a.
Nefrose, lipoid
Nefrose, lipoid, med minimale

forandringer
Nefrosklerose
Nefrosonefri tt, hemoragisk (078.6t)
Nefrosonefri tt, hemoragisk (581.8*)
Negl, forstørret
Negl, inngrodd
Negl, manglende, medfødt
Neglebiting
Neglehypertrofi
Negleinfeksjon (med lymfangitt)
Neglesykdommer, andre
Nekrobasillose
Nekrolyse, toksisk epidermal
Nekrose av arterie
Nekrose i larynx
Nekrose i nesen (septum)
Nekrose i pankreas, aseptisk
Wekrose i pankreas, i.n.a.
Nekrose i tarm, hemoragisk
Nekrose, hypofysær, (post-partum)
Nekrose, massiv i tarm, akutt
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583.6 	 Nekrose, renal kortikal, i.n.a.
584.5 	 Nekrose, tubulær, akutt, i.n.a.
584.5 	 Nekrose, tubulær, i.n.a.
997.5 	 Nekrose, tubulær (akutt), spesifisert

som folge av operasjon
359.0 	 Nemalin-legemesykdom
622.1 	 Neoplasi, cervikal intraepitelial [C1N]

(gr. 1 og 2)
258.0 	 Neoplasi, polyglandulær aktivitet ved

multippel endokrineoplasi
239 	 Neoplasme, i.n.a.
592.0* Nephrolithiasis pga. urinsyre (274.1t)
592.0 	 Nephrolithiasis, i.n.a.
274.1 1- Nephropathia urica
799.2 	 Nerver
957.9 	 Nerveskade, i.n.a.
799.2 	 Nervositet
748.1 	 Nese, aksessorisk
748.1 	 Nese, liten, medfødt
748.1 	 Nese, manglende, medfødt
754.0 	 Nese, ytre, flat eller skjev, medfødt
738.0 	 Nesebein, overutviklet
784.7 	 Neseblodning
738.0 	 Nesedeformitet (ervervet)
460 	 Nesekatarr, akutt
748.1 	 Nesemisdannelser, andre, medfødte
471.0 	 Nesepolypp
471.9 	 Nesepolypp, i.n.a.
471 	 Nesepolypper
471.9 	 Nesepolypper, i.n.a.
748.1 	 Neseskillevegg, perforert, medfødt
470 	 Weseskillevegg, skjev
754.0 	 Neseskillevegg, skjev, medfødt
748.1 	 Nesespalte, medfødt
361 	 Netthinneavløsning
361.0 	 Netthinneavløsning med netthinnedefekt
361.0 	 Netthinneavløsning med stor rift i

retina
361.2 	 Netthinneavløsning uten netthinnedefekt
361.8 	 Netthinneavløsning, andre former
361.9 	Netthinneavløsning, i.n.a.
361.0 	 Netthinneavløsning, rhegmatogen
361.2 	 Netthinneavløsning, serøs
361.8 	Netthinneavløsning, traksjonsbetinget
361 	 Netthinnedefekter
361.3 	 Netthinnedefekter uten netthinne-

avløsning
361.9 	 Netthinnedefekter, i.n.a.
368.3 	 Netthinnekorrespondanse, unormal
362 	 Netthinnesykdommer, andre
362.9 	 Netthinnesykdommer, i.n.a.
352.1 	 Neuralgia nervi glossopharyngei
729.2 	 Neuralgi, i.n.a.
036.8t Neuritis optica meningococcica

(377.3*)
729.2 	 Neuritt, i.n.a.
646.4 	 Neuritt, perifer i svangerskapet
691.8 	 Neurodermatitis atopica
691.8 	 Neurodermatitis diffusa (Brocq)
698.3 	 Neurodermatitt (lokal) (circumskript)
237.7 	 Neurofibromatose
341.0 	 Neuromyelitis optica
386.1 	 Neuronitis vestibularis
724.4 	 Neuropati, torakal eller lumbosakral,

i.n.a.
288.0 	 Neutropeni, i.n.a.
288.0 	 Neutropeni, medikamentindusert
288.0 	 Neutropeni, miltbetinget (primær)
288.0 	 Neutropeni, periodisk
288.0 	 Neutropeni, syklisk
288.0 	 Neutropeni, toksisk
448.1 	 Nevi, ikke-neoplastiske
346.2 	 Nevralgi, migrenos
388.5 	 Nevritt, acusticus, i.n.a.
094.8t Nevri tt, retrobul bær, syfilitisk

(377.3*)

Nevritt*, syfilitisk acusticus (094.8t)
Nevroepiteliom med uspesifisert lokali-

sasjon i hjernen
Nevropati, arvelig og idiopatisk

perifer
Nevropati, arvelig og idiopatisk

perifer, annet
Nevropati, arvelig og idiopatisk

perifer, i.n.a.
Nevropati, autonom (perifer) ved

amyloidose (277.3t)
Nevropati, 	 vedautonom (perifer)

mellitus (250.5t)diabetes
356.0 	 Nevropati, hereditær perifer

hereditær sensorisk356.2 	 Nevropati,
337.0 	 Nevropati, idiopatisk perifer autonom

inflammatorisk og toksisk357 	 Nevropati,
357.8 	 Nevropati, inflammatorisk og toksisk,

annet
357.9 	 Nevropati, inflammatorisk og toksisk,

i.n.a.
337.1* Nevropati, perifer autonom, ved syk-

dommer klassifisert annet sted
300.15 Nevrose, annen og atypisk dissosiativ
300.4 	 Nevrose, depressiv
300.20 Nevrose, fobisk, uspesifisert
300.7 	 Nevrose, hypokondrisk
300.1 	 Nevrose, hysterisk
300.10 Nevrose, hysterisk, uspesifisert
300.3 	 Nevrose, kompulsiv
300.5	 Nevrose, neurastenisk
300.01 Nevrose, panikkpreget
300.80 Nevrose, psykastenisk
300 Nevroser
300.80 Nevroser, andre
300.2 	 Nevroser, fobiske
300.9 	 Nevroser, i.n.a.
094 	 Nevrosyfilis
094.8 	 Nevrosyfilis, annet
094.3 	 Nevrosyfilis, asymptomatisk
094.9 	 Nevrosyfilis, i.n.a.
090.4 	 Nevrosyfilis, juvenil
090.4 	 Nevrosyfilis, medfødt
094.1 	 Nevrosyfilis, paretisk
094.0 	 Nevrosyfilis, tabetisk
228.1 	 Nevus, lymfatisk
077.8t Newcastlekonjunktivitt (372.0*)
790.5 	 Nivå, uspesifikt forhøyet, av andre

serumenzymer
790.4 	 Nivå, uspesifikt forhøyet, av transami-

nase eller mel kesyredehydrogenase
104.0 	 Njovera
039.9 	 Nocardiose, i.n.a.
729.9 	 Noduli, reumatoide
782.2 	 Noduli, subkutane
788.4 	 Nokturi
528.1	 Noma
782.0 	 Nummenhet
V 42.0 Ryre erstattet med transplantat
587 	 Nyreatrofi
753.3 	Nyrebekken, dobbelt
590 	 Nyrebetennelse
590.9 	 Nyrebetennelse, i.n.a.
753.1 	 Nyrecyste, enkel, medfødt
V 45.1 Nyredialyse -status
593.8 	 Nyreinfarkt
997.5 	 Ryreinsuffisiens (akutt), spesifisert

som en følge av operasjon
788.0 	 Nyrekolikk
639.3 	Nyrenekrose, tubulær etter tilstander

som kan klassifiseres til 630-638
592.0 	 Nyrestein
753.3 	 Nyrestein, medfødt
274.1t Nyrestein, urinsur (592.0*)
639.3 	 Nyresvikt etter abort, ektopisk og

molasvangerskap

388.5
191.9

356

356.8

356.9

337.1*

337.1*
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958.5 	Nyresvikt etter knusningsskade
639.3 	 Nyresvikt (akutt) etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
584.5 	 Nyresvikt med (akutt) tubulzer nekrose
584 	 Ryresvikt, akutt
584.8 	 Nyresvikt, akutt med annen spesifisert

nyreskade
584.6 	 Nyresvikt, akutt med kortikal nekrose
584.7 	 Nyresvikt, akutt med medullxr-

[papillzer]nekrose
669.3 	 Ryresvikt, akutt, etter fodselen
584.9 	 Nyresvikt, akutt, i.n.a.
403 	 Ryresvikt, hypertonisk
586 	 Nyresvikt, i.n.a.
585 	 Ryresvikt, kronisk
997.5 	 Nyresvikt (akutt), spesifisert som

folge av operasjon
583.8 	 Nyresykdom med interstitiell nefritt

arsak som klassifisert annet sted:
amyloidose (277.3t), diabetes mellitus
(250.3t), gonokokkinfeksjon (098.1t),
arthritis urica (274.1t), lupus erythe-
matosus disseminatus (710.0t), syfilis
(095t), tuberkulose (016.0t)

583 	 Nyresykdom uten opplysning om akutt
eller kronisk, men med opplysning om
patologi eller årsak

403 	 Nyresykdom, hypertensiv
753.1 	 Nyresykdom, polycystisk, adult type,

medfødt
753.1	 Nyresykdom, polycystisk, infantil type
646.2 	 Nyresykdom, uspesifisert, i svanger-

skapet, uten opplysning om hypertensjon
593.9 	 Nyresykdom, i.n.a.
646.2 	 Ryresykdom, i.n.a., i svangerskapet,

uten opplysning om hypertensjon
753.3 	 Ryre, aksessorisk
753.3 	 Nyre, dobbel
753.3 	 Ryre, ektopisk
753.3 	 Nyre, forstørret, medfødt
593.1 	 Ryre, hypertrofisk
589.1 	 Nyre, liten, dobbeltsidig
589.0 	 Ryre, liten, ensidig
589.9 	 Nyre, liten, i.n.a
753.3 	 Ryre, lobulzer eller sammenvokst
753.1 	 Nyre, multicystisk, medfødt
753.1 	 Ryre, polycystisk, i.n.a.
589 	 Nyre, liten av ukjent årsak
760.1 	 Ryre- og urinveissykdommer hos moren,

som påvirker foster og nyfødt
784.9 	 Nysing
379.5 	 Nystagmus
386.1 	Nystagmus, benign paroxysmal
379.5 	 Nystagmus, deprivasjons-
379.5	 Nystagmus, dissosiert
379.5 	 Rystagmus, i.n.a.
379.5 	Nystagmus, latent
379.5	 Nystagmus, medfødt
994.1 	 Werdrukning
780.2 	 Nærsynkope
776.7 	 Noytropeni, forbigående neonatal
776.7 	 Noytropeni, isoimmun
776.7 	 Notropeni, overfort fra moren
V 37 	 N-ling (N=3,4,5..), uspesifisert
V 36 	 N-ling, noen dødfødte (N=3,4,5..)
V 35 	 N-ling, øvrige dødfødte (N=3,4,5..)
V 34 	 N-ling, øvrige levendefødte

(N=3,4,5..)
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457.1 	 Obliterasjon av lymfekar
457.0 	 Obliterasjon av lymfekar forårsaket av

mastektomi
V 71.0 Observasjon av suspekt mental tilstand
V 71 	 Observasjon av suspekte tilstander
V 71.3 Observasjon etter arbeidsulykke
V 71.6 Observasjon etter skade, annen Wort
V 71.4 Observasjon etter ulykke, annen
V 71.5 Observasjon etter voldtekt, påstått
V 71.7 Observasjon for suspekt kardiovaskulær

sykdom
V 71.1 Observasjon for suspekt ondartet svulst
V 71.2 Observasjon for suspekt tuberkulose
V 71.8 Observasjon for suspekte tilstander,

andre spesifiserte
V 71.9 Observasjon og evaluering av suspekte

tilstander, uspesifisert
560.3 	 Obstipasjonsileus
564.0 	 Obstipasjon
564.0 	 Obstipasjon, akutt
564.0 	 Obstipasjon, kronisk
564.0 	 Obstipasjon, med/uten inkontinens
753.6 	 Obstruksjon av blærehals, medfødt
753.6 	 Obstruksjon av fremre urethra, medfødt
753.6 	Obstruksjon av meatus uretrae, medfødt
519 	 Obstruksjon av trakeostomipassasjen
433 	Obstruksjon i arteria basilaris, carotis

og vertebralis
478.7 	 Obstruksjon i larynx
998.4 	 Obstruksjon som folge av fremmedlegeme

tilfeldig etterlatt i operasjonssar
eller kroppshule under operasjon

660.3 	 Occiput posterior persistens
520.4 	 Odontodysplasi, regional
520.5 	 Odontogenesis imperfecta
040.0 	 Oedema malignum
530.1 	 Oesophagus reflux
750.3 	 Oesophagus, foldet
530.6 	 Oesophaguslomme, ervervet
750.4 	 Oesophaguslomme, medfødt
456.1 	 Oesophagusvaricer uten opplysning om

blødning
456.2* Oesophagusvaricer ved levercirrose

(571t)
456.0 	 Oesophagusvaricer, blodende
098.4t Oftalmi (neonatal), gonokokk- (372.0*)
367.5 	 Oftalmoplegi (komplett) (total), intern
378.8 	 Oftalmoplegi, internukleær
378.9 	 Oftalmoplegi, i.n.a.
378.7 	 Oftalmoplegi, progressiv ekstern
378.5 	 Oftalmoplegi, total (ekstern)
362.3 	 Okkulsjon (partiell) (total) (forbi-

gående av retinal vene (sentral)
(sideyren)

444 	 Okklusjon av arteriene
434 	 Okklusjon av cerebrale arterier
434.9 	 Okklusjon av cerebrale arterier, i.n.a.
575.2 	 Okklusjon av ductus cysticus eller

galleblære uten opplysning om stein
524.2 	 Okklusjon, (bitt), distalt
433.3 	 Okklusjon av flere og bilaterale

precerebrale arterier
433 	 Okklusjon av precerebrale arterier
560.9 	 Okklusjon av tykktarm
560.9 	 Okklusjon av tynntarm
576.2 	 Okklusjon i gallegang uten opplysning

om stein
362.3	 Okklusjon (partiell) (total) (forbi-

gående) av retinal arterie (sentral)
(sidegren)

433.0 	 Okklusjon, arteria basilaris
433.1 	 Okklusjon, arteria carotis
433.2 	 Okklusjon, arteria vertebralis
433.8 	 Okklusjon, av precerebrale arterier,

annet
433.9	 Okklusjon, av precerebrale arterier,

i.n.a.
410	 Okklusjon, koronar (arterie)
524.2	 Okklusjon, (bitt), mesialt
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660.3 	 Oksipitoanterior stilling
756.0 	 Oksycefali
191.9 	 Oligodendroblastom med uspesifisert

lokalisasjon i hjernen
315.9 	 Oligofreni
318 	 Oligofreni, annen spesifisert
319 	 Oligofreni, uspesifisert
705.0	 Oligohidrose
658. 0	Oligohydramnion
761.2 	 Oligohydramnion som påvirker foster

og nyfødt
658.0 	 Oligohydramnion uten opplysning om

vannavgang
626.1 	 Oligomenore
606 	 Oligospermia
788.5 	 Oliguri
639.3 	 Oliguri etter tilstander som kan

glassifiseres til 630-638
997.5 	 Oliguri, spesifisert som folge av opera-

sjon
om komplikasjon
om komplikasjon

756.7 	 Omfalocele, medfødt
065.1 	 Omskfeber, hemoragisk
V 50.2 Omskjæring, rituell
V 50.2 Omskjæring, rutinemessig
010.9 	 Omslager
125.3 	 Onchocerciasis
373.6* Onchocerciasis (125.3t) som omfatter

oyelokk
757.5 	 Onychauxis
681 	 Onychi (med lymfangitt)
110.1 	 Onychia dermatophytica
703.8 	 Onychogryfose
703.8 	 Onycnolyse
110.1 	 Onychomykose
112.3 	 Onyki, Candida-
066.3 	 O'nyong-nyongfeber
614. 2 	Ooforitt uten opplysning om akutt,

subakutt eller kronisk
614.0 	 Ooforitt, akutt. En hver tilstand i

614.2 med opplysning om akutt eller
subakutt

614.2* Ooforitt, gonoroisk (098.3t)
614.1 	 Ooforitt, kronisk. En hver tilstand i

614.2 med opplysning om kronisk
614.2* Ooforitt, tuberkulos (016.4t)
016.4t Ooforitt, tuberkulos (614.2*)
654.8 	 Operasjon i perineum eller vulva,

tidligere gjennomgått
760.6 	 Operasjon på moren som påvirker foster

og nyfødt
998.8	 Operasjonskomplikasjoner, andre spesi-

fiserte, ikke klassifisert annet sted
998 	 Operasjonskomplikasjoner, andre, ikke

klassifisert annet sted
998.9 	 Operasjonskomplikasjon, uspesifisert,

ikke klassifisert annet sted
654.6 	 Operasjon, tidligere pa cervix
361.3 	 Operculum i retina uten opplysning om

netthinneavlosning
704.0 	 Ophiasis
771.6 	 Ophthalmia neonatorum, i.n.a.
360.1 	 Ophthalmia nodosa
121.0 	 Opisthorchiasis
787.3 	 Oppblasthet
786.6 	 Oppfylling i brystveggen
789.3 	 Oppfylling i buk eller bekken
V 24.2 Oppfølging, postpartum, rutinemessig
302.72 Opphisselse, hemmet, seksuell
787.0 	 Oppkast
564.3 	 Oppkast etter mage-tarmoperasjoner
306.4 	 Oppkast, psykogent betinget, periodisk
536.2 	 Oppkasting, persisterende [ikke ved

svangerskap]
536.2 	 Oppkasting, vanemessig
V 19.6 Opplysning om allergiske tilstander i

familien
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V 17.6 Opplysning om andre kroniske sykdommer
i andedrettsorganene i familien

V 17.2 Opplysning om andre nevrologiske
sykdommer i familien

V 16.8 Opplysning om andre ondartede svulster
i familien

V 16.7 Opplysning om andre ondartede svulster
i lymfe og bloddannende organer, i
familien

V 18 	 Opplysning om andre spesifikke
tilstander i familien

V 18.7 Opplysning om andre sykdommer i kjønns-
organene i familien

V 17.8 Opplysning om andre sykdommer i sjelett-
muskelsystemet i familien

V 18.7 Opplysning om andre sykdommer i
urinorganene i familien

V 19 	 Opplysning om andre tilstander i
familien

V 19.8 Opplysning om andre tilstander i
familien, annet

V 19.3 Opplysning om andre øresykdommer i
familien

V 19.1 Opplysning om andre øyesykdommer i
familien

V 18.2 Opplysning om anemi i familien
V 17.7 Opplysning om artritt i familien
V 17.5 Opplysning om astma i familien
V 19.7 Opplysning om beslektethet i familien
V 19.0 Opplysning om blindhet i familien
V 18.3 Opplysning om blodsykdommer, andre i

familien
V 18.0 Opplysning om diabetes mellitus i

familien
V 19.2 Opplysning om døvhet i familien
V 18.5 Opplysning om fordøyelsessykdommer i

familien
V 17.1 Opplysning om hjerneslag i familien
V 17.3 Opplysning om hjertesykdom, ischemisk,

i familien
V 19.4 Opplysning om hudsykdommer i familien
V 19.2 Opplysning om hørselstap i familien
V 18.1 Opplysning om indresekretorisk sykdom

i familien
V 18.8 Opplysning om infeksiøse sykdommer,i

familien
V 17.4 Opplysning om kardiovaskulære sykdommer,

andre, i familien
V 19.7 Opplysning om konsanguinitet i

familien
V 16.6 Opplysning om leukemi i familien
V 19.5 Opplysning om medfødte misdannelser i

familien
V 18.4 Opplysning om mental retardasjon i

familien
V 18.6 Opplysning om nyresykdommer i

familien
V 16.2 Opplysning om ondartet svulst i andre

respiratoriske og intratorakale
organer i familien

V 16.1 Opplysning om ondartet svulst i
bronkier, i familien

V 16.3 Opplysning om ondartet svulst i brystet
i familien

V 16 	 Opplysning om ondartet svulst i
familien

V 16.0 Opplysning om ondartet svulst i
i gastrointestinal tractus i familien

V 16.4 Opplysning om ondartet svulst i kjønns-
organene i familien

V 16.1 Opplysning om ondartet svulst i
lunge, i familien

V 17.0 Opplysning om psykiatriske tilstander
i familien

V 18.1 Opplysning om stoffskiftesykdom i
familien

V 16.7 Opplysning om svulster i lymfe og
bloddannende organer, andre, i
familien

V 19.0 Opplysning om tap av synet i familien
V 16.9 Opplysning om uspesifisert ondartet

svulst, i familien
V 17 	 Opplysninger om visse kroniske

invalidiserende sykdommer i familien
364.7 	 Oppsplitting i regnbuehinnen og stråle-

legemet
786.3 	 Oppspytt, blodig
787.3 	 Oppstøt
676.2 	 Oppsvulming av brystene
719.0 	 Oppsvulming av ledd med eller uten

smerte
377.1 	 Optikusatrofi med temporal avblekning

av papillen
377.1 	 Optikusatrofi, i.n.a.
377.1 	 Optikusatrofi, syfilitisk* (094.8t)
094.8t Optikusatrofi, syfilitisk (377.1*)
377.3 	 Optikusnevritt
377.3 	 Optikusnevritt*, meningokokkbetinget

(036.8t)
377.3 	 Optikusnevropati, ikke-ischemisk
377.4 	 Optikusnevropati, ischemisk
376.4 	 Orbita, deformert
376.8 	 Orbitacyste
315.0 	 Ordblindhet
051.2 	 Orf
V 43 	 Organer eller vev, erstattet på annen

måte enn transplantat
V 43.8 Organer eller vev, andre, erstattet på

annen måte enn transplantat
V 42.8 Organer eller vev, andre spesifiserte,

erstattet med transplantat
V 42.9 Organer eller vev, uspesifiserte,

erstattet med transplantat
V 42 	 Organer erstattet med transplantat
604 	 Orkitt
604.0 	 Orkitt med abscess
604.9 	 Orkitt uten opplysning om abscess
098.1t Orkitt (akutt), gonokokk- (604.9*)
604.9* Orkitt, gonokokk- (098.1t)
604.9 	 Orkitt, i.n.a.
604.9* Orkitt, kusma- (072.0t)
604.9* Orkitt, tuberkulos (016.2t)
127.8 	 Ormeinfeksjon, blandet, intestinal
127.9 	 Ormeinfeksjon, intestinal, i.n.a.
127.8 	 Ormesykdom, blandet, intestinal, i.n.a.
128 	 Ormesykdommer, andre og uspesifiserte
128.8 	 Ormesykdommer, andre og uspesifiserte,

annet
127 	 Ormesykdommer, andre, i tarmene
127.7 	 Ormesykdommer, andre, med infeksjon av

tarmene
128.9 	 Ormesykdommer, andre og uspesifiserte,

i.n.a.
073 	 Ornitose
066.3 	 Oropouchefeber
088.0 	 Oroyafeber
786.0 	 Ortopne
733.5 	 Osteitis condensans
731 	 Osteitis deformans i forbindelse med

sykdom klassifisert annet sted
731.0 	 Osteitis deformans uten opplysning om

knokkelsvulst
731.1* Osteitis deformans ved sykdommer

klassifisert annet sted
252.0 	 Osteitis fibrosa cystica generalisata,

(von Recklinghausens beinsykdom)
730.7* Osteitt etter poliomyelitt (045t)
731 Osteitt i forbindelse med sykdom klassi-

fisert annet sted
526.4 	 Osteitt i kjeven
526.5 	 Osteitt i kjeven, alveolar
102.6 	 Osteitt ved frambosi (tidlig) (sein)
102.6 	 Osteitt, gummatos, ved frambosi (sein)
730.2 	 Osteitt, i.n.a. med eller uten opp-

lysning om periostitt
015t 	 Osteitt, tuberkuløs (730*)
731.2 	 Osteoartropati, hypertrofisk pulmonal
732.7 	 Osteochondritis dissecans
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732
756.5
756.5
588.0
756.5
588.0
756.5
732.9

732.6

090.0

732.1
732.5

732.1
732.5
732.3

732.5

732.1
732.5

732.5

732.1
732.1
732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.5

732.3

732.4

732.4

732.8
732.0
732.4

732.1

732.5
732.4

732.3

732.4

732.4

732.9

732.6
732.8
732.5
732.9
732.3

732.6

721
721.8

Usteochondropathia deformans juvenilis
Osteodystrofi
Osteodystrofi, annet
Osteodystrofi, azotemisk
Osteodystrofi, i.n.a.
Osteodystrofi, renal
Osteogenesis imperfecta
Osteokondritt ikke spesifisert om

juvenil eller ikke og av lokalisasjon,
i.n.a.

Osteokondritt, spesifisert som juvenil
av annen lokalisasjon eller lokalisa-
sjon, i.n.a.

Osteokondritt, (medfodt),syfilitisk,
tidlig

Osteokondropati i acetabulum, (juvenil)
Osteokondropati i annen metatars,

(juvenil)
Osteokondropati
Osteokondropati
Osteokondropati

(juvenil)
Osteokondropati

(juvenil)
Osteokondropati
Osteokondropati

i.n.a.
Osteokondropati i fotrotens os navi-

culare, (juvenil)
Osteokondropati i hofte, juvenil
Osteokondropati i hoftekammen, (juvenil)
Osteokondropati i humerushodet,

(juvenil)
Osteokondropati i hånden, (juvenil),

i.n.a.
Osteokondropati i håndrotens os lunatum,

(juvenil)
Osteokondropati i metacarphodene,

(juvenil)
Osteokondropati i nedre del av ulna,

(juvenil)
Osteokondropati i os tibiale externum,

(juvenil)
Osteokondropati i overekstremiteten,

(juvenil) , i.n.a.
Osteokondropati i primære patella-

senter, (juvenil)
Osteokondropati i proksimale tibia,

(juvenil)
Osteokondropati i ryggraden hos voksne
Osteokondropati i ryggraden, juvenil
Osteokondropati i sekundære patella-

senter, (juvenil)
Osteokondropati i symphysis pubis,

(juvenil)
Osteokondropati i talus, (juvenil)
Osteokondropati i tuberositas tibiae,

(juvenil)
Osteokondropati i ulnas nedre del,

(juvenil)
Osteokondropati i underekstremiteten

(juvenil), i.n.a.
Osteokondropati i underekstremiteten

unntatt foten, juvenil
Osteokondritt ikke spesifisert om

juvenil eller ikke og av lokalisasjon,
i.n.a.

Osteokondropati, annen juvenil
Osteokondropati, annen spesifisert
Osteokondropati, i foten, juvenil
Osteokondropati, i.n.a.
Osteokondropati, i overekstremiteten,

juvenil
Osteokondropati, spesifisert som juvenil

av annen lokalisasjon eller lokalisa-
sjon, i.n.a.

Osteokondrose og lignende sykdommer
Osteokondrose og lignende sykdommer,

annet

721.9 	 Osteokondrose, i.n.a.
213.9 	 Osteom med lokalisasjon, i.n.a.
268.2 	 Osteomalasi
730 	 Osteomyelitt
526.4 	 Osteomyelitt i kjeven
376.0 	 Osteomyelitt i orbita
730.0 	 Osteomyelitt, akutt
730.0 	 Osteomyelitt, akutt eller subakutt, med

eller uten opplysning om periostitt
730.2 	 Osteomyelitt, i.n.a.
730.2 	 Osteomyelitt, i.n.a. med eller uten opp-

lysning om periostitt
730.1 	 Osteomyelitt, kronisk
730.1 	 Osteomyelitt, kronisk eller gammel, med

eller uten opplysning om periostitt
015 • 	 Osteomyelitt, tuberkuløs (730*)
526.8 	 Osteoradionekrose i kjevene
731.8* Osteopati, annen form, ved sykdommer

klassifisert annet sted
756.5 	 Osteopetrose
756.5 	 Osteopoikilose
733.0 	 Osteoporose (osteopeni)
170.9 	 Osteosarkom med uspesifisert

lokalisasjon
495.8 	 Ostevaskerlunger
745.5 	 Ostium primum defekt
745.5 	 Ostium secundum defekt
388.7 	 Otalgi
380.1 	 Otitis externa diffusa
380.1 	 Otitis externa haemorrhagica
380.1 	 Otitis externa maligna
380.1 	 Otitis externa, i.n.a.
382.9 	 Otitis media acuta, i.n.a.
382.9 	 Otitis media chronica, i.n.a.
017.4t Otitis media tuberculosa, (382.3*)
385.1 	 Otitis media, adhesiv
381.0 	 Otitis media, akutt non-suppurativ
382.0 	 Otitis media, akutt purulent
382.0 	 Otitis media, akutt suppurativ
382.9 	 Otitis media, i.n.a.
382.2 	 Otitis media, kronisk attikoantral

suppurativ
382.1 	 Otitis media, kronisk tympanotubal

suppurativ
382.9 	 Otitis media, uspesifisert
382.4 	 Otitis media, uspesifisert suppurativ
381.4 	 Otitis, media, non-suppurativ, ikke

spesifisert som akutt eller kronisk
382.3 	 Otitis media, uspesifisert kronisk

suppurativ
055.2t Otitt etter meslinger (382.0*)
385.1 	 Otitt, adhesiv
381.1 	 Otitt, kronisk sekretorisk
380.1 	 Otomykose aspergillose* (117.3t)
380.1 	 Otomykose moniliasis* (112.8t)
380.1 	 Otomykose, i.n.a.* (111.9t)
388.6 	 Otoré
387 	 Otosklerose
387.2 	 Otosklerose som omfatter det runde

vindu
387.2 	 Otosklerose som omfatter labyrint-

kapselen
387.8 	 Otosklerose, annet
387.9 	 Otosklerose, i.n.a.
387.2 	 Otosklerose, kokleær
387.0 	 Otosklerose, partiell av det ovale

vindu
387.1 	 Otosklerose, total av det ovale vindu
387 	 Otospongiose
282.1 	 Ovalocytose (arvelig) (medfødt)
620.2 	 Ovarialcyste, annen uspesifisert
752.0 	 Ovarier, manglende, medfødt
256.4 	 Ovarier, polycystiske
256.2 	 Ovariesvikt etter bestråling
256.3 	 Ovariesvikt, annen
256.2 	 Ovariesvikt, postablativ
256.2 	 Ovariesvikt, postoperativ
256.3 	 Ovariesvikt, primær

i bekken, juvenil
i calcaneus, (juvenil)
i capitulum humeri,

i femte metatars,

i femurhodet, (juvenil)
i fot, (juvenil),



752.0 	 Ovarium, aksessorisk
255.3 	 Overaktivitet av binyrebarken, annen
314.0 	 Overaktivitet, i.n.a.
994.5 	 Overanstrengelse
755.2 	 Overarm, manglende (underarm og hånd til

stede)
276.7 	 Overbelastning, K
276.0 	 Overbelastning, Na
524.2 	 Overbitt, horisontalt
524.2 	 Overbitt, vertikalt/dypt bit
913 	 Overflateskade av albue
919 	 Overflateskade av andre lokalisasjoner,

multiple og uspesifiserte
916 	 Overflateskade av ankel
910 	 Overflateskade av ansiktet, unntatt

øyne, hodebunnen og halsen
918.2 	 Overflateskade av conjunctiva
918.1 	 Overflateskade av cornea
918.0 	 Overflateskade av det periokulære

området
915 	 Overflateskade av finger (negl)
915 	 Overflateskade av fingre
917 	 Overflateskade av fot
916 	 Overflateskade av hofte
917 	 Overflateskade av hæl
914 	 Overflateskade av hand, unntatt bare

fingrene
913 	 Overflateskade av håndledd
910 	 Overflateskade av kinn
916 	 Overflateskade av legg
910 	 Overflateskade av leppe
916 	 Overflateskade av lär
910 	 Overflateskade av munnhulen
910 	 Overflateskade av nesen
912 	 Overflateskade av skulder og overarm
910 	 Overflateskade av strupen
915 	 Overflateskade av tommel (negl)
917 	 Overflateskade av tær
917 	 Overflateskade av tå (negl)
913 	 Overflateskade av underarm
910 	 Overflateskade av ore
918.9 	 Overflateskade av øye (eple), i.n.a.
918.0 	 Overflateskade av øyelokkene
918 	 Overflateskade av øyet og dets

omgivelser
918.9 	 Overflateskade av øyet og dets om-

givelser, annet og uspesifisert
912 	 Overflateskade i aksillen
911 	 Overflateskade i anus
911 	 Overflateskade i interskapularregionen
911 	 Overflateskade i lyske
911 	 Overflateskade i perineum
912 	 Overflateskade i scapula-regionen
911 	 Overflateskade i vagina
911 	 Overflateskade i vulva
911 	 Overflateskade pa bryst
911 	 Overflateskade på brystveggen
911 	 Overflateskade på bukveggen
911 	 Overflateskade på flanke
911 	 Overflateskade på penis
911 	 Overflateskade på ryggen
911 	 Overflateskade på scrotum
911 	 Overflateskade på setet
911 	 Overflateskade på skamlepper, små og

store
911 	 Overflateskade på testikkel
911 	 Overflateskade på truncus
671.2 	 Overflatisk tromboflebitt i svangerskap

og barselseng
256.2 	 Overiesvikt, iatrogen
426.7 	 Overledning, akselerert, atrioventri-

kulær
426.7 	 Overledning, aksessorisk, atrioventri-

kulær
426.7 	 Overledning, preeksitert, atrioventri-

kulær

253.1 	 Overproduksjon av prolatin
253.0 	 Overproduksjon av veksthormon
276.7 	 Overskudd, K
276.0 	 Overskudd, Na
646.1 	 Overvekt i svangerskapet uten opplysning

om hypertensjon
V 23.2 Overvåking av graviditet med opplysning

om aborter
V 23.5 Overvåking av graviditet med opplysning

om andre vansker i forbindelse med
fødsel

V 23.3 Overvåking av graviditet med opplysning
om flere enn 2 fostre

V 23.0 Overvåking av graviditet med opplysning
om infertilitet

V 23.4 Overvåking av graviditet med opplysning
om tidligere obstetriske problemer

V 23.1 Overvåking av graviditet med opplysning
om trofoblastsykdom

V 23.8 Overvåking av graviditeter, andre høy-
risiko

V 23 	 Overvåking av høyrisiko-graviditeter
V 23.9 Overvåking av høyrisiko-graviditeter,

uspesifiserte
V 22.0 Overvaking av normal forstegangsgravid
V 22.1 Overvåking av senere, normale gravidi-

teter
V 22.2 Overvaking i forbindelse med tilfeldig

graviditet
752.7 	 Ovotestis
626.5 	 Ovulasjonsblodning
271.8 	 Oxalose
271.8 	 Oxaluri, primær
127.4 	 Oxyuriasis
472.0 	 Ozena

96



F)
V 45.0 Pacemaker in situ, kardial
V 45.0 Pacemaker, kardial, in situ
427.8 	 Pacemaker, vandrende
757.5 	 Pachyonychia
478.7 	 PaKydermi i larynx
322 	 Pakymeningitt uten at noen organisme er

spesifisert som årsak
320 	 Pakymeningitt, bakteriell
785.1 	 Palpitasjoner
681 	 Panaritium (med lymfangitt)
446.0 	 Panarteritt
277.0 	 Pancreassykdom, fibrocystisk
284.8 	 Pancytopeni (ervervet)
264.0 	 Pancytopeni ved misdannelse
323.1* Panencefalitt, subakutt skleroserende

(046.2t)
046.2t Panencefalitt, subakutt, skleroserende

(323.1*)
253.2 	 Panhypopituitarisme
308.0 	 Panikkreaksjoner
391.8 	 Pankarditt, akutt reumatisk
751.7 	 Pankreascyste, medfødt
577.8 	 Pankreasinfantilisme
577.0 	 Pankreasnekrose
751.7 	 Pankreas, aksessorisk
751.7 	 Pankreas, ektopisk
751.7 	 Pankreas, ringformet
577.0 	 Pankreatitt, akutt
577.0 	 Pankreatitt, akutt (residiverende)
577.0 	 Pankreatitt, hemoragisk
577.0 	 Pankreatitt, infeksios
577.0 	 Pankreatitt, i.n.a., ved kusma*

(072.3t)
577.1 	 Pankreatitt, kronisk
577.1 	 Pankreatitt, kronisk, infeksiøs
577.1 	 Pankreatitt, kronisk, i.n.a.
577.1 	 Pankreatitt, residiverende
577.0 	 Pankreatitt, subakutt
577.0 	 Pankreatitt, suppurativ
238.7 	 Panmyelose (akutt)
729.3 	 Pannikulitt, i.n.a.
370.6 	 Pannus (korneal)
076.1 	 Pannus, trakomatos
360.0 	 Panoftalmitt
423.2 	 Panserhjerte
473.8 	 Pansinusitis (chronica)
461.6 	 Pansinusitis acuta
495.2 	 Papegøyeeierlunger
073 	 Papegoyesyken
103.0 	 Papel (primær) ved pinta [caratel
377.3 	 Papilitt (øye)
377.2 	 Papillesykdommer, andre (øye)
377.0 	 Papilleodem (øye)
102.1 	 Papillom, palmart, frambosialt
102.1 	 Papillom, plantart, frambosialt
701.8 	 Papillomatosis reticulata
102.1 	 Papillomer, multiple, frambosiale
116.1 	 Paracoccidioidomykose
116.1 	 Paracoccidioidomykose mukokutan-

lymfangittisk
116.1 	 Paracoccidioidomykose, pulmonal
116.1 	 Paracoccidioidomykose, visceral
297.2 	 Parafreni
297.2 	 Parafreni, sein
121.2 	 Paragonimiasis
690 	 Parakeratosis
344 	 Paralyse
560.1 	 Paralyse av tynntarm
045.i1- Paralyse, akutt atrofisk, spinal

(323.2*)
045.1t Paralyse (acuta), med lammelse, men

ikke bulbær
045.1t Paralyse, infantil (323.2*)
045.9t Paralyse, infantil, ikke spesifisert

med eller uten lammelse (323.2*)
045.0t Paralyse, infantil (akutt), spesifisert

som bulbær (323.2*)
332.0 	 Paralysis agitans
094.1 	 Paralysis generalis ved nevrosyfilis

094.1 	 Paralysis generalis (progressiva) ved
nevrosyfilis

090.4 	 Paralysis generalis, juvenil
639.0 	 Parametritt etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
614.3 	 Parametritt i bekkenet, akutt
614.4 	 Parametritt i bekkenet, kronisk eller

uspesifisert
359.2 	 Paramyotonia congenita
297.1 	 Paranoia
297.1 	 Paranoia querulans
291.5 	 Paranoia, alkoholbetinget
297.9 	 Paranoid

Paraphimosis
Paraplegi
Paraplegi, hereditær spastisk
Paraplegi, medfødt
Paraproteinemi, benign (familiær)
Paraproteinemi, monoklonal
Paraproteinemi, sekundær til malign til-

stand eller betennelsessykdom
273.2 	 Paraproteinemier, andre
696.2 	 Parapsoriasis
057.8 	 Parascarlatina
780.5 	 Parasomni
077.0t Paratrachoma (372.0*)
002 	 Paratyfoidfeber
002.1 	 Paratyfoidfeber A
002.2 	 Paratyfoidfeber B
002.3 	 Paratyfoidfeber C
002.9 	 Paratyfoidfeber, i.n.a.
252.1 	 Paratyreoiditt (autoimmun)
051.9 	 Paravaccinia, i.n.a.
344 	 Parese
596.5 	 Parese av blæresfinkter
478.3 	 Parese av nervus recurrens
333.7 	 Parese, atetotisk cerebral
343 	 Parese, cerebral
343.8 	 Parese, cerebral, annet
343.8 	 Parese, cerebral, ataktisk, dyskinetisk

og blandet form
343.1 	 Parese, cerebral, hemiplegisk form
343.9 	 Parese, cerebral, i.n.a.
343.2 	 Parese, cerebral, kvadriplegisk form
343.3 	 Parese, cerebral, monoplegisk form
767.6 	 Parese, Erb-Duchenne hos foster og

nyfødt
359.3 	 Parese, familiær periodisk
359.3 	 Parese, hyper- og hypokalemisk familiær

periodisk
767.6	 Parese, Klumpkes, hos foster og nyfødt
335.2 	 Parese, progressiv bulbær
333.0 	 Parese, progressiv supranuklexr
354.2 	 Parese, tardiv ulnaris
782.0	 Parestesier
332 	 Parkinsonisme
333.0 	 Parkinsonisme, assosiert med orto-

statisk hypotensjon
332.0 	 Parkinsonisme, i.n.a.
094.8t Parkinsonismet, syfilitisk (332.1*)
332.1 	 Parkinsonisme, symptomatisk
681 	 Paronychi (med lymfangitt)
781. 0 	 Parosmi
072 	 Parotitis epidemica
072.9 	 Parotitis epidemica
072.9 	 Parotitis infectiosa
363.2 	 Pars planitis
433 	 Passasjehindring (komplett) (partiell) i

arteria basilaris, carotis og
vertebralis

537.3 	 Passasjehindring i duodenum, annen
575.2 	 Passasjehindring i galleblæren
576.2 	 Passasjehindring i gal legan
777.2 	 Passasjehindring i tarm forarsaket av

inspissasjon av melk
560 	 Passasjehindring i tarmen uten opp-

lysning om brokk
560.8 	 Passasjehindring i tarmen, annen
560.9 	 Passasjehindring i tarmen, i.n.a.

605
344.1
334,1
343.0
273.1
273.1
273.1



997.4

593.4
599.6
027.2
717.7
717.7
755.6
755.6
822
717.7
754.8
754.8
132.0
132.1
132
132.9
302.2
265.2
265.2
495.8
653.4
694.5
372.3
694.5
694.6
694.4
694.5
694.4
694.4
694.4
684
694.4
694.4
694.4
090.0

752.8
533.0
533.2

533.1
533.3

533
533.4

533.6

533.5

533.7

533.8
533.9

038.0
639.2

639.2

639.2

575.4
576.3
639.2

530.4
639.2

384.2
639.2

998.4

Passasjehindring i tarm, i.n.a., som
folge av operasjon

Passasjehindring i urinleder, annen
Passasjehindring i urinveiene, i.n.a.
Pasteurellose
Patella alta
Patella baja
Patella, manglende
Patella, rudimentær
Patellafraktur
Patellalesjoner, andre
Pectus carinatum
Pectus excavatum
Pediculus capitis
Pediculus corporis
Pedikul ose
Pedikulose, i.n.a.
Pedofili
Pellagra
Pellagra (alkoholisk)
Pelsberederlunger
Pelvocefalt misforhold, i.n.a.
Pemfigoid
Pemfigoid, okulær (694.6t)
Pemphigoides chronica bullosa juvenilis
Pemphigoides occularist (372.3*)
Pemphigus
Pemphigus benignus, i.n.a.
Pemphigus erythematodes
Pemphigus foliaceus
Pemphigus malignus
Pemphigus neonatorum
Pemphigus vegetans
Pemphigus vulgaris
Pemphigus, i.n.a.
Pemphigus, (medfodt), syfilitisk,

tidlig
Penis, manglende, medfødt
Peptisk sår, akutt med blødning
Peptisk sår, akutt med bladning og per-

forasjon
Peptisk sår, akutt med perforasjon
Peptisk sår, akutt uten opplysning om

blødning eller perforasjon
Peptisk sar, i.n.a.
Peptisk sår, kronisk eller uspesifisert

med blødning
Peptisk sar, kronisk eller uspesi-

fisert med biodning og perforasjon
Peptisk sar, kronisk eller uspesifisert

med perforasjon
Peptisk sar, kronisk uten opplysning

om blødning eller perforasjon
Peptisk sår, med stenose
Peptisk sår, uspesifisert OH akutt eller

kronisk, uten opplysning om plodning
eller perforasjon

Peptostreptokokkseptikemi
Perforasjon av blære etter tilstander

som kan klassifiseres til 630-638
Perforasjon av cervix etter tilstander

som kan klassifiseres til 630-638
Perforasjon av det brede ligament etter

tilstander som kan klassifiseres til
630-638

Perforasjon av galleblæren
Perforasjon av gallegang
Perforasjon av periuretralt vev etter

tilstander som kan klassifiseres til
630-638

Perforasjon av spiseroret
Perforasjon av tarm etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
Perforasjon av trommehinnen
Perforasjon av uterus etter tilstander

som kan klassifiseres til 630-638
Perforasjon som følge av fremmedlegeme

tilfeldig etterlatt i operasjonssår
eller kroppshule under operasjon

996.0 	 Perforasjon som folge av kardial
"pacemaker" (elektrode), koronar
"bypass" operasjon, hjerteklaffprotese

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av blodkar, med
endoskop, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av blodkar, med
instrument, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av blodkar, med
kateter, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av blodkar, med
sonde, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av nerve, med
endoskop, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av nerve, med
instrument, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av nerve, med
kateter, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av nerve, med
sonde, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av organ, med
endoskap, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av organ, med
instrument, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av organ, med
kateter, under operasjon

998.2 	 Perforasjon, tilfeldig, av organ, med
sonde, under operasjon

528.2 	 Periadenitis mucosa necrotica
446.0 	 Periarteritis (nodosa)
446.0 	 Periarteritt, disseminert nekro-

tiserende
726.2 	 Periartritt i skulderen
726.9 	 Periartritt, i.n.a.
423.2 	 Pericarditis constrictiva, i.n.a.
380.0 	 Perichondritis auriculae
421.9 	 Periendokarditt, akutt eller subakutt
451 	 Periflebitt
704.8 	 Perifolliculitis capitis abscedens et

suffodi ens
704.8 	 Perifolliculitis i hodebunnen
614.9* Perihepatitt (098.8t)
393 	 Perikard, adherent reumatisk
420 	 Perikardialt eksudat, akutt
074.2t Perikarditt forårsaket av Coxsackievirus

(420.0*)
420.0* Perikarditt ved sykdom klassifisert

annet sted
420.0 	 Perikarditt (akutt), coxsackievirus-

(074.2t)
420.0 	 Perikarditt (akutt), meningokokk-

(036.4t)
420.0 	 Perikarditt (akutt), syfilitisk

(093.8t)
420.0 	 Perikarditt (akutt), tuberkulos

(017.8t)
420.0 	 Perikarditt (akutt), uremisk (685t)
423.1 	 Perikarditt, adhesiv
420 	 Perikarditt, akutt
391.0 	 Perikarditt, akutt reumatisk
420.9 	 Perikarditt, annen og uspesifisert

akutt
420.9 	 Perikarditt, infeksios
393 	 Perikarditt, kronisk reumatisk
420.9 	 Perikarditt, pneumokokk-
420.9 	 Perikarditt, purulent
391.0 	 Perikarditt, reumatisk
420.9 	 Perikarditt, stafylokokk
420.9 	 Perikarditt, streptokokk-

-

093.8t Perikarditt, syfilitisk (420.0*)
420.9 	 Perikarditt, viral
569.8 	 Perikolitt
478.1 	 Perikondritt
478.7 	 Perikondritt i larynx
380.0 	 Perikondritt i ørenuslingen
523.3 	 Perikoronitt, akutt
523.4 	 Perikoronitt, kronisk
615.9 	 Perimetritt
664.1 	 Perineumrift av annen grad



Perineumrift av fjerde grad
Perineumrift ay forste grad
Perineumrift av tredje grad
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende bekkenbunnen
Perineumrift innbefattende hud
Perineumrift innbefattende hymnen
Perineumrift innbefattende labia
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende muskler i vagina
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende muskler i perineum
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende sphincter ani
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende sphincter, i.n.a.
Perineumrift innbefattende vagina
Perineumrift innbefattende vulva
Perineumrift (etter episiotomi)

innbefattende septum rectovaginale
Perineumrift som i 664.2 og som også

innbefatter anal og/eller rektal mucos
Perineumrift, lett
Perineumrift, i.n.a.
Perineumruptur (etter episiotomi)

innbefattende muskler i vagina
Perineumrift, sekundær
Perineumruptur innbefattende vagina
Perineumruptur (etter episiotomi)

innbefattende bekkenbunnen
Perineumruptur (etter episiotomi)

innbefattende muskler i perineum
Perineumruptur innbefattende hud
Perineumruptur innbefattende hymen
Perineumruptur innbefattende labia
Perineumruptur som i 664.2 og som også

innbefatter anal og/eller rektal
mucosa

Perineumruptur (etter episiotomi)
innbefattende septum rectovaginale

Perineumruptur (etter episiotomi)
innbefattende sphincter ani

Perineumruptur (etter episiotomi)
innbefattende sphincter, i.n.a.

Perineumruptur innbefattende vulva
Perineumruptur, lett
Periodedrikking
Perioder, uregelmessige hos kvinnen
Periodontitt, akutt
Periodontitt, akutt apikal (utgående

pulpa) 	 fra
Periodontitt, kronisk
Periodontitt, kronisk, apikal
Periodontitt, marginal, akutt
Periodontitt, marginal, kronisk
Periodontose
Perionychi (med lymfangitt)
Perionyxis [paronyki], Candida-
Periostitt
Periostitt i kjeven
Periostitt i orbita
Periostitt uten opplysning om

osteomyelitt
Periostitt, gummatos, ved frambosi

(sein)
Periostitt, medfødt, syfilitisk,

tidlig
730.3* Periostitt, sekundær syfilitisk

(091.6t)
091.6t Periostitt, sekundær, syfilitisk

(730.3*)
102.6 	 Periostitt, (hypertrofisk), ved frambosi

(tidlig) (sein)
569.8 	 Perisigmoiditt
289.5 	 Perisplenitt
787.4 	 Peristaltikk, synlig
567 	 Peritonitt

670 	 Peritonitt i barselseng
614.5 	 Peritonitt i det kvinnelige bekken,

akutt eller uspesifisert
614.7 	 Peritonitt i det kvinnelige bekken,

annen kronisk
567.2 	 Peritonitt i mannens oekken
777.6 	 Peritonitt mekonium
567.8 	 Peritonitt som skyldes galle
567.8 	 Peritonitt som skyldes urin
567.0* Peritonitt ved infeksios sykdom

klassifisert annet sted
567.8 	 Peritonitt, annen
567.2 	 Peritonitt, annen suppurativ
998.7 	 Peritonitt, aseptisk, etter operasjon
567.2 	 Peritonitt, generell
567.0* Peritonitt, gonokokk- (098.81- )
098.81- Peritonitt, gonokokk- (567.0)
567.9 	 Peritonitt, i.n.a.
998.7 	 Peritonitt, kjemisk, etter operasjon
567.8 	 Peritonitt, kronisk proliferativ
567.2 	 Peritonitt, subfrenisk
567.2 	 Peritonitt, suppurativ
567.0* Peritonitt, syfilitisk (095t)
0951- 	 Peritonitt, syfilitisk (567.0*)
567.0* Peritonitt, tuberkulos (014t)
014t 	 Peritonitt, tuberkuløs (567.0*)
475 	 Peritonsillitt
362.1 	 Perivaskulitt, retinal
786.7 	 Perkusjonsfunn, unormale
686.8 	 Perleche
310.1 	 Personlighetsforandring, kognitiv og

annen
292.89 Personlighetsforandring, medikament-

og/eller stoffbetinget
301 	 Personlighetsforstyrrelser
301.10 Personliyhetsforsyrrelse, affektiv
301.80 Personlighetsforstyrrelser, andre
301.7 	 Personlighetsforstyrrelse, antisosial
301.6 	 Personlighetsforstyrrelse, avhengig/

astenisk
301.3 	 Personlighetsforstyrrelse, eksplosiv
301.50 Personlighetsforstyrrelse, hysteri form
301.9 	 Personlighetsforstyrrelser, i.n.a.
301.0 	 Personlighetsforstyrrelse, paranoid
301.84 Personlighetsforstyrrelse, passiv-

aggressiv
301.20 Personlighetsforstyrrelse, schizoid
301.22 Personlighetsforstyrrelse, schizotyp
301.13 Personlighetsforstyrrelse, syklotym
301.4 	 Personlighetsforstyrrelse, tvangspreget
301.82 Personlighetsforstyrrelse, unnvikende
301.83 Personlighetsforstyrrelse, ustabil
301.3 	 Personlighet, aggressiv
301.7 	 Personlighet, antisosial
301.7 	 Personlighet, asosial
301.6 	 Personlighet, avhengig
301.10 Personlighet, depressiv
301.80 Personlighet, eksentrisk
301.50 Personlighet, hysterisk
301.6 	 Personlighet, inadekvat
301.4 	 Personlighet, kompulsiv
300.14 Personlighet, multippel
301. 0 	Personlighet, paranoid
301.6 	 Personlighet, passiv
301.50 Personlighet, psykoinfantil
301.80 Personlighet, psykonevrotisk
301.13 Personlighet, sykloid
301.4 	 Personlighet, tvangspreget
301.80 Personlighet, umoden
033 	 Pertussis
033.8 	 Pertussis, som skyldes annen spesifisert

organisme
033.1 	 Pertussis, som skyldes Bordetella

parapertussis
033.0 	 Pertussis, som skyldes Bordetella

pertussis
734 	 Pes planus (acquisitus)
754.6 	 Pes planus congenitus

664.3
664.0
664.2
664.1

664.0
664.0
664.0
664.1

664.1

664.2

664.2

664.0
664.0
664.2

664.3

664.0
664.4
664.1

674.2
664.0
664.1

664.1

664.0
664.0
664.0
664.3

664.2

664.2

664.2

664.0
664.0
303.0x
626.4
523.3
522.4

523.4
522.6
523.3
523.4
523.5
681
112.3
730
526.4
376.0
730.3

102.6

090.0



786.0 	 Pesing
020 	 Pest
020.8 	 Pest, abortiv type
020.8 	 Pest, ambulatorisk type
020.8 	 Pest, annet
020. 0 	 Pest, bubontype
020.1 	 Pest, cellulokutan type
020.9	 Pest, i.n.a.
020.5 	 Pest, pneumonisk type, i.n.a.
020.3 	 Pest, primær pneumonisk type
020.4 	 Pest, sekundær pneumonisk type
020.2 	 Pest, septikemisk type
020.8 	 Pestis minor
782.7 	 Petecnier
772.6 	 Petechier på foster eller nyfødt
383.2 	 Petrositt
101 	Pharyngitis fusospirochaetalis
074.0	 Pharyngitis vesicularis
750.2 	 Pharynxanomalier, andre
750.2 	 Pharynxdivertikkel
750.2 	 Pharynxlomme
605 	 Phimosis (medfødt)
066.0 	 Phlebotomusfeber
132.2 	 Phthirus pubis
360.4 	 Phthisis bulbi
117.7 	 Phycomykose
127.7 	 Physalopteriasis
102 	 Pian
102.1 	 Pianom
307.52 Pica
111.2 	 Piedra, hvit
111.3 	 Piedra, svart
372.5 	 Pigmentering, konjunktival
709.0 	 Pigmentering, unormal, i.n.a.
371.1 	 Pigmenteringer i hornhinnen
365.1 	 Pigmentglaukom (primært),

(residual stadium)
757.4 	 Pili torti
103 	 Pinta
103.3 	 Pinta, akromatiske og hyperkromatiske

lesjoner
103.3 	 Pinta, blandede lesjoner
103.3 	 Pinta, hudlesjoner ved [carate]
103.1 	 Pinta, intermediære lesjoner
103.9 	 Pinta, i.n.a.
103.0 	 Pinta, primærlesjoner
103.2 	 Pinta, seinlesjoner
103.0 	 Pintider
270.7 	 Pipecolic acidaemia
066.8 	 Piryfeber
690 	 Pityriasis capitis
696.3 	 Pityriasis circinata (et maculata)
696.2 	 Pityriasis lichenoides et varioliformis
111.1 	 Pityriasis nigra
696.3 	 Pityriasis rosea
695.8 	 Pityriasis rubra (Hebra)
696.4 	 Pityriasis rubra pilaris
690 	 Pityriasis simplex
111.0 	 Pityriasis versicolor
696.5 	 Pityriasis, annen og uspesifisert
066.3	 Pixunafeber
667.0	 Placenta accreta
656.5 	 Placenta insuffisiens
667.0 	 Placenta percreta
641.0 	 Placenta praevia diagnostisert i

yraviditeten
641. 0 	Placenta praevia diagnostisert i

graviditeten og uthentet ved keiser-
snitt uten opplysning om blødning

641.1

	

	 Placenta praevia marginal, i.n.a., eller
med blodning (under fødsel )

641.1

	

	 Placenta praevia partiell, i.n.a., eller
med blødning (under fødsel)

762.0

	

	 Placenta praevia som påvirker foster og
nyfødt

641.1	 Placenta praevia total, i.n.a., eller
med blødning (under fødsel)

641.0 	 Placenta praevia uten blødning

641.0 	 Placenta, lavt feste uten blødning
667.1 	 Placenta, retinerte deler, uten bløding
667.0 	 Placenta, retinert, i.n.a., uten

blødning
667.0 	 Placenta, retinert, total, uten

blødning
666.0
	

Placenta, retinert, i.n.a.
667
	

Placenta, retinert, uten blødning
667.0
	

Placenta, retinert, uten blodni ng
656.7
	

Placentaanomalier, andre
656.7
	

Placentainfarkt
674.4
	

Placentapolypp
658.4
	

Placentitt
762.7
	

Placentitt som påvirker foster eller
nyfødt

754.0
	

Plagiocefali
103.1
	

Plaques, erytematose, ved pinta
[caratel

203.1
	

Plasmaclleleukemi
238.6
	

Plasmocytom, i.n.a.
288.8
	

Plasmocytose
707.0
	

Plastersår
734
	

Plattfot
511.0
	

Pleuraadheranser
511.9
	

Pleuraeksudat, i.n.a.
748.8
	

Pleurafoldanomali
511.0
	

Pleuraforandringer, asbestinduserte
511.0
	

Pleurafortykkelse
511.0
	

Pleurakalk
511
	

Pleuritt
511.9
	

Pleuritt med eksudat, i.n.a.
510.9
	

Pleuritt, fibrinopurulent
511.1
	

Pleuritt, med eksudat og opplysning om
annen bakteriell årsak enn tuberkulose

511.1 Pleuritt, pneumokokk-, stafylokokk-,
streptokokk- og andre spesifiserte
bakterier unntatt tuberkelbakterier,
med eksudat

510.9 	 Pleuritt, purulent
510.9 	 Pleuritt, septisk
510.9 	 Pleuritt, seropurulent
510.9 	 Pleuritt, suppurativ
012. 0 	Pleuritt, tuberkulos
010.1 	 Pleuritt, tuberkulos ved primær

progressiv tuberkulose
511.0 	 Pleuritt, torr
511.0 	 Pleuritt, uten opplysning om eksudat

eller aktiv tuberkulose
786.5 	 Pleurodyni
074.1 	 Pleurodynia epidemica
420 	 Pleuroperikarditt, akutt
958.0 	 Pneumatemi
136.3 	 Pneumocystose
860.5 	 Pneumohemotoraks med åpent sår til

toraks
860.4 	 Pneumohemotoraks uten opplysning om

åpent sår til toraks
481 	 Pneumokokklungebetennelse
320.1 	 Pneumokokkmeningitt
567.1 	 Pneumokokkperitonitt
038.2 	 Pneumokokkseptikemi
503 	 Pneumokoniose forårsaket av andre former

for uorganisk stray
504 	 Pneumokoniose forårsaket av andre former

for støv
502 	 Pneumokoniose forårsaket av talkum
500 	 Pneumokoniose, kullarbeideres
505 	 Pneumokoniose, i.n.a.
770.2 	 Pneumomediastinum oppstått perinatalt
055.1t Pneumoni etter meslinger (484.0*)
50 7 	 Pneumoni forårsaket av faste stoffer og

væsker
136.3t Pneumomi forårsaket av Pneumocystis

carinii (484.8*)
506.0 	 Pneumoni forårsaket av røyk og damp
771.8 	 Pneumoni hus nyfødte forårsaket av

Chlamydia trachomatis
770.1 	 Pneumoni som følge av fotal aspirasjon



711.4*

711.4*

711.5*

711.5*

711.4*

711.5*

711.4*

711.1

711.0

711.0

711.0
711.0
711,0
711.0

711.9

714.9
716.5
714.9
716.5
715.0
289.0

289.0

289.0
289.0
289.0
289.6
289.6
289.0
289.0
289.0
289.0
289.0
776.4
238.4
755.0
783.5
783.6
258

258.8

258.9
657
761.3

733.9
743.4
626.2
725
446.5
728.1
710.4
710.3
352.6
250.5t
053.1t
357.7

357.6

357.4*
357.1*

357.4*

Polyartritt i forbindelse med
lepra (030t)

Polyartritt i forbindelse med
meningokokksykdom (036.8t)

Polyartritt i forbindelse med
O l nyong nyong (066.3t)

Polyartritt i forbindelse med rubella
(056.7t)

Polyartritt i forbindelse med
sykdommer i 010-040, 090-099 unntatt
som i 711.1* 711.3* og 713.5*

Polyartritt i forbindelse med sykdommer
i 045-049, 050-079, 480, 487

Polyartritt i forbindelse med
tuberkulose (015t)

Polyartritt i forbindelse med uspesifikk
uretritt

Polyartritt som skyldes coliforme
bakterier [Escherichia coli]

Polyartritt som skyldes Haemophilus
influenzae

Polyartritt som skyldes
Polyartritt som skyldes
Pulyartritt som skyldes
Polyartritt som skyldes

(utenom pneumokokker)
Polyartritt, infeksios (akutt)(kronisk)

(subakutt), i.n.a.
Polyartritt, i.n.a.
Polyartritt, uspesifisert
Polyartropati, inflammatorisk,
Polyartropati, uspesifisert
Polyartrose
Polycytemi som folge av fall i

plasmavolumet
Polycytemi som folge av stor høyde

over havet
Polycytemi, emosjonell
Polycytemi, ervervet
Polycytemi, erytropoietin-
Polycytemi, familiær
Polycytemi, godartet, famil iær
Polycytemi, hypoksemisk
Polycytemi, nef rogen
Polycytemi, relativ
Polycytemi, sekundær
Polycytemi, stress-
Polycythaemia neonatorum
Polycythaemia
Polydaktyli
Polydi psi
Polyf agi
Polyglandulær dysfunksjon og beslektede

sykdommer
Polyglandulær dysfunksjon Og beslektede

sykdommer, annet
Polyglandulær dysfunksjon, i.n.a.
Polyhydramnion
Polyhydramnion som påvirker

og nyfødt
Polykondritt, residiverende
Polykori, medfødt
Polymenore
Polymyalgia rheumatica
Polymyalgia rheumatica (arteritica)
Polymyositis ossificans
Polymyositt
Polymyositt med affeksjon
Polyneuropathia cranialis
Polynevritt, diabetisk (357.2*)
Polynevropati (357.4*)
Polynevropati fordrsaket av andre

toksiske stoffer
Polynevropati forårsaket av

medikamenter
Polynevropati ved amyloidose (277.3t)
Polynevropati ved arthritis rheumatoides

(714.0t)
Polynevropati ved beriberi (265.0t)

pneumokokker
Pseudomonas
stafylokokker
streptokokker

i.n.a.

vera

foster

av hud

770.1 	 Pneumoni som folge av mekonium
518.3 	 Pneumoni, eosinofil
513.0 	 Pneumoni, gangrenøs
770.0 	 Pneumoni, infeksios, prenatalt ervervet,

hos foster og nyfødt
466.1 	 Pneumoni, kapillær, akutt
513.0 	 Pneumoni, nekrotisk
485 	 Pneumoni, neonatal
770.0 	 Pneumonia congenita, hos foster og

nyfødt
481 	 Pneumonia crouposa, i.n.a.
481 	 Pneumonia lobaris, i.n.a.
130t 	 Pneumonitt sow, folge av ervervet

toxoplasmose (484.8*)
495.8 	 Pneumonitt, allergisk, annen
770.2 	 Pneumopericardium oppstått perinatalt
420 	 Pneumoperikarditt, akutt
512 	 Pneumothorax
770.2 	 Pneumothorax oppstått perinatalt
860 	 Pneumotoraks etter skade
860.1 	 Pneumotoraks med åpent sar til toraks
860.0 	 Pneumotoraks uten opplysning om åpent

sår til toraks
512 	 Pneumotoraks, akutt
512 	 Pneumotoraks, i.n.a.
512 	 Pneumotoraks, kronisk
512 	 Pneumotoraks, overtrykks-
512 	 Pneumotoraks, spontan
011.7 	 Pneumotoraks, tuberkulos
790.0 	 Poikilocytose
788.4 	 Polakisuri
330.8 	 Poliodystrofi, progressiv skleroserende
045.0t Polioencephalitis (acuta)(bulbaris)

(323.2*)
045.0t Polioencepnalomyelitis (anterior)

(acuta)(bulbaris) (323.2*)
045.2t Poliomyelitis (acuta) anterior,

spesifisert som uten lammelse (323.2*
045.9t Poliomyelitis (acuta) anterior, ikke

spesifisert som med eller uten lam-
melse (323.2*)

045.1t Poliomyelitis (acuta) anterior, med lam-
melse, men ikke bulbær (323.2*)

045.1t Poliomyelitis (acuta) epidemica, med
lammelse, men ikke bulbær (323.2*)

045.9t Poliomyelitis (acuta) epidemica, ikke
spesifisert som med eller uten lam-
melse (323.2*)

045.2 	 Poliomyelitis (acuta) epidemica, spesi-
fisert som uten lammelse (323.2)

045.9t Poliomyelitis (acuta), ikke spesifisert
som med eller uten lammelse (323.2*)

045.2t Poliomyelitis (acuta), spesifisert
som uten lammelse (323.2*)

045.0t Poliomyelitis, (anterior)(acuta),
spesifisert som bulbær (323.2*)

323.2* Poliomyelitt (045t)
045t 	 Poliomyelitt, akutt (323.2*)
045.0t Poliomyelitt, akutt paralytisk,
045.9t Poliomyelitt, akutt, i.n.a. (323.2*)
138 	 Poliomyelitt, akutt, seinvirkninger

spesifisert som uulbær (323.2*)
045.1t Poliomyelitt, annen akutt paralytisk

(323.2*)
045.2t Poliomyelitt, akutt, uten lammelse

(323.2*)
V 01.2 Poliomyelitt, eksponert for
704.3 	 Poliosis circumscripta aquisita
704.3 	 Poliosis, i.n.a.
477 	 Pollenallergi
729.9 	 Polyalgi
446.0 	 Polyarteritis nodosa
446 	 Polyarteritis nodosa og beslektede

tilstander
711.4* Polyartritt i forbindelse med

Campylobacterinfeksjoner
711.4* Polyartritt i forbindelse med

Chlamydiainfeksjoner
711.4* Polyartritt i forbindelse med gonoré

(098.5t)



357.4* Polynevropati ved B-vitaminmangel
(266t)

357.2* Polynevropati ved diabetes mellitus
(250.5t)

357.4* Polynevropati ved difteri (032t)
357.4* Polynevropati ved hypoglykemi (251.2t)
357.1* Polynevropati ved kollagen sykdom
357.4* Polynevropati ved kusma (072.7t)
357.1* Polynevropati ved lupus erythematosus

disseminatus (710.0t)
357.3* Polynevropati ved malign sykdom

(140-208t)
357.4* Polynevropati ved pellagra (265.2t)
357.1* Polynevropati ved polyarteritis nodosa

(446.0t)
357.4* Polynevropati ved porfyri (277.1t)
357.4* Polynevropati ved sarkoidose (135t)
357.4* Polynevropati ved sykdommer klassifisert

annet sted
357.4* Polynevropati ved uremi (585t)
357.4* Polynevropati ved zoster (053.1t)
357.5 	 Polynevropati, alkoholisk
356.4 	 Polynevropati, idiopatisk progressiv
744.1 	 Polyoti
758.5 	 Polyploidi
471 	 Polyposis cavi nasi
569.0 	 Polypp i anus
569.0 	 Polypp i rectum
471.8 	 Polypp i sinus ethmoidalis
471.8 	 Polypp i sinus maxillaris
471.8 	 Polypp i sinus sphenoidalis
221 	 Polypper, adenomatose, i andre

kvinnelige kjønnsorganer
471.0 	 Polypp, choanal
523.8 	 Polypp,. fibroepitelial (på gingiva)
471. 0 	Polypp, nasofaryngeal
357.0 	 Polyradikulopati, akutt idiopatisk
704.1	 Polytrichia
788.4 	 Polyuri
705.8 	 Pompholyx
742.4 	 Porencephalus
277.1 	 Porfyri
277.1 	 Porfyrinuri
747.4 	 Porta-hepatica-fistel, anomal yews
452 	 Portveneobstruksjon
452 	 Portvenetrombose
747.4 	 Portvene-anslutning, anomal
386.2 	 Posisjons-nystagmus, sentral
564.2 	 Postgastrektomisyndromet
429.4 	 Postkardiotomisyndromet
576.0 	 Postkolecystektomisyndromet
722.8 	 Postlaminektomisyndromet
766.2 	 Postmaturitet, i.n.a.
666.2 	 Postpartumblodning spesifisert som sein

eller sekundær
666.1 	 Postpartumblodning, atonisk
564.2 	 Postvagotomisyndromet
794.1 	 Potensial, visuelt fremkalt [yU],

unormalt
754.0 	 Potter-ansikt
015.0t Potts kurvatur (737.4*)
790.2 	 Prediabetes
642.7 	 Preeklampsi ved tidligere diagnostisert

hypertensjon
642.5 	 Preeklampsi, alvorlig
642.4 	 Preeklampsi, mild eller uspesifisert
642.7 	 Preeklampsi, "superimposed"
753.3 	 Preluksasjon av hoften, medfødt
238.7 	 Premalignt non-Hogdkin lymfom
765.1	 Prematuritet, i.n.a.
776.6 	 Prematuritetsanemi
388.0 	 Presbyacusis
367.4 	 Presbyopi
301.22 Preschizofreni
652.4 	 Presentasjon av ansikt eller forhode
652.4 	 Presentasjon av hake
100.8 	 Pretibial feber
V 25 	 Prevensjonstiltak
V 25.8 Prevensjonstiltak, andre
V 25.0 Prevensjonstiltak, generell rAdgivning

1 02

V 25.1 Prevensjonstiltak, innsetting av
intrauterine kontraseptive midler

V 25.9 Prevensjonstiltak, uspesifisert
607.3 	 Priapisme
705.1	 Prickly heat
782.0 	 Prikking i huden
628 	 Primær infertilitet
V 49.3 Problemer i forbindelse med ekstremi-

tetene, sensoriske
V 48.4 Problemer i forbindelse med hodet,

sensoriske
V 48.5 Problemer i forbindelse med nakken og

truncus, sensoriske
V 41
	

Problemer med andre spesielle funk-
sjoner

V 49.1 Problemer med bevegelse av ekstremi-
tetene

V 48.2 Problemer med bevegelse av hodet
V 48.3 Problemer med bevegelse av nakken og

truncus
V 49.5 Problemer med ekstremitetene, andre
V 47.3 Problemer med fordøyelsen, andre
V 48
	

Problemer med hode
V 48.8 Problemer med hode, nakke og truncus,

andre
V 48.9 Problemer med hode, nakke og truncus,

uspesifisert
V 41.2 Problemer med horselen
V 47
	

Problemer med indre organer, andre
V 47.9 Problemer med indre organer, uspesi-

fisert
V 41.7 Problemer med kjønnsfunksjonen
V 47.5 Problemer med kjønnsorganene, andre
V 49 	 Problemer med lemmene
V 49.9 Problemer med lemmene, uspesifisert
V 41.5 Problemer med lukt
783.3 	 Problemer med maten (hos barn) (hos

eldre)
V 48 	 Problemer med nakke
V 41 	 Problemer med sansene
V 41.9 Problemer med sansene, uspesifisert
V 41.5 Problemer med smak
V 41.8 Problemer med spesielle funksjoner,

andre
V 41.4 Problemer med stemmen
V 41.6 Problemer med svelging
V 41.0 Problemer med synet
V 48 	 Problemer med truncus
V 41.6 Problemer med tygging
V 47.4 Problemer med urinorganene, andre
V 41.3 Problemer med orene, andre
Ni 41.1 Problemer med øynene, andre
N/ 40.1 Problemer med ä kommunisere (inkluderer

tale-evne)
V 40.0 Problemer med å lære
V 49 	 Problemer som påvirker helsetilstanden
V 49.8 Problemer som påvirker helsetilstanden,

andre spesifiserte
V 47.2 Problemer, andre kardio-respiratoriske
V 47.1 Problemer, mekaniske og motoriske i

indre organer
V 40 	Problemer, mentale
V 40.2 Problemer, mentale, andre
V 40.9 Problemer, mentale, uspesifiserte
525.2	 Processus alveolaris irregularis
564.6 	 Proctalgia fugax
632 	 Produkter, retinerte, etter befruktning

uten spontan eller indusert abort eller
fødsel

259.8 	 Progeri
524.1 	 Prognati, mandibulær
524.1 	 Prognati, maxillær
V 26.8 Prokreative tiltak, andre
556.1 	 Proktitt, ulceros
556 	 Proktokolitt
722.0 	 Prolaps av cervikal mellomvirvelskive

uten myelopati
654.4 	 Prolaps av gravid uterus
722.2	 Prolaps av mellomvirvelskive, i.n.a.

uten myelopati



620.4 	 Prolaps av ovarium
722.1 	 Prolaps av torakal eller lumbal mellom-

virvelskive uten myelopati
620.4 	 Prolaps av tube
569.4 	 Prolaps i analkanal
569.4 	 Prolaps i analslimhinne
569.1 	 Prolaps i rectumslimhinne
569.1 	 Prolaps, proccidentia interna
348.4 	 Prosess, intrakraniell ekspansiv,

i.n.a.
600 	 Prostata, forstørret
600 	 Prostatahyperplasi
600 	 Prostatahypertrofi (benign)
602.0	 Prostatakonkrement
600 	 Prostataobstruksjon, i.n.a.
602.0 	 Prostatastein
131.0t Prostatitt forårsaket av

Trichomonas (vaginalis) (601.4*)
601.4* Prostatitt ved sykdommer klassifisert

annet sted
601.0 	 Prostatitt, akutt
098.11- Prostatitt (akutt), gonokokk- (601.4*)
601.4* Prostatitt, gonokokk- (098.1t)
601.9 	 Prostatitt, i.n.a.
601.1 	 Prostatitt, kronisk
601.4* Prostatitt, trichomonas- (131.0t)
601.4* Prostatitt, tuberkulos (016.3t)
601.3 	 Prostatocystitt
368.5 	 Protanomali
368.5 	 Protanopi
281.4 	 Proteinmangelanemi
516.0 	 Proteinose, alveolær
791.0 	 Proteinuri
646.2 	 Proteinuri i svangerskapet, uten opp-

lysning om hypertension
791.0 	 Proteinuri, Bence-Jones
593.6 	 Proteinuri, ortostatisk
528.9 	 Protesegnag, decubitus, ulcerasjon
523.8 	 Protesehyperplasier i det periodontale

vevet
528.9 	 Protesehyperplasier ekskl. gingiva
528.9 	 Protesestomatitt
556.0 	 Protokolitt, uspesifikk
007 	 Protozodiare
007 	 Protozodysenteri
007.9 	 Protozodysenteri, i.n.a.
007.9 	 Protozoinfeksjon i tarmkanalen, i.n.a.
007.8 	 Protozoinfeksjon, annen, i tarmkanalen
007 	 Protozokolitt
718.6 	 Protrusio acetabuli, i.n.a.
722.0 	 Protrusion av cervikal mellomvirvelskive

uten myelopati
722.1 	 Protrusjon av torakal eller lumbal

mellomvirvelskive uten myelopati
996.0 	 Protrusion, som folge av kardial

"pacemaker" (elektrode), koronar
"bypass" operasjon, hjerteklaffprotese

698.2 	 Prurigo mitis
698.3 	 Prurigo nodularis
698.2 	 Prurigo, Hebra's
698.2 	 Prurigo, i.n.a.
698.8 	 Pruritis senilis
698.0 	 Pruritus ani
698.1 	 Pruritus genitalium
795.6 	 Prove, falsk positiv serologisk på

syfilis
733.8 	 Pseudoartrose
577.2 	 Pseudocyste i pankreas
361.1 	 Pseudocyste i retina
366.1 	 Pseudoeksfoliasjon av linsekapselen
287.8 	 Pseudohemofili, vaskulær
257.8 	 Pseudohermafrodittisme med testikulær

feminisering hos menn
752.7 	 Pseudohermafrodittisme og ubestemt

kjønn
255.2 	 Pseudohermafrodittisme, adrenal, hos

kvinner
752.7 	 Pseudohermafrodittisme, i.n.a.
752.7 	 Pseudohermafrodittisme, kvinnelig

752.7 	 Pseudohermafrodittisme, mannlig
275.4 	 Pseudohypoparatyreoidisme
051.1 	 Pseudokopper
285.8 	 Pseudoleukemi, infantil
377.2 	 Pseudopapillodem
704.0 	 Pseudopelade
556.1 	 Pseudopolyposis coli
275.4 	 Pseudopseudohypoparatyreoidisme
372.5 	 Pseudopterygium
057.8 	 Pseudoscarlatina
376.1 	 Pseudotumor i orbita
073 	 Psittakose
696.1 	 Psoriasis av annen type unntatt

artropatisk
696 	 Psoriasis og lignende sykdommer
696.1 	 Psoriasis, annen
696.8 	 Psoriasis, annen
136.4 	 Psorospermiasis
307.8 	 Psykalgi
300.80 Psykasteni
301.7 	 Psykopati
293.0 	 Psykose i forbindelse med endokrine,

metabolske eller cerebrovaskulære syk-
darner, akutt

293.1 	 Psykose i forbindelse med endokrine
eller metabolske sykdommer, subakutt

296.8 	 Psykose, affektiv, i.n.a.
291.1 	 Psykose, alkoholbetinget

polyneuropatisk
296.6x Psykose, annen og uspesifisert, manisk

depressiv
295.7x Psykose, blandet schizofren og affektiv
296.1x Psykose, depressiv
299.1 	 Psykose, disintegrert
298.8x Psykose, hysterisk
297.3 	 Psykose, indusert paranoid
293.0 	 Psykose, infeksios, akutt
293.1 	 Psykose, infeksios, subakutt
298.9 	 Psykose, i.n.a.
291.9 	 Psykose, i.n.a., alkoholbetinget
297.9 	 Psykose, i.n.a., paranoid
299.0 	 Psykose, infantil
291.1 	 Psykose, Korsakoffs, alkoholbetinget
294.0 	 Psykose, Korsakoffs, av annen årsak enn

alkohol, stoff eller medikamenter
298.3
	

Psykose, kortvarig, reaktiv, paranoid
298.4
	

Psykose, lengrevarig, reaktiv, paranoid
296.0x Psykose, manisk
296.0x Psykose, manisk depressiv (manisk type)
296.6x Psykose, manisk depressiv, blandet type
296.1x Psykose, manisk depressiv, depressiv

type
296.6x Psykose, manisk depressiv, i.n.a.
296.3x Psykose, manisk depressiv, sirkulær

type, for tiden depressiv
296.2x Psykose, manisk depressiv, sirkulær type

i manisk fase
296.4x Psykose, manisk depressiv, sirkulær

type, nä blandet fase
296.5x Psykose, manisk depressiv, sirkulær

type, nåværende fase i.n.a.
297.0 	 Psykose, paranoid
297.2	 Psykose, paranoid, i eldre alder
290.12 Psykose, paranoid, ved presenil demens
293.0	 Psykose, posttraumatisk organisk, akutt
293.1 	 Psykose, posttraumatisk organisk, sub-

akutt
298.8x Psykose, psykogen, i.n.a.
298.0x Psykose, reaktiv depressiv
295.7x Psykose, schizoaffektiv
295.7x Psykose, schizofreniform, affektiv type
295.4x Psykose, schizofreniform, forvirrings-

preget
298.9 	 Psykose, uspesifisert
296 	 Psykoser, affektive
296.8	 Psykoser, affektive, annet
296.9 	 Psykoser, affektive, i.n.a.
291 	 Psykoser, alkoholbetingede
291.8 	 Psykoser, alkoholbetingede, annet



287.0

287.0

287.2
273.2
287.2
287.2
446.6
287.0
273.0

792.1
022.0
786.9
V 57.0

784.9
728.7
590.1
590.8
590.3*
016.0t
590.8'
590.8

590.1
590.8
590.0
016.0t
592.9
590.3
572.1
639.6

759.4
277.5
572.1
752.8
750.5
537.0
750.5
478.1
686.0
615.9
040.8t
590.8

590.1
590.0
420.9
510.9
614.2
510.9
614.2
992.0
780.6
083.1
083.0

Purpura, ikke-trombocytopenisk,
hemoragisk

Purpura, ikke-trombocytopenisk,
idiopatisk

Purpura, i.n.a.
Purpura, kryoglobulinemisk
Purpura, senil
Purpura, simpel
Purpura, trombotisk trombocytopenisk
Purpura, vaskulær
Purpura, Waldenströms hypergamma-

globulinemiske
Puss i avføringen
Pustel, malign
Pustestans, anfall
Pusteøvelser i forbindelse med rehabili-

terende behandling
Pusting gjennom munnen
Puter, Garrods
Pyelitt, akutt
Pyelitt, i.n.a.
Pyelitt tuberkulos (016.0t)
Pyelitt, tuberkulos (590.8*)
Pyelonefritt tuberkuløs (016.0t)
Pyelonefritt uten opplysning om akutt

eller kronisk
Pyelonefritt, akutt
Pyelonefritt, i.n.a.
Pyelonefritt, kronisk
Pyelonefritt, tuberkuløs (590.8*)
Pyelonephritis cum calculo
Pyeloureteritis cystica
Pyemi, portal
Pyemisk emboli etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Pygopagus, sammenvokst seteparti
Pyknodysostose
Pylephlebitis
Pylorkisme
Pylorusstenose, annen medfødt
Pylorusstenose, hypertrofisk hos voksne
Pylorusstenose, hypertrofisk, medfødt
Pyocele i bihule
Pyoderma
Pyometra
Pyomyositt, tropisk (728.9k)
Pyonefrose uten opplysning om akutt

eller kronisk
Pyonefrose, akutt
Pyonefrose, kronisk
Pyoperikarditt
Pyopneumotoraks
Pyosalpinx
Pyotoraks
Pyovarium
Pyreksi pa grunn av sterk varme
Pyreksi, i.n.a.
Qui ntanfeber
Q-feuer

291.9 	 Psykoser, alkoholbetingede, i.n.a.
298.8x Psykoser, andre og uspesifiserte,

reaktive
297.8 	 Psykoser, andre paranoide
294.8 	 Psykoser, epileptiske, i.n.a., (kod også

345)
297 	 Psykoser, paranoide
298 	 Psykoser, reaktive
295 	 Psykoser, schizofrene
295.0x Psykoser, schizofrene, enkel type
295.1x Psykoser, schizofrene, hebefren type
295.9	 Psykoser, schizofrene, i.n.a.
295.2x Psykoser, schizofrene, kataton type
295.3x Psykoser, schizofrene, paranoid type
295.7x Psykoser, schizofrene, schizoaffektiv

type
292 	 Psykoser, stoff- og medikamentbetingede
292.9 	 Psykoser, stoff- og medikamentbetingede,

i.n.a.
293.0 	 Psykosyndrom, organisk, akutt
310.1 	 Psykosyndrom, organisk, av ukjent oy

ikke-psykotisk type
293.1 	 Psykosyndrom, organisk, subakutt
310.8 	 Psykosyndromer, andre lette og fokale

(partielle), organiske
372.4 	 Ptenygium
744.5 	 Pterygium colli
374.3 	 Ptose
743.6 	 Ptose, medfødt
527.7 	 Ptyalisme
255.2 	 Pubertas praecox ved binyrebarkhyper-

plasi hos menn
259.1 	 Pubertas praecox, i.n.a.
259.1 	 Pubertet, for tidlig, ikke klassifisert

annet sted
259. 0

	

	Pubertet, forsinket, ikke klassifisert
annet sted

737.9 	 Pukkel rygg (ervervet)
516.8 	 Pulmolitiasis
424.3 	 Pulmonalklaffefeil
397.7 	 Pulmonalklaffefeil, operert reumatisk
397.1 	 Pulmonalklaffefeil, reumatisk
424.3 	 Pulmonalregurgitasjon, i.n.a.
424.3 	 Pulmonalregurgitasjon, syfilitisk*

(093.2t)
522.2 	 Pulpadegenerasjon
522.1 	 Pulpagangren
522.1 	 Pulpanekrose
522.0 	 Pulpitt
522.0 	 Pulpitt, akutt
522.0 	 Pulpitt, kronisk
446.7 	 Pulseless disease
743.6 	 Punctum lacrimale, manglende
998.2 	 Funksjon, tilfeldig, under operasjon
379.4 	 Pupille, Adies
364 •7 	 Pupille, ektopisk
743.4 	 Pupille, ektopisk, medfødt
364 •5 	 Pupillecyste, miotisk
364.7 	 Pupillemembraner
364.7 	 Pupilleokklusjon
364.7 	 Pupilleseklusjon
379.4 	 Pupillreaksjon, inegal
379.4 	 Pupillreaksjon, tonisk
379.4 	 Pupillreaksjon, unormal
709.1 	 Purpura annularis telanyiectodes
287.3 	 Purpura arvelig, trombocytopenisk
287 	 Purpura og andre tilstander med

blodningstendens
287.3 	 Purpura medfødt, trombocytopenisk
050.0 	 Purpura variolosa
287.0 	 Purpura, allergisk
287.0 	 Purpura, anafylaktoid
286.6 	 Purpura, fulminant
287.0 	 Purpura, Henoch-Schönlein
287.2 	 Purpura, ikke-trombocytopenisk, annen
287.3 	 Purpura, idiopatisk trombocytopenisk

[ITP]



Fl
071
V 01.5
729.2
722.0

722.2

722.1

722.0

722.2

722.1

723.4
724.4

813.4
813.5
755.2
525.3
268.0
275.3
588.0
268.1
527.6
750.2
999.6

995.2
763.5

349.0
998.7

995.3
995.2

995.0

300.4
300.15
314.9

297.9
309.0
309.1
288.8
288.8
288.8
293.0
293.1
313.0

293.81

795.5

999.7

309
569.1
755.3

755.2

742.2
742.2
742.2

755.2

755.3

Rabies
Rabies, eksponert for
Radikulitt, i.n.a.
Radikulopati som skyldes prolaps

av cervikal mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes prolaps

av mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes prolaps

av torakolumbal mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes protrusjon av

cervikal mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes protrusjon av

mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes protrusjon av

torakolumbal mellomvirvelskive
Radikulopati, cerviko-brakial, i.n.a.
Radikulopati, torakal eller lumbosakral,

i.n.a.
Radiusfraktur, Dupuytrens, lukket
Radiusfraktur, Dupuytrens, åpen
Radius, manglende, medfødt
Radix relicta
Rakitt, aktiv
Rakitt, D-vitamin resistent
Rakitt, renal
Rakitt, seinfølger av
Ranula
Ranula, medfødt
Reaksjon på blodgruppeuforlikelighet ved

infusjon eller transfusjon
Reaksjon på medikament, i.n.a.
Reaksjon pS opiater eller beroligende

midler gitt moren under fødsel og
forlosning

Reaksjon på spinalpunksjon
Reaksjon, akutt, pa fremmed materiale,

uforsettlig etterlatt i operasjonssår
Reaksjon, allergisk, i.n.a.
Reaksjon, allergisk, ved riktig admini-

strasjon av passende medisinsk preparat
Reaksjon, anafylaktisk i.n.a., eller som

bivirkning til riktig administrasjon a),
passende medisinsk preparat

Reaksjon, depressiv
Reaksjon, dissosiativ
Reaksjon, hyperkinetisk i barne- eller

ungdomsår, i.n.a.
Reaksjon, i.n.a. paranoid
Reaksjon, kortvarig depressiv
Reaksjon, langvarig depressiv
Reaksjon, leukemoid av lymfocytter
Reaksjon, leukemoid av myelocytter
Reaksjon, leukemoid av monocytter
Reaksjon, organisk, akutt
Reaksjon, organisk, subakutt
Reaksjon, overengstelig i barndommen

eller ungdommen
Reaksjon, paranoid, forbigaende organisk

betinget
Reaksjon, uspesifikk pa tuberkulin-

proven
Reaksjoner pa rhesusfaktor ved infusjon

eller transfusjon
Reaksjoner, maladaptive
Rectumprol aps
Reduksjonsdeformitet av underekstremi-

tet, annen, forkortende
Reduksjonsdeformitet av armen, annen

forkortende
Reduksjonsdeformitet av hjernen
Reduksjonsdeformitet av hjernen, annet
Reduksjonsdeformitet av hjernen, uspesi-

fisert
Reduksjonsdeformiteter av overekstremi-

teten
Reduksjonsdeformiteter av underekstremi-

teten

Reduksjonsdeformiteter av uspesifisert
ekstremitet

Refleksdystrofi, sympati sk
Reflekser, unormale
Reflux, vesikoureteral
Refraksjonsanomalier
Regneferdighet, forsinket
Regulering av menstruasjon
Regurgitasjon av maten hos nyfødt
Rehabilitasjonsbehandling
Reisesyke
Rekonvalesens
Rekonvalesens etter behandling for

mentale forstyrelser
Rekonvalesens etter behandling, annen
Rekonvalesens etter behandling,

kombinert
Rekonvalesens etter bruddbehandling
Rekonvalesens etter kjemoterapi
Rekonvalesens etter operasjon
Rekonvalesens etter psykoterapi
Rekonvalesens etter stråleterapi
Rekonvalesens, uspesifisert
Rektocele i svangerskapet
Rektocele uten opplysning om uteruspro-

laps
Ren mobilis
Repolariseringsforstyrrelse, arvelig
Respirasjon, Cheyne-Stokes
Respirasjon, smertefull
Respirasjonsstans
Respirasjonssvikt
kespirasjonssvikt, perinatalt oppstatt,

i.n.a.
Respons, maladaptiv
Restless legs
Resultater, uspesifikke og unormale, av

andre funksjonsundersøkelser, annet
Resultater, uspesifikke og unormale, av

funksjonsundersøkelser av blære
Resultater, uspesifikke og unormale, av

funksjonsundersøkelser, andre
endokrine

Resultater, uspesifikke og unormale, ved
funksjonsundersøkelser av basalstoff-
skiftet

Resultater, uspesifikke og unormale, ved
funksjonsundersøkelser av lever

Resultater, uspesifikke og unormale, ved
funksjonsundersøkelser av nyrene

Resultater, uspesifikke og unormale, ved
skjoldbruskkjertelen

Resultat, unormalt av Mantoux prove
Retardasjon, fysisk
Retardasjon, fysisk, som følge av

feilernæring
Retardasjon, mental, i.n.a.
Retensjoncyste i ovariet, i.n.a.
Retensjoncyste i spyttkjertel, mukos
Retensjon, væske
Retentio testis
Retentio testis, bilateral
Retentio testis, i.n.a.
Retentio testis, unilateral
Retikuloendoteliose, akutt, infantil
Retikuloendoteliose, leukemisk
Retikulose, akutt, infantil
Retinadegenerasjon, perifer
Retinadystrofi, arvelig
Retinitis pigmentosa dystrofi
Retinitt ved nevrosyfilis* (094.8t)
Retinitt, fokal ved ervervet toxoplas-

mose (130t)
Retinitt, fokal ved histoplasmose

(1151- )
Retinitt, fokal ved medfødt toxoplas-

mose (771.2t)
Retinitt, fokal, i.n.a.
Retinitt, i.n.a.

755.4

733.7
796.1
593.7
367
315.1
V 25.3
779.3
V 57
994.6
V 66
V 66.3

V 66.5
V 66.6

V 66.4
V 66.2
V 66.0
V 66.3
V 66.1
V 66.9
654.4
618.0

593.0
745.8
786.0
786.5
799.1
799.1
770.8

309
333.9
794.9

794.9

794.6

794.7

794.8

794.4

794.5

795.5
783.4
263.2

319
620.2
527.6
276.6
752.5
752.5
752.5
752.5
202.5
202.4
202.5
362.6
362.7
362.7
363.1
363.0*

363.0*

363.0*

363.0
363.1



363.1

363.2

363.1
363.0
363.0*

363.0*

363.U*

363.0
363.1
094.8t

362.2
362.1
362.1
362.0*
250.4t
362.0*

362.1
362.1
362.1
362.2

362.2
362.1
363.3
361.1
519.3
523.2
377.3
377.3

621.6
524.1
621.6
729.0
729.9*
215.9
171.9

656.1
999.7
719.3
773.0
472.0
460
477
477

477.8

477.0
477.9
472.0
472.0
472.0
472.0
472
472.0
472.0
472.0
477.9
460
472.0
478.1
102.5
695.3
477
040.1
117.0
773.0
756.3
756.3

Retinochorioiditt ved nevrosyfilis
(094.8t)

Retinochorioiditt, andre og uspesi-
fiserte former

Retinochorioiditt, disseminert
Retinochorioiditt, fokal
Retinochorioiditt, fokal ved ervervet

toxoplasmose (130t)
Retinochorioiditt, fokal ved histo-

plasmose (115t)
Retinochorioiditt, fokal ved medfødt

toxoplasmose (771.2t)
Retinochorioiditt, fokal, i.n.a.
Retinochorioiditt, i.n.a.
Retinochoroiditt, disseminert

syfilitisk (363.1*)
Retinopati, annen proliferativ
Retinopati, arteriosklerotisk* (440.8t)
Retinopati, Coats
Retinopati, diabetisk (250.4t)
Retinopati, diabetisk (362.0*)
Retinopati, diabetisk (proliferativ)

(simpel)
Retinopati, eksudativ
Retinopati, hypertonisk
Retinopati, i.n.a.
Retinopati*, proliferativ "sickle-cell"

(282.6t)
Retinopati, prematur
Retinopati, simpel, i.n.a.
Retinopati, solar
Retinoschisis
Retraksjon av mediastinum
Retraksjon, gingival
Retrobulbær nevritt, i.n.a.
Retrobulbær nevritt, syfilitisk*

(094.8t)
Retrofleksjon av uterus
Retrognati, mandibulær
Retroversjon av uterus
Reumatisme, i.n.a.
Reumatisme, psykogen (306.0t)
Rhabdomyom med lokalisasjon, i.n.a.
Rhabdomyosarkom med uspesifisert

lokalisasjon
Rhesusimmunisering
Rhesusuforlikelighetsreaksjon
Rheumatismus palindromicus
Rh-hemolyse/hos foster og nyfødt
Rhinitis sicca anterior
Rhinitt, akutt
Rhinitt, allergisk
Rhinitt, allergisk (sesongavhengig)

(ikke-sesongavhengig)
Rhinitt, allergisk, sow skyldes andre

allergener
Rhinitt, allergisk, som skyldes pollen
Rhinitt, allergisk, årsak, i.n.a.
Rhinitt, atrofisk
Rhinitt, granulomatos
Rhinitt, hypertrofisk
Rhinitt, kronisk
Rhinitt, kronisk
Rhinitt, kronisk, i.n.a
Rhinitt, purulent
Rhinitt, ulceros
Rhinitt, vasomotorisk
Rhinofaryngitt, akutt
Rhinofaryngitt, kronisk
Rhinolitt
Rhinopharyngitis mutilans
Rhinophyma
Rhinorrhoea spasmodica
Rhinosklerom
Rhinosporidiose
Rh-isoimmunisering hos foster og nyfødt
Ribbein, manglende, medfødt
Ribbein, overtallige

756.2 	 Ribbein, overtallige, i halsregionen
756.3 	 Ribbein, sammenvokste
083.2 	 Rickettsiasykdom, vesikulær
082 	 Rickettsiasykdommer overfort ved flått
082.8 	 Rickettsiasykdommer overfort ved flått,

annet
082.9 	 Rickettsiasykdommer overfort ved flått,

i.n.a.
083 	 Rickettsiasykdommer, andre
083.8 	 Rickettsiasykdommer, andre, annet
083.9 	 Rickettsiasykdommer, i.n.a.
639.2 	 Rift av blære etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
639.2 	 Rift av cervix etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
639.2 	 Rift av det brede ligament etter til-

stander som kan klassifiseres til
630-638

639.2 	 Rift av periuretralt vev etter til-
stander som kan klassifiseres til
630-638

639.2 	 Rift av tarm etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

639.2 	 Rift av uterus etter tilstander som kan
klassifiseres til 630-638

Rift i Descemets membran
Rift i synovialhinne
Rift i vulva, gammel
Rift i årehinnen
Rift på livmorhals, gammel
Rift pa skjedeveggen uten opplysning om

perineumrift
Rift valleyfeber
Rift, sentral
Ring kromosom X
Ring (aorta), vaskulær
Ring, Kayser-Fleischer
Ring, Soemerings
Ringorm, i.n.a.
Ristorm
Risvekkelse, annen og uspesifisert
Risvekkelse, primær
Risvekkelse, sekundær
Rocker bottom foot (gyngestolfot)
Rosacea
Rosen
Roseola infantum
Rotasjon av tennene
Rotcyste
Rotcyste, i.n.a.
Rotcyste, periapikal/radikulær
Rotcyste, residual
Rotlesjon, cervikal ikke klassifisert

annet sted
353.4 	 Rotlesjon, lumbosakral ikke klassifisert

annet sted
353.3 	 Rotlesjon, torakal ikke klassifisert

annet sted
026 	 Rottebittfeber
026.0 	 Rottebittfeber forårsaket av "Spirillum

minus fi ["S. minor"]
026.1 	 Rottebittfeber forårsaket av

Streptobacillus moniliformis
026.9 	 Rottebittfeber, i.n.a.
056 	 Rubella
771.0 	 Rubella congenita
647.5 	 Rubella som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng
056.9	 Rubella uten opplysning om komplikasjon
771.0 	 Rubellapneumoni, medfødt
056.7t Rupella-artritt (711.5*)
364.4 	 Rubeose i iris
717.2 	 Ruptur av bakre horn av mediale menisk
431 	 Ruptur av blodkar i hjernen
596.6 	 Ruptur av blæren, ikke-traumatisk
429.5 	 Ruptur av chordae tendinae
717.1 	 Ruptur av fremre horn av mediale menisk

371.3
727.5
624.4
363.6
622.3
665.4

066.3
664.4
758.6
747.2
371.1
366.5
110.9
661.4
661.2
661.0
661.1
755.6
695.3
335
)57.8
624.3
522.8
522.9
522.8
522.8
353.2
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Ruptur av intrakranielt aneurisme på
grunn av syfilis* (094.8t)

Ruptur av (medfødt) intrakranielt
aneurisme, i.n.a.

Ruptur av kneets laterale menisk, fersk
skade
Ruptur av kneets mediale menisk, fersk

skade
Ruptur av laterale menisk
Ruptur av lever hos foster og nyfødt
Ruptur av mediale menisk, annen og uspe-

sifisert
Ruptur av menisk (semilunar), ikke

spesifisert som medial eller lateral
Ruptur av menisk, ikke spesifisert som

medial eller lateral
Ruptur av menisk, i.n.a.
Ruptur av milt hos foster og nyfødt
Ruptur av oesophagus
Ruptur av operasjonssår
Ruptur av papillærmuskel
Ruptur av pulmonalarterie
Ruptur i kneet, i.n.a.
Ruptur i mediale menisk, ikke-skade-

voldt
Ruptur, annen, av kneets brusk eller

menisk, fersk skade
Ruptur, bøttehank-, av mediale menisk,

fersk skade
Ruptur, gammel, av kneets ligamenter

eller kapsel
Ruptur, ikke-traumatisk (spontan),

rotator "cuff"
Ruptur, koronar (arterie)
Ruptura membranae tympani i.n.a., torr

(ikke-suppurerende) perforasjon av
trommehinnen

Ruptura membranae tympani, persisterende
post-traumatisk, torr (ikke-suppure-
rende) perforasjon av trommehinnen

Ruptura membranae tympani, postinflam-
matorisk, torr (ikke-suppurerende)
perforasjon av trommehinnen

Rus, patologisk
Rus, patologisk fremkalt av stoff

og/eller medikamenter
Ryggmargsabscess, epidural
Ryggsmargkompresjon, i.n.a.
Ryggmargsabscess, intramedullær
Ryggmargsabscess, subdural
Ryggmargsabscess, tuberkulos (013.8t)
Ryggmargssykdom, i.n.a.
Ryggmargsodem
Ryggskjevhet i forbindelse med andre

tilstander
Ryggskjevhet i forbindelse med

Charcot-Marie-Tooth sykdom (356.1t)
Ryggskjevhet i forbindelse med osteitis

deformans (731.0t)
Ryggskjevhet i forbindelse med osteitis

fibrosa cystica (252.0t)
Ryggskjevhet i forbindelse med tuberku-

kulose [Potts kurvatur] (015.0t)
Ryggskjevhet (ervervet) (idiopatisk),

i.n.a.
307.8 	 Ryggsmerter, psykogent betingede
724.1 	 Ryggsmerter, torakale
724.5 	 Ryggsmerter, uspesifiserte
724.9 	 Ryggsykdom, i.n.a.
724 	 Ryggsykdommer, andre og uspesifiserte
427.8 	 Rytmeforstyrrelse, ektopisk
427.8 	 Rytmeforstyrrelse, koronar sinus
427.8 	 Rytmeforstyrrelse, nodal
056 	 Rode hunder
056.7 	 Rode hunder med andre komplikasjoner
056.0 	 Rode hunder med nevrologiske komplika

sjoner

	056.8	 Rode hunder med uspesifisert komplika-
sjon

	

771.0 	 Rode hunder, medfødte

	

782.6	 Rødming
V 72.5 Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert

annet sted

	

784.4 	 Rost, hypernasal

	

784.4 	 Rost, hyponasal

	

491.0 	 Roykerbronkitt
V 26.4 Rådgivning, generell, i forbindelse med

forplantning
V 26.3 Rådgivning, genetisk, i forbindelse med

forplantning

430

430

836.1

836.0

717.4
767.8
717.3

836.2

836.2

717.5
767.8
530.4
998.3
429.6
417.8
717.9
717.0

836.2

836.0

717.8

727.6

410
384.2

384.2

384.2

291.4
292.2

324.1
336.9
324.1
324.1
324.1
336.9
336.1
737.4*

737.4*

737.4*

737.4*

737.4*

737.9



090.5
270.7
271.3
720.2
524.2
003.8
003.9
003.2t
003.0
003.9
003
003.2
003.2t
003.2t
003.21-
003.1
003.0
639.0

614.2

098.1t
614.1

614.0

016.4t
614.2*
614.2*
639.0

996.0

744.0
748.5
368.3
114
066.0
478.5
082.0
136.5
553.9
135
135

135
425.8*
135
171.9
171.9

202.6
205.3
170.9

205.3
270.8
133.0
134.1
034.1
120.0
120.2
120.1
120.3
120
120.8
120.8
120.2
120.1
120.9
120.3
120.0
295.8
301.22
295.8
295.8

Sadelnese, syfilitisk
Sakkaropinuri
Sakkarosuri
Sakroiliitt, i.n.a.
Saksebitt
Salmonella, annet
Salmonella, i.n.a.
Salmonellaartritt (711.3*)
Salmonellagastroenteritt
Salmonellainfeksjon, i.n.a.
Salmonellainfeksjoner, andre
Salmonellainfeksjoner, lokaliserte
Salmonellameningitt (320.7*)
Salmonegaosteomyelitt (730.2*)
Salmonellapneumoni (484.8*)
Salmonellaseptikemi
Salmonellose
Salpingitt etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Salpingitt uten opplysning om akutt,

subakutt eller kronisk
Salpingitt, akutt, gonokokk- (614.0)
Salpingitt, kronisk. En hver tilstand i

614.2 med opplysning om kronisk
Salpingitt, akutt. En hver tilstand i

614.2 med opplysning om akutt eller sub-
akutt

Salpingitt, tuberkulos (614.2*)
Salpingitt, gonoroisk (098.3t)
Salpingitt, tuberkulos (016.4t)
Salpingo-ooforitt etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
Sammenbrudd, mekanisk, som folge al/

kardial "pacemaker" (elektrode), koronar
"bypass" operasjon, hjerteklaffprotese

Sammenvoksning av orebein, medfødt
Sammenvokste lunger, medfødt
Samsyn med manglende romsyn
San Joaquin Valley fever
Sandfluefeber
Sangerknuter (prestesyken)
Sao Paulofeber
Sarcosporidiose
Sarkoepiplocele
Sarkoid Boecks, (alle lokalisasjoner)
Sarkoid Darier-Roussy, (alle lokalisa-

sjoner)
Sarkoi dose
Sarkoidose, kardial (135t)
Sarkoid, i.n.a.
Sarkom med uspesifisert lokalisasjon
Sarkomatose med uspesifisert lokali-

sasjon
Sarkom, mastcelle-
Sarkom myeloid
Sarkom, Ewings med uspesifisert

lokalisasjon
Sarkom, granulocytært
Sarkosinemi
Scabies
Scarabiasis
Scarlatina
Schi stosoma haematobium
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosomadermatitt
Schistosomiasis [bilharziasis]
Schistosomiasis chestermani
Schistosomiasis, annet
Schistosomiasis, asiatisk, i.n.a.
Schistosomiasis, intestinal, i.n.a.
Schistosomiasis, i.n.a.
Schistosomiasis, kutan
Schistosomiasis, vesical, i.n.a.
Schizofreni, akutt, udifferensiert
Schizofreni, ambulatorisk
Schizofreni, andre typer
Schizofreni, atypisk

299.9 	 Schizofreni, barndomstype, i.n.a.
295 	 Schizofreni, de typene som er beskrevet

også når de forekommer hos personer
under 18 år

295.6 	 Schizofreni, kronisk udifferensiert
295.5x Schizofreni, latent
301.22 Schizofreni, nonregressiv
301.22 Schizofreni, pseudonevrotisk
295.6 	 Schizofreni, residual
295.6 	 Schizofreni, resttilstand (f.eks. 295.7x

Schizofreni, syklisk)
295.7x Schizofreni, syklisk
295.0x Schizophrenia simplex
743.4 	 Sclera, blå
701.0 	 Scleroderma circumscripta
778.1 	 Scleroderma neonatorum
379.0 	 Scleromalacia perforans
340 	 Sclerosis disseminata
340 	 Sclerosis multiplex
094.0 	 Sclerosis spinalis posterior

(syphilitica)
710.1 	 Sclerosis systematica progressiva
V 28 	 Screening, antenatal
V 28.8 Screening, annen antenatal
V 28.1 Screening, antenatal, for forhøyet alfa-

fotoproteinspeil i amnionwesken
V 28.4 Screening, antenatal, for final vekst-

hemming med anvendelse av ultralyd-
undersokelse

V 28.5 Screening, antenatal, for isoim-
munisering

V 28.0 Screening, antenatal, for kromosom-
anomalier ved amniocentese

V 28.3 Screening, antenatal, for misdannelser
med anvendelse av ultralydundersøkelse

V 28.2 Screening, antenatal, annen, basert på
amniocentese

V 82.6 Screening, multifasisk
V 82.4 Screening, postnatal, for kromosom-

anomalier
V 26.9 Screening, uspesifisert antenatal
017.0 	 Scrofuloderma
706.3 	 Sebore
438 	 Seinfolger av cerebrovaskulære

sykdommer
326 	 Seinfølger av intrakraniell abscess

eller annen pyogen infeksjon
997.6 	 Seinkomplikasjon ved amputasjonsstump

som følge av operasjon
906.8 	 Seinvirkning av brannskade dV andre

spesifiserte lokalisasjoner
909.9 	 Seinvirkning av andre og uspesifiserte

ytre årsaker
906.5 	 Seinvirkning av brannskade av ansiktet
906.7 	 Seinvirkning av brannskade av ekstremi-

teter, andre v brannskade av andre
906.5 	 Seinvirkning av brannskade av halsen
906.5 	 Seinvirkning av brannskade av halsen
906.5 	 Seinvirkning av brannskade av hodet
906.6 	 Seinvirkning av brannskade av hånden
906.6 	 Seinvirkning av brannskade av

håndleddet
906.9 	 Seinvirkning av brannskade av

uspesifisert lokalisasjon
906.5	 Seinvirkning av brannskade av øyet
905.5 	 Seinvirkning av brudd av knokler,

multiple og uspesifiserte
905.1 	 Seinvirkning av brudd av ryggsøylen

uten opplysning om ryggmargskade
905.1 	 Seinvirkning av brudd i truncus uten

opplysning om ryggmargskade
905.2 	 Seinvirkning av brudd i

overekstremitet
905.4 	 Seinvirkning av brudd i under-

ekstremitet
905.0 	 Seinvirkning av brudd på ansikts-

knoklene
905.0 	 Seinvirkning av brudd på skallen



skade på
og andre
skade på

skade pa

forårsaket

forårsaket

av

av

forårsaket

hjernenerve
blodkar i

blodkar

blodkar

blodkar

blodkar i

blodkar i

andre indre

intrabdominale

intratorakale

nerve, annen og

nerverotter,
nerver i truncus
nerve, annen og

perifere nerver

perifere nerver

perifere nerver

Seinvirkning av forgiftning forårsaket
av medikament eller biologisk materiale

Seinvirkning av forstrekning uten
opplysning om seneskade

Seinvirkning av forstuvning
opplysning om seneskade

Seinvirkning av forvridning
opplysning om seneskade

Seinvirkning av fremmedlegeme
inn gjennom naturlig åpning

Seinvirkning av intrakraniell skade,
uten opplysning om skallefraktur

Seinvirkning av komplikasjoner til
kirurgisk og medisinsk behandling

Seinvirkning av luksasjon
Seinvirkning av lårhalsbrudd
Seinvirkning av overflateskade
Seinvirkning dy ryggmargskade
Seinvirkning av seneskade
Seinvirkning av seneskade

forstrekning
Seinvirkning dy

forstuvning
Seinvirkning av seneskade

av forvridning
Seinvirkning dy skade
Seinvirkning av skade

bekkenet
Seinvirkning av

brysthulen
Seinvirkning av

bukhulen
Seinvirkning av

ekstremitetene
Seinvirkning av

halsen
Seinvirkning av

hodet
Seinvirkning

organer
Seinvirkning av

organer
Seinvirkning av

organer
Seinvirkning av

uspesifisert
Seinvirkning dy

spinalpleksus
Seinvirkning av

uspesifisert
Seinvirkning av

i hofte
Seinvirkning av skade
i overekstremitet

Seinvirkning av skade
i skulder

Seinvirkning av skade
i underekstremitet

Seinvirkning dy skader,
fi serte

Seinvirkning av stråling
Seinvirkning av støt
Seinvirkning av toksiske virkninger av

ikke-medisinske substanser
Seinvirkning av traumatisk amputasjon
Seinvirkning av tuberkulose i sentral-

nervesystemet
Seinvirkning av uspesifisert skade
Seinvirkning av vevsknusing
Seinvirkning av visse andre ytre

årsaker
908.6 	 Seinvirkning av visse komplikasjoner til

skader
906.1 	 Seinvirkning av åpent sår på ekstre-

mitetene, uten opplysning om seneskade
906.0 	 Seinvirkning av åpent sår på halsen
906.0 	 Seinvirkning av åpent sår i hodet
906.0 	 Seinvirkning av åpent sår på truncus
138 	 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt

139 	 Seinvirkninger av andre infeksiose og
parasittære sykdommer

139.8 	 Seinvirkninger av andre og uspesifi-
serte infeksiose og parasittære syk-
dommer

909 	 Seinvirkninger av andre og uspesifiserte
ytre årsaker

907 	 Seinvirkninger av
nervesystemet

905 	 Seinvirkninger av skader
906 	 Seinvirkninger av skader
905 	 Seinvirkninger av skader

skjelettsystemet
906 	 Seinvirkninger av skader

underhudsvev
Seinvirkninger
Seinvirkninger
Seinvirkninger

spesifiserte
Seinvirkninger

knokler og ledd
Seinvirkninger av tuberkulose

og kjønnsorganene
Seinvirkninger av tuberkulose i ånde-

drettsorganene eller uspesifisert
Seinvirkninger av viral encefalitt
Sekresjon av katekolamin ved phæokromo-

cytom
Sekundær infertilitet
Sekundærsyfilitisk residiv (behandlet)

(ubehandlet)
Sekvele etter hemorroider
Sekvele etter kronisk leversykdom
Sekvester i kjeven
Semikoma
Sene, manglende, medfødt
Sene, forkortet
Seneknuter
Senekontraktur (skjede)
Senemisdannelse, uspesifisert
Seneruptur, ikke skadevoldt
Senkningsreaksjon, forhøyet (SR)
Sensitiver Beziehungswahn
Sentralnervose komplikasjoner i for-

bindelse med bedøvelse under fødselen
Separasjonsangst, unormal
Sepsikemi forårsaket av Pasteurella

multocida [P. septica]
Sepsis etter infusjon, injeksjon,

transfusjon eller vaksinasjon
Sepsis fra trakeostomi stoma
Sepsis i bekkenet i barselseng
Sepsis i.n.a etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Sepsis, intrauterin, av foster
Septicaemia herpetica
Septi kemi
Septikemi etter infusjon, injeksjon,

transfusjon eller vaksinasjon
Septikemi forårsaket av anaerober
Septikemi forårsaket av andre Gram-

negative organismer
Septi kemi forårsaket av Erysipelothrix

rhusiopathiae [E. insidiosa]
Septikemi forårsaket av Listeria

monocytogenes
Septikemi i forbindelse med kirurgisk

inngrep
Septikemi, Gram-negativ, i.n.a.
Septikemi, i.n.a.
Septikemier, andre spesifiserte
Septisk emboli etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
Septum-hypertrofi, asymmetrisk
Septumdefekt
Sequelae otitidis
Serumhepatitt
Serumnivå, unormalt, av alkalisk

fosfatase

909.0

905.7

905.7

905.7

908.5

907.0

909.3

905.6
905.3
906.2
907.2
905.8
905.8

905.8

905.8

907.1
908.4

908.4

908.4

908.3

908.3

908.3

908.2

908.1

908.0

907.9

907.3

907.9

907.5

907.4

907.4

907.5

908

909.2
906.3
909.1

905.9
137.1

908.9
906.4
909.4

av

seneskade

skade

skade

skade

skade

skade

skade

skade

skade

skade

av
pä

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

på

pa

pa

på perifere nerver

andre og uspesi-

uten

uten

trengt
skade på

P4
pa
Pa

bindevevet
hudvev
muskel-

pa

139.1
137
137.4

137.3

137.2

137.0

139.0
255.6

628
091.7

455.9
572
526.4
780.0
756.8
727.8
727.1
727.8
756.9
727.6
790.1
297.8
668.2

309.2
027.2

999.3

519
670
639.0

771.8
054.5
038
999.3

038.3
038.4

027.1

027.0

998.5

038.4
038.9
038.8
639.6

745.8
745.9
385.0
070.3t
790.5

av trakom
av tuberkulose
dy tuberkulose
organer
av tuberkulose

i andre

i urin-



790.5 	 Serumnivå, unormalt, av amylase
790.5 	 Serumnivå, unormalt, av lipase
790.5 	 Serumnivå, unormalt, av sur fosfatase
999.5 	 Serumreaksjon, annen
999.4 	 Serumsjokk, anafylaktisk
999.5 	 Serumsyken
999.5 	 Serumutslett
763.0 	 Seteforløsning som påvirker foster

eller nyfødt
761.7 	 Seteleie for fodselen som påvirker

foster og nyfødt
652.2 	 Setestilling uten opplysning om vending
282.0 	 Sfærocytose, arvelig
282.0 	 Sfærocytose, medfødt
743.3 	 Sfærofaki, medfødt
004 	 Shigellose
004.2 	 Shigellose som skyldes Shigella

boydii
004.0 	 Shigellose som skyldes Shigella

dysenteri ae
004.1 	 Shigellose som skyldes Shigella

flexneri
004.2 	 Shigellose som skyldes Shigella

boydii
004.3 	 Shigellose som skyldes Shigella

sonnei
004.8 	 Shigellose, annet
004.9 	 Shigellose, i.n.a.
745.0 	 Shunt, aorta-pulmonal, uten persisterende

truncus
527.8 	 Sialektase
527.2	 Sialoadenitt
527.8 	 Sialose
710.2 	 Siccasyndromet
282.6 	 Sickle-cell anemi
282.6 	 Sickle-cell anemi Hb-S
282.6 	 Sickle-cell anemi Hb-S/Hb-C
282.6 	 Sickle-cell anemi Hb-S/Hb-D
282.6 	 Sickle-cell anemi Hb-S/Hb-E
282.5 	 Sickle-cell anlegg
282.5 	 Sickle-cell anlegg, Hb-AS genotype
282.5 	 Sickle-cell anlegg, hemoglobin S
282.6 	 Sickle-cell/Hb-C
282.6	 Sickle-cell/Hb-[j
282.6 	 Sickle-cell/Hb-E
282.4 	 Sickle-cell thalassemi
285.0 	 Sideroblastanemi
285.0 	 Sideroblastanemi, arvelig
285.0 	 Sideroblastanemi, 4-vitamin-

responderende
285.0 	 Sideroblastanemi, ervervet
285.0 	 Sideroblastanemi, kjønnsbundet hypo-

krom
285.0 	 Sideroblastanemi, medfødt
285.0 	 Sideroblastanemi, primær
285.0 	 Sideroblastanemi, refraktær
285.0	 Sideroblastanemi, sekundær (medika-

mentindusert) (til sykdom)
503 	 Siderose
360.2 	 Siderose i øyet
558 	 Sigmoiditt når spesifisert som aller

gisk, dietisk, ikke infeksios eller
toksisk samt uspesifisert i land hvor
tilstandene kan antas å være av ikke
infeksios opprinnelse

502 	 Silikofibrose (massiv) i lungen
502 	 Silikose
506.9 	 Siloarbeideres sykdom
300.16 Simuleriny med psykiske symptomer
300.19 Simulering, annen og uspesifisert,

med fysiske symptomer
301.51 Simulering, kronisk, med fysiske

symptomer
310 	 Sinnslidelser etter organisk hjerne-

skade, spesifikke, ikke-psykotiske
310.8 Sinnslidelser etter organisk hjerne-

skade, spesifikke, ikke-psykotiske,
annet

310.9

296.7x
296.3x
296.2x
471.1
461
473
461.2
473.2
461.1
473.1
473.0
461.0
461.3
473.3
473.9
461.9
744.4
759.8
992.0
459.8

639.5

785.5
994.3
759.3
759.3
759.3
759.3
759.3
291.5
103.0
099.0
099.0
099.0
102.0
091.0
099.0
057.8
639.5

994.8
958.4

639.5

995.4
995.4

994.0
669.1
785.5
995.0

995.0
785.5
998.0

785.5
998.0

785.5
785.5
669.1
998.0
785.5
998.0

999.8
958.4
518.5
994.6
133.0

Sinnslidelser etter organisk hjerne-
skade, spesifikke ikke-psykotiske,
i.n.a.

Sinnslidelse, atypisk, bipolar
Sinnslidelse, bipolar, nå depressiv
Sinnslidelse, bipolar, ni manisk
Sinusdegenerasjon, polypoid
Sinusitis acuta
Sinusitis chronica
Sinusitis ethmoidalis acuta
Sinusitis ethmoidalis chronica
Sinusitis frontalis acuta
Sinusitis frontalis chronica
Sinusitis maxillaris
Sinusitis maxillaris acuta
Sinusitis sphenoidalis acuta
Sinusitis sphenoidalis chronica
Sinusitt (kronisk), i.n.a.
Sinusitt, akutt, i.n.a.
Sinus, preaurikuliert
Sirenomeli
Siriasis
Sirkulasjon, kollateral (venos) av

enhver lokalisasjon
Sirkulasjonskollaps etter tilstander som

kan klassifiseres til 630-638
Sirkulasjonssvikt, perifer
Sitis
Situs inversus
Situs inversus abdominalis
Situs inversus med levokardi
Situs inversus thoracalis
Situs inversus, uspesifisert
Sjalusi, alkoholbetinget
Sjunker (primær), ved pinta [carate]
Sjanker, blot
Sjanker, Ducreys
Sjanker, enkel
Sjanker, frambosial
Sjanker, genital
Sjankroid
Sjette sykdommen
Sjokk etter abort, ektopisk og

molasvangerskap
Sjokk etter elektrisk stot
Sjokk (øyeblikkelig) (seint inntre-

dende) etter skade
Sjokk (postoperativt) (septisk) etter

tilstander som kan klassifiseres til
630-638

Sjokk forarsaket av anestesi
Sjokk forarsaket av anestesi der

passende anestetikum ble riktig admini-
strert

Sjokk på grunn av lynnedslag
Sjokk under eller etter fødselen
Sjokk uten opplysning om traume
Sjokk, allergisk i.n.a., eller som bi-

virkning til riktig administrasjon av
passende medisinsk preparat

Sjokk, anafylaktisk
Sjokk, endotoksisk
Sjokk, endodtoksisk, under eller etter

kirurgisk inngrep
Sjokk, hypovolemisk
Sjokk, hypovolemisk, under eller etter

kirurgisk inngrep
Sjokk, i.n.a.
Sjokk, kardiogent
Sjokk, obstetrisk
Sjokk, postoperativt
Sjokk, septisk
Sjokk, septisk, under eller etter

kirurgisk inngrep
Sjokk, septisk, ved transfusjon
Sjokk, traumatisk
Sjokklunge
Sjosyke
Skabb



959.2 	 Skade av aksillen, annen og
uspesifisert

959.3 	 Skade av albue, annen og uspesifisert
767.7 	 Skade av andre hjerne- og perifere

nerver hos foster og nyfødt
951 	 Skade av andre hjernenerver
951.8 	 Skade av andre hjernenerver

spesifiserte
868 	 Skade av andre intraabdominale organer
868 	 Skade av andre organer i bukhulen
862.3 	 Skade av andre spesifiserte intratorakale

organer, med åpent sår til kaviteten
862.2

	

	 Skade av andre spesifiserte intratorakale
organer, uten opplysning om åpent
sår til kaviteten

959.8 	 Skade av andre spesifiserte lokalisa-
sjoner, innbefattet multiple, annen og
uspesifisert

959.7 	 Skade av ankel, annen og uspesifisert
959.0 	 Skade av ansiktet og halsen, annen og

uspesifisert
902.0 	 Skade av aorta abdominalis
901.0 	 Skade av aorta thoracica
903.4 	 Skade av arcus palmaria
900.0 	 Skade av arteria carotis
900.0 	 Skade av arteria carotis (communis)

(externa) (interna)
902.5 	 Skade av arteria eller vena iliaca

interna
901.8 	 Skade av arteria eller vena

intercostalis
902.5 	 Skade av arteria eller vena ovarica
902.4 	 Skade av arteria eller vena renalis
901.8 	 Skade av arteria eller vena thoracica

interna
904.5 	 Skade av arteria eller vena tibialis

anterior
904.5 	 Skade av arteria eller vena tibialis

posterior
902.5 	 Skade av arteria eller vena uterina
904.1 	 Skade av arteria femoralis
904.0 	 Skade av arteria femoralis communis
904.0 	 Skade av arteria femoralis for avgang

av arteria profunda femoris
902.2 	 Skade av arteria gastrica
902.2 	 Skade av arteria hepatica
902.2 	 Skade av arteria lienalis
902.2 	 Skade av arteria mesenterica
902.2 	 Skade av arteria mesenterica inferior
902.2 	 Skade av arteria mesenterica superior
901.1 	 Skade av arteria subclavia
867 	 Skade av bekkenorganer
867.7 	 Skade av bekkenorganer, andre, med apent

sår til hulorgan
867.6 	 Skade av bekkenorganer, andre, uten

opplysning om åpent sår til hulorgan
867.9 	 Skade av bekkenorganer, uspesifiserte,

med åpent sår til hulorgan
867.8 	 Skade av bekkenorganer, uspesifiserte,

uten opplysning om åpent sår til
hulorgan

868 	 Skade av binyre
902.8 	 Skade av blodkar i abdomen og pelvis,

multiple
902 	 Skade av blodkar i bekkenet
902.8 	 Skade av blodkar i bekkenet, annet
902.9 	 Skade av blodkar i bekkenet, i.n.a.
902 	 Skade av blodkar i bukhulen
902.8 	 Skade av blodkar i bukhulen, annet
902.9 	 Skade av blodkar i bukhulen, i.n.a.
903.5 	 Skade av blodkar i fingre
900 	 Skade av blodkar i halsen
900.8 	 Skade av blodkar i halsen, annet
900.9 	 Skade av blodkar i halsen, i.n.a.
900.8 	 Skade av blodkar i halsen, multiple
900 	 Skade av blodkar i hodet
900.8 	 Skade av blodkar i hodet, annet
900.9 	 Skade av blodkar i hodet, i.n.a.
900.8 	 Skade av blodkar i hodet, multiple

903 	 Skade av blodkar i overekstremitet
903.8 	 Skade av blodkar i overekstremitet,

andre
903.9 	 Skade av blodkar i overekstremitet,

i.n.a.
903.8 	 Skade av blodkar i overekstremitet,

multiple
901 	 Skade av blodkar i toraks
901.8 	 Skade av blodkar i toraks, annet
901.9 	 Skade av blodkar i toraks, i.n.a.
901.8 	 Skade av blodkar i toraks, multiple
904 	 Skade av blodkar i underekstremitet
904.7 	 Skade av blodkar i underekstremitet,

andre
904.7 	 Skade av blodkar i underekstremitet,

multiple
904.8 	 Skade av blodkar i underekstremitet,

uspesifiserte
904 	 Skade av blodkar i uspesifiserte

lokalisasjoner
904.9 	 Skade av blodkar, lokalisasjon

uspesifisert
867.1 	 Skade av blære, med åpent sår til

lumen
867.0 	 Skade av blære, uten opplysning um

åpent sår til lumen
862.3 	 Skade av bronchus med åpent sår til

kaviteten
862.2 	 Skade av bronchus uten opplysning om

åpent sari til kaviteten
959.1 	 Skade av bryst, annen og uspesifisert
959.1 	 Skade av brystveggen, annen og

uspesifisert
868 	 Skade av bukhinnen
868 	 Skade av bukhulens organer, andre
959.1 	 Skade av bukveggen, annen og

uspesifisert
952.4 	 Skade av cauda equina uten brudd
952.0 	 Skade av cervikaldelen av ryggmargen

uten brudd
953.0 	 Skade dV cervikalrot
950.1 	 Skade av chiasma opticum
863.5 	 Skade av colon med åpent sår til

lumen
863.4 	 Skade av colon uten opplysning om

åpent sår til lumen
950.2 	 Skade av de retrochiasmatiske synsbaner
862.1 	 Skade av diafragma, med åpent sar til

kaviteten
862.0 	 Skade av diafragma uten opplysning om

åpent sår til kaviteten
904.6 	 Skade av dype blodkar i foten
959.5 	 Skade av finger (negl), annen og

uspesifisert
959.5 	 Skade av fingre, annen og uspesifisert
959.1 	 Skade av flanke, annen og uspesifisert
959.7 	 Skade av fot, annen og uspesifisert
868 	 Skade av galleblæren
868 	 Skade av gallegang
954.1 	 Skade av ganglion cervicothoracicum

(stellatum)
954.1 	 Skade av ganglion coeliacum
954.1 	 Skade av ganglion mesentericum

inferius
863.9 	 Skade av gastrointestinaltractus, med

åpent sår til lumen, i.n.a.
863.8 	 Skade av gastrointestinaltractus, uten

opplysning om åpent sår til lumen,
i.n.a.

950.0 	 Skade av hjernenerve, andre
951.6 	 Skade av hjernenerve, ellevte
951.2 	 Skade av hjernenerve, femte
951.1 	 Skade av hjernenerve, fjerde
951.3 	 Skade av hjernenerve, sjette
951.4 	 Skade av hjernenerve, sjuende
951.7 	 Skade av hjernenerve, tolvte
951.0 	 Skade av hjernenerve, tredje
951.9 	 Skade dV hjernenerve, uspesifisert
951.5 	 Skade av hjernenerve, åttende



861 	 Skade av hjertet
861.1 	 Skade av hjertet med åpent sar til

toraks
861.0 	 Skade av hjertet uten opplysning om

åpent sår til toraks
959.6 	 Skade av hofte, annen og uspesifisert
959.4 	 Skade av hånd unntatt fingre, annen og

uspesifisert
959.3 	 Skade av handledd, annen og uspesifisert
959.1 	 Skade av interskapularregionen, annen

og uspesifisert
959.0 	 Skade av kinn, annen og uspesifisert
959.1 	 Skade av kjønnsorganer, ytre, annen og

uspesifisert
959.7 	 Skade av kne, annen og uspesifisert
959.7 	 Skade av legg, annen og uspesifisert
959.0 	 Skade av leppe, annen og uspesif'isert
864 	 Skade av leveren
902.1 	 Skade av levervener
952.2 	 Skade av lumbaldelen av ryggmargen uten

brudd
953.2	 Skade av lumbalrot
861 	 Skade av lunge
861.3 	 Skade av lungen, med åpent sår til

toraks
861.2 	 Skade av lungen, uten opplysning om

åpent sar til toraks
994.0 	 Skade av lynnedslag
959.1 	 Skade av lyske, annen og uspesifisert
959.6	 Skade av lär, annen og uspesifisert
863 	 Skade av magetarmkanalen
863.9 	 Skade av magetarmkanalen, andre og

uspesifiserte lokalisasjoner, med åpeni
sar til lumen

863.8 	 Skade av magetarmkanalen, andre og
uspesifiserte lokalisasjoner, uten
opplysning om åpent sår til lumen

865 	 Skade av milten
868 	 Skade av multiple intraabdominale

organer
862.9 	 Skade dV multiple og uspesifiserte

intratorakale organer, med åpent sår
til kaviteten

862.8 	 Skade av multiple og uspesifiserte
intratorakale organer, uten opplysning
om åpent sar til kaviteten

959.0 	 Skade av munnen, annen og uspesifisert
954 	 Skade av nerver på truncus, andre,

unntatt skulder og bekken
954.8 	 Skade av nerver pa truncus, andre,

unntatt skulder og bekken, annet
954.9 	 Skade av nerver på truncus, andre,

unntatt skulder og bekken, i.n.a.
953 	 Skade av nerverotter og spinale pleksus
953.9	 Skade av nerverotter og spinale pleksus,

i.n.a.
953.8 	 Skade av nerverotter og spinale pleksus,

multiple lokalisasjoner
957.1	 Skade av nerve, annen spesifisert
957.9 	 Skade av nerve, lokalisasjon, i.n.a.
956.5 	 Skade av nerve, perifer, i bekkenet og

underekstremitet, annen uspesifisert
955.7 	 Skade av nerve, perifer, i skulder og

overekstremitet, annen spesifisert
957 	 Skade av nerver, andre og uspesifiserte
957.8 	 Skade av nerver, multiple, i.n.a.
957.8 	 Skade av nerver, multiple, med

forskjellige lokalisasjoner
957.0 	 Skade av nerver, overflatiske, på

halsen
957.0 	 Skade av nerver, overflatiske, på hodet
956 	 Skade av nerver, perifere, i bekken
956.9 	 Skade av nerver, perifere, i bekkenet

og underekstremiteten, i.n.a.
956.8 	 Skade av nerver, perifere, multiple,

i bekkenet og underekstremitet

955.8 	 Skade av nerver, perifere, multiple, i
skulder og overekstremitet

955 	 Skade av nerver, perifere, i overekstre-
mitet

955 	 Skade av nerver, perifere, i skulder
955.9 	 Skade av nerver, perifere, i skulder og

overekstremitet, i.n.a.
956 	 Skade av nerver, perifere, i under-

ekstremitet
955.5 	 Skade av nervi cutanei på overekstre-

miteten
956.4 	 Skade av nervi cutanei på underekstre-

miteten
Skade av nervi digitales på hånd
Skade av nervi splanchnici
Skade av nervus abducens
Skade av nervus accessorius
Skade av nervus axillaris
Skade av nervus facialis
Skade dV nervus facialis hos foster og

nyfødt
Skade av nervus femoralis
Skade av nervus glossopharyngeus

[niende hjernenerve]
Skade av nervus hypoglossus
Skade av nervus ischiadicus
Skade av nervus medianus
Skade av nervus musculocutaneus
Skade av nervus oculomotorius
Skade av nervus olfactorius

[første hjernenerve]
950.0 	 Skade av nervus opticus
950 	 Skade av nervus opticus og synsbaner
950.9 	 Skade av nervus opticus og synsbaner,

i.n.a.
956.3 	 Skade av nervus peroneus (fibularis)
955.3 	 Skade av nervus radialis
951.5 	 Skade av nervus statoacusticus
956.2 	 Skade av nervus tibialis
951.2	 Skade av nervus trigeminus
951.1 	 Skade av nervus trochlearis
955.2	 Skade av nervus ulnaris
951.8 	 Skade av nervus vagus [tiende

hjernenerve]
959.0 	 Skade av nesen, annen og uspesifisert
866 	 Skade av nyre
862.3 	 Skade av oesophagus med åpnet sår til

kaviteten
Skade av oesophagus uten åpent sår til

kaviteten
Skade av organer i brystkassen,

andre og uspesifiserte
Skade av ovarium, med åpent sår til

hulorgan
Skade av ovarium, uten opplysning om

åpent sar til hulorgan
Skade av pankreas, med åpent sår til

lumen
Skade av pankreas, uten opplysning om

åpent sar til lumen
Skade av pars cervicalis trunci

sympati ci
Skade av perineum, annen og

uspesifisert
Skade av pleura med åpent sår til

kaviteten
Skade av pleura uten åpent sår til

kaviteten
Skade av plexus brachialis
Skade av plexus brachialis hos foster og

nyfødt
Skade av plexus lumbosacralis
Skade av prostata, med åpent sår til

hulorgan
Skade av prostata, uten opplysning om

åpent sar til hulogan
Skade av rectum, med apent sår til

1 umen

955.6
954.1
951.3
951.6
955.0
951.4
767.5

956.1
951.8

951.7
956.0
955.1
955.4
951.0
951.8

862.2

862

867.7

867.6

863.9

863.8

954.0

959.1

862.3

862.2

953.4
767.6

953.5
867.7

867.6

863.5



863.4 	 Skade av rectum, uten opplysning om
åpent sår til lumen

959.1 	 Skade av ryggen, annen og uspesifisert
952 	 Skade av ryggmargen uten brudd
952.9 	 Skade av ryggmargen uten brudd, i.n.a.
952.8 	 Skade av ryggmargen, multiple lokalisa-

sjoner, uten brudd
767.4 	 Skade av ryggraden og ryggmargen hos

foster og nyfødt
952.3 	 Skade av sakraldelen av ryggmargen uten

brudd
953.3 	 Skade av sakralrot
959.2 	 Skade av scapula-regionen, annen og

spesifisert
959.1	 Skade av sete, annen og uspesifisert
959.2 	 Skade av skulder og overarm, annen og

uspesifisert
959.0 	 Skade av strupen, annen og uspesifisert
950.3 	 Skade av synscortex
863.9 	 Skade av tarm, med åpent sår til lumen,

i.n.a.
863.8 	 Skade av tarm, uten opplysning Om åpent

sår til lumen, i.n.a.
862.3 	 Skade av thymuskjertelen med åpent sår

til kaviteten
862.2 	 Skade av thymuskjertelen uten opplysning

om åpent sår til kaviteten
959.5 	 Skade av tommel (negl), annen og

uspesifisert
952.1 	 Skade av torakaldelen av ryggmargen

uten brudd
953.1 	 Skade av torakalrot
901.1 	 Skade av truncus brachiocephalicus

(arteria anonyma)
902.2 	 Skade av truncus coeliacus
954.1 	 Skade av truncus vmpaticus,

øvrige deler
959.1 	 Skade av truncus, annen og uspesifisert
867.7 	 Skade av tube med åpent sar til

hulorgan
867.6 	 Skade av tube uten opplysning om åpent

sår til hulorgan
863.3 	 Skade av tynntarmen med åpent sår til

lumen
863.2 	 Skade av tynntarmen uten opplysning om

åpent sår til lumen
959.3 	 Skade av underarm, annen og uspesifisert
867.3 	 Skade av ureter med åpent sår til

lumen
867.2 	 Skade av ureter uten opplysning om

åpent sar til lumen
867.1 	 Skade av urethra med åpent sär til

lumen
867.0 	 Skade av urethra uten opplysning om

åpent sår til lumen
959.9 	 Skade av uspesifisert lokalisasjon,

annen og uspesifisert
869 	 Skade av uspesifiserte eller ubestemte

indre organer
867.5 	 Skade av uterus med åpent sår til

hulorgan
867.4 	 Skade av uterus uten opplysning om

åpent sår til hulorgan
867.7 	 Skade av vas deferens med åpent sår

til hulorgan
867.6 	 Skade av vas deferens uten opplysning

om åpent sår til hulorgan
903.0 	 Skade av vasa axillaria
903.1 	 Skade av vasa brachialia
902.5 	 Skade av vasa iliaca
904.4 	 Skade av vasa poplitea
901.4 	 Skade av vasa pulmonalis
903.2 	 Skade av vasa radialia
902.4 	 Skade av vasa renalis
904.5 	 Skade av vasa tibialia
903.3 	 Skade av vasa ulnaria
901.8 	 Skade av vena azygos
901.3 	 Skade av vena brachiocephalica

(anonyma)

902.1 	 Skade av vena -tava inferior
901.2 	 Skade av vena cava superior
904.2 	 Skade av vena femoris og vena femoralis
900.8 	 Skade av vena jugularis eksterna
900.1 	 Skade av vena jugularis interna
902.3 	 Skade av vena lienalis
902.3	 Skade av vena mesenterica inferior
902.3 	 Skade av vena mesenterica superior
902.3 	 Skade av vena portae
904.3 	 Skade av vena saphena
904.3 	 Skade av vena saphena magna
904.3 	 Skade av vena saphena parva
901.3 	 Skade av vena subclavia
863.1 	 Skade av ventrikkelen med åpent sår til

lumen
863.0 	 Skade av ventrikkelen uten opplysning

om åpent sår til lumen
867.7 	 Skade av vesicula seminalis, med åpent

sår til hulorgan
867.6 	 Skade av vesicula seminalis, uten opp-

lysning om åpent sår til hulorgan
959.0 	 Skade av øre, annen og uspesifisert
959.0 	 Skade av øyebryn, annen og uspesifisert
993.3	 Skade forårsaket av dekompresjon
993.3 	 Skade forårsaket av komprimert luft
639.2 	 Skade på bekkenets organer og vev etter

abort, ektopisk og molasvangerskap
904.9 	 Skade på blodkar, i.n.a.
663.6 	 Skade på navlesnorens kar
665 	 Skade, andre obstetriske på grunn av

instrumenter
959 	 Skade, annen og uspesifisert
854 	 Skade, intrakraniell, annen og

uspesifisert
959 	 Skade, i.n.a.
665.6 	 Skade, obstetrisk på halebeinet
665.5	 Skade, obstetrisk, på bekkenorganer

annen
665.6 	 Skade, obstetrisk, på bekkenets ledd og

bånd
665.5 	 Skade, obstetrisk, på blære
665.5	 Skade, obstetrisk, pa urinror
847.0 	 Skade, "Whiplash"
767.1 	 Skader av hodebunnen hos foster og

nyfødt
665 	 Skader, andre obstetriske
665.8 	 Skader, obstetriske, annet
665.9 	 Skader, obstetriske, i.n.a.
994.8 	 Skadevirkninger av strøm
803 	 Skallebrudd, andre og uspesifiserte
756.0 	 Skalledefekt, lokalisert, medfødt
704.0 	 Skallethet
520.5 	 Skalltenner
767.8 	 Skalpellsär hos foster og nyfødt
034 	 Skarlagensfeber
034.1 	 Skarlagensfeber
V 58.3 Skifting av bandasjer
077.1t Skipsverftoye (370.4*)
722.9 	 Skiveabscess
722.9 	 Skiveforkalkning
722.9 	 Skivesykdommer, andre og uspesifiserte
752.4 	 Skjede, manglende (komplett/inkomplett),

medfødt
362.1 	 Skjededannelse langs kar retinal
302.77 Skjedekrampe, funksjonell
767.3 	 Skjelettskader, andre, hos foster og

nyfødt
737 	 Skjevheter i ryggen (ervervet)
737.8 	 Skjevheter i ryggen, ervervet, annet
737.9 	 Skjevheter i ryggen, ervervét, i.n.a.
243 	 Skjoldbruskkjertelinsuffisiens, medfødt
267 	 Skjørbuk
379.0 	 Skleritt
701.0 	 Skleroderma, lokalisert
710.1 	 Sklerodermi, diffus
710.1 	 Sklerodermi, medikamentindusert
363.4 	 Sklerose av chorioidea
341.1 	 Sklerose, Balos konsentriske
341.1 	 Sklerose, diffus cerebral



429.2 	 Sklerose, kardiovaskulær med opplysning
om arteriosklerose

414.0 	 Sklerose, koronar
340 	 Sklerose, multippel
587 	 Sklerose, renal
710.1 	 Sklerose, systemisk
759.5 	 Sklerose, tuberos
379.0	 Sklerotendinitt
754.2 	 Skoliose
737.3 	 Skoliose (ervervet)
368.4 	 Skotom, Bjerrums
368.4 	 Skotom, buet
368.4 	 Skotom, ringformet
368.4 	 Skotom, sentralt
786.9 	 Skrike-seg-bort
300.80 Skrivekrampe
333.8 	 Skrivekrampe (organisk betinget)
017.2 	 Skrofulose
587 	 Skrumpnyre
660.4 	 Skulderdystoci
793.1 	 Skygge på lungen
991.4 	 Skyttergravsfot
427.6 	 Slag, aurikulært premature
427.6	 Slag, ektopiske
427.6 	 Slag, nodalt premature
427.6 	 Slag, premature
427.6 	 Slag, supraventrikulært premature
427.6 	 Slag, ventrikulært premature
989.5 	 Slangebitt
780.7 	 Slapphet
710.0 	 SLE
792.1 	 Slim pa avføringen
694.6 	 Slimhinnepemfigoid
473 	 Slimhinnesvulst i bihule, (kronisk)
656.5 	 Small-for-date
786.5 	 Smerte i fremre brystvegg
996.7 	 Smerte som folge av (tilstedeværelse

av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

780.9 	 Smerte, generalisert
786.5 	 Smerte, prekordial
625 	 Smerter fra de kvinnelige kjønnsorganer
789.0 	 Smerter i abdomen
789.0 	 Smerter i epigastriet
784.1 	 Smerter i svelget
625.8 	 Smerter og andre symptomer fra de

kvinnlige kjønnsorganer, annet
625.9 	 Smerter og andre symptomer fra de

kvinnlige kjønnsorganer, i.n.a.
302.76 Smerter, funksjonelle, under samleie
024 	 Snive
370.2 	 Sublindhet
026.0 	 Sodoku
992.0 	 Solstikk
300.81 Somatiseringsnevrose
780.0 	 Somnolens
780.0 	 Sopor
348.8 	 Sopp i hjernen (aktiv sykdom)* (013.8t)
495.5	 Soppdyrkerlunger
309.0 	 Sorgreaksjon, forsterket
086
086.2
086.3
086.4
754.8
749.0
749.0
749.0
749.0
749.0
749.0
749.0
749.1
749.0
123.5
435
750.5
576.5
781.7

378.8 	 Spasme, konjungert
530.5	 Spasmer i oesophagus
345.6	 Spasmer, infantile
781.0 	 Spasmer, i.n.a.
530.5	 Spasmer, eisofageale, diffuse
030 	 Spedalskhet
373.4* Spedalskhet (030t) som omfatter øyelokk
030.8 	 Spedalskhet, annet
030.3 	 Spedalskhet, grensetype [B]
030.9 	 Spedalskhet, i.n.a.
030.0 	 Spedalskhet, lepros type [type Li
030.1	 Spedalskhet, tuberkuloid type [11
030.2 	 Spedalskhet, ubestemt type [1]
789.0 	 Spedbarnskolikk
307.8 	 Spenningshodepine
608.1	 Spermatocele
792.2 	 Spermatozoer, unormale
448.1 	 Spider-naevus
741	 Spina bifida
741.0 	 Spina bifida aperta, alle lokalisa-

sjoner, med hydrocephalus
741.9 	 Spina bifida aperta, uten opplysning om

hydrocephalus
741.0 	 Spina bifida cystica, alle lokalisa-

sjoner, med Arnold-Chiari misdannelse
og hydrocephalus

741.0 	 Spina bifida cystica, alle lokali-
sasjoner, med stenose i Sylvius akve-
dukt

741.0 	 Spina bifida cystica, cervikal, med
uspesifisert hydrocephalus

741.9 	 Spina bifida cystica, cervikal, uten
opplysning om hydrocephalus

741.0 	 Spina bifida cystica, lumbal, med
uspesifisert hydrocephalus

741.9 	 Spina bifida cystica, lumbal, uten opp-
lysning om hydrocephalus

741.0 	 Spina bifida cystica, sakral, med
uspesifisert hydrocephalus

741.9 	 Spina bifida cystica, sakral, uten opp-
lysning om hydrocephalus

741.0 	 Spina bifida cystica, torakal, med
uspesifisert hydrocephalus

741.9 	 Spina bifida cystica, torakal, uten opp-
lysning om hydrocephalus

655.0 	 Spina bifida hos fosteret, kjent eller
mistenkt

741.0 	 Spina bifida med hydrocephalus
756.1 	 Spina bifida occulta
741.9 	 Spina bifida, andre former, uten opp-

lysning om hydrocephalus
741.0 	 Spina bifida, med hydrocephalus, annet
741.0 	 Spina bifida, med hydrocephalus, uspesi-

fisert
741.0 	 Spina bifida, uspesifisert, med seint

debuterende hydrocephalus
741.9 	 Spina bifida, uspesifisert, uten opp-

lysning om hydrocephalus
724.0 	 Spinalstenose, unntatt cervikal
371.1 	 Spindel, Krukenbergs
026.0 	 Spirillumfeber
104.8 	 Spirocheteinfeksjoner, andre, annet
104.9 	 Spirocheteinfeksjoner, andre, i.n.a.
307.50 Spiseforstyrrelser, andre og

uspesifiserte
307.50 Spiseproblemer hos barn av ikke-organisk

opprinnelse
783.3 	 Spisevansker
783.6 	 Spising, overdreven
789.2 	 Splenomegali
759.0 	 Splenomegali, medfødt
090.0 	 Splenomegali, medfødt, syfilitisk,

tidlig
288.0 	 Splenomegali, neutropenisk
289.5 	 Splenomegali, kongestiv, kronisk
127.0 	 Spolorminfeksjon
720 	 Spondylarthritis ankylopoietica
720.0 	 Spondylarthritis ankylopoietica

Sovesyke
Sovesyke, amerikansk
Sovesyke, gambisk
Sovesyke, zimbabwesisk
Spadehånd (medfødt)
Spalte i plot gane, dobbeltsidig
Spalte i blot gane, ensidig
Spalte i blot gane, midtstilt
Spalte i blot gane, uspesifisert
Spalte i hard gane, dobbeltsidig
Spalte i hard gane, ensidig
Spalte i hard gane, midtstilt
Spalte i leppe, medfødt
Spalte i uvula
Sparganose
Spasme i cerebrale arterier
Spasme i pylorus, medfødt
Spasme i sphincter Oddi
Spasme, karpopedal



711.2*

720.8
720.9
720
714.9

720.8
720.9
720.8*
015.0t
738.4
738.4
756.1
721.7
721
721.8
721.1t

721.0
721.9
721.3

721.4t

721.2
634
733.1
117.1
117.1
117.1
117.1
117.1
727.0
579.0
579.1
579.1
786.4
527.7
527.5
008.4
005.0
320.3
038.1
005.0

379.1
208.0
307.0
503
387.0
387.1
371.7
377.0
493.9
345.3

345.7

345.2
345.3
‘if 44
315.0
579.0
579.4
579.1
594.8
594.0
574.5

574.2

574.5

574.0

574.1

Spondylartritt ved Behcets syndrom
(136.1t)

Spondylartritt, annen
Spondylartritt, i.n.a.
Spondylartritter, andre
Spondylartropatier, inflammatoriske,

i.n.a.
Spondylitt, annen
Spondylitt, i.n.a.
Spondylitt, tuberkulos (015.0t)
Spondylitt, tuberkulos (720.8*)
Spondylolistese, degenerativ
Spondylolistese, ervervet
Spondylolistese, medfødt
Spondylopati, traumatisk
Spondylose og lignende sykdommer
Spondylose og lignende sykdommer, annet
Spondylose, cervikal, med myelopati

(336.3*)
Spondylose, cervikal, uten myelopati
Spondylose, i.n.a.
Spondylose, lumbosakral, uten

radikulopati
Spondylose, torakal eller lumbal, med

myelo- eller radikulopati (336.3*)
Spondylose, torakal, uten myelopati
Spontanabort (komplett) (inkomplett)
Spontanfraktur
Sporotrikose
Sporotri kose, generalisert
Sporotri kose, kutan
Sporotri kose, lymfokutan
Sporotrikose, pul monal
Springfinger
Sprue, ikke-tropisk
Sprue, i.n.a.
Sprue, tropisk
Sputum excessivum
Spyttsekresjonsforstyrrel ser
SRyttstein
Stafylokokkenterokolitt
Stafylokokkmatforgiftning
Stafylokokkmeningitt
Stafylokokkseptikemi
Stafylokokktoksemi forarsaket av

matvarer
Stafylom, ekvatorielt
Stamcelleleukemi
Stamming
Stannose
Stapesankylose, partiell
Stapesankylose, total
Staphyloma corneae
Stasepapille
Status asthmaticus
Status epilepticus av anfall med kramper

(grand mal-status)
Status epilepticus av enkle og komplekse

partielle anfall
Status epilepticus uten kramper
Status epilepticus, i.n.a.
Status med kunstig apning
Stavevansker, spesielle
Steatoré, idiopatisk
Steatoré, pankreas
Steatoré, tropisk
Stein i annen del av de nedre urinveier
Stein i blæredivertikkel
Stein i ductus choledochus uten opp-

lysning om kolecystitt
Stein i ductus cysticus uten opplysning

om kolecystitt
Stein i ductus hepaticus uten opplysning

om kolecystitt
Stein i galleblæren med akutt

kolecystitt
Stein i galleblæren med annen

kolecystitt

Lts,

574.2 	 Stein i galleblæren uten opplysning on
kolecystitt

574.3 	 Stein i gallegang med akutt
kolecystitt

574.4 	 Stein i gallegang med annen
kolecystitt

574.5 	 Stein i gallegang uten opplysning om
kolecystitt

594 	 Stein i nedre del av urinveiene
594.9 	 Stein i nedre del av urinveiene, i.n.a.
592 	 Stein i nyre
592.0 	 Stein i nyrebekken
592.0 	 Stein i nyreparenkym
577.8 	 Stein i pankreas
527.5 	 Stein i spyttkjertel
527.5 	 Stein i spyttkjertelgang
592 	 Stein i urinleder
594.2 	 Stein i urinroret
592.9 	 Stein i urinveiene, i.n.a.
478.3 	 Stemmebandsparese
478.4 	 Stemmebåndspolypp
784.4	 Stemmeforandring
413 	 Stenokardi
751.2 	 Stenose av analkanal, medfødt
569.2 	 Stenose av anus
751.2 	 Stenose av anus med fistel, medfødt
751.2 	 Stenose av anus, medfødt
746.3 	 Stenose av aortaklaffen, medfødt
747.6 	 Stenose av arteria renalis, medfødt
753.6 	 Stenose av blærehals, medfødt
575.2 	 Stenose av ductus cysticus eller galle-

blære uten opplysning om stein
751.1	 Stenose av duodenum, medfødt
751.2 	 Stenose av endetarm med fistel, medfødt
751.2 	 Stenose av endetarm, medfødt
433.3 	 Stenose av flere og bilaterale

precerebrale arterier
753.6	 Stenose av fremre urethra, medfødt
751.1 	 Stenose av ileum, medfødt
751.1 	 Stenose av jejenum, medfødt
375.5 	 Stenose av kanalikel
622.4 	 Stenose av livmorhals
753.6 	 Stenose av meatus uretrae, medfødt
375.5 	 Stenose av nasolakrimal ductus
748.0 	 Stenose av nesebor (fremre)(bakre),

medfødt
750.3 	 Stenose av oesophagus, medfødt
433 	 Stenose av precerebrale arterier
433.8 	 Stenose av precerebrale arterier,

annet
433.9 	 Stenose av precerebrale arterier,

i.n.a.
746.0 	 Stenose av pulmonalklaffen, medfødt
569.2 	 Stenose av rectum
527.8 	 Stenose av spyttkjertelgang
746.1 	 Stenose av trikuspidalklaffen, medfødt
381.6 	 Stenose av tuba auditiva
560.9 	 Stenose av tykktarm
751.2 	 Stenose av tykktarm/blindtarm, medfødt
751.2 	 Stenose av tykktarm, medfødt
560.9 	 Stenose av tynntarm
751.1 	 Stenose av tynntarm, medfødt,

uspesifisert
751.1 	 Stenose av tynntarmen, medfødt
743.6 	 Stenose av tårekanal, medfødt
375.5 	 Stenose av tårepunkt
375.5 	 Stenose av tåresekk
375.5 	 Stenose av tåreveiene
753.2	 Stenose av ureter, medfødt
753.6 	 Stenose av urethra, medfødt
654.7 	 Stenose av vagina (ervervet) (medfødt)

i svangerskapet
747.4 	 Stenose av vena cava inferior, medfødt
747.4 	 Stenose av vena cava superior, medfødt
380.5 	 Stenose av øregangen, ervervet
433 	 Stenose i arteria basilaris, carotis og

vertebralis
519.1 	 Stenose i bronkier



576.2

478.7
750.2
478.9
996.7

433.0
433.1
433.2
748.3
723.0
745.8
748.3
745.9
747.3

747.2

623.2
537.2
307.3
V 25.2
754.1

365.0
373.1
378.6
378.7
378.1
378.9
378.3
378.0
378.4
378.6
378.5
560.2
560.2
994.7
752.0
041.2
034
034.0
320.2
038.0
625.6
308

308.3

308.9

308.4
289.0
308.32

308.33

308.31

701.3
701.3
623.3

786.1
748.3
308
575.2

622.4
750.3
417.8
527.8
557.1
381.6
743.6
753.2

753.2
623.2
744.0
569.2
608.8
576.2

608.8
560.9
560.9
598
598.2

598.0*

598.0*

598.8
598.9
598.0
598.1
598.2
598.1

598.1
654.7
608.8
753.2

593.3
127.2
698.2
245.2
241.9
240.0
246.1

241.1
241.0
242.0

240.9
246.1
240.9
241.0

242.1
241.1
242.2
240.9
240.9
241
242.3
241.9
241.9
246.1
240.9
240
240.0

240.0

242.0
242.1

240.9
464.0
476.0
655.6
990
039
039.2

039.8

039.3
039.0
039.9

Stenose i gallegang uten opplysning om
stein

Stenose i larynx
Stenose i spyttkjertelutgang, medfødt
Stenose i trakea
Stenose som folge av (tilstedeværelse

av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

Stenose, arteria basilaris
Stenose, arteria carotis
Stenose, arteria vertebralis
Stenose, bronkial, medfødt
Stenose, spinal, i cervikalregionen
Stenose, subaorta-, medfødt
Stenose, subglottisk, medfødt
Stenose, subpulmonal, medfødt
Stenose, supravalvulær pulmonal,

medfødt
Stenose, supravalvulær, av aorta,

medfødt
Stenose, vaginal
Stenosis duodeni
Stereotypier, i.n.a.
Sterilisering
Sternocleidomastoid torticollis,

medfødt
Steroid responder
Sti
Strabisme som skyldes adherenser
Strabisme, annen
Strabisme, divergent konkomiterende
Strabisme, i.n.a.
Strabisme, konkomiterende, i.n.a.
Strabisme, konvergent konkomiterende
Strabisme, latent
Strabisme, mekanisk
Strabisme, paralytisk
Strangulasjon av tykktarm
Strangulasjon av tynntarm
Strangulatio
Strekovarier
Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
Streptokokkangina
Streptokokkangina
Streptokokkmeningitt
Streptokokkseptikemi
Stressinkontinens hos kvinnen
Stressituasjoner ved voldsomme ytre

påkjenninger, akutte
Stressituasjoner ved voldsomme ytre

kjenninger, akutte, annet
Stressituasjoner ved voldsomme ytre

kjenninger, akutte, i.n.a.
Stressituasjoner, blandet
Stresspolycytemi
Stressreaksjon, forlenget

post-traumatisk
Stressreaksjon, kronisk, post-

traumatisk
Stressreaksjon, subakutt,

post-traumatisk
Striae atrophicae
Striae distensae
Strictura hymenis, ervervet eller

medfødt
Stridor
Stridor, laryngeal, medfødt, i.n.a.
Stridsreaksjoner, psykiatriske
Striktur av ductus cysticus eller galle-

blære uten opplysning om stein
Striktur av livmorhals
Striktur av oesophagus, medfødt
Striktur av pulmonalarterie
Striktur av spyttkjertelgang
Striktur av tarm, ischemisk
Striktur av tuba auditiva
Striktur av tårekanal, medfødt
Striktur av ureterovesikalt ostium,

medfødt

Striktur av ureter, medfødt
Striktur av vagina
Striktur av øregang, medfødt
Striktur i anus (sfinkter)
Striktur i funiculus
Striktur i gallegang uten opplysning om

stein
Striktur i tunica vaginalis
Striktur i tykktarm
Striktur i tynntarm
Striktur i urinroret
Striktur i urinrøret etter kateteri-

sering
Striktur i urinrøret i tilknyting til

schistosomiasis (120t)
Striktur i urinroret ved gonoré

(098.2t)
Striktur i
Striktur i
Striktur i
Striktur i
Striktur i
Striktur i

skade
Striktur i urinrøret, traumatisk
Striktur i vagina i svangerskapet
Striktur i vas deferens
Striktur på overgangen nyrebekken-

ureter, medfødt
Striktur pa urinleder
Strongyloidiasis
Strophulus
Struma lymphomatosa
Struma nodosa (simplex)
Struma simplex
Struma som skyldes en enzymdefekt i

syntesen av thyreoideahormon
Struma, atoksisk multinodulært
Struma, atoksisk uninodulært
Struma, diffus toksisk med eller uten

exophthalmus
Struma, diffust kolloid
Struma, dyshormonogent
Struma, endemisk
Struma, enkelknutet, ikke-toksisk (auto-

nomt)
Struma, enkelknutet, toksisk (autonomt)
Struma, flerknutet, ikke-toksisk
Struma, flerknutet, toksisk
Struma, hyperplastisk
Struma, i.n.a.
Struma, knute-, ikke-toksisk
Struma, knute-, toksisk, uspesifisert
Struma, knutet, adenomatos
Struma, knutet, (ikke-toksisk), i.n.a.
Struma, medfødt
Struma, parenkymatost
Struma, simpelt og uspesifisert
Struma, spesifisert som simpelt (ikke-
toksisk)
Struma, tilstander i 240.9 når spesi-

fisert som simple
Struma, toksisk, i.n.a.
Struma, uninodulært, toksisk eller med

hypertyreoidisme
Struma, uspesifisert
Strupekatarr, akutt
Strupekatarr, kronisk
Stråleskade på foster, mistenkt
Sträleskader
Strålesoppinfeksjoner
Stralesoppinfeksjoner

abdominale
Stralesoppinfeksjoner, andre spesifisert2

lokalisasjoner
Strålesoppinfeksjoner, cervikofaciale
Stralesoppinfeksjoner, kutane
Strålesoppinfeksjoner, lokalisasjon

i.n.a.

P

pa-

urinroret, annet
urinroret, i.n.a.
urinroret, infeksiøs
urinroret, postobstetrisk
urinroret, postoperativ
urinrøret, seineffekt av



039.1 	 Strålesoppinfeksjoner, pulmonale
508.0 	 Strålingspneumoni
308.2 	 Stupor
295.2x Stupor, kataton
298.8x Stupor, psykogen
428.0 	 Stuvningssvikt
763.6 	 Styrtfødsel som påvirker foster eller

nyfødt
661.3 	 Styrtfødsel (< 3 timer)
365 	 Stær, grønn
366 	 Stær, grå
772.6 	 Stot på foster eller nyfødt
388.1 	 Støyskade (eksplosiv) av øret
062.3t St. Louis-encefalitt (323.3*)
745.8 	 Subaortastenose, medfødt
425.1 	 Subaortastenose, muskulær
435 	 Subclavian steal syndrome
611.9 	 Subinvolusjon dV mamma (etter die-

givning) (postpartum)
621.1 	 Subinvolutio uteri
674.8 	 Subinvolutio uteri post partum
379.3 	 Subluksasjon av linsen
723.8 	 Subluksasjon, atlantoaksial
718.3 	 Subluksasjon, residiverende
718.2	 Subluksasjon, spontan
994.1 	 Submersio
705.1 	 Sudamina
388.2	 Sudden deafness
994.7	 Suffocatio på grunn av innesperring
994.7 	 Suffocatio på grunn av mekaniske for-

hold
994.7 	 Suffocatio på grunn av plastpose
994.7 	 Suffocatio på grunn av ras
994.7	 Suffocatio på grunn dV sengeklær
994.7 	 Suffocatio på grunn av strangulasjon
994.7 	 Suffocatio på grunn av trykk
660.7 	 Sugeskäl, mislykket, i.n.a.
277.5 	 Sulfatasedefekt, multippel
851 	 Sundrivning av cerebellum
851 	 Sundrivning av cortex (cerebral)
851 	 Sundrivning av hjernebarken
851 	 Sundrivning av hjernehinner
851 	 Sundrivning av hjernen
851 	 Sundrivning av hjernen [alle deler
368.3 	 Suppresjon av binokulært syn
994.7	 Suspensio
369 	 Svaksyn
369.2	 Svaksynt på begge øynene
369.7 	 Svaksynt på det ene øyet
736.2 	 Svanehalsdeformitet
633.0 	 Svangerskap i abdomen
761.4 	 Svangerskap i bukhulen
633.2 	 Svangerskap i ovariet
633.1 	 Svangerskap i tuben
633 	 Svangerskap utenfor livmoren
633.9 	 Svangerskap utenfor livmoren, i.n.a.
633.8 	 Svangerskap, cervikalt
761.4 	 Svangerskap, ektopisk
633.8 	 Svangerskap, ektopisk, annet
633.8 	 Svangerskap, intraligamentært
633.8 	 Svangerskap, intramuralt
633.8 	 Svangerskap, kombinert
633.8 	 Svangerskap, kornualt
645 	 Svangerskap, overtidig, varighet > 42

uker (294 døgn)
633 	 Svangerskap, rumpert ektopisk
641 	 Svangerskapsblødning
641.3 	 Svangerskapsblødning ved koagulopati
641.9 	 Svangerskapsblødning, i.n.a.
643 	 Svangerskapsbrekninger
643.9 	 Svangerskapsbrekninger, i.n.a.
643.2 	 Svangerskapsbrekninger, seine
666.2 	 Svangerskapsprodukter, i.n.a.,

retinerte etter fødselen
667.1 	 Svangerskapsprodukter, retinerte, etter

fødselen, uten blødning
V 72.4 Svangerskapstest der svangerskap ikke

påvises

V 72.4 Svangerskapsundersøkelse der
svangerskap ikke påvises

646.1 	 Svangerskapsødem
618.8 	 Svekkelse av bekkenbunn hos kvinnen
622.5 	 Svekkelse av livmorhals
799.3 	 Svekkelse, generell, i.n.a.
787.2 	 Svelgebesvær
938 	 Svelging av fremmedlegeme
780.8 	 Svetting, økt
799.1 	 Svikt, kardiorespiratorisk
997.1 	 Svikt, kardiorespiratorisk, under eller

etter operasjon
780.4 	 Svimmelhet
386 	 Svimmel hetssyndromer
386.9 	 Svimmelhetssyndromer, uspesifiserte
023 	 Svingefeber
385.2	 Svinn, partielt av ørebeinene
239.7 	 Svulst av uspesifisert art i andre

deler av nervesystemet
239.5 	 Svulst av uspesifisert art i andre

kjønnsorganer
239.8 	 Svulst av uspesifisert art i andre

spesifiserte lokalisasjoner
239.5 	 Svulst av uspesifisert art i andre urin-

organer
239.4 	 Svulst av uspesifisert art i blæren
239.2 	 Svulst av uspesifisert art i bløtvev
239.3 	 Svulst av uspesifisert art i bryst-

kjertelen
239.7 	 Svulst av uspesifisert art i endokrine

kjertler
239.0 	 Svulst av uspesifisert art i

fordøyelsesorganer
239.6 	 Svulst av uspesifisert art i hjernen
239.2 	 Svulst av uspesifisert art i hud
239.2 	 Svulst av uspesifisert art i knokler
239.1 	 Svulst av uspesifisert art i åndedretts-

organer
239.9 	 Svulst av uspesifisert art, lokalisa-

sjon, i.n.a.
654.8 	 Svulst i vulva i svangerskapet
238.8 	 Svulst med usikker utvikling i andre

spesifiserte lokalisasjoner
237.9 	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte deler av nervesystemet
237.4 	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte endokrine kjertler
236.3	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte kvinnlige kjønnsorganer
238 	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte lokalisasjoner og vev
236.6 	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
236.9 	 Svulst med usikker utvikling i andre og

uspesifiserte urinorganer
235.5 	 Svulst med usikker utvikling i

anus, i.n.a.
235.9 	 Svulst med usikker utvikling i bihuler
238.1 	 Svulst med usikker utvikling i bindevev
237.2 	 Svulst med usikker utvikling i binyre
238.7 	 Svulst med usikker utvikling i blod-

dannende vev
236.7	 Svulst med usikker utvikling i blæren
238.1 	 Svulst med usikker utvikling i bløtvev
235.7 	 Svulst med usikker utvikling i

bronchus
238.3 	 Svulst med usikker utvikling i brystet
235.5 	 Svulst med usikker utvikling i

canalis ani
237.6 	 Svulst med usikker utvikling i cerebrale

meninger
237.1 	 Svulst med usikker utvikling i corpus

pineale
235.0 	 Svulst med usikker utvikling i de store

spyttkjertler
237.0 	 Svulst med usikker utvikling i ductus

craniopharyngealis
236.2 	 Svulst med usikker utvikling i eggstokk



235.2 	 Svulst med usikker utvikling i ende-
tarmen

237 	 Svulst med usikker utvikling i endokrine
kjertler

235.1 	 Svulst med usikker utvikling i epi-
glottis forflate

235 	 Svulst med usikker utvikling i
fordøyelsesorganer

235.5 	 Svulst med usikker utvikling i for-
døyelsesorganer, andre og uspesi-
fiserte

235.3 	 Svulst med usikker utvikling i galle-
blæren

235.3 	 Svulst med usikker utvikling i galle-
ganger

235.3 	 Svulst med usikker utvikling i galle-
veiene

235.1 	 Svulst med usikker utvikling i
gingiva

237.4 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
parathyreoidea

235.0 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
parotis

235.0 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
sublingual is

235.0 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
submandibularis

237.2 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
suprarenal is

237.4 	 Svulst med usikker utvikling i glandula
thyreoidea

238.5 	 Svulst med usikker utvikling i histio-
cytter

237.5 	 Svulst med usikker utvikling i hjernen
237.9 	 Svulst med usikker utvikling i hjerne-

nervene
238.8 	 Svulst med usikker utvikling i hjertet
238.2 	 Svulst med usikker utvikling i huden
237.0 	 Svulst med usikker utvikling i

hypofysen
235.1 	 Svulst med usikker utvikling i hypo-

pharynx
236 	 Svulst med usikker utvikling i kjønns-

organer
238.0 	 Svulst med usikker utvikling i knokler
235.6 	 Svulst med usikker utvikling i larynx
238.0 	 Svulst med usikker utvikling i ledd-

brusk
235.3 	 Svulst med usikker utvikling i leveren
236.0 	 Svulst med usikker utvikling i livmoren
235.7 	 Svulst med usikker utvikling i

luftrøret
235.7 	 Svulst med usikker utvikling i lunge
238.7 	 Svulst med usikker utvikling i lymfatisk

vev
235.2 	 Svulst med usikker utvikling i mage-

sekken
238.5 	 Svulst med usikker utvikling i mast-

celler
235.8 	 Svulst med usikker utvikling i

mediastinum
235.9 	 Svulst med usikker utvikling i mellom-

øre
237.6 	 Svulst med usikker utvikling i

meningene
237.6 	 Svulst med usikker utvikling i meninger,

i.n.a.
236.1 	 Svulst med usikker utvikling i morkaken
235.1 	 Svulst med usikker utvikling i munnen
235.1 	 Svulst med usikker utvikling i munn-

hulen
235.1 	 Svulst med usikker utvikling i naso-

pharynx
237 	 Svulst med usikker utvikling i nerve-

systemet
235.9 	 Svulst med usikker utvikling i nese-

hulen
236.9 	 Svulst med usikker utvikling i nyre

Svulst med usikker utvikling i
oesophagus

Svulst med usikker utvikling i oro-
pharynx

Svulst med usikker utvikling i
pancreas

Svulst med usikker utvikling i papilla
Vateri

Svulst med usikker utvikling i
paragangl ion

Svulst med usikker utvikling i peri-
toneum

235.1 	 Svulst med usikker utvikling i pharynx
238.6 	 Svulst med usikker utvikling i plasma-

celler
235.8 	 Svulst med usikker utvikling i pleura
236.5 	 Svulst med usikker utvikling i prostata
235.4 	 Svulst med usikker utvikling i retro-

peritoneum
237.5 	 Svulst med usikker utvikling i rygg-

margen
235.5 	 Svulst med usikker utvikling i

sphincter ani
237.6 	 Svulst med usikker utvikling i spinale

meninger
235.8 	 Svulst med usikker utvikling i thymus
235.1 	 Svulst med usikker utvikling i tungen
235.2 	 Svulst med usikker utvikling i tykk-

tarmen
235.2 	 Svulst med usikker utvikling i tynn-

tarmen
236.9 	 Svulst med usikker utvikling i ureter
236.9 	 Svulst med usikker utvikling i urethra
236 	 Svulst med usikker utvikling i urin-

organer
238.8 	 Svulst med usikker utvikling i øye
235 	 Svulst med usikker utvikling i ande-

drettsorganer
235.9 	 Svulst med usikker utvikling i ånde-

drettsorgan, i.n.a.
235.1 	 Svulst med usikker utvikling på

leppene
238.9 	 Svulst med usikker utvikling, loka-

lisasjon, i.n.a.
215 	 Svulst, annen, godartet i bindevev og

annet blestvev
202 	 Svulst, annen ondartet, i lymfatisk og

histiocytært vev
202.9 	 Svulst, annen ondartet, i lymfatisk og

histiocytært vev, uspesifisert
211.4 	 Svulst, godartet, i analkanalen
211 	 Svulst, godartet, i andre deler av

fordøyelsesorganene
211.9 	 Svulst, godartet, i andre deler 'av for-

døyelsesorganene, annen og uspesifisert
lokalisasjon

227 	 Svulst, godartet, i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer

227.8 Svulst, godartet, i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer,
annet

227.9 	 Svulst, godartet, i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer,
lokalisasjon, i.n.a.

221 	 Svulst, godartet, i andre kvinnelige
kjønnsorganer

221.8 	 Svulst, godartet, i andre kvinnelige
kjønnsorganer, andre spesifiserte
lokalisasjoner

221.9 	 Svulst, godartet, i andre kvinnelige
kjønnsorganer, lokalisasjon, i.n.a.

223.8 	 Svulst, godartet, i andre spesifiserte
urinorganer

213.0 	 Svulst, godartet, i ansiktets knokler
211.4 	 Svulst, godartet, i anus, i.n.a.
227.6 	 Svulst, godartet, i aortalegemet og

andre paraganglier
210.6 	 Svulst, godartet, i arcus palatoglossus
216.2 	 Svulst, godartet, i aurikkel (hud)

235.5

235.1

235.5

235.3

237.3

235.4



210.6

222.8

211.5
210.4

211.9

210.4
227.1

210.2
210.2

210.2

227.0

222.1
227.5
213.6
225.0
225

225.8

225.9

225.2
225.1
212.7
216.5
216.5
216.4
216.5
216.5
216.5

216.3

216.5
216.5

216.3
216.3
216.6

216.5
216.5
216.3
216.5

216.5
216.7

216.3
216.8
216.9
227.3
210.8
213
213.9

213.6
213.3
211.7
212.1
213
210.4
211.5
215
221.0

219.9
219
219.8

221.2 	 Svulst, godartet, i Bartholins kjertel
213.6 	 Svulst, godartet, i bekkenets knokler
212.0 	 Svulst, godartet, i bihulene
215.5 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

bløtvev i abdomen
215.0 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

bløtvev i ansiktet
215.6 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

blestvev i bekkenet
215.0 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

blestvev i hodet
215.0 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

bløtvev i nakken
215.2 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet

bløtvev i overekstremitet innbefattet
skulder

215.7 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev i ryggen, i.n.a.

215.4 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev i thorax

215.7 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev i truncus, i.n.a.

215.3 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev i underekstremitet innbefattet
hofte

215.0 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev på halsen

215.8 	 Svulst, godartet, i bindevev og annet
bløtvev, andre spesifiserte lokali-
sasjoner

227.0 	 Svulst, godartet, i binyre
223.3	 Svulst, godartet, i blæren
215 	 Svulst, godartet, i blodårer
212.3 	 Svulst, godartet, i bronkus
217 	 Svulst, godartet, i brystet
213.3 	 Svulst, godartet, i brystbeinet
217 	 Svulst, godartet, i brystets bindevev
217 	 Svulst, godartet, i brystets bløtvev
212 	 Svulst, godartet, i brystkassens

organer
217 	 Svulst, godartet, i brystkjertel hos

kvinner
217 	 Svulst, godartet, i brystkjertel hos

menn
211.6 	 Svulst, godartet, i bukspyttkjertelen,

unntatt Langerhans ever
224.0 	 Svulst, godartet, i bulbus unntatt

conjunctiva, cornea, retina og
chorioidea

227.5 	 Svulst, godartet, i carotislegemet
219.0 	 Svulst, godartet, i cervix uteri
224.6 	 Svulst, godartet, i chorioidea
221.2	 Svulst, godartet, i clitoris
224.3 	 Svulst, godartet, i conjunctiva
224.4 	 Svulst, godartet, i cornea
222.1 	 Svulst, godartet, i corpus cavernosum
227.4 	 Svulst, godartet, i corpus pineale
219.1 	 Svulst, godartet, i corpus uteri
223.8 	 Svulst, godartet, i de parauretrale

glandler
210.2 	 Svulst, godartet, i de store

spyttkjertlene
212.1 	 Svulst, godartet, i den frie (marginale)

rand av introitus (aditus) laryngis
210.4 	 Svulst, godartet, i drøvelen
227.3 	 Svulst, godartet, i ductus

craniopharyngealis
221.0 	 Svulst, godartet, i eggleder
220 	 Svulst, godartet, i eggstokken
211.4 	 Svulst, godartet, i endetarmen
227.9 	 Svulst, godartet, i endokrin kjertel,

i.n.a.
222.3 	 Svulst, godartet, i epididymis
215 	 Svulst, godartet, i fascier
211.9 	 Svulst, godartet, i fordøyelseskanalen,

i.n.a.
222.1 	 Svulst, godartet, i forhuden
210.6	 Svulst, godartet, i fossa supra-

tonsil lans

Svulst, godartet, i framsiden av
epiglottis

Svulst, godartet, i funiculus
spermaticus

Svulst, godartet, i galleveiene
Svulst, godartet, i ganen (den hårde)

(den blote)
Svulst, godartet, i gastrointestinal-

tractus, i.n.a.
Svulst, godartet, i gingiva
Svulst, godartet, i glandula

parathyreoidea
Svulst, godartet, i glandula parotis
Svulst, godartet, i glandula

sublingualis
Svulst, godartet, i glandula submandi-

bularis
Svulst, godartet, i glandula

suprarenal is
Svulst, godartet, i glans penis
Svulst, godartet, i glomus caroticum
Svulst, godartet, i halebein
Svulst, godartet, i hjernen
Svulst, godartet, i hjernen og andre

deler av nervesystemet
Svulst, godartet, i hjernen og andre

deler av nervesystemet, annet
Svulst, godartet, i hjernen og andre

deler av nervesystemet, lokalisasjon,
i.n.a.

Svulst, godartet, i hjernehinnene
Svulst, godartet, i hjernenervene
Svulst, godartet, i hjertet
Svulst, godartet, i huden i aksillen
Svulst, godartet, i huden i anus
Svulst, godartet, i huden i hodebunnen
Svulst, godartet, i huden i lysken
Svulst, godartet, i huden i perineum
Svulst, godartet, i huden på abdominal-

veggen
Svulst, godartet, i huden på ansiktet,

andre og uspesifiserte deler
Svulst, godartet, i huden på brystet
Svulst, godartet, i huden pa bryst-

veggen
Svulst, godartet, i huden på kinn
Svulst, godartet, i huden på nesen
Svulst, godartet, i huden pa overekstre-

miteten innbefattet skulderen
Svulst, godartet, i huden pä ryggen
Svulst, godartet, i huden pa setet
Svulst, godartet, i huden på tinning
Svulst, godartet, i huden på truncus

unntatt scrotum
Svulst, godartet, i huden på umbilicus
Svulst, godartet, i huden på under-

ekstremiteten innbefattet hoften
Svulst, godartet, i huden på øyebryn
Svulst, godartet, i huden, annet
Svulst, godartet, i huden, lokalisasjon,
Svulst, godartet, i hypofysen
Svulst, godartet, i hypopharynx
Svulst, godartet, i knokler
Svulst, godartet, i knokler og

leddbrusk, lokalisasjon, i.n.a.
Svulst, godartet, i korsbein
Svulst, godartet, i kragebeinet
Svulst, godartet, i Langerhans øyer
Svulst, godartet, i larynx
Svulst, godartet, i leddbrusk
Svulst, godartet, i leppekommisur
Svulst, godartet, i leveren
Svulst, godartet, i ligamenter
Svulst, godartet, i ligamentum (latum)

(teres)
Svulst, godartet, i livmor, i.n.a.
Svulst, godartet, i livmoren, annen
Svulst, godartet, i livmoren, annen

spesifisert del



212.2
212.3
229.0
211.1
222

222.8

222.9

216.2

212.5
212.0
225.2
211.9

210.3
210
210.4

210.4

210.4
215
216.4
210.7
212.0
223.0

223.1
223
224.1
210.6

213.4

213.5

221.0
210.6
215

215

222.1
216.5
215
215
211.8
210.9
216.2
212.4
222.2
221.2
224.5
211.8
213.3
225.3
225.4
213.2

213.4
222.4
215
213.0
221.2

226

222.4
215
211.0
210
215
215
215
211.9

222.0
212.6
210.5

210.5
221.0
211.3
211.2

224.7
224.2
224.7
224.7
213.7

213.8

213.1
223.2
223.8
223.9

223.9
221.0
221.1
210.6
221.2
222.8
221.2

216.2
216.2
216.2
212.9

224.8

224
224.9
212.9

212.8

212.9

212
215.9
229.9
229.8

229

210.0
210.0
210.0

216.0
210
210.1
210.1
216.1

239
202.6
149.8

202.9

173.2

173
173.5

173.4

Svulst, godartet, i luftrøret
Svulst, godartet, i lunge
Svulst, godartet, i lymfeknuter
Svulst, godartet, i magesekken
Svulst, godartet, i mannlige

kjønnsorganer
Svulst, godartet, i mannlige kjønns-

organer, andre spesifiserte lokalisa-
sjoner

Svulst, godartet, i mannlige kjønns-
organer, lokalisasjon, i.n.a.

Svulst, godartet, i meatus acusticus
externus (hud)

Svulst, godartet, i mediastinum
Svulst, godartet, i mellomøre
Svulst, godartet, i meninger, i.n.a.
Svulst, godartet, i milten ikke klassi-

fisert annet sted
Svulst, godartet, i munngulvet
Svulst, godartet, i munnhulen
Svulst, godartet, i munnhulen, andre

og uspesifiserte deler
Svulst, godartet, i munnhulen,

i.n.a.
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,

nyrebekken
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,

deler
Svulst, godartet,

lange knokler
Svulst, godartet,

små knokler
Svulst, godartet, i oviductus
Svulst, godartet, i pal atopharyngeus
Svulst, godartet, i pärasympatiske

ganglier
Svulst, godartet, i parasympatiske

nerver
Svulst, godartet, i penis
Svulst, godartet, i perianalhuden
Svulst, godartet, i perifere ganglier
Svulst, godartet, i perifere nerver
Svulst, godartet, i peritoneum
Svulst, godartet, i pharynx, i.n.a.
Svulst, godartet, i pinna (hud)
Svulst, godartet, i pleura
Svulst, godartet, i prostata
Svulst, godartet, i pudendum
Svulst, godartet, i retina
Svulst, godartet, i retroperitoneum
Svulst, godartet, i ribbein
Svulst, godartet, i ryggmargen
Svulst, godartet, i ryggmargshinnene
Svulst, godartet, i ryggraden unntatt

korsbeinet og halebeinet
Svulst, godartet, i scapula
Svulst, godartet, i scrotum
Svulst, godartet, i sener (skjeden)
Svulst, godartet, i skallens knokler
Svulst, godartet, i skamleppene

(de store) (de sma)
Svulst, godartet, i skjoldbrusk-

kjertelen
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,
Svulst, godartet,

Svulst, godartet, i testis
Svulst, godartet, i thymus
Svulst, godartet, i tonsilla (palatina)

(faucium)
Svulst, godartet, i tonsillen
Svulst, godartet, i tuba uterina
Svulst, godartet, i tykktarmen
Svulst, godartet, i tynntarmen innbe-

fattet tolvfingertarmen
Svulst, godartet, i tårekanal
Svulst, godartet, i tårekjertel
Svulst, godartet, i tåresekk
Svulst, godartet, i tårevej
Svulst, godartet, i underekstremitetens

lange knokler
Svulst, godartet, i underekstremitetens

små knokler
Svulst, godartet, i underkjeven
Svulst, godartet, i ureter
Svulst, godartet, i urethra
Svulst, godartet, i urinorganer,

lokalisasjon, i.n.a.
Svulst, godartet, i urinvejene, i.n.a.
Svulst, godartet, i uterine ligamenter
Svulst, godartet, i vagina
Svulst, godartet, i vallecula
Svulst, godartet, i vulva
Svulst, godartet, i vesicula seminalis
Svulst, godartet, i ytre kvinnelige

genitalia, i.n.a.
Svulst, godartet, i ore (hud)
Svulst, godartet, i øregang (hud)
Svulst, godartet, i øremusling (hud)
Svulst, godartet, i ovre luftveier,

i.n.a.
Svulst, godartet, i øyet, andre spesi-

fiserte deler
Svulst, godartet, i øyet
Svulst, godartet, i øyet, i.n.a.
Svulst, godartet, i andedrettsorgan,

i.n.a.
Svulst, godartet, i åndedretts- og

brystkassens organer, andre spesifi-
serte lokalisasjoner

Svulst, godartet, i åndedretts- og
brystkassens organer, lokalisasjon,
i.n.a.

Svulst, godartet, i åndedrettsorganene
Svulst, godartet, lokalisasjon, i.n.a.
Svulst, godartet, lokalisasjon, i.n.a.
Svulst, godartet, med andre spesifiserte

lokalisasjoner
Svulst, godartet, med annen ug

uspesifisert lokalisasjon
Svulst, godartet, på frenulum labii
Svulst, godartet, pa leppe
Svulst, godartet, på leppe (innsiden)

(slimhinnen) (lepperødt)
Svulst, godartet, på leppehuden
Svulst, godartet, pa leppen
Svulst, godartet, på tungen
Svulst, godartet, på tungetonsillen
Svulst, godartet, på øyelokk innbefattet

canthus
Svulst, i.n.a.
Svulst, malign mast-celle
Svulst, ondartet på leppen, i munnhulen

og pharynx med en lokalisasjon som
ikke dekkes av kodene 140-148

Svulst, ondartet, annen i lymfatisk og
histiocytært vev

Svulst, ondartet, annen, i aurikkel
(hud)

Svulst, ondartet, annen, i huden
Svulst, ondartet, annen, i huden i

anus
Svulst, ondartet, annen, i huden i

hodebunnen

i munnslimhinnen
i muskler
i nakkehuden
i nasopharynx
i nesehulen
i nyre unntatt

i nyrebekken
i nyren
i orbita
i oropharynx, andre

i overekstremitetens

i overekstremitetens

i skrotalhuden
i slimposer
i spiserøret
i svelget
i sympatiske ganglier
i sympatiske nerver
i synovialhinnen
i tarmen, i.n.a.



173.5

173.4

173.3

173.3

173.5

173.3

173.5

173.5

173.5

173.4

173.3

173.6

173.5

173.5

173.5

173.7

173.3

173.9

173.0
173.2

173.5

173.2

173.2

173.1

148.8
147.2
195.2
171.5
170.4
147.1

183.9
195.1
174.6

154.1
154.2
145

145.8

194

194.8

194.9

Svulst, ondartet, annen, i huden i
lysken

Svulst, ondartet, annen, i huden i
nakken

Svulst, ondartet, annen, i huden i
tinning

Svulst, ondartet, annen, i huden over
kjeven

Svulst, ondartet, annen, i huden
aksillen

Svulst, ondartet, annen, i huden pa
andre og uspesifiserte deler av
ansiktet

Svulst, ondartet,
brystet

Svulst, ondartet,
brystveggen

Svulst, ondartet,
bukveggen

Svulst, ondartet,
halsen

Svulst, ondartet,
nesen

Svulst, ondartet, annen, i huden på
overekstremiteten innbefattet skulderen

Svulst, ondartet, annen, i huden
ryggen

Svulst, ondartet, annen, i huden
setet

Svulst, ondartet, annen, i huden på
truncus unntatt scrotum

Svulst, ondartet, annen, i huden på
underekstremiteten innbefattet hoften

Svulst, ondartet, annen, i huden på
øyenbryn

Svulst, ondartet, annen, i huden,
lokalisasjon, i.n.a.

Svulst, ondartet, annen, i leppehuden
Svulst, ondartet, annen, i meatus

acusticus externus (hud)
Svulst, ondartet, annen, i perianal-

huden
Svulst, ondartet, annen, i pinna

(hud)
Svulst, ondartet, annen, i øret og

øregangen (hud)
Svulst, ondartet, annen, i øyelokk inn-

befattet canthus
Svulst, ondartet, annet
Svulst, ondartet, fossa Rosenmüllerii
Svulst, ondartet, i abdomen, i.n.a.
Svulst, ondartet, i abdominalveggen
Svulst, ondartet, i acromion
Svulst, ondartet, i adenoide

vegetasjoner
Svulst, ondartet, i adnexa, i.n.a.
Svulst, ondartet, i aksillen, i -n-a.
Svulst, ondartet, i aksillærdelen av

brystkjertelen hos kvinner
Svulst, ondartet, i ampulla recti
Svulst, ondartet, i analkanalen
Svulst, ondartet, i andre eller

uspesifiserte deler av munnhulen
Svulst, ondartet, i andre eller uspesi-

fiserte deler av munnhulen, annet
Svulst, ondartet, i andre endokrine

kjertler og beslektede strukturer
Svulst, ondartet, i andre endokrine

kjertler og beslektede strukturer,
annet

Svulst, ondartet, i andre endokrine
kjertler og beslektede strukturer,
lokalisasjon, i.n.a.

159 	 Svulst, ondartet, i andre og lite
spesifiserte deler av fordøyelses-
organene og peritoneum

159.8 	 Svulst, ondartet, i andre og lite spesi-
fiserte deler av fordøyelsesorganene og
peritoneum, annet

165 	 Svulst, ondartet, i andre og lite
spesifiserte deler av åndedretts-
organene og brysthulens organer

165.8 	 Svulst, ondartet, i andre og lite
spesifiserte deler av åndedretts-
organene og brysthulens organer, annet

149 	 Svulst, ondartet, i andre og lite
spesifiserte lokalisasjoner av leppen,
munnhulen og pharynx

149.8 	 Svulst, ondartet, i andre og lite
spesifiserte lokalisasjoner av leppen,
munnhulen og pharynx

192 	 Svulst, ondartet, i andre og
uspesifiserte deler av nervesystemet

192.8 	 Svulst, ondartet, i andre og uspesifi-
serte deler av nervesystemet, annet

184 	 Svulst, ondartet, i andre og
uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

184.8 	 Svulst, ondartet, i andre og uspesifi-
serte kvinnelige kjønnsorganer, annet

184.9 	 Svulst, ondartet, i andre og uspesifi-
serte kvinnelige kjønnsorganer, loka-
lisasjon, i.n.a.

154.8 	 Svulst, ondartet, i anorectum
195.0 	 Svulst, ondartet, i ansikt, i.n.a.
160.2 	 Svulst, ondartet, i antrum (Highmore)

(maxillaris)
151.2
	

Svulst, ondartet, i antrum pyloricum
160.1
	

Svulst, ondartet, i antrum tympanicum
154.3
	

Svulst, ondartet, i anus, i.n.a.
194.6
	

Svulst, ondartet, i aortalegemet og
paraganglier

146.2
	

Svulst, ondartet, i arcus palatoglossus
146.Z
	

Svulst, ondartet, i arcus palato-
pharyngis

161.3
	

Svulst, ondartet, i arytenoidbrusken
153.5
	

Svulst, ondartet, i appendix
148.3
	

Svulst, ondartet, i bakre iwpo-
pharynxveyg

147.3
	

Svulst, ondartet, i bakre rand av septum
og choanae

141.0
	

Svulst, ondartet, i bakre tredjedel av
tungens overside

146.7
	

Svulst, ondartet, i bakveggen av
oropharynx

188.4
	

Svulst, ondartet, i bakveggen av urin-
blæren

184.1 	 Svulst, ondartet, i Bartholins kjertler
195.3 	 Svulst, ondartet, i bekkenet med

overgripende lokalisasjon slik som:
rektovesikalt (septum), rektovaginalt
(septum), i.n.a.

170.6 	 Svulst, ondartet, i bekkenbeinene
195.3 	 Svulst, ondartet, i bekkenet, i.n.a.
160.9 	 Svulst, ondartet, i bihule, i.n.a.
160 	 Svulst, ondartet, i bihulene
160.8 	 Svulst, ondartet, i bihulene, annet
171 	 Svulst, ondartet, i bindevev og annet

bløtvev
171.5
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i abdomen

171.4
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
blestvev i aksillen

171.6
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i bekkenet

171.4
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i brystkassen

171.0
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i hodet, ansiktet, nakken og
halsen

171.6
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i lyske

171.2
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i overekstremitet innbefattet
skulder

171.7
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i ryggen, i.n.a.

171.7
	

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i truncus, i.n.a.

pa

annen, i huden pa

annen, i huden pa

annen, i huden pa

annen, i huden pa

annen, i huden pa

pa

pa



171.3

171.4

171.8

171.9

190.1

194.0
187.5
171
188.5
188.1
162.9
162
162.8

170.3
174

174.8

174.9

175

174.0

158

157
157.8

157.9

190.0

170.8
189.1
155.1
151.1
157.0
162.2
170.3
157.2
191.6
191.0

180.0
180
180.8
190.6
184.3
192.9
170.6
153.4
153.6
153.2
153.1
153.9
170.2

160.0
170.0
190.3
190.4
161.3
182.0

187.3

190.0
157.1
194.4

182
182.0

161.3
156.1

161.1

155.1

155.1

155.1

155.1

157.4

189.4

161.0
145.9

171.4
142

142.8

142.9

184.4

141.4

145.3
145.0
161.1

146.4

145.2
160.0
154.8

147.3

141.0

148.0

164.3

156.1
156.1
156.1
190.7

157.3
157.3
157.3
152.0
152.8

145.4
183
183.2
183.8
183
183.8
174.8

186.0
154

154.8

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i underekstremitet innbefattet
hofte

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev i mellomgulvet

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev. annet

Svulst, ondartet, i bindevev og annet
bløtvev, lokalisasJ. , i.n.a.

Svulst, ondartet, i bindevevet i
orbita

Svulst, ondartet, i binyre
Svulst, ondartet, i bitestikkel
Svulst, ondartet, i blodårer
Svulst, ondartet, i blærehalsen
Svulst, ondartet, i blæretoppen
Svulst, ondartet, i bronchus og lunge,
Svulst, ondartet, i bronkier
Svulst, ondartet, i bronkier, annet

i.n.a.
Svulst, ondartet, i brystbeinet
Svulst, ondartet, i brystkjertelen hos

kvinner
Svulst, ondartet, i brystkjertelen hos

kvinner, annet
Svulst, ondartet, i brystkjertelen hos

kvinner, i.n.a.
Svulst, ondartet, i brystkjertelen hos

menn
Svulst, ondartet, i brystvorte og areola
hos kvinner
Svulst, ondartet, i bukhinnen og det

retroperitoneale vev
Svulst, ondartet, i bukspyttkjertelen
Svulst, ondartet, i bukspyttkjertelen,

annet
Svulst, ondartet, i bukspyttkjertelen,

uspesifisert del
Svulst, ondartet, i bulbus oculi unntatt

conjunctiva, cornea, retina
og chorioidea

Svulst, ondartet, i calcaneus
Svulst, ondartet, i calyces renis
Svulst, ondartet, i canaliculi biliferi
Svulst, ondartet, i canalis pylori
Svulst, ondartet, i caput pancreatis
Svulst, ondartet, i carina
Svulst, ondartet, i cartilago costalis
Svulst, ondartet, i cauda pancreatis
Svulst, ondartet, i cerebellum
Svulst, ondartet, i cebrum, unntatt ven-

triklene og de kortikale lobi
Svulst, ondartet, i cervikalkanalen
Svulst, ondartet, i cervix uteri
Svulst, ondartet, i cervix uteri, annet
Svulst, ondartet, i chorioidea
Svulst, ondartet, i clitoris
Svulst, ondartet, i C.N.S., i.n.a.
Svulst, ondartet, i coccyx
Svulst, ondartet, i coecum
Svulst, ondartet, i colon ascendens
Svulst, ondartet, i colon descendens
Svulst, ondartet, i colon transversum
Svulst, ondartet, i colon, i.n.a.
Svulst, ondartet, i columna vertebralis,

unntatt os sacrum og os coccygis
Svulst, ondartet, i concha
Svulst, ondartet, i concha (knokkel)
Svulst, ondartet, i conjunctiva
Svulst, ondartet, i cornea
Svulst, ondartet, i corniculatbrusken
Svulst, ondartet, i cornu av corpus

uteri
Svulst, ondartet, i corpus cavernosum

penis
Svulst, ondartet, i corpus ciliaris
Svulst, ondartet, i corpus pancreatis
Svulst, ondartet, i corpus pineale

Svulst, ondartet, i corpus uteri
Svulst, ondartet, i corpus uteri,

unntatt isthmus
Svulst, ondartet, i cricoidbrusken
Svulst, ondartet, i de extrahepatiske

galleganger
Svulst, ondartet, i de falske

stemmebånd
Svulst, ondartet, i de interlobulære

galleganger
Svulst, ondartet, i de intrahepatiske

galleganger
Svulst, ondartet, i de intralobulære

canaliculi
Svulst, ondartet, i de intralobulære

galleganger
Svulst, ondartet, i de Langerhanske

øyer, i.n.a.
Svulst, ondartet, i de parauretrale

glandler
Svulst, ondartet, i de sanne stemmebånd
Svulst, ondartet, i de små spyttkjertler

med uspesifisert lokalisasjon
Svulst, ondartet, i de store kar
Svulst, ondartet, i de store spytt-

kjertlene
Svulst, ondartet, i de store spytt-

kjertlene, annet
Svulst, ondartet, i de store spytt-

kjertler, lokalisasjon, i.n.a.
Svulst, ondartet, i de ytre kvinnelige

kjønnsorganer, i.n.a.
Svulst, ondartet, i den bevegelige

delen av tungen, i.n.a.
Svulst, ondartet, i den blote ganen
Svulst, ondartet, i den buccale mucosa
Svulst, ondartet, i den frie (marginale)

rand av introitus laryngis
Svulst, ondartet, i den glossoepi-

glottiske fold
Svulst, ondartet, i den hårde ganen
Svulst, ondartet, i den indre nesen
Svulst, ondartet, i den kloakkogene

sone
Svulst, ondartet, i den nasofaryngeale

[bakre] [ovre] overflate av den bløte
gane

Svulst, ondartet, i den ubevegelige del
av tungen, i.n.a.

Svulst, ondartet, i det postcricoide
området

Svulst, ondartet, i dorsale
mediastinum

Svulst, ondartet, i ductus choledochus
Svulst, ondartet, i ductus cysticus
Svulst, ondartet, i ductus hepaticus
Svulst, ondartet, i ductus

nasolacrimalis
Svulst, ondartet, i ductus pancreaticus
Svulst, ondartet, i ductus Santorini
Svulst, ondartet, i ductus Wirsungi
Svulst, ondartet, i duodenum
Svulst, ondartet, i duodenum-jejunum

overgangen
Svulst, ondartet, i drøvelen
Svulst, ondartet, i eggleder
Svulst, ondartet, i eggleder
Svulst, ondartet, i eggleder, annet
Svulst, ondartet, i eggstokk
Svulst, ondartet, i eggstokk, annet
Svulst, ondartet, i ektopisk bryst-

kjertelvev hos kvinner
Svulst, ondartet, i ektopisk testikkel
Svulst, ondartet, i endetarmen, innbe-

fattet overgangen til sigmoideum og
anus

Svulst, ondartet, i endetarmen, innbe-
fattet overgangen til signoideum og
anus
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Svulst, ondartet, i hjertet
Svulst, ondartet, i hode
Svulst, ondartet, i hovedbronchus
Svulst, ondartet, i humerus
Svulst, ondartet, i hypofysen og ductus

craniopharyngealis
Svulst, ondartet, i hypokondrie
Svulst, ondartet, i hypopharynx, i.n.a.
Svulst, ondartet, i høyre fleksur av

colon
Svulst, ondartet, i ileoceikalklaffen
Svulst, ondartet, i ileum
Svulst, ondartet, i ilium
Svulst, ondartet, i ischium
Svulst, ondartet, i isthmus av corpus

uteri
152.1 	 Svulst, ondartet, i jejunum
195.0 	 Svulst, ondartet, i kinn, i.n.a.
145.0 	 Svulst, ondartet, i kinnslimhinnen
170.1 	 Svulst, ondartet, i kjeven, i.n.a.
170 	 Svulst, ondartet, i knokler
170.9 	 Svulst, ondartet, i knokler og ledd-

brusk, lokalisasjon, i.n.a.
170.6 	 Svulst, ondartet, i korsbeinet
170.3 	 Svulst, ondartet, i kragebein
184.9 	 Svulst, ondartet, i kvinnelige urin- og

kjønnsorganer, i.n.a.
184.1 	 Svulst, ondartet, i labia majora
184.2 	 Svulst, ondartet, i labia minora
161.3 	 Svulst, ondartet, i larynxbruskene
161.0 	 Svulst, ondartet, i larynxkommisurene
144.1 	 Svulst, ondartet, i lateraldelen av

munnhulens gulv
146.6 	 Svulst, ondartet, i lateralveggen av

oropharynx
170 	 Svulst, ondartet, i leddbrusk
149.9 	 Svulst, ondartet, i leppe, munnhule og

pharynx, uspesifisert
155 	 Svulst, ondartet, i leveren og de

intrahepatiske galleganger
155.2 	 Svulst, ondartet, i leveren, men uten

opplysning om primær eller sekundær
171 	 Svulst, ondartet, i ligamenter

(unntatt de uterine ligamenter)
183 	 Svulst, ondartet, i ligamentum latum
183.3 	 Svulst, ondartet, i ligamentum latum
183.8 	 Svulst, ondartet, i ligamentum latum,

annet
183.5 	 Svulst, ondartet, i ligamentum teres

uteri
165.9 	 Svulst, ondartet, i lite spesifiserte

deler av andedrettsorganene
180.8 	 Svulst, ondartet, i livmoren, annet
180 	 Svulst, ondartet, i livmorhalsen
180.9 	 Svulst, ondartet, i livmorhalsen,

i.n.a.
182 	 Svulst, ondartet, i livmorkroppen
182.8 	 Svulst, ondartet, i livmorkroppen, annet
191.1 	 Svulst, ondartet, i lobus frontalis
191.4 	 Svulst, ondartet, i lobus occipitalis
191.3 	 Svulst, ondartet, i lobus parietalis
191.2 	 Svulst, ondartet, i lobus temporalis
162 	 Svulst, ondartet, i luftrøret
162.8 	 Svulst, ondartet, i luftrøret, annet
165.9	 Svulst, ondartet, i luftveiene, i.n.a.
162.2 	 Svulst, ondartet, i lungehilus
162 	 Svulst, ondartet, i lunger
162.8 	 Svulst, ondartet, i lunger, annet
163 	 Svulst, ondartet, i lungesekken
163.8	 Svulst, ondartet, i lungesekken, annet
195.3 	 Svulst, ondartet, i lyske, i.n.a.
151	 Svulst, ondartet, i magesekken
151.9 	 Svulst, ondartet, i magesekken, i.n.a.
151.2 	 Svulst, ondartet, i magesekkens antrum-

del
151.4 	 Svulst, ondartet, i magesekkens corpus-

del
151.6 	 Svulst, ondartet, i magesekkens curva-

tura major, i.n.a.

180.0
	

Svulst, ondartet, • endocervi kale
kjertler

180.0
	

Svulst, ondartet, 	 endocervikalkanalen
180.0
	

Svulst, ondartet, 	 endocervix
194.9
	

Svulst, ondartet, 	 endokrin kjertel,
i.n.a.

182.0
	

Svulst, ondartet, 	 endometrium
187.5
	

Svulst, ondartet, 	 epididymis
161.1
	

Svulst, ondartet, 	 epiglottis, i.n.a.
180.1
	

Svulst, ondartet, 	 exocervix
190.1
	

Svulst, ondartet, 	 extraokulære
muskler

171
	

Svulst, ondartet, 	 fascier
170.7
	

Svulst, ondartet, 	 femur
170.7
	

Svulst, ondartet, 	 fibula
159.9
	

Svulst, ondartet, 	 fordøyelseskanalen,
i.n.a.

159.8
	

Svulst, ondartet, i fordøyelsesorganene
og peritoneum med utgangspunkt som ikke
kan kodes til noen av kategoriene
150-158

187.1
	

Svulst, ondartet, i forhuden
148.1
	

Svulst, ondartet, i fossa piriformis
146.1
	

Svulst, ondartet, i fossa supra-
tonsillaris

144.0
	

Svulst, ondartet, i fremre del av munn-
hulens gulv

146.3
	

Svulst, ondartet, i fremre og mediale
overflate av den faryngoepiglottiske
fold

141.4
	

Svulst, ondartet, i fremre to-tredje-
deler av tungen, i.n.a.

141.1
	

Svulst, ondartet, i fremre to-tredje-
deler av tungens overside

141.3
	

Svulst, ondartet, i fremre to-tredje-
deler av tungens underside

188.3
	

Svulst, ondartet, i fremre vegg av
urinblæren

141.3
	

Svulst, ondartet, i frenulum linguae
182.0
	

Svulst, ondartet, i fundus av corpus
uteri

187.6
	

Svulst, ondartet, i funiculus
spermaticus

156.0
	

Svulst, ondartet, i galleblæren
156.8
	

Svulst, ondartet, i galleblæren og de
extrahepati ske galleganger

156.1
	

Svulst, ondartet, i gallegang, i.n.a.
156.9
	

Svulst, ondartet, i galleveier, i.n.a.
145.5
	

Svulst, ondartet, i ganen, i.n.a.
146.0
	

Svulst, ondartet, i ganetonsillen
159.9
	

Svulst, ondartet, i gastrointestinal-
tractus, i.n.a.

143
	

Svulst, ondartet, i gingiva
194.1
	

Svulst, ondartet, i glandula
parathyreoidea

142.0
	

Svulst, ondartet, i glandula parotis
142.2
	

Svulst, ondartet, i glandula
sublingualis

142.1
	

Svulst, ondartet, i glandula
submandibularis

194.0
	

Svulst, ondartet, i glandula
suprarenalis

193
	

Svulst, ondartet, i glandula thyreoidea
187.2
	

Svulst, ondartet, i glans penis
194.5
	

Svulst, ondartet, i glomus caroticum
161.0
	

Svulst, ondartet, i glottis
170.6
	

Svulst, ondartet, i halebeinet
195.0
	

Svulst, ondartet, i hals, i.n.a.
191
	

Svulst, ondartet, i hjernen
191.8
	

Svulst, ondartet, i hjernen, annet
191.9
	

Svulst, ondartet, i hjernen, i.n.a.
192.1
	

Svulst, ondartet, i hjernehinnene
192.0
	

Svulst, ondartet, i hjernenervene
191.5
	

Svulst, ondartet, i hjernens ventrikkel-
gulv

191.7
	

Svulst, ondartet, i hjernestammen
191.5
	

Svulst, ondartet, i hjerneventrikkel
164.1
	

Svulst, ondartet, i hjertet

164
195.0
162.2
170.4
194.3

171.5
148.9
153.0

153.4
152.2
170.6
170.6
182.1



151.5 	 Svulst, ondartet, i magesektens curva-
tura minor, i.n.a.

151.3 	 Svulst, ondartet, i magesekkens fundus-
del

151.0 	 Svulst, ondartet, i magesekkens kardio-
osofageale overgang

146.0 	 Svulst, ondartet, i mandelen
170.1 	 Svulst, ondartet, i mandibelen
187.9 	 Svulst, ondartet, i mannlige kjønns-

organer, i.n.a.
170.0 	 Svulst, ondartet, i maxilla
152.3 	 Svulst, ondartet, i Meckels divertikkel
164 	 Svulst, ondartet, i mediastinum
192.2 	 Svulst, ondartet, i medulla spinalis
160 	 Svulst, ondartet, i mellomøret
160.8 	 Svulst, ondartet, i mellomøret, annet
192.1 	 Svulst, ondartet, i meninger, i.n.a.
158.8 	 Svulst, ondartet, i mesenteriet
158.8 	 Svulst, ondartet, i mesocolon
162.4 	 Svulst, ondartet, i midtlapp, bronchus

eller lunge
159.1 	 Svulst, ondartet, i milten, i.n.a.
181 	 Svulst, ondartet, i morkaken
145.9 	 Svulst, ondartet, i munnhulen, i.n.a.
144 	 Svulst, ondartet, i munnhulens gulv
144.8 	 Svulst, ondartet, i munnhulens gulv,

annet
144.0 	 Svulst, ondartet, i munnhulens gulv,

fremre del, foran overgangen mellom
hjørnetann og første premolær

144.9

	

	 Svulst, ondartet, i munnhulens gulv,
i.n.a.

146 	 Svulst, ondartet, i munnsvelget
140.6 	 Svulst, ondartet, i munnvik
171 	 Svulst, ondartet, i muskler
182.0 	 Svulst, ondartet, i myometrium
195.0 	 Svulst, ondartet, i nakke, ina.
147 	 Svulst, ondartet, i nasopharynx
147.8 	 Svulst, ondartet, i nasopharynx, annet
147.9 	 Svulst, ondartet, i nasopharynx, i.n.a.
147.3 	 Svulst, ondartet, i nasopharynxgulvet
147. 0 	Svulst, ondartet, i nasopharynxtaket
171.6 	 Svulst, ondartet, i nates
174.5 	 Svulst, ondartet, i nedre laterale

kvadrant av brystkjertelen hos kvinner
174.3 	 Svulst, ondartet, i nedre mediale

kvadrant av brystkjertelen hos kvinner
192.9 	 Svulst, ondartet, i nervesystemet

(sentral), i.n.a.
195.0 	 Svulst, ondartet, i nese, i.n.a.
160.0 	 Svulst, ondartet, i nesebrusken
160.0 	 Svulst, ondartet, i nesehulen
160 	Svulst, ondartet, i nesehulen
160.8 	 Svulst, ondartet, i nesehulen, annet
147 	 Svulst, ondartet, i nesesvelget
189.1 	 Svulst, ondartet, i nyrebekken
189 	 Svulst, ondartet, i nyre og andre og

uspesifiserte urinorganer
189.8 	 Svulst, ondartet, i nyre og andre og

uspesifiserte urinorganer, annet
189.9 Svulst, ondartet, i nyre og andre og

uspesifiserte urinorganer, lokali-
sasjon, i.n.a.

189.0 	 Svulst, ondartet, i nyre unntatt
nyrebekken

150.9 	 Svulst, ondartet, i oesophagus, i.n.a.
158.8 	 Svulst, ondartet, i oment
190.1 	 Svulst, ondartet, i orbita
146 	 Svulst, ondartet, i oropharynx
146.8 	 Svulst, ondartet, i oropharynx, annet
170.5 	 Svulst, ondartet, i os capitatum
170.8 	 Svulst, ondartet, i os cuboideum
170.8 	 Svulst, ondartet, i os cuneiforme inter-

medium (II)
170.8 	 Svulst, ondartet, i os cuneiforme

laterale (III)
170.8 	 Svulst, ondartet, i os cuneiforme

mediale (I)
170.0 	 Svulst, ondartet, i os ethmoidale

Svulst, ondartet, i os frontale
Svulst, ondartet, i os hamatum
Svulst, ondartet, i os lacrimale
Svulst, ondartet, i os lunatum
Svulst, ondartet, i os nasale
Svulst, ondartet, i os naviculare

Escaphoideum]
Svulst, ondartet, i os naviculare (fot)
Svulst, ondartet, i os occipitale
Svulst, ondartet, i os parietale
Svulst, ondartet, i os pisiforme
Svulst, ondartet, i os pubis
Svulst, ondartet, i os sphenoidale
Svulst, ondartet, i os temporale
Svulst, ondartet, i os trapezoideum

[multangulum minus]
Svulst, ondartet, i os trapezium

[multangulum majus]
170.5 	 Svulst, ondartet, i os triquetrum
170.0 	 Svulst, ondartet, i os zygomaticum
170.5 	 Svulst, ondartet, i ossa metacarpalia
170.8 	 Svulst, ondartet, i ossa metatarsalia
188.6 	 Svulst, ondartet, i ostium ureteris
188.5 	 Svulst, ondartet, i ostium urethrae

internum
183.0 	 Svulst, ondartet, i ovarium
195.4 	 Svulst, ondartet, i overekstremiteten,

i.n.a.
170.4 	 Svulst, ondartet, i overekstremitetens

lange knokler og scapula
170.5 	 Svulst, ondartet, i overekstremitetens

smi knokler
170.4 	 Svulst, ondartet, i overekstremitets-

knokkel, i.n.a.
141.5 	 Svulst, ondartet, i overgangen mellom

den bevegelige og ubevegelige del av
tungen ved feste for arcus palato-
glossus

146.5 	 Svulst, ondartet, i overgangen mellom
den frie rand av epiglottis, den
aryepiglottiske fold og den faryngo-
epiglottiske fold

145.5 	 Svulst, ondartet, i overgangen mellom
den hårde og blote ganen

146.9 	 Svulst, ondartet, i oropharynx, i.n.a.
189.1 	 Svulst, ondartet, i overgangen

nyrebekken-ureter
154.0 	 Svulst, ondartet, i overgangen

sigmoideum-rectum
162.3 	 Svulst, ondartet, i overlapp, bronchus

eller lunge
183.2 	 Svulst, ondartet, i oviductus
156.2 	 Svulst, ondartet, i papilla Vateri
183.4 	 Svulst, ondartet, i parametriet
147.0 	 Svulst, ondartet, i paries posterior

pharyngis
147.0 	 Svulst, ondartet, i paries superior

pharyngis
170.8 	 Svulst, ondartet, i patella
187 	 Svulst, ondartet, i penis og andre og

uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
187.8 Svulst, ondartet, i penis og andre og

uspesifiserte mannlige kjønnsorganer,
annet

187.9 	 Svulst, ondartet, i penis og andre og
uspesifiserte mannlige kjønnsorganer,
lokalisasjon, i.n.a.

187.4 	 Svulst, ondartet, i penishuden, i.n.a.
164.1 	 Svulst, ondartet, i pericard
171 	 Svulst, ondartet, i perifere, sympa-

tiske og parasympatiske, nerver og
ganglier

171.6 	 Svulst, ondartet, i perineum
158.8 	 Svulst, ondartet, i peritoneum i

bekkenet
158.8 	 Svulst, ondartet, i peritoneum parietale

	

170.8 	 Svulst, ondartet, i phalanges (fot)

	

170.5 	 Svulst, ondartet, i phalanges (hånd)

	

149.0 	 Svulst, ondartet, i pharynx, i.n.a.

170.0
170.5
170.0
170.5
170.0
170.5

170.8
170.0
170.0
170.5
170.6
170.0
170.0
170.5

170.5



147.2

147.1
181
163.0
163.1
163.9
161.1

161.0
187.1
151.1
170.3

185
184.4
151.1
170.4
147.2

148.1

154.1
190.5
186.0
145.6
158.0
170.3
192.3
170.2

170.2

170.6
187.7
187.7
171
174.1

192.9

160.0
188.2

153.3
160.3
160.4
160.2
148.1
160.5
170.0

171
158.8

154.2
150
150.8
150.9
150.2

150.0

150.4

150.5

150.1

150.3

161.0

161
161.8
148
161.2
161.1
173

Svulst, ondartet, i pharynxostiet av
tuba auditiva

Svulst, ondartet, i phanynxtonsillen
Svulst, ondartet, i placenta
Svulst, ondartet, i pleura parietalis
Svulst, ondartet, i pleura visceralis
Svulst, ondartet, i pleura, i.n.a.
Svulst, ondartet, i plicae ventri-

cula res
Svulst, ondartet, i plicae vocales
Svulst, ondartet, i preputiet
Svulst, ondartet, i prepylorus
Svulst, ondartet, i processus xiphoideus

(knokkel)
Svulst, ondartet, i prostata
Svulst, ondartet, i pudendum
Svulst, ondartet, i pylorus
Svulst, ondartet, i radius
Svulst, ondartet, i recessus

pharyngealis
Svulst, ondartet, i recessus

piriformis
Svulst, ondartet, i rectum
Svulst, ondartet, i retina
Svulst, ondartet, i retinert testikkel
Svulst, ondartet, i retromolart område
Svulst, ondartet, i retroperitoneum
Svulst, ondartet, i ribbein
Svulst, ondartet, i nyggmargshinnene
Svulst, ondartet, i ryggraden, unntatt

os sacrum og os coccygis
Svulst, ondartet, i ryggsøylen, unntatt

os sacrum og os coccygis
Svulst, ondartet, i sacrum
Svulst, ondartet, i scrotalhuden
Svulst, ondartet, i scrotum
Svulst, ondartet, i sener (seneskjede)
Svulst, ondartet, i sentraldelen av

brystkjertelen hos kvinner
Svulst, ondartet, i sentralnerve-

systemet, i.n.a.
Svulst, ondartet, i septum nasi
Svulst, ondartet, i sideveggen av urin-

blæren
Svulst, ondartet, i sigmoideum
Svulst, ondartet, i sinus ethmoidalis
Svulst, ondartet, i sinus frontalis
Svulst, ondartet, i sinus maxillaris
Svulst, ondartet, i sinus piriformis
Svulst, ondartet, i sinus sphenoidalis
Svulst, ondartet, i skallens og

ansiktets knokler
Svulst, ondartet, i slimposer
Svulst, ondartet, i spesifisert del

av peritoneum
Svulst, ondartet, i sphincter ani
Svulst, ondartet, i spiseroret
Svulst, ondartet, i spiseroret, annet
Svulst, ondartet, i spiserøret, i.n.a.
Svulst, ondartet, i spiserorets abdomi-

naldel
Svulst, ondartet, i spiserorets cervi-

caldel
Svulst, ondartet, i spiserørets midtre

tredjedel
Svulst, ondartet, i spiserorets nedre

tredjedel
Svulst, ondartet, i spiserørets thora-

caldel
Svulst, ondartet, i spiserørets ovre

tredjedel
Svulst, ondartet, i stemmebåndene,

i.n.a.
Svulst, ondartet, i strupen
Svulst, ondartet, i strupen, annet
Svulst, ondartet, i strupesvelget
Svulst, ondartet, i subglottis
Svulst, ondartet, i supraglottis
Svulst, ondartet, i svettekjertler

12
187.6
	

Svulst, ondartet, i sædleder
173
	

Svulst, ondartet, i talgkjertler
143
	

Svulst, ondartet, i tannkjøttet
143.9
	

Svulst, ondartet, i tannkjøttet, i.n.a.
143.0
	

Svulst, ondartet, i tannkjøttet i
overkjeven

143.1 	 Svulst, ondartet, i tannkjøttet i
underkjeven

143.8 	 Svulst, ondartet, i tannkjøttet, annet
159.0 	 Svulst, ondartet, i tarm, i.n.a.
186 	 Svulst, ondartet, i testikkel
186.9 	 Svulst, ondartet, i testikkel, annet

og uspesifisert
186.9 	 Svulst, ondartet, i testikkel, i.n.a.
161.3 	 Svulst, ondartet, i thyreoideabrusken
164 	 Svulst, ondartet, i thymus
164.0 	 Svulst, ondartet, i thymus
164.8 	 Svulst, ondartet, i thymus, hjertet og

mediastinum, annet
170.7 	 Svulst, ondartet, i tibia
141.6 	 Svulst, ondartet, i tonsilla

lingualis
146.0 	 Svulst, ondartet, i tonsilla palatina
147.1 	 Svulst, ondartet, i tonsilla pharyngis
146.0 	 Svulst, ondartet, i tonsillen
146.0 	 Svulst, ondartet, i tonsillen, i.n.a.
195.1 	 Svulst, ondartet, i toraks, i.n.a.
162.0 	 Svulst, ondartet, i trachea
188.0 	 Svulst, ondartet, i trigonum
160.1 	 Svulst, ondartet, i trommehulen
160.1 	 Svulst, ondartet, i tuba auditiva,

mellomøret og mastoidcellene
160.1 	 Svulst, ondartet, i tuba Eustachii/

auditiva
183.2 	 Svulst, ondartet, i tuba uterina
141 	 Svulst, ondartet, i tungen
141.8 	 Svulst, ondartet, i tungen, annet
141.9 	 Svulst, ondartet, i tungen, i.n.a.
141.2 	 Svulst, ondartet, i tungerand og

tungespiss
141.0 	 Svulst, ondartet, i tungeroten
141.6 	 Svulst, ondartet, i tungetonsillen
143 	 Svulst, ondartet, i tunica mucosae

alveolaris
141.0 	 Svulst, ondartet, i tungeroten
187.8 	 Svulst, ondartet, i tunica vaginalis
153 	 Svulst, ondartet, i tykktarmen
153.8 	 Svulst, ondartet, i tykktarmen
153.9 	 Svulst, ondartet, i tykktarmen, i.n.a.
152 	 Svulst, ondartet, i tynntarmen innbe-

fattet tolvfingertarmen
152.9 	 Svulst, ondartet, i tynntarmen, i.n.a.
152.8 	 Svulst, ondartet, i tynntarmen, innbe-

fattet tolvfingertarmen
190.2 	 Svulst, ondartet, i tårekjertel
190.7 	 Svulst, ondartet, i tåresekk
190.7 	 Svulst, ondartet, i tåreveiene
170.4 	 Svulst, ondartet, i ulna
195.5 	 Svulst, ondartet, i underekstremiteten,

i.n.a.
170.7 	 Svulst, ondartet, i underekstremitetens

lange knokler
170.8 	 Svulst, ondartet, i underekstremitetens

små knokler
170.7 	 Svulst, ondartet, i underekstremitets-

knokkel, i.n.a.
170.1 	 Svulst, ondartet, i underkjeven
162.5 	 Svulst, ondartet, i underlapp, bronchus

eller lunge
188.7 	 Svulst, ondartet, i urachus
189.2 	 Svulst, ondartet, i ureter
189.3 	 Svulst, ondartet, i urethra
188 	 Svulst, ondartet, i urinblæren
188.8 	 Svulst, ondartet, i urinblæren, annet
188.9 	 Svulst, ondartet, i urinblæren, i.n.a.
189.9 	 Svulst, ondartet, i urinsystemet,

i.n.a.
179 	 Svulst, ondartet, i uspesifisert del av

livmoren



164.9 	 Svulst, ondartet, i uspesifisert
del av mediastinum

187.4 	 Svulst, ondartet, i uspesifisert del
av penis

159.0 	 Svulst, ondartet, i uspesifisert del
av tarmkanalen

165.0	 Svulst, ondartet, i uspesifisert del
av ovre luftveien

183.4 	 Svulst, ondartet, i uterint ligament,
i.n.a.

145.4 	 Svulst, ondartet, i uvula
184.0 	 Svulst, ondartet, i vagina
146.3 	 Svulst, ondartet, i vallecula
153.7 	 Svulst, ondartet, i venstre fleksur av

colon
164.2 	 Svulst, ondartet, i ventrale

mediastinum
151.9 	 Svulst, ondartet, i ventrikkelen,

i.n.a.
187.8 	 Svulst, ondartet, i vesicula seminalis
160.0 	 Svulst, ondartet, i vestibulum nasi
145.1 	 Svulst, ondartet, i vestibulum oris
170.2 	 Svulst, ondartet, i virvel, unntatt os

sacrum og os coccygis
170.0 	 Svulst, ondartet, i vomer (knokkel)
184.4 	 Svulst, ondartet, i vulva, i.n.a.
171.0 	 Svulst, ondartet, i ørebrusken
174.4 	 Svulst, ondartet, i ovre laterale

kvadrant av brystkjertelen hos kvinner
190.8 	 Svulst, ondartet, i øyet, annet
190.9 	 Svulst, ondartet, i øyet, uspesifisert

del
161.9 	 Svulst, ondartet, larynx, i.n.a.
195 	 Svulst, ondartet, med andre og lite

spesifiserte lokalisasjoner
195.8 	 Svulst, ondartet, med andre og lite

spesifiserte lokalisasjoner
199.0 	 Svulst, ondartet, med multiple lokalisa-

sjoner
199 	 Svulst, ondartet, med uspesifisert

lokalisasjon
147.3 	 Svulst, ondartet, paries anterior

pharyngis
147.2 	 Svulst, ondartet, paries lateralis

pharyngis
158.9 	 Svulst, ondartet, peritoneum, i.n.a.
155.0 	 Svulst, ondartet, primær i leveren
161.1 	 Svulst, ondartet, på bakflaten av

epiglottis
140.5 	 Svulst, ondartet, pa buccalsiden til

leppe, i.n.a.
146.4 	 Svulst, ondartet, pa epiglottis fram-

side (forflate)
140.5 	 Svulst, ondartet, på frenulum til

leppe, i.n.a.
148.2 	 Svulst, ondartet, på hypopharynxsiden av

plica aryepiglottica
140.5 	 Svulst, ondartet, pa innsiden av leppen,

i.n.a.
145.0 	 Svulst, ondartet, på kinnets innside
161.1 	 Svulst, ondartet, på larynxsiden av

plica aryepiglottica
140.9 	 Svulst, ondartet, pa leppe, i.n.a.
140.9 	 Svulst, ondartet, på leppe (lepperødt),

i.n.a.
140 	 Svulst, ondartet, på leppen
140.8 	 Svulst, ondartet, på leppen, annet
140.9 	 Svulst, ondartet, på leppens leppestift-

område
140.9	 Svulst, ondartet, på leppens utside
140.5 	 Svulst, ondartet, på mucosa til leppe,

i.n.a.
140.5 	 Svulst, ondartet, på oralsiden til

leppe, i.n.a.
140.0 	 Svulst, ondartet, på overleppe,

i.n.a.
140.0

	

	 Svulst, ondartet, på overleppe
(lepperødt)

140.3 	 Svulst, ondartet, pa overleppens
buccalside

Svulst, ondartet, på overleppens
frenulum

Svulst, ondartet, på overleppens
innside
Svulst, ondartet, pa overleppens

leppestiftomrade
Svulst, ondartet, pa overleppens

mucosa
Svulst, ondartet, på overleppens

oralside
Svulst, ondartet, på overleppens

utside
Svulst, ondartet, på tungens overside
Svulst, ondartet, på tungens underside
Svulst, ondartet, på underleppe

(lepperodt)
Svulst, ondartet, på underleppe,

i.n.a.
Svulst, ondartet, pa underleppens

buccalside
Svulst, ondartet, pa underleppens

frenulum
Svulst, ondartet, på underleppens

innside
Svulst, ondartet, på underleppens

leppestiftområde
Svulst, ondartet, på underleppens

mucosa
Svulst, ondartet, pa underleppens

oralside
Svulst, ondartet, pä underleppens

utside
Svulst, ondartet, retrobulbært
Svulst, ondartet, sekundære og ikke

nærmere angitte, i bronkopulmonale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i brakiale lymfe-
knuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i cervikofaciale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i epitrokleære
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i iliakale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i inguinale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i intestinale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i intraabdominale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i intratorakale
lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten i
aksillen

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten i
ansiktet

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten i
bekkenet

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten i hodet

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuten, i.n.a.

140.3

140.3

140.0

140.3

140.3

140.0

141.1
141.3
140.1

140.1

140.4

140.4

140.4

140.1

140.4

140.4

140.1

190.1
196.1

196.3

196.0

196.3

196.6

196.5

196.2

196.2

196.1

196

196.3

196.0

196.6

196.0

196.9



Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter i
lokalisasjon i.n.a.

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter i lyske

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter i
multiple lokalisasjoner

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter i
nakken

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter i
underekstremitet

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter på
halsen

Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i lymfeknuter pa
overekstremitet

196.1 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i mediastinale
lymfeknuter

196.2 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i mesenteriale
lymfeknuter

196.6 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i obturatorale
lymfeknuter

196.3 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i pektorale
lymfeknuter

196.5 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i popliteale
lymfeknuter

196.2 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i retroperitoneale
lymfeknuter

196.0 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i supraklavikulære
lymfeknuter

196.5 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i tibiale
lymfeknuter

196.1 	 Svulst, ondartet, sekundære og ikke
nærmere angitte, i trakeobronkiale
lymfeknuter

198.4 	 Svulst, ondartet, sekundær, i andre
deler av nervesystemet

197.8 	 Svulst, ondartet, sekundær, i andre
fordøyelsesorganer

198.1 	 Svulst, ondartet, sekundær, i andre
urinorganer

197.3 	 Svulst, ondartet, sekundær, i andre
åndedrettsorganer

198.7 	 Svulst, ondartet, sekundær, i binyre
198.6 	 Svulst, ondartet, sekundær, i eggstokk
197.5 	 Svulst, ondartet, sekundær, i

endetarmen
197 	 Svulst, ondartet, sekundær, i

fordøyelsesorganene
198.3 	 Svulst, ondartet, sekundær, i hjernen
198.2 	 Svulst, ondartet, sekundær, i huden
198.5 	 Svulst, ondartet, sekundær, i knokler

og beinmarg
197.7 	 Svulst, ondartet, sekundær, i leveren
197.0 	 Svulst, ondartet, sekundær, i lunge
198.3 	 Svulst, ondartet, sekundær, i medulla

spinalis
197.1 	 Svulst, ondartet, sekundær, i

mediastinum
198.4 	 Svulst, ondartet, sekundær, i meninger

(cerebrale)(spinale)
198.0 	 Svulst, ondartet, sekundær, i nyre
197.6 	 Svulst, ondartet, sekundær, i perito-

neum og retroperitoneum
197.2 	 Svulst, ondartet, sekundær, i pleura
197.5 	 Svulst, ondartet, sekundær, i tykk-

tarmen

197.4 	 Svulst, ondartet, sekundær, i tynn-
tarmen

239 	 Svulster av uspesifisert art
203.8 	 Svulster, andre immunoproliferative
203 	 Svulster, immunoproliferative
077.0t Svommebassengkonjunktivitt (372.0*)
755.1 	 Svømmehud (fingre) (tær)
704.8 	 Sycosis barbae [ikke parasittisk]
704.8 	 Sycosis lipoides
704.8 	 Sycosis vulgaris
704.8 	 Sycosis, i.n.a.

097.9 	 Syfilis (ervervet), i.n.a.
0951- 	Syfilis [uspesifisert stadium] i

knokkel (730.8*)
095t 	 Syfilis [uspesifisert stadium] i lever

(573.2*)
095t 	 Syfilis [uspesifisert stadium] i lunge

(517.8*)
0951- 	Syfilis [uspesifisert stadium] i muskel

(728.0*)
0951- 	Syfilis [uspesifisert stadium]

i nyre (583.8*)
094.9 	 Syfilis (tidlig) (sein) i sentralnerve-

systemet, i.n.a.
647.0 	 Syfilis som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng
092 	 Syfilis (ervervet) uten kliniske symp-

tomer, med positiv serologisk reaksjon
og negativ spinalvæske, mindre enn to
ar etter infeksjonen

096 	 Syfilis (ervervet) uten kliniske symp-
tomer, med positiv serologisk reaksjon
og negativ spinalvæske, to år eller mer
etter infeksjonen

091.2 	 Syfilis, annen primær
097 	 Syfilis, annen uspesifisert
104.0 	 Syfilis, ikke-venerisk, endemisk
097.9 	 Syfilis, i.n.a.
093 	 Syfilis, kardiovaskulær
093.8 	 Syfilis, kardiovaskulær, annet
093.9 	 Syfilis, kardiovaskuslær, i.n.a.
097.1 	 Syfilis, latent, i.n.a.
096 	 Syfilis, latent, sein
092 	 Syfilis, latent, tidlig
092.9 	 Syfilis, latent, tidlig, i.n.a.
095 	 Syfilis, med andre former for symptomer,

sein
097.1 	 Syfilis, med positiv serologisk

reaksjon
090 	 Syfilis, medfødt
090.5 	 Syfilis, medfødt, annen symptomgivende,

sein
090.9 	 Syfilis, medfødt, i.n.a.
090.6 	 Syfilis, medfødt, latent, sein
090.1 	 Syfilis, medfødt, latent, tidlig
090.2 	 Syfilis, medfødt, mindre enn to år

etter fødselen, i.n.a.
090.7 	 Syfilis, medfødt, sein, i.n.a.
090.0 	 Syfilis, medfødt, vmptomgivende,

tidlig
090.2 	 Syfilis, medfødt, tidlig, i.n.a.
090.7 	 Syfilis, medfødt, to år eller mer

etter fødselen, i.n.a.
090.1 	 Syfilis, medfødt, uten kliniske symp-

tomer, med positiv serologisk
reaksjon og negativ spinalvæske,
mindre enn to år etter fødselen

090.6 	 Syfilis, medfødt, uten kliniske symp-
tomer,med positiv serologisk reaksjon,
og negativ spinalvæske, to år eller
mer etter fødselen

094.21- Syfilis, meningovaskulær (320.7*)
091.2 	 Syfilis, primær pa finger
091.2 	 Syfilis, primær på leppe
091.2 	 Syfilis, primær på tonsille
091.1 	 Syfilis, primær, anal
091.0 	 Syfilis, primær, genital
091.7 	 Syfilis, residiv av sekundær

196.9

196.5

196.8

196.0

196.5

196.0

196.3
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135
732.4
759.5
081.1
202.0
081.1
732.1
732.3
117.5
443.1
993.3
732.1
088.0
674.0
086.1

086.0t

086.2

286.1
555
555.1
555.1
555.0
555.9
756.0
115.0
727.0
696.4
207.0
732.5
694.0
057.8
099.1
272.7
721.6
732.5
270.1
272.7
116.0
581.3

288.1

732.5
333.0

030
270.0
245.2
732.3
207.1
289.7
283.0

773.1

773.2

773.0

773

282.7

751.3
751.3
751.3
751.3
402
201
201.6
201.9
201.4

201.7

Sykdom, Besnier-Boeck-Schaumann
Sykdom, Blounts
Sykdom, Bournevilles
Sykdom, Brills
Sykdom, Brill-Symmers
Sykdom, Brill-Zinsser
Sykdom, Buchanans
Sykdom, Burns
Sykdom, Busse-Buschke
Sykdom, Bürgers
Sykdom, Caissons
Sykdom, Calvé-Legg-Perthe
Sykdom, Carrions
Sykdom, cerebrovaskulær, i barselseng
Sykdom, Chagas, med annen organaffek-

J
Sykdom, Chagas, med hjerteaffeksjon

(425.6*)
Sykdom, Chagas, uten opplysning om

organaffeksjon
Sykdom, Christmas
Sykdom, Crohns
Sykdom, Crohns i endetarm
Sykdom, Crohns i tykktarm
Sykdom, Crohns i tynntarm
Sykdom, Crohns, i.n.a.
Sykdom, Crouzons
Sykdom, Darlings
Sykdom, de Quervains
Sykdom, Devergies
Sykdom, Di Guglielmos
Sykdom, Diaz'
Sykdom, Duhrings
Sykdom, Dukes(-Filatow)
Sykdom, (Durand-)Nicolas-Favres
Sykdom, Fabrys
Sykdom, Forestiers
Sykdom, Freibergs
Sykdom, Follings
Sykdom, Gauchers
Sykdom, Gilchrists
Sykdom, glomerulær, med minimale foran-

dringer
Sykdom, granulomatos, kronisk

(infantil)
Sykdom, Haglunds
Sykdom, Hallervorden-Spatz (pigment-

degenerasjon i pallidum)
Sykdom, Hansens
Sykdom, Hartnups
Sykdom, Hashimotos
Sykdom, Hass'
Sykdom, Heilmeyer- Schöner
Sykdom, hemoglobin-M
Sykdom, hemolytisk, autoimmun, (kulde-
type) (varmetype)
Sykdom, hemolytisk, forårsaket av

ABO-isoimmunisering, hos foster og
nyfødt

Sykdom, hemolytisk, forårsaket av annen
og uspesifisert isoimmunisering

Sykdom, hemolytisk, forårsaket av Rh-
isoimmunisering

Sykdom, hemolytisk, hos foster eller
nyfødt, forårsaket av isoimmunisering

Sykdom, hemolytisk, med ustabilt
hemoglobin

Sykdom, Hirschprungs
Sykdom, Hirschprungs, med kort segment
Sykdom, Hirschprungs, med langt segment
Sykdom, Hirschprungs, uspesifisert
Sykdom, hjerte-, hypertonisk
Sykdom, Hodgkins
Sykdom, Hodgkins, blandet cellularitet
Sykdom, Hodgkins, i.n.a.
Sykdom, Hodgkins, lymfocytt-histiocytt

dominans
Sykdom, Hodgkins, lymfocytt reduksjon

on

095 	 Syfilis, sein eller tertiær, alle loka-
lisasjoner unntatt de som klassi-
fiseres i 093 og 094

097.0 	 Syfilis, sein, i.n.a.
091.3 	 Syfilis, sekundær
091.3 	 Syfilis, sekundær i anus
091.3 	 Syfilis, sekundær i huden
091.6t Syfilis, sekundær i leveren (573.2*)
091.3	 Syfilis, sekundær i munnen
091.3 	 Syfilis, sekundær i pharynx
091.3 	 Syfilis, sekundær i slimhinner
091.3 	 Syfilis, sekundær i tonsillen
091.3 	 Syfilis, sekundær i vulva
091.8 	 Syfilis, sekundær, andre former
091.6 	 Syfilis, sekundær, i innvoller og

knokler
091.9 	 Syfilis, sekundær, i.n.a.
091 	 Syfilis, symptomgivende, tidlig
092.0 	 Syfilis, tilbakefall, serologisk etter

behandling av latent, tidlig
356.1 	 Sykdom Charcot-Marie-Tooth, (peroneal

muskelatrofi)
356.0 	 Sykdom Dejerine-Sotta
073 	 Sykdom fremkalt av Chlamydia psittaci
282.7 	 Sykdom Hb-C
282.7 	 Sykdom Hb-D
282.7 	 Sykdom Hb-E
356.3 	 Sykdom Refsums, (heredopathia atactica

polyneuritiformis)
474.8 	 Sykdom i adenoid vev, annen kronisk
474.9 	 Sykdom (kronisk) i adenoid vev, i.n.a.
654 	 Sykdom i bekkenets organer og vev
654.9 	 Sykdom i bekkenets organer og vev,

i.n.a.
253.4 	 Sykdom i hypofysens forlapp, annen
253.7 	 Sykdom i hypofysen, iatrogen
474.8 	 Sykdom i mandler, annen kronisk
474.9 	 Sykdom (kronisk) i mandler, i.n.a.
722.7t Sykdom i mellomvirvelskiven med

myelopati (336.3*)
388.5 	 Sykdom i nervus acusticus
376 	 Sykdom i orbita
376.9 	 Sykdom i orbita, i.n.a.
720.1 	 Sykdom i ryggradens ligamenter eller

muskelfester
557.0 	 Sykdom i tarm, akutt vaskulær
381.9 	 Sykdom i tuba auditiva, uspesifisert
375.8 	 Sykdom i tåreorganene, annen
519.9 	 Sykdom i åndedrettsorganene (kronisk),

i.n.a.
255.4 	 Sykdom, Addisons i binyrebarken, i.n.a.
017.6t Sykdom, Addisons, tuberkuløs type

(255.4*)
255.4* Sykdom, Addisons, ved tuberkulose i

binyrebark (017.6t)
330.8 	 Sykdom, Alpers
331.0 	 Sykdom, Alzheimers
272.7 	 Sykdom, Andersons
799 	 Sykdom, andre ubestemte og ukjente

årsaker
333 	 Sykdom, annen extrapyramidal
333.9	 Sykdom, annen extrapyramidal
648.6 	 Sykdom, annen, kardiovaskulær, som

kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

077.4t Sykdom, Appollo- (372.0*)
088.9 	 Sykdom, artropod-båren, ikke klassi-

fisert annet sted
655.2 	 Sykdom, arvelig, familiær som muligens

påvirker fosteret
279.4 	 Sykdom, autoimmun, ikke klassifisert

annet sted
279.4 	 Sykdom, autoimmun, i.n.a.
731.2 	 Sykdom, Bamberger -liane
272.6 	 Sykdom, Barraquer-Simons
330.1 	 Sykdom, Batten-Mayou (362.7*)
031.0 	 Sykdom, Batteys
017.1 	 Sykdom, Bazins
425.2 	 Sykdom, Beckers
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201.5 	 Sykdom, Hodgkins, nodulær sklerose

	

272.8	 Sykdom, Hoffas

	

446.5 	 Sykdom, Hortons

	

333.4	 Sykdom, Huntingtons

	

698.3 	 Sykdom, Hydes

	

272.7 	 Sykdom, 1-celle eller mucolipidose

	

581.1 	 Sykdom, idiopatisk membranos glomerulær
type

	

732.5 	 Sykdom, Iselins
046.1t Sykdom, Jakob-Creutzfeldt (331.5*)
331.5* Sykdom, Jakob-Creutzfeldt (046.1t)

	

330.1 	 Sykdom, Jansky-Bielschowsky

	

203.0 	 Sykdom, Kahlers

	

759.6 	 Sykdom, Kallschers
404 	 Sykdom, kardiorenal

	

429.2 	 Sykdom, kardiovaskulær med opplysning
om arteriosklerose

	

429.2 	 Sykdom, kardiovaskulier, i.n.a.

	

716.0 	 Sykdom, Kaschin-Beck

	

120.2 	 Sykdom, Katayama-

	

732.3 	 Sykdom, Kienbocks

	

288.0 	 Sykdom, Kostmans

	

330.0 	 Sykdom, Krabbes (globoid celle-l.)

	

382.2 	 Sykdom, kronisk attikoantral

	

416.9 	 Sykdom, kronisk kardiopulmonal

	

382.1 	 Sykdom, kronisk tympanotubal

	

770.7 	 Sykdom, kronisk, perinatalt oppstått i
andedrettsorganene

	

330.1 	 Sykdom, Kufs

	

335.1 	 Sykdom, Kugelberg-Welander

	

283.0 	 Sykdom, kulde-agglutinin

	

283.0 	 Sykdom, kulde-hemagglutinin, kronisk

	

721.7 	 Sykdom, Kümmels

	

732.4 	 Sykdom, Köhlers (patella)
	732.5	 Sykdom, Köhlers (os naviculare i foten)

	

330.8 	 Sykdom, Leighs eller subakutt nekro-
tiserende encefalomyelopati

	

202.5 	 Sykdom, Letterer-Siwes
504 	 Sykdom, linarbeideres

	

343.0	 Sykdom, Littles, diplegisk form

	

116.2 	 Sykdom, Lobos

	

116.1 	 Sykdom, Lutz-Splendore-Almeida

	

238.7 	 Sykdom, lymfoproliferativ (kronisk),
i.n.a.

	

270.3 	 Sykdom, lønnesirup-urin ['Maple-Syrup-
Urine Disease"] [MSUD]

	

732.3 	 Sykdom, Mauclaires

	

386.0 	 Sykdom, Menières

	

757.0	 Sykdom, Milroys

	

394.9	 Sykdom, mitralklaff, kronisk

	

238.7 	 Sykdom, myeloproliferativ (kronisk),
i.n.a.

	

429.1 	 Sykdom, ukyokardial
404 	 Sykdom, nyre-, kardiovaskulær

	

199.1 	 Sykdom, ondartet (primær)(sekundaer) med
uspesifisert lokalisasjon

	

199.0 	 Sykdom, ondartet (primær)(sekundær) med
uspesifiserte multiple lokalisasjoner

	

732.4 	 Sykdom, Osgood-Schlatter

	

731.0 	 Sykdom, Pagets, i ben
	732.3	 Sykdom, Panners

	

332.0 	 Sykdom, Parkinsons
075 	 Sykdom, Pfeiffers

	331.1	 Sykdom, Picks
	732.1	 Sykdom, Piersons

	

495.8 	 Sykdom, pituitrinsnuseres

	

271.0 	 Sykdom, Pompes
015.0t Sykdom, Potts ,(730.4*)
730 • 4* Sykdom, Potts (015.0t)
114 Sykdom, Posadas-Wernicke

	272.7	 Sykdom, Pseudo-Hurlers eller
mukolipidose

	

443.0 	 Sykdom, Raynauds

	

099.3 	 Sykdom, Reiters
	448.0	 Sykdom, Rendu-Osler-Weber

	

695.8 	 Sykdom, Ritters

	

745.4 	 Sykdom, Rogers
	272.7	 Sykdom, Sandhoffs

732.0 	 Sykdom, Scheuermanns

341.1 	 Sykdom, Schilders (encefalitis
periaxialis diffusa)

333.6 	 Sykdom, (Schwalbe-)Ziehen-Oppenheim
732.5 	 Sykdom, Severs
202.2 	 Sykdom, S'ézarys
054.3t Sykdom, Simian B
253.2 	 Sykdom, Simmonds
732.4 	 Sykdom, Sinding-Larsens
710.2 	 Sykdom, Sjögrens
330.1 	 Sykdom, Spielmeyer-Vogt
334 	 Sykdom, spinocerebellar
334.8 	 Sykdom, spinocerebellar, annet
334.9 	 Sykdom, spinocerebellar, i.n.a.
362.7 	 Sykdom, Stargardts
714.3 	 Sykdom, Stills
446.7 	 Sykdom, Takayasus
330.1 	 Sykdom, Tay-Sachs
733.6 	 Sykdom, Tietzes
397.0 	 Sykdom, trikuspidal (klaffe)

(reumatisk)
799.9 	 Sykdom, udiagnostisert med ukjent

lokalisasjon
799.9 	 Sykdom, ukjent årsak
333.2 	 Sykdom, Unverricht-Lundborg
739 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk,

ikke klassifisert annet sted (ekskl.
medfødte misdannelser)

739.9 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i abdomen og annet, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med
fødte misdannelser)

739.5 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i bekkenregionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

739.8 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i brystkassen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-

739.1 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i cervikalregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

739.1 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i cervikotorakalregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

739.0 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i hoderegionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

739.5 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i hofteregionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

739.3 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i lumbalregionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

739.3 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i lumbosakralregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

739.7 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i overekstremitetene, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

739.4 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i sakralregionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

739.4 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i sakrococcygealregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

739.4 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i sakroilliakalregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. medfødt
misdannelser)
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	739.2	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/

muskler i torakalregionen, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis-
dannelser)

	

739.2 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i torakalumbalregionen, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

	

739.6 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler i underekstremitetene, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

	

739.7 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler, akromioklavikulært, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser

	

739.8 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler, kostokondralt, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte mis -
dannelser)

	

739.8 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler, kostovertebralt, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte
misdannelser)

	

739.7 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler, sternoklavikulært, ikke
klassifisert annet sted (ekskl. med-
fødte misdannelser)

	

739.8 	 Sykdom, uspesifisert, i knokkel/brusk/
muskler, sternokondralt, ikke klassi-
fisert annet sted (ekskl. medfødte
misdannelser

	

732.1 	 Sykdom, van Necks
049.8t Sykdom, von Economos (323.4*)
237.7
286.4
333.7
729.3
100.0
335.0
040.2
275.1
272.7

Sykdom, von Recklinghausens
Sykdom, von Willebrands
Sykdom, Vogts
Sykdom, Weber-Christian
Sykdom, Weils
Sykdom, Werdnig-Hoffmann
Sykdom, Whipples
Sykdom, Wilsons
Sykdom, Wolmans eller triglycerid-

avsetning type III
057.8 	 Sykdommen, den fjerde
057.8 	 Sykdommen, den sjette
568.8 	 Sykdommer andre, i bukhinnen, annet
074.8	 Sykdommer forarsaket av Coxsackievirus,

annet
397 	 Sykdommer i andre deler av endokardiet
398.9 	 Sykdommer i andre deler av endokardiet,

annet og uspesifisert
569.5 	 Sykdommer i anus, andre
255 	 Sykdommer i binyrene
255.8 	 Sykdommer i binyrene, annet
255.9 	 Sykdommer i binyrene, i.n.a.
289 	 Sykdommer i blodet og de bloddannende

organene, andre
289.9 	 Sykdommer i blodet og de bloddannende

organene, i.n.a.
254 	 Sykdommer i brisselen
733 	 Sykdommer i brusk og knokler, andre
733.9 	 Sykdommer i brusk og knokler, i.n.a.
611.9	 Sykdommer i brystkjertelen, i.n.a.
568.9 	 Sykdommer i bukhinnen, i.n.a.
577 	 Sykdommer i bukspyttkjertelen
577.9 	 Sykdommer i bukspyttkjertelen, i.n.a.
723.9 	 Sykdommer i cervikalregionen,

uspesifiserte
377.5 	 Sykdommer i chiasma
077 	 Sykdommer i conjunctiva som

folge av virus og chlamydier, andre
377.6 	 Sykdommer i corpus geniculatum laterale
288 	 Sykdommer i de hvite blodlegemene
288.8 	 Sykdommer i de hvite blodlegemene,

annet
288.9 	 Sykdommer i de hvite blodlegemene,

i.n.a.

608 	 Sykdommer i de mannlige kjønnsorganer,
andre

335 	 Sykdommer i de motoriske neuroner
335.8 	 Sykdommer i de motoriske neuroner,

annet
335.9 	 Sykdommer i de motoriske neuroner,

i.n.a.
624 	 Sykdommer i de ytre kjønnsorganer

og perineum hos kvinnen, andre
624.9 	 Sykdommer i de ytre kjønnsorganer og

perineum hos kvinnen, i.n.a.
478 	 Sykdommer i de ovre luftveier, andre
478.9 	 Sykdommer i de øvre luftveiene,

andre og uspesifiserte
607 	 Sykdommer i det mannlige lem
607.8 	 Sykdommer i det mannlige lem, annet
607.9 	 Sykdommer i det mannlige lem, i.n.a.
337 	 Sykdommer i det perifere autonome

nervesystem
337.9 	 Sykdommer i det perifere autonome nerve-

system, i.n.a.
380 	 Sykdommer i det ytre ore
380.8 	 Sykdommer i det ytre øre, andre
380.9 	 Sykdommer i det ytre ore i.n.a.
519.4 	 Sykdommer i diafragma
620 	 Sykdommer i eggstokk, andre
620.9 	 Sykdommer i eggstokk, eggleder og det

brede ligament, i.n.a.
728 	 Sykdommer i fascier
728.8 	 Sykdommer i fascier, andre
379.2 	 Sykdommer i glasslegemet
724.7 	 Sykdommer i halebeinet
348 	 Sykdommer i hjernen, andre
371.8 	 Sykdommer i hornhinnen, andre
371.9 	 Sykdommer i hornhinnen, i.n.a.
031.1 	 Sykdommer i huden som skyldes

mykobakterier, andre
253 	 Sykdommer i hypofysen og dens hypo-

talamiske kontroll
253.9 	 Sykdommer i hypofysen og dens

hypotalamiske kontroll, i.n.a.
253.8 	 Sykdommer i hypofysen, andre
704 	 Sykdommer i hår og hårsekker
704.9 	 Sykdommer i hår og hårsekker, i.n.a.
279 	 Sykdommer i immunsystemet
279.8 	 Sykdommer i immunsystemet, annet
279.9 	 Sykdommer i immunsystemet, i.n.a.
448 	 Sykdommer i kapillærene
448.9 	 Sykdommer i kapillærene, annet og

uspesifisert
526 	 Sykdommer i kjevene
526.8 	 Sykdommer i kjevene, andre
526.9 	 Sykdommer i kjevene, i.n.a.
627 	 Sykdommer i klimakteriet og seinere
627.8 	 Sykdommer i klimakteriet og seinere,

annet
627.9 	 Sykdommer i klimateriet og seinere,

i.n.a.
717 	 Sykdommer i kneleddets brusk
717.8 	 Sykdommer i kneleddets brusk
717.9	 Sykdommer i kneleddets brusk og liga-

menter og i patella, i.n.a.
717 	 Sykdommer i kneleddets ligamenter
717.8	 Sykdommer i kneleddets ligamenter
717 	 Sykdommer i kneleddets patella
717.8 	 Sykdommer i kneleddets patella
733.9 	 Sykdommer i knokler og brusk, i.n.a.
372 	 Sykdommer i konjunktiva
372.8 	 Sykdommer i konjunktiva, andre
372.9 	 Sykdommer i konjunktiva, i.n.a.
724.6 	 Sykdommer i korsbeinet
478.7 	 Sykdommer i larynx ikke spesifisert

annet sted, andre
728 	 Sykdommer i ligamenter
621 	 Sykdommer i livmoren ikke klassifisert

annet sted
621.8 	 Sykdommer i livmoren, annet
621.9 	 Sykdommer i livmoren, i.n.a.
622 	 Sykdommer i livmorhalsen, andre
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622.9 	 Sykdommer i livmorhalsen, i.n.a.
031.0 	 Sykdommer i lungene som skyldes

mykobakterier, andre
722 	 Sykdommer i mellomvirvelskivene
385 	 Sykdommer i mellomøre og processus mas-

toideus, andre
385.8 	 Sykdommer i mellomøret og processus mas-

toideus, annet
385.9 	 Sykdommer i mellomøret og processus mas-

toideus, i.n.a.
289.5 	 Sykdommer i milten, andre
528 	 Sykdommer i munnhulens bløtvev, unntatt

de som er spesifikke for tannkjøttet og
tungen

528.9 	 Sykdommer i munnhulens bløtvev, unn-
tatt de som er spesifikke for tann-
kjøttet og tungen, annet

528.9 	 Sykdommer i munnhulens blote vev, unn-
tatt de som er spesifikke for tann-
kjottet og tungen, annet

528.7 	 Sykdommer i munnslimhinne/tunge, andre
728 	 Sykdommer i muskler
728.8 	 Sykdommer i muskler, andre
728.9 	 Sykdommer i muskler, ligamenter og

facier, i.n.a.
703 	 Sykdommer i neglene
703.9 	 Sykdommer i neglene, i.n.a.
352.4 	 Sykdommer i nervus accessorius [11]
388.5 	 Sykdommer i nervus acusticus
352.2 	 Sykdommer i nervus glossopharyngeus [9],

andre
352.5 	 Sykdommer i nervus hypoglossus - 12]
352.0 	 Sykdommer i nervus olfactorius :1]
352.3 	 Sykdommer i nervus vagus [10]
478.1 	 Sykdommer i nesehulen og bihulene,

andre
253.6 	 Sykdommer i nevrohypofysen, andre
593.8 	 Sykdommer i nyre, annet
593.9 	 Sykdommer i Ryre, i.n.a.
376.8 	 Sykdommer i orbita, andre
577.8 	 Sykdommer i pankreas, andre
252 	 Sykdommer i parathyreoidea
252.8 	 Sykdommer i parathyreoidea, annet
252.9 	 Sykdommer i parathyreoidea, i.n.a.
478.2 	 Sykdommer i pharynx, andre, ikke

spesifisert annet sted
602.9 	 Sykdommer i prostata, i.n.a.
569.5 	 Sykdommer i rectum, andre
364 	 Sykdommer i regnbuehinnen og stråle-

legemet
364.8 	 Sykdommer i regnbuehinnen og stråle-

legemet, andre
364.9 	 Sykdommer i regnbuehinnen og stråle-

legemet, i.n.a.
362.8 	 Sykdommer i retina, andre
336 	 Sykdommer i ryggmargen, andre
727 	 Sykdommer i sener, andre
459 	 Sykdommer i sirkulasjonsorganene, andre
623 	 Sykdommer i skjeden, andre
623.9 	 Sykdommer i skjeden, i.n.a.
726.2 	 Sykdommer i skulderen, ikke

klassifisert annet sted
726.1 	 Sykdommer i slimposer og sener i

skulderregionen
727 	 Sykdommer i slimposer, andre
705 	 Sykdommer i svettekjertlene
727 	 Sykdommer i synovialhinne, andre
727.9 	 Sykdommer i synovialhinne, sener

og slimposer, i.n.a.
530 	 Sykdommer i spiseroret
530.9 	 Sykdommer i spiseroret, i.n.a.
527 	 Sykdommer i spyttkjertlene
527.8 	 Sykdommer i spyttkjertlene, annet
527.9 	 Sykdommer i spyttkjertlene, i.n.a.
705.9 	 Sykdommer i svettekjertlene, i.n.a •
377.7 	 Sykdommer i synsbarken
706 	 Sykdommer i talgkjertlene
706.9 	 Sykdommer i talgkjertlene, i.n.a.

523 	 Sykdommer i tannkjøttet og det
periudontale vev

523.8 	 Sykdommer i tannkjøttet og det perio-
dontale vev, andre

523.9 	 Sykdommer i tannkjøttet og det perio-
dontale vev, i.n.a.

522 	 Sykdommer i tannpulpa og det periapikale
vev

569.9 	 Sykdommer i tarmene, i.n.a.
521 	 Sykdommer i tennenes hardvev
521.8	 Sykdommer i tennenes hardvev, andre
521.9 	 Sykdommer i tennenes hardvev, i.n.a.
254 	 Sykdommer i thymus
254.8 	 Sykdommer i thymus, annet
254.9 	 Sykdommer i thymus, i.n.a.
377.6 	 Sykdommer i tractus opticus
384 	 Sykdommer i trommehinnen, andre
384.8 	 Sykdommer i trommehinnen, annet
384.9 	 Sykdommer i trommehinnen, i.n.a.
381 	 Sykdommer i tuba auditiva (Eustachi)
381.8 	 Sykdommer i tuba auditiva, andre
375.1 	 Sykdommer i tårekjertelen, andre
375 	 Sykdommer i tåreorganene
375.9 	 Sykdommer i tåreorganene, i.n.a.
596.9 	 Sykdommer i urinblæren, i.n.a.
593.8 	 Sykdommer i urinleder, annet
593.9 	 Sykdommer i urinleder, i.n.a.
386 	 Sykdommer i vestibularis-

apparatet, andre
380.3	 Sykdommer i øremuslingen, ikke-

infeksiose
377.6 	 Sykdommer i øvrige synsbaner
360.9 	 Sykdommer i øyeeplet, i.n.a.
374 	 Sykdommer i øyelokkene, andre
379.8 	 Sykdommer i øyet og dets omgivelser,

andre
519.9 	 Sykdommer i åndedrettsorganene, i.n.a.
363.8 	 Sykdommer i arehinnen, andre
363.9 	 Sykdommer i årehinnen, i.n.a.
713.7* Sykdommer med leddaffeksjon, andre

generelle
588 	 Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon
588.8 	 Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon,

annet
588.9 	 Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon,

i.n.a.
529 	 Sykdommer og andre tilstander i tungen
529.9 	 Sykdommer og andre tilstander i tungen,

i.n.a.
478.5	 Sykdommer på stemmebåndene, andre
360 	 Sykdommer som påvirker flere deler

av øyet
374.4	 Sykdommer som påvirker oyelokksfunk-

sjonen, andre
783.9 	 Sykdommer som skyldes ernæring, stoff-

skifte og utvikling, annet
255.2 	 Sykdommer, adrenogenitale
333.0 	 Sykdommer, andre degenerative i basal-

gangliene
341 	 Sykdommer, andre demyeliniserende,

i sentralnervesystemet
341.8 	 Sykdommer, andre demyeliniserende, i

sentralnervesystemet, annet
341.9 	 Sykdommer, andre demyeliniserende, i

sentralnervesystemet, i.n.a.
259 	 Sykdommer, andre endokrine
259.8 	 Sykdommer, andre endokrine, annet
259.9	 Sykdommer, andre endokrine, i.n.a.
447 	 Sykdommer, andre i arterier og

arterioler
333 	 Sykdommer, andre i basalgangliene og

det extrapyramidale system
543 	 Sykdommer, andre i blindtarmen
620 	 Sykdommer, andre i brede ligament
568 	 Sykdommer, andre i bukhinnen
620 	 Sykdommer, andre i eggleder
424 	 Sykdommer, andre i endokard
575 	 Sykdommer, andre i galleblæren
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575.8	 Sykdommer, andre i galleblæren, annet
575.9 	 Sykdommer, andre i galleblæren, i.n.a.
576 	 Sykdommer, andre i galleveiene
576.8 	 Sykdommer, andre i galleveiene, annet
576.9 	 Sykdommer, andre i galleveiene, i.n.a.
348.8	 Sykdommer, andre i hjernen, annet
348.9 	 Sykdommer, andre i hjernen, i.n.a.
371 	 Sykdommer, andre i hornhinnen
709.8	 Sykdommer, andre i huden
386.8 	 Sykdommer, andre i labyrinten
417 	 Sykdommer, andre i lungekretsløpet
417.8 	 Sykdommer, andre i lungekretsløpet,

annet
417.9 	 Sykdommer, andre i lungekretsløpet,

i.n.a.
537	 Sykdommer, andre i magesekk og

tolvfingertarm
537.8 	 Sykdommer, andre i magesekk og tolv-

fingertarm, annet
537.9 	 Sykdommer, andre i magesekk og tolv-

fingertarm, i.n.a.
519.3	 Sykdommer, andre i mediastinum ikke

spesifisert annet sted
362.1 	 Sykdommer, andre i netthinnen
593	 Sykdommer, andre i nyre
423 	 Sykdommer, andre i perikard
423.8 	 Sykdommer, andre i perikard, annet
423.9 	 Sykdommer, andre i perikard, i.n.a.
379.1 	 Sykdommer, andre i senehinnen
246.0 	 Sykdommer, andre i skjoldbruskkjertelen
569 	 Sykdommer, andre i tarmene
569.8 	 Sykdommer, andre i tarmene, annet
525 	 Sykdommer, andre i tennene og tann-

regionen
519.1 	 Sykdommer, andre i trakea og bronkus,

ikke spesifisert annet sted
596 	 Sykdommer, andre i urinblæren
593 	 Sykdommer, andre i urinleder
599 	 Sykdommer, andre i urinroret og

urinveiene
519.8 	 Sykdommer, andre i andedrettsorganene,

ikke spesifisert annet sted
049 	 Sykdommer, andre ikke-arbovirus, i

sentralnervesystemet
049.9 	 Sykdommer, andre ikke-arbovirus, i

sentralnervesystemet, i.n.a.
457.8 	 Sykdommer, andre ikke-infeksiose i

lymfekarene
136 	 Sykdommer, andre infeksiose og

parasittære
136.8 	 Sykdommer, andre infeksiose og para-

sittære, annet
136.9 	 Sykdommer, andre infeksiøse og para-

sittære, i.n.a.
760.3 	 Sykdommer, andre kroniske i sirkula-

sjons og åndedrettsorganene hos moren,
som påvirker foster og nyfødt

134 	 Sykdommer, andre parasittære
134.8 	 Sykdommer, andre parasittære, annet
134.9 	 Sykdommer, andre parasittære, i.n.a.
V 01.8 Sykdommer, andre smittsomme, eksponert

for
776.8 	 Sykdommer, andre spesifiserte

forbigående hematologiske
647.8 	 Sykdommer, andre spesifiserte infeksiose

og parasittære som kompliserer svanger-
skap, fødsel og barselseng

Sykdommer, andre, forårsaket av bendel-
orm

Sykdommer, andre, i arterier og
arterioler, annet

Sykdommer, andre, i arterier og
arterioler, i.n.a.

Sykdommer, andre, i blodet og de blod-
dannende organene, annet

Sykdommer, andre, i brystkjertelen,
annet

077.9t Sykdomr46T, andre, i conjunctiva som
folge av virus og chlamydier, i.n.a.

	

608.8 	 Sykdommer, andre, i de mannlige
kjønnsorganer, annet

	608.9	 Sykdommer, andre, i de mannlige
kjønnsorganer, i.n.a.

	

624.8 	 Sykdommer, andre, i de ytre kjønns-
organer og perineum hos kvinner, annet

	620.8	 Sykdommer, andre, i det brede ligament,
annet

	620.8	 Sykdommer, andre, i eggleder, annet
	520.8	 Sykdommer, andre, i eggstokk, annet
	704.8	 Sykdommer, andre, i hår og härsekker

	

728.8 	 Sykdommer, andre, i ligamenter
	622.8	 Sykdommer, andre, i livmorhalsen, annet
	776.9	 Sykdommer, hematologiske, hos foster og

nyfødt, i.n.a.

	

602.8 	 Sykdommer, andre, i prostata, annet
	459.8	 Sykdommer, andre, i sirkulasjons-

organene, annet
	459.9	 Sykdommer, andre, i sirkulasjons-

organene, i.n.a.

	

623.8 	 Sykdommer, andre, i skjeden, annet
	246.8	 Sykdommer, andre, i skjoldbrusk-

kjertelen, annet
	246.9	 Sykdommer, andre, i skjoldbrusk-

kjertelen i.n.a.

	

705.8	 Sykdommer, andre, i svettekjertlene

	

727.8 	 Sykdommer, andre, i synovialhinne, sener
og slimposer, annet

	706.8	 Sykdommer, andre, i talgkjertlene

	

596.8	 Sykdommer, andre, i urinblæren, annet
	599.8	 Sykdommer, andre, i urinroret og urin-

veien, annet
	599.8	 Sykdommer, andre, i urinrøret og urin-

veien, i.n.a.

	

611 	 Sykdommer, i brystkjertelen, andre

	

723 	 Sykdommer, i cervikalregionen, andre
V 15.0 Sykehistorie, personlig, om allergi

(eksklusive legemidler)
V 14.6 Sykehistorie, personlig, om allergi

overfor analgetika
V 14.4 Sykehistorie, personlig, om allergi

overfor anestetika
V 15.0 Sykehistorie, personlig, om

allergi overfor annet enn legemidler
V 14.1 Sykehistorie, personlig, om allergi

overfor antibiotika, andre
V 14.3 Sykehistorie, personlig, om allergi

overfor anti-infektiva, andre

	

V 14 	 Sykehistorie, personlig, om allergi,
overfor legemidler

V 14.8 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor legemidler, andre

V 14.9 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor legemidler, uspesifisert

V 14.5 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor narkotika

V 14.0 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor penicillin

V 14.7 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor serum

V 14.2 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor sulfonamider

V 14.7 Sykehistorie, personlig, om allergi
overfor vaksiner

V 15.0 Sykehistorie, personlig, om allergi
unntatt medisiner

	V 12	 Sykehistorie, personlig, om andre
bestemte sykdommer

V 13.5 Sykehistorie, personlig, om andre musku-
loskeletale sykdommer

V 13.2 Sykehistorie, personlig, om andre obste-
triske sykdommer

V 10.7 Sykehistorie, personlig, om andre
ondartete svulster i lymfe og blod-
dannende organer

123

447.8

447.9

289.8

611.9
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Sykehistorie, personlig, om andre

sykdommer
Sykehistorie, personlig, om andre

sykdommer i kjønnsorganene
Sykehistorie, personlig, om annen

sykdom, annet
Sykehistorie, personlig, om artritt
Sykehistorie, personlig, om endokrine

forstyrrelser
Sykehistorie, personlig, om helserisiko,

annen
Sykehistorie, personlig, om helserisiko,

annen
Sykehistorie, personlig, om helserisiko

p.g.a. bestråling
Sykehistorie, personlig, om helserisiko

p.g.a. forgiftninger
Sykehistorie, personlig, om helserisiko

p.g.a. kirurgiske inngrep på hjertet og
de store kar

Sykehistorie, personlig, om helserisoko
p.g.a. kirurgiske inngrep på de store
kar

Sykehistorie, personlig, om helserisiko
p.g.a. kirurgiske inngrep på større
organer, unntatt hjertet/store kar

Sykehistorie, personlig, om helserisiko
p.g.a. kontraseptive midler

Sykehistorie, personlig, om helserisiko
p.g.a. psykisk traume

Sykehistorie, personlig, om helserisiko
p.g.a. skader

Sykehistorie, personlig, om helserisiko,
uspesifisert

Sykehistorie, personlig, om immunitets-
forstyrrelser

Sykehistorie, personlig, om infeksiose
sykdommer

Sykehistorie, personlig, om leukemi
Sykehistorie, personlig, om medfødte

misdannelser
Sykehistorie, personlig, om mentale

forstyrrelser
Sykehistorie, personlig, om metabolske

forstyrrelser
Sykehistorie, personlig, om ondartet

svulst
Sykehistorie, personlig, om ondartet

svulst i andre respiratoriske og
intratorakale organer

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i bronkier

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i brystet

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i kjønnsorganene

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i lunge

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i magetarmkanalen

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i trakea

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst i urinorganene

Sykehistorie, personlig, om ondartet
svulst, annen

Sykehistorie, personlig, om parasittære
sykdommer

Sykehistorie, personlig, om perinatale
problemer

Sykehistorie, personlig, om sinns-
lidelse

Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
blod og bloddannende organer

Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
fordøyelsesorganene

Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
hjerte-karsystemet

V 13.3 Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
hud og underhudsvev

V 12.4 Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
nervesystemet

V 12.4 Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
sanseorganene

V 13.0 Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
urinorganene

V 12.6 Sykehistorie, personlig, om sykdommer i
åndedrettsorganene

V 13.1 Sykehistorie, personlig, om trofoblast-
sykdommer

V 12.1 Sykehistorie, personlig, om underer-
næring

V 10.9 Sykehistorie, personlig, om uspesifi-
sert ondartet svulst

V 13.9 Sykehistorie, personlig, om uspesifi-
sert sykdom

078.4 	 Syken, munn- og fot-, forårsaket av
annet virus og chlamydier

364.0	 Syklitt ved herpes simplex* (054.4t)
364.0 	 Syklitt ved herpes zuster* (053.2t)
364.0 	 Syklitt ved hypopyon
364.0 	 Syklitt, akutt
364.2 	 Syklitt, Fuchs heterokrome
364.0 	 Syklitt, residiverende
364.0 	 Syklitt, subakutt
378.3 	 Syklotropi
557.1 	 Sykom, kronisk vaskulær i tarm
110.0 	 Sykose, mykotisk
791.7 	 Sylindre, andre, i urinen
372.6 	 Symblepharon
665.6 	 Symfyselesning (pubis)
611.7 	 Symptomer fra brystet
625 	 Symptomer fra de kvinnelige

kjønnsorganer
785 	 Symptomer fra det kardiovaskulære

system
785.9 	 Symptomer fra det kardiovaskulære

system, annet
Symptomer fra fordøyelsesorganene
Symptomer fra fordøyelsesorganene,

annet
Symptomer fra hodet og nakken
Symptomer fra hodet og nakken, annet
Symptomer fra huden
Symptomer fra huden, annet
Symptomer fra nerve- og

muskelskjelettsystemet
781.9 	 Symptomer fra nerve- og muskelskjellett-

systemet, annet
724.8 	 Symptomer fra ryggen, andre
788 	 Symptomer fra urinorganene
788.9 	 Symptomer fra urinorganene, annet
786 	 Symptomer fra ändedrettsorganene
786.9	 Symptomer fra åndedrettsorganene, annet
723.9 	 Symptomer i cervikalregionen, uspesi-

fi serte
Symptomer i klimakteriet
Symptomer og syndromer som ikke er klas-

sifisert annet sted, annet og i.n.a.
Symptomer som skyldes ernæring,

stoffskifte og utvikling
Symptomer, andre cerebrale, hos foster

og nyfødt
Symptomer, andre som innbefatter buk og

bekken
Symptomer, andre, som innbefatter buk og

bekken, annet
780 	 Symptomer, generelle
780.9 	 Symptomer, generelle, annet
307	 Symptomer, spesielle, som ikke er

klassifisert annet sted
368.3 	 Syn uten samsyn, dobbeltsidig
379.2	 Synchysis scintillans
755.1 	 Syndaktyli
755.1 	 Syndaktyli av fingre og tær

V 13

V 13.2

V 13.8

V 13.4
V 12.2

V 15

V 15.8

V 15.3

V 15.6

V 15.1

V 15.1

V 15.2

V 15.7

V 15.4

V 15.5

V 15.9

V 12.2

V 12.0

V 10,6
V 13.6

V 11

V 12.2

V 10

V 10.2

V 10.1

V 10.3

V 10.4

V 10.1

V 10.0

V 10.1

V 10.5

V 10.8

V 12.0

V 13.7

V 11

V 12.3

V 12.7

V 12.5

787
787.9

784
784.9
782
782.9
781

627.2
307.9

783

779.2

789

789.9



757.3 	 Syndrom som innbefatter huden, ikke
klassifisert annet sted

255.2 	 Syndrom, adrenogenitalt hos kvinner
288.2 	 Syndrom, Alders (granulasjons) (granu-

locytt)
759.8 	 Syndrom, Alports
755.5 	 Syndrom, Aperts
721.5 	 Syndrom, Baastrups
720.0 	 Syndrom, Bechterews
759.8	 Syndrom, Beckwiths, [Wiedemann-

Beckwith]
136.1 	 Syndrom, Behcets
616.5* Syndrom, Behcets, i vulva(136.1t)
758.6 Syndrom, Bonnevie-Ullrich, i.n.a.
300.81 Syndrom, Briquets
458.3 	 Syndrom, Broadbury Egglestons
756.5 	 Syndrom, Caffeys
714.8t Syndrom, Caplans (517.0*)
354.0	 Syndrom, carpal tunnel
759.8 	 Syndrom, Carpenters
344.6 	 Syndrom, Cauda equina
723.2 	 Syndrom, cervikokranialt
288.2 	Syndrom, Chediak-Steinbrink (granula-

sons) (granulocytt)
453.0 	 Syndrom, Chiari-Budds
255.1 	 Syndrom, Conns
756.5 	 Syndrom, Conradis
710.1 	 Syndrom, CREST [CREST = Calcinosis,

Raynauds fenomen, Esophagus dysfunk-
sjon, Sklerodaktyli, Telangiektasier]

758.3

	

	 Syndrom, "cri-du-chat", klinisk med
delesjon av kort arm på kromosom 5

277.4 	 Syndrom, Crigler-Najjar
255.0 	 Syndrom, Cushings
255. 0 	Syndrom, Cushings, hypofyseavhengig
255.0 	 Syndrom, Cushings, iatrogent
255.0 	 Syndrom, Cushings, idiopatisk
758.3 	 Syndrom, "cri-du-chat", klinisk med

delesjon av kort arm på kromosom 5
255.0 	 Syndrom, Cushings, i.n.a.
742.3 	 Syndrom, Dandy-Walker
286.6 	 Syndrom, defibrinerings-
279.1 	 Syndrom, Di Georges
721.6 	 Syndrom, DISH- (Diffus Idiopatisk

Skjelett Nyperostose)
758.0 	 Syndrom, Downs
758.0 	 Syndrom, Downs, i.n.a.
411 	 Syndrom, Dresslers
378.7 	 Syndrom, Duanes
277.4 	 Syndrom, Dubin-Johnson
758.2 	 Syndrom, Edwards
758.2 	 Syndrom, Edwards, i.n.a.
756.8 	 Syndrom, Ehlers-Danlos
745.4 	 Syndrom, Eisenmengers
297.8 	 Syndrom, Ekboms
255.0 	 Syndrom, ektopisk ACTH
756.5 	 Syndrom, Engelmanns
270.0 	 Syndrom, Fanconis
353.6 	 Syndrom, fantomlem
758.9 	 Syndrom, Fragilt X
714.1 	 Syndrom, Feltys
614.9* Syndrom, Fitzhugh-Curtis (098.8t)
745.8 	 Syndrom, forlenget Q-T (Lange-Jervell-

Nielsen, Romano-Ward)
253.8 	 Syndrom, Fröhlichs
300.16 Syndrom, Gansers, hysterisk
759.6 	 Syndrom, Gardners
277.4 	 Syndrom, Gilberts
307.23 Syndrom, Gilles de la Tourettes
756.0 	 Syndrom, Goldenhars
446.2 	 Syndrom, Goodpastures
357.0 	 Syndrom, Guillain-Barré
299.1 	 Syndrom, Hellers
283.1 	 Syndrom, hemolytisk-uremisk
572.4 	Syndrom, hepatorenalt
674.8 	 Syndrom, hepatorenalt etter fodselen
997.4 	 Syndrom, hepatorenalt, som folge av

operasjon
337.9 	 Syndrom, Horners
277.5 	 Syndrom, Hunters
277.5 	 Syndrom, Hurler-Skeie

134
314.9
714.4
742.8
756.4
299.0
259.2
759.3
756.4
446.1
758.7
279.2
294.0

292.83

755.8
444.0
277.2
258.1
310.0
518.3
334.8
745.5
492
756.4
530.7
277.5
759.8
742.8
288.2

271.0
668.0
997.3
386.0
759.8

759.8
277.5
301.51
358.1*

524.6

347
581
581.2

581.2

581.2

581.3

581.2

581.2

581.8

581.1
581.0
581.8*

581.8*

581.8*

581.8*

581.8*

581.9
581.2

355.1

Syndrom, hyperkinetisk, i.n.a.
Syndrom, Jaccouds
Syndrom, "jaw-winking"
Syndrom, Jeunes
Syndrom, Kanners
Syndrom, karsinoid
Syndrom, Kartageners (triade)
Syndrom, Kasts
Syndrom, Kawasakis
Syndrom, Klinefelters
Syndrom, kombinert immunsvikt
Syndrom, Korsakoffs, av annen årsak enn

alkohol, stoff eller medikamenter
Syndrom, Korsakoffs, fremkalt av

stoff og/eller medikamenter
Syndrom, Larsens
Syndrom, Leriches
Syndrom, Lesch-Nyhan
Syndrom, Lloyds
Syndrom, lobotomi
Syndrom, Loefflers
Syndrom, Louis-Bar
Syndrom, Lutembachers
Syndrom, Macleods
Syndrom, Maffuccis
Syndrom, Mallory-Weiss
Syndrom, Marcteaux-Lamy
Syndrom, Marfans
Syndrom, Maveus-Gunn
Syndrom, May-Negglin (granulasjons)

(granulocytt)
Syndrom, McArdles
Syndrom, Mendelsons
Syndrom, Mendelsons, etter operasjon
Syndrom, Menières
Syndrom, Menkes, ["kinky hair"

syndromet]
Syndrom, Mohrs
Syndrom, Morquio-syndrom
Syndrom, Munchhausens
Syndrom, myastenisk ved tyreotoksikose

(242)
Syndrom, myofascial ("pain") dysfunksjon

[MPD]
Syndrom, narkolepsi
Syndrom, nefrotisk
Syndrom, nefrotisk av type blandet

membranos og proliferativ glomerulone-
fritt

Syndrom, nefrotisk av type hypokom-
plementemisk glomerulonefritt

Syndrom, nefrotisk av type lobulaer
glomerulonefritt

Syndrom, nefrotisk av type med minimale
forandringer

Syndrom, nefrotisk av type mesangioka-
pillær glomerulonefritt

Syndrom, nefrotisk av type persisteren-
de glomerulonefritt

Syndrom, nefrotisk med annen spesifisert
nyreskade
Syndrom, nefrotisk membranos type
Syndrom, nefrotisk proliferativ type
Syndrom, nefrotisk ved amyloidose

(277.3t)
Syndrom, nefrotisk ved diabetes melli-

tus (250.3t)
Syndrom, nefrotisk ved febris hEmorr-

hagica per artropodes (078.6t)
Syndrom, nefrotisk ved lupus

erythematosus disseminatus (710.0t)
Syndrom, nefrotisk ved malaria

(084.9t)
Syndrom, nefrotisk, i.n.a.
Syndrom, nefroti sk, membranoproliferativ

type
Syndrom, nervus cutaneus femoralis

lateralis



Syndrom, Wezelofs
Syndrom, 011iers
Syndrom, oral-facial-digitalt
Syndrom, overproduksjon av kortisol
Syndrom, Parkinsons
Syndrom, Parsonage-Aldren-Turner
Syndrom, Pataus
Syndrom, Pataus, i.n.a.
Syndrom, Pel ger-Hat (granul asjons)

(granulocytt)
Syndrom, Pendreds
Syndrom, Polands
Syndrom, postinfeksiost astenisk
Syndrom, postkommotionelt
Syndrom, postkontusjonelt
Syndrom, postleukotomi
Syndrom, postoperativt "blind loop"
Syndrom, posttrombotisk
Syndrom, Potters
Syndrom, Ramsay Hunts
Syndrom, Raynauds
Syndrom, Reiters
Syndrom, Riley-Day
Syndrom, Rotors
Syndrom, Santilippo A-
Syndrom, schizofrent, i barndommen,

i.n.a.
Syndrom, Schmidts
Syndrom, Seckels
Syndrom, Sheehans
Syndrom, Shy-Drager
Syndrom, Sjögrens, primært
Syndrom, Sjögrens, sekundært (assosiert

med andre reumatiske og bindevevs-
sykdommer)

Syndrom, "snapping hip"
Syndrom, tarsal tunnel
Syndrom, Turners
Syndrom, ufysiologisk sekresjon av

antidiuretisk hormon
Syndrom, uretralt, i.n.a.
Syndrom, von Gierkes
Syndrom, Waardenburgs
Syndrom, Waterhouse-Friderichsen

meningokokkindusert (255.5*)
Syndrom, Waterhouse-Friderichsen,

i.n.a. (255.5*)
Syndrom, Waterhouse-Friderichsen,

(meningokokk-)* (036.3t)
Syndrom, Wermers
Syndrom, Werners
Syndrom, "whistling face"
Syndrom, Wildervancks
Syndrom, Wiskott-Aldrich
Syndrom, Woakes
Syndrom, Wolff-Hirschorn, klinisk med

delesjon av kort arm på kromosom 4
Syndrom, Zellwegers
Syndromer i cervikalregionen, andre
Syndromer med opprinnelse i diencefalo-

hypofysen
Syndromer med placentatransfusjon

som påvirker foster eller nyfødt
Syndromer og spesielle symptomer som

ikke er klassifisert annet sted, annet
og i.n.a.

Syndromer, andre paralytiske
Syndromer, andre paralytiske, annet
Syndromer, andre paralytiske, i.n.a.
Syndromer, myasteniske, ved diabetisk

amytrofi (250.5t)
Syndromer, myasteniske, ved Eaton-

Lambert syndromet
Syndromer, myasteniske, ved kreftsyk-

dommer (140-208t)
Syndromer, myasteniske ved sykdommer

klassifisert annet sted

279.1
756.4
759.8
255.0
332
353.5
758.1
758.1
288.2

243
756.8
780.7
310.2
310.2
310.0
579.2
459.1
753.0
351.1
443.0
099.3
742.8
277.4
277.5
299.9

258.1
759.8
253.2
333.0
710.2
710.2

719.6
355.5
758.6
253.6

597.8
271.0
759.8
036.3t

036.3t

255.5

258.0
259.8
759.8
756.1
279.1
471.1
758.3

759.8
723.8
253.8

762.3

307.9

344
344.8
344.9
358.1*

358.1*

358.1*

358.1*
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307 	 Syndromer, spesielle, som ikke er
klassifisert annet sted

358.1* Syndromer, ved tyreotoksikose
255.2 	 Syndromer, viriliserende eller femini-

serende adrenogenitale, både ervervede
og de som står i forbindelse med en
medfødt binyrebarkhyperplasi som folge
av en medfødt enzymdefekt i
hormonsyntesen

426.9 	 Syndromet, Adams-Stokes
279.1 	 Syndromet, akvirert immundefekt [AIDS]
756.5 	 Syndromet, Albers-Schonberg
756.5 	 Syndromet, Albright-McCune-Sternberg
444.0 	 Syndromet, aortabifurkatur
435 	 Syndromet, arteria basilaris
435 	 Syndromet, arteria vertebralis
775.0 	 Syndromet, barn-av-diabetisk-mor
284. 0 	Syndromet, Blackfan-Diamond
579.2 	 Syndromet, "blind loop"
427.2 	 Syndromet, Bouveret-Hoffmann
759.8 	 Syndromet, Cockayne
759.8	 Syndromet, Cornelia de Lange (Amster-

dam dverg)
758.3 	 Syndromet, "cri-du-chat"
756.5 	 Syndromet, Ellis-van Creveld
756.0 	 Syndromet, Franceschetti
257.8 	 Syndromet, Goldberg-Maxwell
701.8	 Syndromet, Gougerot-Carteaud
756.0 	 Syndromet, Hallerman-Strief
516.3 	 Syndromet, Hamman-Rich
277.8 	 Syndromet, Hand-Schüller-Christian
759.8 	 Syndromet, Holt-Oram
281.1 	 Syndromet, Imerslund-Gräsbeck
281.1 	 Syndromet, Imerslunds
426.8 	 Syndromet, Jervell-Lange-Nielsen
280 	 Syndromet, Kelly-Paterson
250.3t Syndromet, Kimmelstiel-Wilson
759.8 	 Syndromet, "kinky hair"
756.1 	 Syndromet, Klippel-Feil
759.8 	 Syndromet, Klippel-Trenaunåy-Weber
447.4 	 Syndromet, kompresjons-, arteria

coeliaca
759.8 	 Syndromet, Laurence-Moon-Biedl
588.8 	 Syndromet, Lightwood-Albright
426.8 	 Syndromet, Lown-Ganong-Levine
756.8 	 Syndromet, "Wail-patella"
283.2	 Syndromet, Marchiafava-Micheli
620.6 	 Syndromet, Masters-Allen
777.1 	 Syndromet, mekonium-plugg
282.0 	 Syndromet, Minkowski-Chauffard
726.6 	 Syndromet, Pellegrini-Stieda
759.6 	 Syndromet, Peutz-Jeghers
756.0 	 Syndromet, Pierre Robin
280 	 Syndromet, Plummer-Vinson
457.0 	 Syndromet, postmastektomi-lymfodem
759.8 	 Syndromet, Prader-Willi
756.7 	 Syndromet, "Prune belly"
726.1 	 Syndromet, rotator "cuff"
759.8 	 Syndromet, Rubenstein-Taybi
759.8 	 Syndromet, Russel-Silver
757.1 	 Syndromet, Sjögren-Larsson
759.8 	 Syndromet, Smith-Lemli-Opitz
694.1 	 Syndromet, Sneddon-Wilkinson
256.4 	 Syndromet, Stein-Leventhal
695.1 	 Syndromet, Stevens-Johnson
759.6 	 Syndromet, Sturge-Weber
427.8 	 Syndromet, sykt sinus
780.5 	 Syndromet, sovnapne
427.8 	 Syndromet, takykardi-bradykardi
745.1 	 Syndromet, Taussig-Bing
756.0 	 Syndromet, Treacher-Collins
375.1 	 Syndromet, tort øye
459.2 	 Syndromet, vena cava (inferior)

(superior)
997.9 	 Syndromet, "Vitreous touch"
759.6 	 Syndromet, von Hippel-Lindau
770.7 	 Syndromet, Wilson-Mikity
758.3 	 Syndromet, Wolff-Hirschorn
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Syndromet, Wolf-Parkinson-White
Syndromet, Zollinger-Ellison
Synechiae nosi
Synekier i vulva, medfødte
Synekier (iris), bakre
Synekier (iris), fremre
Synekier (iris), i.n.a.
Synekier, intrauterine
Synkondrose, ischiopubisk
Synkope
Synkope på grunn av varme
Synostose, radio-ulnar
Synostose, talo-navikulær
Synovitt
Synovitt, gonokokk- (727.0*)
Synovitt, gonokokk- (098.5t)
Synovitt, i.n.a.
Synovitt, krystallindusert
Synovitt, reumatoid, i columna verte-

bralis og spinalkanalen
Synovitt, syfilitisk (095t)
Synovitt, toksisk
Synovitt, tuberkuløs (727.0*)
Synovitt, tuberkuløs (015 1 )
Synovitt, villonodulær
Synsfeltsdefekter
Synsforstyrrelser
Synsforstyrrelser, andre
Synsforstyrrelser, i.n.a.
Synsforstyrrelser, subjektive
Synshallusinasjoner
Synshalo
Synsnerveatrofi
Synsnervekolobom
Synsnervesykdommer, andre
Synstap, plutselig
Synstap, uklassifisert pa begge øynene
Synstap, uklassifisert på det ene øyet
Synstap, uspesifisert
Syphilom i sentralnervesystemet, ien.a.
Syrebaselikevekt, forstyrret hos

fosteret
940.3 	 Syreetsing av corned og conjunctiva
216 	 Syringoadenom i hud
336.0 	 Syringobulbi
216 	 Syringom i hud
336.0 	 Syringomyeli
302.75 Sæduttommelse, for tidlig
302.74 Sæduttommelse, hemmet, hos menn
313.3 	 Søskensjalusi
307.41 Søvn, forbigående avbrutt
307.42 Søvn, vedvarende avbrutt
307.45 Sovnfaserytme, forstyrret
780.5 	 Søvnforstyrrelser
307.4	 Søvnforstyrrelser
307.46 Søvngjengeri
780.5 	 Søvnrytme, invers
639.6 	 Såpeemboli etter tilstander som kan

klassifiseres til 630-638
880 	 Sari i aksillen
873.4 	 Sär i ansiktet, flere steder, Opne,

uten opplysning om komplikasjon
873.4 	 Sår i ansiktet, opent, i.n.a.
873.5 	 Sår i ansiktet, Opent, komplisert
873.4 	Sär i ansiktet, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
569.5 	 Sär i anus (sfinkter)
872.1 	 Sår i aurikkelen, åpent, komplisert
872.0 	 Sär i aurikkelen, Opent, uten opplysning

om komplikasjon
879.7 	 Sar i bekkenområdet, åpent, komplisert
879.6 	 Sår i bekkenområdet, opent, uten opp-

lysning om komplikasjon
595.4* Sår i blæren ved schistosomiasis

Ebilharziases]
519.1 	 Sår i bronkier
607.9 	 Sår i corpus cavernosum eller penis
575.8 	 Sar i ductus cysticus

Sår i galleblære
Sär i gallegang
Sår i hodebunnen, åpent, komplisert
Sår i hodebunnen, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sär i hodet, åpent, annet
Sär i hodet, i.n.a.
Sår i hodet, åpent, annet og uspesi-

fisert, komplisert
Sar i hodet, åpent, annet og uspesifi-

sert, uten opplysning om komplikasjon
Sår i ileosakralregionen
Sår i iliakalregion, åpent, komplisert
Sår i iliakalregion, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sår i inguinalregion, åpent, komplisert
Sår i inguinalregion, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sår i lumbalregionen, 'åpent
Sår i lyske, åpent, komplisert
Sår i lyske, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
Sår i munnhulens bløtvev, komplisert
Sår i munnhulens bløtvev, åpent,

uten opplysning om komplikasjon
Sär i nesens bihuler, åpent, komplisert
Sår i nesens bihuler, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sar i nesens septum, åpent, komplisert
Sår i nesens septum, åpent, uten opp-

lysning um komplikasjon
Sår i nesen, åpent, komplisert
Sår i nesen, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
Sär i pannen, åpent, komplisert
Sar i pannen, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
Sår i pinna, åpent, komplisert
Sar i pinna, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
Sdr i pubesregionen, åpent, komplisert
Sar i pubesregionen, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sär i rectum (sfinkter)
Sår i regio supraclavicularis, åpent,

komplisert
Sår i regio supraclavicularis, åpent,

uten opplysning om komplikasjon
Sår i scapula-regionen
Sår i spiseroret, på grunn av aspirin
Sår i spiserøret, på grunn av peptisk

irritasjon
Sår i spiseroret, på grunn av sopp-

infeksjon
Sår i umbilikalregionen, åpent, kompli-

sert
Sår i umbilikalregionen, åpent, uten

opplysning om komplikasjon
Sår i urethra (meatus)
Sår i vesicula seminalis, funiculus,

testis, scrotum, tunica vaginalis eller
vas deferens

Sår i øregangen, åpent, komplisert
Sår i øregangen, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
Sår i øret, i.n.a.
Sår i låret, ytre, åpent, komplisert
Sar i øret, ytre, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
Sår i øret, åpent
Sår i (året, åpent, andre spesifiserte

deler, komplisert
Sar i øret, åpent, andre spesifiserte

deler, uten opplysning om komplikasjon
Sår i eiret, åpent, uspesifisert del,

komplisert
Sår i øret, åpent, uspesifisert del,

uten opplysning om komplikasjon

575.8
576.8
873.1
873.0

873
873.8
873.9

873.8

877
874.5
874.4

879.5
879.4

876
879.5
879.4

873.7
873.6

873.2

873.3
873.2

873.3
873.2

873.5
873.4

872.1
872.0

879.3
879.2

569.5
874.9

874.8

880
530.2
530.2

530.2

879.3

879.2

597.8
608.8

872.1
872.0

872.8
872.1
872.0

872
872.7

872.6

872.9

872.8

426.7
251.5
478.1
752.4
364.7
364.7
364.7
621.5
732.1
780.2
992.1
755.5
755.6
727.0
098.51
727.0*
727.0
712
720.0

727.0*
719.8
01bt
727.0*
719.2
368.4
368
368.8
368.9
368.1
368.1
368.1
377.1
377.2
377.4
368.1
369.3
369.8
369.9
094.9
656.3
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871 	 Sår i øyet, åpent
870 	 Sår i øyets omgivelser, åpent
870.8 	 Sar i øyets omgivelser, åpent, annet
870.9 	 Sår i øyets omgivelser, åpent,

uspesifisert
370.0 	 Sår med hypopyon
891 	 Sår på ankel, åpent
884 	 Sår på arm, i.n.a.
884 	 Sat- pa armen, multiple steder
447.2 	 Sår på arterie
879.5 	 Sår pa bakre bukvegg, åpent, komplisert
879.4 	 Sår på bakre bukvegg, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
879.1 	 Sår på bryst, åpent, komplisert
879.0 	 Sår pä bryst, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
875 	 Sår på brystveggen, åpent
879.3 	 Sår på bukveggen, åpent, i.n.a.,

komplisert
879.2 	 Sär på bukveggen, åpent, i.n.a., uten

opplysning om komplikasjon
879.3 	 Sår på epigastriet, åpent, komplisert
879.2 	 Sår pa epigastriet, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
883 	 Sår på finger (negl), åpent
883 	 Sår pa fingre, åpent
879.5 	 Sår på flanke, åpent, komplisert
879.4	 Sår på flanke, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
892 	 Sar pa fot unntatt bare tær, åpent
879.3 	 Sår på fremre bukvegg, åpent,

komplisert
879.2 	 Sår pa fremre bukvegg, åpent, uten

opplysning om komplikasjon
874.9 	 Sår på halsen, andre og uspesifiserte

deler, åpent, komplisert
874.8 	 Sår på halsen, andre og uspesifiserte

deler, åpent, uten opplysning om
komplikasjon

874 	 Sär på halsen, åpent
879.8 	 Sår på hodet, halsen og truncus,

multiple åpne, i.n.a.
879.8 	 Sår på hodet, halsen og truncus,

åpent, i.n.a.
890 	 Sår på hofte,åpent
370.0 	 Sår pa hornhinnen (sentralt) (marginalt)

(perforert) (ringformet)
879.3 	 Sår på hypogastriet, åpent, komplisert
879.2 	 Sår på hypogastriet, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
879.5 	 Sår på hypokondriet, åpent, komplisert
879.4 	 Sår pä hypokondriet, åpent, uten opp-

lysning om komplikasjon
892 	 Sår på hæl, åpent
882 	 Sår på hånd, unntatt bare

fingre, åpent
881 	 Sår pa håndledd, åpent
873.5 	 Sår på kinn, åpent, komplisert
873.4 	 Sår pa kinn, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
873.5 	 Sår på kjeve, åpent, komplisert
873.4 	 Sår på kjeve, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
891 	 Sår på kne, åpent,
878.5 	 Sax på labia (majora) (minora), åpent,

komplisert
878.4 	 Sår på labia (majora) (minora), åpent,

uten opplysning om komplikasjon
874.1 	 Sår på larynx, åpent, komplisert
874. 0 	Sår på larynx, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
891 	 Sår pa legg, åpent
891 	 Sår på leggen, i.n.a.
891 	 Sår p4 leggen, multiple steder, åpne
876 	 Sår pa lenden, åpent
873.5 	 Sår pa leppe, åpent, komplisert
873.4 	 Sar pa leppe, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
890 	 Sår pa lår, åpent

874.9 	 Sår på: nakken, åpent, komplisert
874.8 	 Sår ph nakken, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
874.4 	 Sar på oesophagus, cervikale del, åpent,

uten opplysning om kompliksjon
880 	 Sår på overarm, åpent
884 	 Sär på overekstremitet, i.n.a.
884 	 Sår pa overekstremitet, multiple og

uspesifiserte
878.1 	 Sår på penis, åpent, komplisert
878.0 	 Sal- på penis, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
879.7 	 Sår på perineum, åpent, komplisert
879.6 	 Sår på perineum, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
874.5 	 Sår på pharynx, åpent, komplisert
874.4 	 Sår på pharynx, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
876 	 Sår på ryggen, åpent
878.3 	 Sar pa scrotum, åpent, komplisert
878.2 	 Sår på scrotum, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
877 	 Sår på setet s äpent
874.3 	 Sår på skjoldbruskkjertelen, åpent,

komplisert
874.2 	 Sår på skjoldbruskkjertelen, åpent, uten

opplysning om komplikasjon
880 	 Sår pa skulder, åpent
874.8 	 Sår på strupen, åpent, i.n.a.
874.9 	 Sir på strupen, åpent, komplisert
878.3 	 Sår på testikler, åpent, komplisert
878.2 	 Sår pa testikler, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
883 	 Sår på tommel (negl), åpent
874.1 	 Sår på trakea, åpent, komplisert
874.0 	 Sår på trakea, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
872.7 	 Sår pa trommehinnen, åpent, komplisert
872.6 	 Sår på trommehinnen, apent, uten opp-

lysning om komplikasjon
879.7 	 Sår på truncus, andre og uspesifiserte

deler, komplisert
879.6 	 Sår pä truncus, andre og uspesifiserte

deler, åpent, uten opplysning om
komplikasjon

879.6 	 Sår på truncus, i.n.a.
893 	 Sår pa tær, åpent
893 	 Sår på tå (negl), åpent
881 	 Sår på underarm, åpent
894 	 Sår på underekstremitet, i.n.a.
894 	 Sår på underekstremitet, multiple og

uspesifiserte
894 	 Sår på underekstremitet, multiple

steder, unntatt som i 891
878.7 	 Sår på vagina, åpent, komplisert
878.6 	 Sar på vagina, åpent, uten opplysning om

komplikasjon
878.5 	 Sår på vulva, Opent, komplisert
878.4 	 Sar på vulva, apent, uten opplysning om

komplikasjon
873.5 	 Sår pä øyebryn, åpent, komplisert
873.4 	 Sår pa øyebryn, åpent, uten opplysning

om komplikasjon
870.4 	 Sår som penetrerer øyehulen med

fremmedlegeme
870.3 	 Sår som penetrerer øyehulen uten

opplysning om fremmedlegeme
878 	 Sår åpent, og traumatisk amputasjon

av de ytre kjønnsorganene
534.0 	Sr, akutt gastrojejunalt, med bløding
534.2 	 Sår, akutt gastrojejunalt, med blødning

og perforasjon
534.1 	 Sår, akutt gastrojejunalt, med perfora-

sj on
534.3 	 Sår, akutt gastrojejunalt, uten opp-

lysning om blødning eller perforasjon
707.8 	 Sår, annet kronisk
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534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon,

anastomotisk
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon,

gastroinestinalt
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon,

gastrojejunalt
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon,

gastrokolisk
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon, jejunalt
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon, marginalt
534 	 Sår, (peptisk) eller erosjon, stomalt
102.4 	 Sår, forårsaket av frambosi
533 	 Sår, gastroduodenalt, i.n.a.
534 	 Sår, gastrojejunalt
534.8 	 Sår, gastrojejunalt, med stenose
534.9 	 Sår, gastrojejunalt, uspesifisert om

akutt eller kronisk, uten opplysning
om blodnig eller perforasjon

102.0 	 Sår, initialt frambosialt
534.4 	 Sår, kronisk eller uspesifisert

gastrojejunalt, med blødning
534.6 	 Sår, kronisk eller uspesifisert

gastrojejunalt, med blødning og per-
forasjon

534.5 	 Sår, kronisk eller uspesifisert
gastrojejunalt, med perforasjon

534.7 	 Sår, kronisk gastrojejunalt, uten opp-
lysning om blødning eller perforasjon

707.9 	 Sår, kronisk, i.n.a.
370.0 	 Sår, Moorens
085.1 	 Sår, orientalsk
533 	 Sår, peptisk, i.n.a.
881 	 Sår, på albue, åpent
707.9 	 Sår, tropisk, i.n.a.
454.0 	 Sår, varikost (på underekstremiteten)
878.9 	 Sår, åpent, og traumatisk amputasjon av

de ytre kjønnsorganene, annen og uspe-
sifisert del, komplisert

878.8 	 Sår, åpent, og traumatisk amputasjon av
de ytre kjønnsorganene, annen og uspesi
fisert del, uten opplysning om kompli-
kasjon

879 	 Sår, åpent, på andre og uspesifiserte
deler av hodet, halsen og truncus

879.9

	

	 Sår, åpne, på uspesifiserte deler av
hodet, halsen og truncus, komplisert

879.8 Sår, åpne, på uspesifiserte deler av
hodet, halsen og truncus, uten opp-
lysning om komplikasjon

958.3 	 Sårinfeksjon, posttraumatisk, ikke
klassifisert annet sted

094.0 	 Tabes dorsalis
090.4 	 Tabes, juvenil
094.1 	 Taboparalyse
090.4 	 Taboparalyse, juvenil
06Z.5t Tahyna feber (323.3*)
785.0 	 Takykardi, i.n.a.
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, atrioventrikulær

EAV]
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, aurikulær
427.2 	 Takykardi, paroksysmal, i.n.a.
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, nodal
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, overgangs-
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, supraventri-

kulær
427.1 	 Takykardi, paroksysmal, ventrikulær
786.0 	 Takypne
770.6 	 Takypne, transitorisk, hos nyfødt
784.5 	 Taleforstyrrelser, andre
V 57.3 Taleøvelser i forbindelse med rehabili-

terende behandling
706.2 	 Talgkjertelcyste
754.6 	 Talipes calcaneovalgus
754.5 	 Talipes calcaneovarus
754.5 	 Talipes equinovarus
736.7 	 Talipes unntatt planus, ervervet
754.6 	 Talipes, i.n.a.
728.8 	 Talkumgranulom
078.8 	 Tanapox
660.7 	 Tang, anvendelse uten opplysning om til-

stand, med påfølgende forløsning med
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094.0 	 Tapes dorsalis
090.4	 Tabes, juvenil
U94.1 • Taboparalyse
090.4 	 Taboparalyse, juvenil
062.5t Tahyna feber (323.3*)
785.0 	 Takykardi, i.n.a.
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, atrioventrikulær

AV]
427.0 	Takykardi, paroksysmal, aurikulær
427.2 	 Takykardi, paroksysmal, i.n.a.
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, nodal
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, overgangs-
427.0 	 Takykardi, paroksysmal, supraventri-

kulær
427.1 	 Takykardi, paroksysmal, ventrikulær
786.0 	 Takypne
770.6 	 TaKypne, transitorisk, hos nyfødt
784.5 	 Taleforstyrrelser, andre
V 57.3 Taleøvelser i forbindelse med rehabili-

terende behandling
706.2 	 Talgkjertelcyste
754.6 	 Talipes calcaneovalgus
754.5 	 Talipes calcaneovarus
754.5 	 Talipes equinovarus
736.7 	 Talipes unntatt planus, ervervet
754.6 	 Talipes, i.n.a.
728.8 	 Talkumgranulom
078.8 	 Tanapox
660.7 	 Tang, anvendelse uten opplysning om til-

stand, med påfølgende forlosning med
keisersnitt

660.7 	 Tang, mislykket, i.n.a.
763.2 	Tangforløsning som påvirker foster eller

nyfødt
520.0 	 Tannagenesi
623.6 	 Tannavsetninger (tobakk etc.)
520.4 	 Tanndannelsesanomalier
524.3 	 Tannforskyvning, ektopi
520.6 	 Tannfrembrudd, forsinket
520.6 	 Tannfrembrudd, partielt
520.6 	 Tannfrembrudd, prematurt
520.6 	 Tannfrembrudd, unormalt
520.6 	 Tannfrembrudd, unormalt, i.n.a.
521.0 	 Tannkaries
521.4 	 Tannresorbsjon, patologisk
521.4 	 Tannresorbsjon, patologisk, ekstern
521.4 	 Tannresorbsjon, patologisk, intern
523.6 	 Tannstein
524.3 	 Tannstilling, avvikende (dentale

avvik)
307.50 Tap av matlyst av ikke-organisk opp-

rinnelse
557.0 	 Tarm, gangrenøs
569.5 	 Tarmabscess
578.9 	 Tarmblødning
578.9 	 Tarmblødning, i.n.a.
562 	 Tarmdivertikler
008 	 Tarminfeksjon forårsaket av andre

organismer
008 	 Tarminfeksjon, alle tilstander i 009 med

opplysning om den ansvarlige organisme
007 	 Tarminfeksjon, annen, forårsaket av

protozoer
008.4 	 Tarminfeksjon, forårsaket av annen

spesifisert bakterie
008.1 	 Tarminfeksjon, forårsaket av Campylo-

bacter jejuni
008.3 	 Tarminfeksjon, forårsaket av Clostridium

difficile
008.0 	 Tarminfeksjon, forårsaket av Escherichia

coli
008.2 	 Tarminfeksjon, forårsaket av Yersinia

enterocolitica
009 	 Tarminfeksjoner, lite spesifiserte
009.1 	 Tarmkatarr, hemoragisk
009.1	 Tarmkatarr, i.n.a.
787.5 	 Tarmlyder, unormale
129 	 Tarmparasitter, i.n.a.
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777.6
560.2
709.0
520.2
448.0
259.1
727.8
376.0
726.7
726.1
726.5
726.5
726.9
726.6
726.6
726.1
726.7
726.5
727.0
098.5t
727.0
015t
090.5
520.2
525.1

520.6
520.6
520.1
520.1

520.1
520.1
520.1
520.6
520.2
520.2
306.8
726.3
625.4
307.8
767.0
221

992.0
758.6
752.5
752.8
781.7
275.4
252.1
252.1
037
771.3
745.2
343.2
282.4
282.4

759.4
443.1
453.1
434.0
648.1

246.8
122.2

245.3
242.8

242.8
775.3
755.6
307.2

Tarmperforasjon, perinatal
Tarmslyng
Tatovatio
Taurodonti
Telangiektasi, hereditær hemoragisk
Telarke, prematur
Tendinitis calcarea, i.n.a.
Tendinitt i orbita
Tendinitt, Achilles-
Tendinitt, biceps-
Tendinitt, gluteal
Tendinitt, ileopsoas-
Tendinitt, i.n.a.
Tendinitt, patellar-
Tendinitt, pes anscrinus
Tendinitt, supraspinatus-
Tendinitt, tibialis anterior
Tendinitt, trochanter-
Tendosynovitt
Tendosynovitt, gonokokk- (727.0*)
Tendosynovitt, stenoserende
Tendosynovitt, tuberkuløs (727.0*)
Tenner, Hutchinsons
Tenner, koniske
Tenner, manglende, som folge av ulykke,

ekstraksjon eller lokal periodontal
sykdom

Tenner, natale
Tenner, neonatale
Tenner, overtallige
Tenner, overtallige i frontalområdet

(inkl. mesiodens)
Tenner, overtallige i molarområdet
Tenner, overtallige i premolarområdet
Tenner, overtallige, i.n.a.
Tenner, retinerte
Tenner, sammenvokste
Tenner, unormal størrelse og form
Tennerskjæring
Tennisalbu
Tensjon, premenstruell
Tensjonshodepine
Tentoriumrift hos foster og nyfødt
Teratomer, benigne, i andre kvinnelige

kjønnsorganer
Termoplegi
Testikulærfeminisering, XY
Testis, ektopisk
Testis, manglende, medfødt
Tetani
Tetani, hypokalsemisk
Tetani, parathyreoi dal
Tetani, paratyreopri val
Tetanus
Tetanus neonatorum
Tetrade, Fallots
Tetrapl egi
Thalassemi
Thalassemi (alfa)(beta) (intermediær)

(major)(minor)(blandet) (anlegg)
(med annen hemoglobinopati)

Thoracopagus, sammenvokst toraks
Thromboangiitis obliterans
Thrombophlebitis migrans
Thrombosis cerebri
Thyreoideaforstyrrelser som kompliserer

svangerskap, fødsel og barselseng
Thyreoidea-globulin, unormalt
Thyreoideainfeksjon med Echinococcus

granul osus
Thyreoiditis lignosa
Thyreotoxicosis etter inntak av for

meget skjoldbruskkjertelmateriale
Thyreotoxicosis facti tia
Thyreotoxicosis neonatalis
Tibia, bøyet
Tics
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307.21 Tics, forbigående
307.22 Tics, kronisk motoriske
333.3 	 Tics, organisk betingede
087 	 Tilbakefallsfeber
087.1 	 Tilbakefallsfeber overfort ved flått
087.0 	 Tilbakefallsfeber overfort ved lus
087.9 	 Tilbakefallsfeber, i.n.a.
747.4 	 Tilbakestrømming, pulmonal-venos, anomal

delvis
747.4 	 Tilbakestrømming, pulmonal-venos, anomal

total
309 	 Tilpasningsreaksjoner
309.8 	 Tilpasningsreaksjoner, annet
309.9 	 Tilpasningsreaksjoner, i.n.a.
V 53.1 Tilpassing av briller
V 53.5 Tilpassing av hjelpemidler for ileostomi

og annet utstyr for tarm
V 53.0 Tilpassing av hjelpemidler for nerve-

systemet og de spesielle sanseorganene
V 53.4 Tilpassing av hjelpemidler for tann-

regulering
V 53.6 Tilpassing av hjelpemidler for urin-

veiene
V 53.2 Tilpassing av horeapparat
V 53.1 Tilpassing av kontaktlinser
V 53.7 Tilpassing av ortopediske hjelpemidler
V 53.3 Tilpassing av pacemaker
V 52 	 Tilpassing av protese
V 53.8 Tilpassing av rullestol
V 53.4 Tilpassing av tannregulering
V 53 	 Tilpassing eller korreksjon av andre

hjelpemidler
V 52.4 Tilpassing eller korreksjon av

brystprotese
V 53.9 Tilpassing eller korreksjon dV hjelpe-

midler, annet og uspesifisert
V 52.0 Tilpassing eller korreksjon av kunstig

overekstremitet (del eller hele)
V 52.1 Tilpassing eller korreksjon av kunstig

underekstremitet (del eller hele)
V 52.8 Tilpassing eller korreksjon av proteser,

andre spesifiserte
V 52.9 Tilpassing eller korreksjon av proteser,

uspesifisert
V 52.3 Tilpassing eller korreksjon av

tannprotese
V 52.2 Tilpassing eller korreksjon av øye,

kunstig
V 45.6 Tilstand etter operasjon av øye og øyets

omgivelser
V 44 	 Tilstand med kunstig åpning
311 	 Tilstand, depressiv, i.n.a.
300.15 Tilstand, dissosiativ
297.9	 Tilstand, i.n.a. paranoid
300.4 	 Tilstand, nevrotisk, depressiv
312.0 	 Tilstand, usosial, aggressiv
265 	 Tilstander av niacinmangel
265 	 Tilstander av tiaminmangel
760 	 Tilstander hos moren som ikke har rela-

sjon til det aktuelle svangerskapet,
men påvirker foster eller nyfødt

760.8 Tilstander hos moren som ikke har rela-
sjon til det aktuelle svangerskapet,
med påvirker foster og nyfødt, annet

760.9 Tilstander hos moren som ikke har rela-
sjon til det aktuelle svangerskapet,
men påvirker foster og nyfødt, i.n.a.

629.8

	

	 Tilstander i kjønnsorganene hos kvinnen,
andre

508 	 Tilstander i luftveiene forårsaket av
andre og uspesifiserte eksterne agens

508.8 	 Tilstander i luftveiene forårsaket av
andre og uspesifiserte eksterne agens,
annet

508.9 	 Tilstander i luftveiene forårsaket av
andre og uspesifiserte eksterne agens,
i.n.a.

506 	 Tilstander i luftveiene forårsaket av
kjemisk røyk og damp

506.9 	 Tilstander i luftveiene forårsaket av
kjemisk røyk og damp, i.n.a.

349 	 Tilstander i nervesystemet, andre
530.8	 Tilstander i spiserøret, andre
376.3 	 Tilstander med exophthalmus, andre
V 44.8 Tilstander med kunstig åpning, annet
V 44.9 Tilstander med kunstig åpning, uspesi-

fisert
648.9 	 Tilstander som kompliserer svangerskap,

fødsel og barselseng, annet
778 	 Tilstander som påvirker huden og

temperaturreguleringen hos foster og
ny født

778.8 	 Tilstander som påvirker huden og tempe-
raturreguleringen hos foster og nyfødt,
annet

778.9 	 Tilstander som påvirker huden og tempe-
raturreguleringen hos foster og nyfødt,
i.n.a.

766 	 Tilstander som skyldes høy fødselsvekt
765 	 Tilstander som skyldes kortvarig

svangerskap, i.n.a.
765	 Tilstander som skyldes lav fødselsvekt,

i.n.a.
293.83 Tilstander, affektive, forbigående

organisk betingede
506.3 	 Tilstander, andre akutte og subakutte, i

luftveiene forårsaket av røyk og damp

695.8 	 Tilstander, andre erytematose
648 	 Tilstander, andre, hos moren som kan

klassifiseres annet sted og som kompli
serer svangerskap, fødsel og barsel-
seng

701 	 Tilstander, andre hypertrofiske og
atrofiske i huden

701.8 	 Tilstander, andre hypertrofiske og
atrofiske, i huden

701.9 	 Tilstander, andre hypertrofiske og
atrofiske, i huden, i.n.a.

779 	 Tilstander, andre og ubestemte, hos
foster og nyfødt

779.8 	 Tilstander, andre og ubestemte, hos
foster og nyfødt, annet

779.9 	 Tilstander, andre og ubestemte, hos
foster og nyfødt, i.n.a.

762.6 	 Tilstander, andre og uspesifiserte i
navlesnoren, som påvirker foster eller
nyfødt

294 	 Tilstander, andre organisk psykotiske
294.9 	 Tilstander, andre organisk psykotiske,

i.n.a.
V 45 	 Tilstander, andre postoperative
658 	 Tilstander, andre sykelige, i hinner og

amnionhule
658.8 	 Tilstander, andre sykelige, i hinner og

amnionhule, annet
658.9 	 Tilstander, andre sykelige, i hinner og

amnionhule, i.n.a.
799.8 	 Tilstander, andre ubestemte
629 	 Tilstander, andre, i kjønnsorganene hos

kvinnen
629.9 	 Tilstander, andre, i kjønnsorganene hos

kvinnen, i.n.a.
349.8 	 Tilstander, andre, i nervesystemet,

annet
349.9 	 Tilstander, andre, i nervesystemet,

i.n.a.
770 	 Tilstander, andre, i åndedrettsorganene

hos foster og nyfødt
770.9 	 Tilstander, andre, i ändedrettsorganene

hos foster og nyfødt, i.n.a.
Tilstander, andre/postoperative, annet
Tilstander, blandede paranoide og affek

tive organisk psykotiske
526.2 	 Tilstander, cystelignende i kjevene

V 45.8
294.8
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293 	 Tilstander, forbigående organisk psyko-

tiske
293.9 	 Tilstander, forbigående organisk psyko-

tiske, i.n.a.
292.12 Tilstander, hallusinatoriske, fremkalt

av stoff og/eller medikamenter
506.4 	 Tilstander, kroniske i luftveiene

forårsaket av røyk og damp
290 	 Tilstander, organisk psykotiske,

senile og presenile
290.8 	 Tilstander, organisk psykotiske,

senile og presenile, annet
29U.9 	 Tilstander, organisk psykotiske,

senile og presenile, i.n.a.
560.3 	 Tilstopning pga. tarminnhold
V 07.9 Tiltak, andre profylaktiske, uspesi-

fisert
V 26 	 Tiltak, graviditetsfremmende (pro-

kreative)
V 26.8 Tiltak, graviditetsfremmende, andre
V 26.9 Tiltak, graviditetsfremmende, uspesi-

fisert
V 07 	 Tiltak, profylaktiske
V 07.8 Tiltak, profylaktiske, andre

spesifiserte
Timeglasskontraksjon av ventrikkel
Timeglassventrikkel
Tinea
Tinea barbae
Tinea blanca
Tinea circinata
Tinea corporis
Tinea flava
Tined glabrata
Tinea imbricata [Tokelau]
Tinea manuum
Tinea microsporica, i.n.a.
Tinea nigra
Tinea palmaris nigra
Tinea pedis [pedum]
Tinea profunda
Tinea trichophytica i hodebunnen
Tined unguium
Tinea versicolor
Tinnitus
Tolvfingertarmsår
Tolvfingertarmsår med stenose
Tolvfingertarmsår, akutt med blødning
Tolvfingertarmsår, akutt med blødning og

perforasjon
532.1 	 Tolvfingertarmsår, akutt med per-

forasjon
532.3 	 Tolvfingertarmsår, akutt uten opplysning

om blodning eller perforasjon
532.4 	 Tolvfingertarmsår, kronisk eller uspesi-

fisert, med plodning
532.6 	 Tolvfingertarmsår, kronisk eller uspesi-

fisert, med blødning og perforasjon
532.5 	 Tolvfingertarmsår, kronisk eller uspesi-

fisert, med perforasjon
532.7 	 Tolvfingertarmsår, kronisk uten opp-

lysning, om blødning eller perforasjon
532.9 	 Tolvfingertarmsår, uspesifisert om

akutt eller kronisk, uten opplysning
om blødning eller perforasjon

755.0 	 Tommel, overtallig
755.5 	 Tommel, trifalangeal
463.0 	 Tonsillitt, bakteriell, akutt
034.0 	 Tonsillitt, forårsaket av streptokokker
463.0 	 Tonsillitt (akutt), i.n.a.
474.0 	 Tonsillitt, kronisk
463.0 	 Tonsillitt, viral, akutt
475 	 Tonsilleabscess
474.1 	 Tonsillehypertrofi
474.8 	 Tonsillestein
474.8 	 Tonsillesår
754.8 	 Toraksanomalier, andre

Toraksdystrofi med asfyxi
Torsio testis
Torsjon av appendix epididymidis
Torsjon av appendix testis
Torsjon av epididymis
Torsjon av funiculus
Torsjon av Morgagnis cyste
Torsjon av ovarie
Torsjon av ovariestilk
Torsjon av testikkel
Torsjon av tube
Torsjonsdystoni, idiopatisk
Torticollis, i.n.a.
Torticollis, kongenitt
Torticollis, psykogent betinget
Torticollis, spastisk
Torula
Torus mandibularis
Torus palatinus
Toxocara (canis) (cati)-infestasjon
Toxocariasis
Toxoplasmose
Toxoplasmose, medfødt
Trachoma dubium
Trakeitt med laryngitt, kronisk
Trakeitt (akutt), i.n.a.
Trakeitt (akutt), katarralsk
Trakeitt (akutt), membranos
Trakeitt (akutt), viral
Trakeitt, akutt
Trakeitt, akutt
Trakeitt, kronisk

476.1 	 Trakeitt, kronisk
748.3 	 Trakeomalaci
V 44.0 Trakeostomi-status
076 	 Trakom
076.1 	 Trakom, aktivt stadium
076.9 	 Trakom, i.n.a.
076.0 	 Trakom, initialt stadium
139.1 	 Trakom, seinvirkninger
754.8 	 Traktbryst
524.3 	 Trangstilling av tennene
365.2 	 Trangvinkel glaukom (primært) (residual

stadium), akutt
365.2 	 Trangvinkel glaukom (primært) (residual

stadium), intermitterende
365.2 	 Trangvinkel glaukom (primært) (residual

stadium), kronisk
365.2 	 Trangvinkelglaukom, primært
999.8 	 Transfusjonsreaksjon, annen
999.8 	 Transfusjonsreaksjon, i.n.a.
758.4 	 Translokasjon, balansert, hos normalt

individ
758.5 	 Translokasjoner, autosomale, andre

ubalanserte
758.4 	 Translokasjonsbærer

Translokasjon, balansert 	 758.4
Translokasjon, ubalansert

758.0-758.3, 758.5-758.6
Transmisjunsforstyrrelser, nevro-

muskulære
Transmisjonsforstyrrelser, nevromusku-

here, annet
Transmisjonsforstyrrelser, nevromusku-

lære, i.n.a.
Transplantat forkastelse
Transplantering av hår
Transportprotein, unormalt
Transposisjon av de store kar
Transposisjon av store kar, inkomplett
Transposisjon av store kar, komplett
Transposisjon av store kar (ventrikkelin-

versjon), korrigert
Transposisjon av tarm, medfødt
Transposisjon av tennene
Transseksualisme
Transvestittisme

536.8
537.6
110
110.0
111.2
110.5
110.5
111.0
110.5
110.5
110.2
110.9
111.1
111.1
110.4
110.6
110.0
110.1
111.0
388.3
532
532.8
532.0
532.2

756.4
608.2
608.8
608.8
608.2
608.2
620.5
620.5
620.5
608.2
620.5
333.6
723.5
756.8
306.0
333.8
117.5
526.8
526.8
128.0
128.0
130
771.2
076.0
476.1

464.1
464.1
464.1
464
464.1
476

358

358.8

358.9

996.8
V 50.0
273.8
745.1
745.1
745.1
745.1

751.5
524.3
302.5
302.3
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084.1
301.0
121
121.8
121.9
333.1
333.1

333.1
781.0
333.1
083.1
101
495.0
495.8
780.7
374.0
704.2
704.2
124
127.3
007.3
131
131.8
131.9
131.0
039.0
704.2
127.6
127.3
053.1t
350.1
350.1
350.0*

350.1

350.1
727.0
272.7
595.3
756.0
124
424.2

424.2

397.0
424.2
397.6

424.2

397.0

424.2

651.1
761.5

758.5
753.3
781.0
758.1
758.2
758.0
758.1
758.2
758.0
758.5
758.5
368.5
368.5
757.0
287.1
996.7

Tredjedagsfeber
Trekk, paranoide
Trematodesykdommer, andre
Trematodesykdommer, andre, annet
Trematodesykdommer, andre, i.n.a.
Tremor, benign essensiell
Tremor, essensiell og andre spesifiserte

former
Tremor, familiær
Tremor, i.n.a.
Tremor, senil
Trench fever
Trench mouth
Treskerlunger ("farmers lung")
Tres -Un/lunger
Tretthet
Tri chiasis
Trichiasis i arr
Trichiasis, i.n.a.
Trichinel lose
Trichocephaliasis
Trichomonasinfeksjon i tarmkanalen
Trichomoniasis
Trichomoniasis, andre lokalisasjoner
Trichomoniasis, i.n.a.
Trichomoniasis, urogenital
Trichomycosis axillaris
Trichorrhexis (nodosa)
Trichostrongyliasis
Trichuriasis
Trigeminus-nevralgi (350.0*)
Trigeminus-nevralgi, annen
Trigeminus-nevralgi, i.n.a.
Trigeminus-nevralgi, post-herpetisk

(053.1t)
Trigeminus-nevralgi, primær eller

idiopatisk
Trigeminus-nevralgi, symptomatisk
Trigger finger
Triglyceridavsetning type I eller II
Trigonitt
Trigonocefali
Trikinose
Trikuspidalfeil, av spesifisert

ikke-reumatisk årsak
Trikuspidalinsuffisiens, av spesifisert

ikke-reumatisk årsak
Trikuspidalklaffefeil
Trikuspidalklaffefeil, ikke-reumatiske
Trikuspidalklaffefeil, operert

reumatisk
Trikuspidalregurgitasjon, av spesifisert

ikke-reumatisk årsak
Trikuspidalstenose (klaffe)

(reumatisk)
Trikuspidalstenose, av spesifisert

ikke-reumatisk årsak
Trillingsvangerskap
Trillingsvangerskap som påvirker foster

og nyfødt
Triploidi
Trippelnyre
Trismus
Trisomi 13, mosaikk
Trisomi 18, mosaikk
Trisomi 21, mosaikk
Trisomi 13, partiell
Trisomi 18, partiell
Trisomi 21, partiell
Trisomier, autosomale, andre
Trisomi-syndromer, partielle
Tritanomali
Tri tanopi
Trofodem, hereditært
Trombasteni (hemoragisk) (arvelig)
Trombe som følge av (tilstedeværelse

av) enhver gjenstand, implantat eller
graft nevnt i 996.0-996.5

Trombocytemi, idiopatisk
Trombocytopati
Trombocytopeni som folge av erytrocytt

alloimmuniseriny
Trombocytopeni som folge av extra-

korporal sirkulasjon av blodet
Trombocytopeni som folge av fortynning
Trombocytopeni som følge av massiv

blodtransfusjon
Trombocytopeni som følge av

medikamenter
Trombocytopeni, arvelig
Trombocytopeni, i.n.a.
Trombocytopeni, medfødt
Trombocytopeni, neonatal, forårsaket av

idiopatisk trombocytopeni hos moren
Trombocytopeni, neonatal, forårsaket av

isoimmunisering
Trombocytopeni, i.n.a.
Trombocytopeni, neonatal, forårsaket av

utskiftningstransfusjon
Trombocytopeni, primær
Trombocytopeni, sekundær
Trombocytopeni, transittorisk neonatal
Trombocyttdefekter, kvalitative
Tromboemboli etter infusjon, perfusjon

eller transfusjon
Tromboflebitt
Tromboflebitt av enhver lokalisasjon

under eller etter operasjon
Tromboflebitt etter fødselen, dyp
Tromboflebitt etter infusjon,

perfusjon eller transfusjon
Tromboflebitt for fødselen, dyp
Tromboflebitt i de kavernøse, laterale

eller intrakranielle eller uspesifisert
intrakranielle venøse sinus

325 	 Tromboflebitt i hjernens venøse sinus
444.1 	 Trombose av annen del av aorta
444.8 	 Trombose av annen spesifisert arterie
444.0 	 Trombose av aorta abdominalis
444.2 	 Trombose av arteriene til ekstremi-

tetene
434.0 	 Trombose av cerebrale arterier
663.6 	 Trombose av navlesnorens kar
444.9 	 Trombose av uspesifisert arterie
433	 Trombose i arteria basilaris, carotis og

vertebralis
557.0 	 Trombose i arteria mesenterica
444	 Trombose i arteriene
607.8 	 Trombose i corpus cavernosum eller

penis
325	 Trombose i de kavernøse, laterale eller

intrakranielle eller uspesifisert
intrakranielle veiløse sinus

325 	 Trombose i hjernens venøse sinus
608.8 	 Trombose i vesicula seminalis, funiculus

testis, scrotum, tunica vaginalis eller
vas deferens

453.9 	 Trombose, annen, av uspesifisert lokali-
sasjon

453.8 	 Trombose, annen, i andre spesifiserte
vener

671.5 	 Trombose, annen, i svangerskap og
barselseng

453 	 Trombose, annen, i venene
453.2 	 Trombose, annen, i vena cava
453.3 	 Trombose, annen, i vena renalis
437.6 	 Trombose, aseptisk i intrakraniell

venesinus
671.9 	 Trombose, i.n.a., i svangerskap og

barselseng
410 	 Trombose, koronar (arterie)
415.1 	 Trombose, lunge (arterie) (vene)
385.0 	 Trommehinneforandringer, kroniske uten

perforasjon
781.5 	 Trommestikkfingre
745.0 	 Truncus arteriosus, persisterende

238.7
287.1
287.4

287.4

287.4
287.4

287.4

287.3
287.5
287.3
776.1

776.1

287.5
776.1

287.3
287.4
776.1
287.1
999.2

451
997.2

671.4
999.2

671.3
325
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745.0 	 Truncus communis
360.3 	 Trykk, for lavt i øyet
668.0 	 Trykkollaps av lungen i forbindelse med

bedøvelse under fødselen
707. 0 	Trykksår
086 	 Trypanosomiasis
086t 	 Trypanosomiasis meningoencefalitt

(323.4*)
086.5	 Trypanosomiasis, afrikansk, i.n.a.
086.2 	 Trypanosomiasis, amerikansk
086.3 	 Trypanosomiasis, gambisk
086.9 	 Trypanosomiasis, i.n.a.
086.4 	 Trypanosomiasis, zimbabwesisk
112.0	 Trøske
081.2 	 Tsutsugamushi
381.7 	 Tuba aperta
744.2	 Tuba auditiva, manglende
381.7 	 Tuba auditiva, åpen
744.2	 Tuba Eustachii, manglende
381.5 	 Tubakatarr
381.6 	 Tubastenose
752.1 	 Tube, manglende, medfødt
013.8t Tuberkulom i hjernen (348.8*)
348.8* Tuberkulom i hjernen (aktiv sykdom)

(013.8t)
013.1t Tuberkulom i meningene (349.2*)
349.2 	 Tuberkulom i meningene (cerebralt)

(spinalt)* (013.1t)
015.7 	 Tuberkulose i andre knokler
730.6* Tuberkulose i andre knokler (015.7t)
015.8 	 Tuberkulose i andre ledd
016.3 	 Tuberkulose i andre mannlige

kjønnsorganer
017 	 Tuberkulose i andre organer
017.8 	 Tuberkulose i andre or9aner, annet
016.1 	 Tuberkulose i andre urinorganer
014 	 Tuberkulose i anus
017.6t Tuberkulose i binyren (255.4*)
016.1t Tuberkulose i bleren (595.4*)
014 	 Tuberkulose i bukhinnen
012.1 	 Tuberkulose i de mediastinale lymfe-

knuter
012.1 	 Tuberkulose i de trakeobronkiale

lymfeknuter
730.5* Tuberkulose i ekstremitetsknoklene

(015.1, 015.2, 015.7t)
014 	 Tuberkulose i endetarmen
017.8t Tuberkulose i endokard [alle

klaffer] (424*)
016.21- Tuberkulose i epididymis (604.9*)
012.1 	 Tuberkulose i hilus-lymfeknuter
013.8t Tuberkulose i hjernen (348.8*)
348.8* Tuberkulose i hjernen (aktiv sykdom)

(013.8t)
015.1 	 Tuberkulose i hoften
017.0 	 Tuberkulose i hud
012.1 	 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter
016.9 	 Tuberkulose i kjønnsorganer, ina.
015.2 	 Tuberkulose i kneet
015 	 Tuberkulose i knokler
015.9 	 Tuberkulose i knokler, i.n.a.
016.4 	 Tuberkulose i kvinnelige kjønnsorganer
015 	 Tuberkulose i ledd
015.9 	 Tuberkulose i ledd, i.n.a.
012.8 	 Tuberkulose i mediastinum
013 	 Tuberkulose i meningene
0 13.8 	 Tuberkulose i meningene, annet
013.9 	 Tuberkulose i meningene, i.n.a.
014 	 Tuberkulose i mesenteriets lymfeknuter
017.7 	 Tuberkulose i milten
017.8t Tuberkulose i myokard (422.0*)
012.8 	 Tuberkulose i nasophanynx
012.8 	 Tuberkulose i nesen (septum)
012.8 	 Tuberkulose i nesens sinuser
016.0 	 Tuberkulose i nyren
017.8t Tuberkulose i oesophagus (530.1*)
017.2 Tuberkulose i perifere lymfeknuter
017.8t Tuberkulose i perikard (420.0*)

012.0 	 Tuberkulose i pleura
016.31- Tuberkulose i prostata (601.4*)
014 	 Tuberkulose i retroperitoneum

(lymfeknuter)
015.0t Tuberkulose i ryggraden
730 • 4* Tuberkulose i ryggraden (015.0t)
013 	 Tuberkulose i sentralnervesystemet
013.8 	 Tuberkulose i sentralnervesystemet,

annet
013.9
	

Tuberkulose i sentralnervesystemet,
i.n.a.

017.5
	

Tuberkulose i skjoldbruskkjertelen
014
	

Tuberkulose i tarmen (tykk-) (tynn-)
014
	

Tuberkulose i tarmer
608.8* Tuberkulose i testis (016.3t)
016.3t Tuberkulose i testis (608.8*)
U17.0 Tuberkulose i underhud
016.1t Tuberkulose i ureter (593.8*)
593.8* Tuberkulose i urinleder (016.1t)
016
	

Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer
016.9
	

Tuberkulose i urinorganer, i.n.a.
016.3t Tuberkulose i vesicula seminalis

(608.8*)
608.8* Tuberkulose i vesicula seminalis

(016.3t)
017.4t Tuberkulose i øre (382.3*)
017.3
	

Tuberkulose i øye
011.9
	

Tuberkulose i åndedrettsorganene,
ina.

647.3
	

Tuberkulose som kompliserer svangerskap,
fødsel og barselseng

012
	

Tuberkulose, annen i åndedrettsorganene
010.8
	

Tuberkulose, annen primær progressiv
012.8
	

Tuberkulose, annen, i åndedretts-
organene, annet

011.3
	

Tuberkulose, bronkial
018
	

Tuberkulose, disseminert
V 01.1 Tuberkulose, eksponert for
018
	

Tuberkulose, generalisert
012.2
	

Tuberkulose, isolert trakeal eller
bronkial

771.2
	

Tuberkulose, medfødt
018
	

Tuberkulose, miliær
018.0
	

Tuberkulose, miliaar, akutt
018.8
	

Tuberkulose, miliær, annet
018
	

Tuberkulose, milizer, en enkelt spesifi-
sert lokalisasjon

018.9
	

Tuberkulose, miliær, ina.
018
	

Tuberkulose, milixr, multiple lokali-
sasjoner

018
	

Tuberkulose, miliær, uspesifisert
lokalisasjon

018
	

Tuberkulose, polyserosittisk
017.0
	

Tuberculosis colliquativa
017.0
	

Tuberculosis cutis
017.1
	

Tuberculosis indurativa
017.0
	

Tuberculosis lichenoides
017.0
	

Tuberculosis papulonecrotica
017.0
	

Tuberculosis verrucosa cutis
520.'2
	

Tuberculum occlusale
520.2
	

Tuberculum paramolare
320.4* Tuberkuløs meningitt (013.0t)
633.1
	

Tubesvangerskap
V 26.0 Tuboplastikk etter tidligere sterili-

sering
021 	 Tularemi
754.1 	 Tumor i musculus sternocleidomastoideus,

medfødt
654.7 	 Tumor i vagina i svangerskapet
239 	 Tumor, i.n.a.
259.2 	 Tumores, hormonproduserende karsinoide
750.1 	 Tunge, dislokert eller feilstillet
529.0 	 Tungeabscess
750.0	 Tungebånd, kort
750.1 	 Tungefissur, medfødt
750.1 	 Tungemisdannelse, i.n.a.
750.1	 Tungemisdannelser, andre, medfødte
463.1 	 Tungetonsillitt, akutt
389 	 Tunghørthet
389.8 	 Tunghørthet, andre spesifiserte former
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389.1 	 Tunghørthet, kokleær
389.1 	 Tunghørthet, nevrogen
389.1 	 Tunghørthet, persepsjons-
389.1 	 Tunghørthet, sensorisk
389.1 	 Tunghørthet, sentral
389.9 	 Tunghørthet, uspesifisert
758.6 	 Turner syndrom
758.6 	 Turners fenotype, alle karyotyper
758.6 	 Turners fenotype, karyotype ikke spesi-

fisert
520.4 	 Turnertenner
300.3 	 Tvangsnevroser
652.3 	 Tverrleie
761.7 	 Tverrleie før fødselen som påvirker

foster og nyfødt
763.1	 Tverrleie som påvirker fødsel eller

nyfødt
660.3 	 Tverrstand, dyp
V 32 	 Tvilling, andre tvilling dødfødt
V 31 	 Tvilling, andre tvilling levendefødt
V 33 	 Tvilling, uspesifisert
660.5 	 Tvillinger fastlåst i hverandre
V 27.2 Tvillinger, begge levendefødte
V 27.3 Tvillinger, en levendefødt og en

dødfødt
759.4 	 Tvillinger, sammenvokste
759.4 	 Tvillinger, sammenvokste, annet

spesifisert
759.4 	 Tvillinger, sammenvokste, uspesifisert
759.4 	 Tvillinger, siamesiske
653.7 	 Tvillinger, siamesiske
651.0 	 Tvillingsvangerskap
761.5 	 Tvillingsvangerskap som påvirker foster

og nyfødt
520.2 	 Tvillingtenner
002.0 	 Tyfoidfeber
002 	 Tyfoidfeber
082.1 	 Tyfus, afrikansk flatt-
081.0 	 Tyfus, endemisk
080 	 Tyfus, epidemisk
082.9	 Tyfus, flåttbåren, i.n.a.
081.9	 Tyfus, i.n.a.
082.1 	 Tyfus, indisk flått-
082.1 	 Tyfus, kenyansk flått-
081.0 	 Tyfus, loppbåren
080 	 Tyfus, lusbaren
081.2 	 Tyfus, middbåren
082.2 	 Tyfus, sibirsk flått-
082.3 	 Tyfus, Queensland flått-
562.3 	 Tykktarmsdivertikulitt med ileus/-

subileus
562.2	 Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon
562.1 	 Tykktarmsdivertikulitt, i.n.a.
384.0 	 Tympanitt, akutt
384.1 	 Tympanitt, kronisk
385.0	 Tympanosklerose
562.0 	 Tynntarmsdivertikulitt
080 	 Typhus exanthematicus, i.n.a.
245.4 	 Tyreoditt, iatrogen
245 	 Tyreoiditt
245.0 	 Tyreoiditt pga. abscess i skjoldbrusk-

kjertelen
245.0 	 Tyreoiditt, akutt
245.8 	 Tyreoiditt, annen, kronisk,

uspesifisert
245.2 	 Tyreoiditt, autoimmun
245.1 	 Tyreoiditt, de Quervains
245.1 	 Tyreoiditt, granulomatos
245.9 	 Tyreoiditt, i.n.a.
245.3 	 Tyreoiditt, kronisk, fibrøs
245.8	 Tyreoiditt, kronisk, i.n.a.
245.0 	 Tyreoiditt, pyogen
245.3 	 Tyreoiditt, Riedels

245.1 	 Tyreoiditt, subakutt
245.0 	 Tyreoiditt, suppurativ
242.8 	 Tyreotoksikose av annen spesifisert

årsak
242 	 Tyreotoksikose med eller uten struma
242.4 	 Tyreotoksikose pga. ektopisk skjold-

bruskkjertel knute
242.8 	 Tyreotoksikose pga. overproduksjon av

thyreoideastimulerende hormon
242.9 	 Tyreotoksikose uten opplysning om struma

eller annen årsak
270.2	 Tyrosinose
27 0 .2 	 Tyrosinuri
755.0	 Tær, overtallige
755.1 	 Tær, sammenvokste
994.3 	 Tørste, skadevirkninger av
778.4 	Tørstefeber hos den nyfødte
300.13 Tåketilstand, psykogen
743.6 	 Tårekanal, manglende
375.1 	Tårekjertel atrofi
375.1 	 Tårekjertelcyste
743.6 	 Tårepunkt, manglende
375.3 	 Tåreveisbetennelse, akutt og

uspesifisert
375.4 	 Tåreveisbetennelse, kronisk
375.6 	 Tåreveisfistel
375.5	 Tåreveiskonkrement
375.6 	 Tåreveissykdom, annen
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U
999.6 	 Uforlikelighetsreaksjon, ABO
628.1* Ufruktbarhet av hypofysær-hypotalamisk

opprinnelse (nat)
628 	 Ufruktbarhet hos kvinnen
628.8 	 Ufruktbarhet hos kvinnen, av annen

spesifisert opprinnelse
628.9 	 Ufruktbarhet hos kvinnen, i.n.a.
606 	 Ufruktbarhet hos mannen
628.4 	 Ufruktbarhet som skyldes patologiske

forhold i cervix
628.2 	 Ufruktbarhet som skyldes patologiske

forhold i tuben
628.3 	 Ufruktbarhet som skyldes patologiske

forhold i uterus
628.4 	 Ufruktbarhet som skyldes patologiske

forhold i vagina
628.0 	 Ufruktbarhet ved anovulasjon
628.2 	 Ufruktbarhet ved blokk av eggleder
628.4 	 Ufruktbarhet ved cervikal dysmukore
628.4 	 Ufruktbarhet ved medfødt strukturell

anomali
628.2 	 Ufruktbarhet ved medfødt tubeanomali
628.3 	 Ufruktbarhet ved medfødt uterusanomali
628.3 	 Ufruktbarhet ved nonimplantasjon
628.2 	 Ufruktbarhet ved okklusjon av eggleder
628.2* Ufruktbarhet ved peritubale

adheranser (614.6t)
628.0* Ufruktbarhet ved Stein-Leventhal
628.2 	 Ufruktbarhet ved stenose av eggleder

syndromet (256.4t)
628.3* Ufruktbarhet ved tuberkulos

endometritt (016.4t)
765.0 	 Ufullbårenhet, ekstrem
999.9 	 Uhell ved medisinsk behandling, uspesi-

fisert
293.0 	 Uklarhetstilstand ("twilight state"),

epileptisk
478.1 	 Ulcerasjon i nesen (septum)
616.5 	 Ulcerasjon i vulva
616.5* Ulcerasjon i vulva, herpes simplex

(U54.1t)
616.5 	 Ulcerasjon i vulva, i.n.a.
529.0 	 Ulcerasjon pa tungen
370.0 	 Ulcus corneae
707.1 	 Ulcus cruris
054.6 	 Ulcus herpeticum
478.7 	 Ulcus i larynx
099.0 	 Ulcus molle (cutis)
532 	 Ulcus (pepticum) duodeni
532 	 Ulcus (pepticum) postpyloricum
531 	 Ulcus (pepticum) pylori
531 	 Ulcus (pepticum) ventriculi
276.4 	 Ulikevekt, blandet syre-base
736.2 	 Ulnardeviasjon
V 28.3 Ultralydundersøkelse, antenatal, for

fotal veksthemming
V 28.3 Ultralydundersøkelse, antenatal, for

misdannelser
126 	 Uncinariasis
755.2 	 Underarm og hand, manglende, medfødt
755.2 	 Underarm, manglende (isolert), medfødt
754.4 	 Underekstremitet, bøyet, i.n.a.
755.3 	 Underekstremitet, forkortet, medfødt
755.3 	 Underekstremitet, manglende, medfødt
648.9 	 Underernæring (tilstandene i 260-269)

som kompliserer svangerskap, fødsel og
barselseng

261 	 Underernæring, alvorlig, i.n.a.
V 72.1 Undersøkelse av horsel
V 72.0 Undersøkelse av syn
V 72.2 Undersøkelse av tennene
V 72.1 Undersøkelse av orer
V 72.0 Undersøkelse av øyne
V 70.7 Undersøkelse for sammenligning eller

kontroll i klinisk forskning
V 26.2 Undersøkelse og testing av kjønnsorganer

og -celler
V 72.8 Undersøkelse, annen spesifikk

V 70 	Undersøkelse, generell medisinsk
V 70.8 Undersøkelse, generell medisinsk, annet
V 70.9 Undersøkelse, generell medisinsk,

uspesifisert
V 72.3 Undersøkelse, gynekologisk
V 70.3 Undersøkelse, medisinsk, av administra-

tive grunner
V 70 	Undersøkelse, medisinsk, generell
V 70.2 Undersøkelse, psykiatrisk, annen og

uspesifisert
V 70.1 Undersøkelse, psykiatrisk, etter

anmodning av myndighetene
V 70.4 Undersøkelse, rettsmedisinsk
V 70.0 Undersøkelse, rutine-, generell medi-

sinsk, ved helseinstitusjon
V 72.9 Undersøkelse, uspesifisert
V 72 	Undersøkelser, spesielle
753.7 	 Urachus, åpen
639.3 	 Uremi etter tilstander som kan klassi-

fiseres til 630-638
Uremi ved neuropati (357.4*)
Uremi ved perikarditt (420.0*)
Uremi, extrarenal
Uremi, i.n.a.
Uremi, kronisk
Ureterocele
Ureterolithiasis
Ureterstein
Ureter, aksessorisk
Ureter, dobbel
Ureter, ektopisk
Ureter, manglende, medfødt
Urethra-klaff i bakre del av blæren
Urethra, dobbel
Urethra, ektopisk
Urethra, manglende, medfødt
Uretritt forårsaket av Trichomonas

(vaginalis) (597.8*)
Uretritt ikke-venerisk
Uretritt, annen
Uretritt, annen ikke-gonoroisk og ikke-

chlamydisk
Uretritt, forårsaket av Chlamydia

trachomatis
Uretritt (akutt), gonokokk-
Uretritt, i.n.a.
Uretritt, trichomonas- (131.0t)
Uretrocele hos mannen
Uretrocele uten opplysning om uteruspro-

laps
Uretrotrigonitt
Urhi drose
Urinblære, erstattet på annen måte enn

transplantat
Uri nretensjon
Urinrorsabscess
Urinrorsdivertikkel
Urinrorsfistel
Urinrørsgang, falsk
Urinrørsprolaps
Urinstråle, delt
Urinstrale, svak
Urinsur gikt
Urinsyregikt med andre symptomer
Urinsyrenefropati i.n.a. (583.8*)
Urinveisfistel, i.n.a.
Urinveisinfeksjon, i.n.a.
Urinveisinfeksjon, neonatal
Uro, kataton
Urticaria
Urticaria dermatographica
Urticaria factitia
Urticaria neonatorum
Urticaria pigmentosa
Urticaria solare
Urticaria som skyldes kulde og varme
Urticaria som skyldes vibrasjon
Urticaria thermalis

585t
585t
788.9
586
585
593.8
592.1
592.1
753.4
753.4
753.4
753.4
753.6
753.8
753.8
753.8
131. Ut

597.8
597.8
099.5

099.4

098.0
597.8
597.3*
599.5
618.0

595.3
705.8
V 43.5

788.2
597.0
599.2
599.1
599.4
599.5
788.6
788.6
274
274.8
274.1t
599.1
599.0
771.8
295.2x
708
708.3
708.3
778.8
757.3
692.7
708.2
708.4
708.2



708.0	 Urticaria, allergisk
708.8 	 Urticaria, annen, spesifisert
708.1 	 Urticaria, idiopatisk
708.5 	 Urticaria, kolinergisk
708.8 	 Urticaria, kronisk
708.8 	 Urticaria, residiverende
085.5 	 Uta
654.0 	 Uterus bicornis
621.5 	 Uterusadheranser
654.0 	 Uterusmisdannelse, medfødt
752.3 	 Uterus, bikorn/unikorn
654.0 	 Uterus, dobbel
654.3 	 Uterus, gravid, retrovertert og

inkarserert
621.2	 Uterus, hypertrofisk
665.0 	 Uterusruptur for fodselens begynnelse
665.1 	 Uterusruptur under eller etter fodselen
788.7 	 Utflod fra urinroret
745.1 	 Utløp, dobbelt, høyre ventrikkel
745.1 	 Utløp, dobbelt, venstre ventrikkel
302.73 Utløsning, hemmet, hos kvinner
302.74 Utløsning, hemmet, hos menn
994.4 	 Utmattelse etter klimatiske påkjennin-

ger
994.5 	 Utmattelse etter overanstrengelse
308 	 Utmattelsesdelirium
871.3 	 Utrivning av øyet
782.1 	 Utslett
054.0 	 Utslett, Kaposis varicelliforme
V 68.0 Utstedelse av legeerklæring
795.0 	 Utstryk, dyskaryot cervikalt
795.1 	 Utstryk, unormalt Papanicolaou av annen

opprinnelse
795.0 	 Utstryk, unormalt Papanicolaou fra

livmorhalsen
768.3 	 Uttomminy av mekonium diagnostisert

under fodselen hos levendefødt barn
768.2 	 Uttomming av mekonium, diagnostisert for

fodselens begynnelse hos levendefødt
barn

768.4 	 Uttomming av mekonium, ikke opplyst um
diagnostisert for eller etter fødselens
begynnelse hos levendefødt barn

783.4 	 Utvikling, forsinket
314.1 	 Utvikling, forsinket og hyperaktivitet
783.4 	 Utvikling, uteblivelse av forventet

normal fysiologisk
263.2 	 Utviklingen stanset pga. protein-kalori-

feilernæring
315.3 	 Utviklingsafasi
526.0 	 Utviklingscyster, odontogene
315.0	 Utviklingsdysleksi
315 	 Utviklingsforsinkelser, spesifikke
315.3 	 Utviklingsforstyrrelse av tale eller

språk
314.1 	 Utviklingsforstyrrelse med hyperkinesi
315.9 	 Utviklingsforstyrrelse, i.n.a.
315.5 	 Utviklingsforstyrrelser, multiple
315.8 	 Utviklingsforstyrrelser, spesifikke,

annet
315.9 	 Utviklingsforstyrrelser, spesifikke,

i.n.a.
318.1 	 Utviklingshemming, alvorlig psykisk
318.2 	 Utviklingshemming, dyp psykisk
317 	 Utviklingshemming, lett psykisk
318.0 	 Utviklingshemming, moderat psykisk
319 	 Utviklingshemming, psykisk, i.n.a.
091.5t Uveitt som folge av sekundær syfilis
364.0 	 Uveitt, fremre ved herpes zoster*

(053.2t)
364.0 	 Uveitt, fremre, akutt
364.0 	 Uveitt, fremre, residiverende
364.0 	 Uveitt, fremre, subakutt
364.0 	 Uveitt, fremre, ved herpes simplex*

(054.4t)
364.0 	 Uveitt, fremre, ved hypopyon
360.1 	 Uveitt, sympatisk
749.0 	 Uvula, spaltet



‘1
999.0
051.0
654.7
V 44.7
654.7
623.4
665.4
618.0

625.1
616.1
131.0t

616.1*
616.1
616.1*
627.3
627.3
616.1*
V 04.7
V 05.1

V 03.8

V 05.0

V 03

V 03.5
V 06.1

V 06.2

V 06.3

V 05.9

V 05

V 04.4
V 04.8

V 03.6
V 06.0

V 06.4

V 06

V 03.0
V 04.1
V 04.6
V 05.2

V 04.2

V 03.3
V 04.0

V 05.5
V 04.3
V 03.7

V 05.8

V 03.2

V 03.4
V 03.1

V 04.7

Vaccinia generalisata
Vaccinia uten vaksinasjon
Vagina septata i svangerskapet
Vagina, kunstig
Vaginaloperasjon, tidligere gjennomgått
Vaginalrift, gammel
Vaginalrift, høy
Vaginalt prolaps uten opplysning om ute

rusprol aps
Vaginisme
Vaginitt
Vaginitt forårsaket av Trichomonas

(vaginalis) (616.1*)
Vaginitt, herpes (054.1t)
Vaginitt, i.n.a.
Vaginitt, oxyuris- (127.4t)
Vaginitt, postmenopausal atrofisk
Vaginitt, senil (atrofisk)
Vaginitt, trichomonas- (131.0t)
Vaksinasjon, mot forkjølelse, vanlig
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

arthropod-overfort virussykdom, annen
Vaksinasjon, profylaktisk, mot bakte-

rielle sykdommer, andre spesifiserte
Vaksinasjon, profylaktisk, mot arthro-

pod-overfort virusencefalitt
Vaksinasjon, profylaktisk, mot bakte-

riell sykdom
Vaksinasjon, profylaktisk, mot difteri
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

difteri-tetanus-kikhoste [DTP]
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

difteri-tetanus-kikhoste og tyfoid-
paratyfoid [DTP + TAB]

Vaksinasjon, profylaktisk, mot
difteri-tetanus-kikhoste og polio-
myelitt [DTP + Polio]

Vaksinasjon, profylaktisk, mot enkelt-
sykdom, uspesifisert
Vaksinasjon, profylaktisk, mot enkelt-

sykdommer, andre
Vaksinasjon, profylaktisk, mot gulfeber
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

influensa
Vaksinasjon, profylaktisk, mot kikhoste
Vaksinasjon, profylaktisk, mot kolera

og tyfoid-paratyfoid [Kolera + TAB]
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

meslinger-kusma-rubella [MKR]
Vaksinasjon, profylaktisk, ved kombina-

sjoner av sykdommer
Vaksinasjon, profylaktisk, mot kolera
Vaksinasjon, profylaktisk, mot kopper
Vaksinasjon, profylaktisk, mot kusma
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

lei shmaniasis
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

meslinger
Vaksinasjon, profylaktisk, mot pest
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

poliomyelitt
Vaksinasjon, profylaktisk, mot rabies
Vaksinasjon, profylaktisk, mot rubella
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

stivkrampe toksoid
Vaksinasjon, profylaktisk, mot sykdom,

annen spesifisert
Vaksinasjon, profylaktisk, mot

tuberkulose [BCG]
Vaksinasjon, profylaktisk, mot tularemi
Vaksinasjon, profylaktisk, mot tyfoid-

paratyfoid [TAB]
Vaksinasjon, profylaktisk, mot vanlig

forkjolelse

V 04 	 Vaksinasjon, profylaktisk, mot visse
virussykdommer

V 03.9 Vaksinasjon, profylaktisk, uspesifisert
V 06.8 Vaksinasjon, profylaktisk, ved kombi-

nasjoner av sykdommer, andre
V 06.9 Vaksinasjon, profylaktisk, ved kombi-

nasjoner av sykdommer, uspesifisert
660.7 	 Vakuumekstraktor, anvendelse uten

opplysning om tilstand, med påfølgende
forlosning med tang eller keisersnitt

754.6
	

Valgusdeformiteter av foten
424.9
	

Valvulitt (kronisk) av uspesifisert
klaff

391.1
	

Valvulitt, akutt reumatisk
397.9
	

Valvulitt, reumatisk (kronisk)
593.0
	

Vandrenyre
658.1
	

Vannavgang, for tidlig, [PROM]
603
	

Vannbrokk
052
	

Vannkopper
788.4
	

Vannlating, hyppig
788.5
	

Vannlating, opphørt
788.4
	

Vannlating, rikelig
788.5
	

Vannlating, sparsom
788.3
	

Vannlating, ufrivillig
788.6
	

Vannlatingsforstyrrelser, andre
783.3
	

Vanstell
442
	

Varice arteriell
052
	

Vari cella
456.5
	

Varicer i bekkenet
456.4
	

Varicer i scrotum
456.6
	

Varicer i vulva
454.9
	

Varicer på underekstremiteten, enhver
del, eller av uspesifisert lokalisasjon

747.6
	

Varicer, kongenitale
362.1
	

Varicer, retinale
456.3
	

Varicer, sublinguale
456.4
	

Vari kocele
050.0
	

Variola major
050.1
	

Variola minor
992.4
	

Varmeutmattelse på grunn av salttap
992.3
	

Varmeutmattelse på grunn av væsketap
992.5
	

Varmeutmattelse, uspesifisert
705.1
	

Varmeutslett
992.8
	

Varmevirkninger, andre
754.5
	

Varusdeformitet, kompleks
754.5
	

Varusdeformiteter av foten
754.5
	

Varusdeformiteter, uspesifiserte
663.5
	

Vasa praevia
762.6
	

Vasa praevia som påvirker foster eller
nyfødt

287.0 	 Vasculitt, allergisk
608.4 	 Vasitt i scrotum, funiculus, testis

tunica vaginalis eller vas deferens
273.2 	 Vaskulitt, kryoglobulinemisk
362.1 	 Vaskulitt, retinal
747.2 	 Vaskulær ring (aorta)
V 26.0 Vasoplastikk etter tidligere sterili-

sering
428.9 	 Vattersott
V 58.1 Vedlikeholdsbehandling med

kjemoterapeutika
474.2	 Vegetasjoner, adenoide
764 	 Vekst, langsom av foster
783.4 	 Vekst, manglende
764.9 	 Vekstretardasjon, fotal, i.n.a.
783.1 	Vektøkning, unormal
747.4 	 Vena cava superior, persisterende

venstre
Vending, cefal, i.n.a.
Vending, ekstern for fødselen, som

påvirker foster og nyfødt
451 	 Venebetennelse
453.9 	 Veneemboli
671 	 Venekomplikasjon i svangerskap og

barselseng
671.9 	 Venekomplikasjoner i svangerskap og

barselseng, i.n.a.

652.1
761.7



Venekomplikasjoner i svangerskap og
barselseng, annet

Venekompresjon
Vener, varikose, i anus eller rectum
Vener, varikose, på underekstremitetene,

enhver del, eller av uspesifisert
lokalisasjon

Venestriktur
Venestuvning i retina
Venesus
Venetrombose, cerebral, i svangerskap og

barselseng
(Vene) trombose
Ventilasjon, redusert
Ventrikkel septum defekt [VSD]
Ventrikkelblodning
Ventrikkeldilatasjon
Ventrikkeldilatasjon
Ventrikkeldilatasjon, akutt
Ventrikkelflimmer
Ventrikkelretensjon, akutt
Ventrikkeltorsjon, medfødt
Ventrikkelvolvulus, medfødt
Verdi, forhøyet av immunoglobuliner
Verruca (vulgaris) (plana) (plantaris)
Verruga peruana
Vertigo vestibularis
Vertigo, annen og uspesifisert otogen

(perifer)
Vertigo, aural
Vertigo, benign paroxysmal
Vertigo, epidemisk (386.1*)
Vertigo*, epidemisk (078.8t)
Vertigo, i.n.a.
Vertigo, sentral
Very-low-density-lipoid-type" [VLDL]

hyperlipoproteinemi
(255.5*)

Vesiculitis seminalis
Vesikkel utbrudd
Vestibulitt
Vev erstattet med transplantat
Vev, ektopisk, i lungen
Via falsa urethrae
Vinteroppkastsykdommen
Viremi, i.n.a.
Virilisering hos kvinner
Virkning av lufttrykk, høyt
Virkning av lufttrykk, lavt
Virkning, toksisk, av aceton
Virkning, toksisk, av aflatoksin og

andre ykotoksiner [som forurensning av
matvarer]

Virkning, toksisk, av aldrin
Virkning, toksisk, av alkalier,

kausti ske
Virkning, toksisk, av alkohol
Virkning, toksisk, av alkohol, annet
Virkning, toksisk, av alkohol, i.n.a.
Virkning, toksisk, av amylalkohol
Virkning, toksisk, av andre hovedsakelig

ikke-medisinske stoffer
Virkning, toksisk, av andre løsemidler,

annet
Virkning, toksisk, av andre metaller,

unntatt de i medisinsk bruk, annet
Virkning, toksisk, av andre metaller,

unntatt de i medisinsk bruk, i.n.a.
Virkning, toksisk, av antimon og

antimonforbindelser
Virkning, toksisk, av aromatika,

etsende
Virkning, toksisk, av arsen og arsen-

forbindelser
981 	 Virkning, toksisk, av bensin
982.0 	 Virkning, toksisk, av benzen og

homologer
985.3 	 Virkning, toksisk, av beryllium og

berylliumforbindelser

Virkning, toksisk, av bly og blyfor-
bindelser (innbefattet damper), inkl.
alle stoffer unntatt medisinske

Virkning, toksisk, av bly og blyfor-
bindelser, (innbefattet damper), inkl.
alle stoffer unntatt medisinske, annet

Virkning, toksisk, av blyforbindelser,
organiske

Virkning, toksisk, av blyforbindelser,
uorganiske

Virkning, toksisk, av bly og blyfor-
bindelser, (innbefattet damper), inkl.
alle stoffer unntatt medisinske, i.n.a.

Virkning, toksisk, av blåsyre
Virkning, toksisk, av blåsyregass
Virkning, toksisk, av brombenzylcyanid
Virkning, toksisk, av butan
Virkning, toksisk, av butylalkohol
Virkning, toksisk, av bær
Virkning, toksisk, av cyanid
Virkning, toksisk, av damp, annen
Virkning, toksisk, av damp, i.n.a.
Virkning, toksisk, av DDT
Virkning, toksisk, av dieldrin
Virkning, toksisk, av diklorvos
Virkning, toksisk, av etanol
Virkning, toksisk, av eter
Virkning, toksisk, av etsende

aromatika
Virkning, toksisk, av etyljodacetat
Virkning, toksisk, av fenol
Virkning, toksisk, av fisk
Virkning, toksisk, av freon
Virkning, toksisk, av fuselmske
Virkning, toksisk, av gass, annen
Virkning, toksisk, av gass, annen
Virkning, toksisk, av gass, i.n.a.
Virkning, toksisk, av gasser, nitrøse
Virkning, toksisk, av gift fra dyr
Virkning, toksisk, av gift fra insekter
Virkning, toksisk, av hovedsakelig ikke-

medisinske stoffer, annet
Virkning, toksisk, av hovedsakelig ikke-

medisinske stoffer, i.n.a.
Virkning, toksisk, av hydrokarboner,

klorerte
Virkning, toksisk, av hydrokarbongasser,

andre
Virkning, toksisk, av hydrokarbonløse-

midler, andre klorinerte
Virkning, toksisk, av isopropylalkohol
Virkning, toksisk, av jordoljeprodukter
Virkning, toksisk, av kadmium og

kadmiumforbindelser
Virkning, toksisk, av kalilut
Virkning, toksisk, av kaliumcyanid
Virkning, toksisk, av karbamat
Virkning, toksisk, av karbaryl
Virkning, toksisk, av karbondisulfid
Virkning, toksisk, av karbonmonoksyd
Virkning, toksisk, av karbontetraklorid
Virkning, toksisk, av kausti ske

alkalier
Virkning, toksisk, av kaustiske stoffer,

i.n.a.
Virkning, toksisk, av klordan
Virkning, toksisk, av klorerte hydro-

karboner
Virkning, toksisk, av klorgass
Virkning, toksisk, av kloroacetofenon
Virkning, toksisk, av kresol
Virkning, toksisk, av krom
Virkning, toksisk, av kvikksølv og

kvikksolvforbindelser
Virkning, toksisk, av lut
Virkning, toksisk, av løsemidler, andre
Virkning, toksisk, av mangan og mangan-

forbindelser

140
984

984.8

934.1

984.0

984.9

989.0
987.7
987.5
987.0
980.3
988.2
989.0
987.8
987.9
989.2
989.2
989.3
980.0
981
983

987.5
983.0
988.0
987.4
980.3
987
987.8
987.9
987.2
989.5
989.5
989.8

989.9

989.2

987.1

982.3

980.2
981
985.5

983.2
989.0
989.3
989.3
982.2
986
982.1
983

983.9

989.2
989.2

987.6
987.5
983.0
985.6
985.0

983.2
982
985.2

671.8

459.2
455
454.9

459.2
362.3
785.9
671.5

453.9
794.2
745.4
578.9
429.3
429.3
536.1
427.4
536.1
750.7
750.7
795.7
078.1
088.0
386.0
386.1

386.1
386.1
078.8t
386.1
780.4
386.2
272.1

608.0
709.8
478.1
V 42
748.6
599.4
078.8
790.8
255.2
993
993
982.8
989.7

989.2
983.2

980
980.8
980.9
980.3
989

982.8

985.8

985.9

985.4

983.0

985.1



149
985 	 Virkning, toksisk, av metaller, andre,

inkl. alle unntatt medisinske
980.1 	 Virkning, toksisk, av metanol
981 	 Virkning, toksisk, av nafta
989.0 	 Virkning, toksisk, av natriumcyanid
987.2 	 Virkning, toksisk, av nitrogendioksyd
987.2 	 Virkning, toksisk, av nitrogenoksyder
982.4 	 Virkning, toksisk, av nitroglykol
987.2 	 Virkning, toksisk, av nitrøse gasser
989.3 	 Virkning, toksisk, av organofosfat
989.3 	 Virkning, toksisk, av paration
981 	 Virkning, toksisk, av parafinolje
981 	 Virkning, toksisk, av parafinvoks
989.4 	 Virkning, toksisk, av pesticider, andre,

ikke klassifisert annet sted
987.0 	 Virkning, toksisk, av petroleumsgasser,

flytende
988.2 	 Virkning, toksisk, av plantedeler

unntatt bær
987.8 	 Virkning, toksisk, av polyesterdamper
987.0 	 Virkning, toksisk, av propan
980.3 	 Virkning, toksisk, av propylalkohol
987 	 Virkning, toksisk, av røyk, annen
987.8 	 Virkning, toksisk, av røyk, annen
987.9	 Virkning, toksisk, av røyk, i.n.a.
983.1	 Virkning, toksisk, av salpetersyre
983.1 	 Virkning, toksisk, av saltsyre
988 	 Virkning, toksisk, av skadelige stoffer

i matvarer, andre
988.9	 Virkning, toksisk, av skadelige stoffer

i matvarer, i.n.a.
988.0 	 Virkning, toksisk, av skalldyr
988.1 	 Virkning, toksisk, av sopp (fungi)
989.1 	 Virkning, toksisk, av stryknin og

strykninsalter
987.3 	 Virkning, toksisk, av svoveldioksyd
983.1 	 Virkning, toksisk, av svovelsyre
983 	 Virkning, toksisk, av syrer
983.1 	 Virkning, toksisk, av syrer
983.1 	 Virkning, toksisk, av syre, annen sterk
989.6 	 Virkning, toksisk, av såper
982.3 	 Virkning, toksisk, av tetrakloretylen
982.3 	 Virkning, toksisk, av trikloretylen
987.5 	 Virkning, toksisk, av tåregass
989.6	 Virkning, toksisk, av vaskemidler
981 	 Virkning, toksisk, av white spirit
993.8	 Virkninger av for høyt og lavt luft-

trykk, annet
993.8 	 Virkninger av for høyt og lavt luft-

trykk, i.n.a.
991.9 	 Virkninger av frost, i.n.a.
991.9 	 Virkninger av kulde, sterk, i.n.a.
991 	 Virkninger av lav temperatur
991.8 	 Virkninger av lav temperatur, annet
991.9	 Virkninger av lav temperatur, i.n.a.
993.4 	 Virkninger av lufttrykk forårsaket av

eksplosjon
992 	 Virkninger av sterk varme og lys
992.9 	 Virkninger av sterk varme og lys,

i.n.a.
993.2	 Virkninger av stor høyde, andre og

uspesifiserte
990 	 Virkninger av stråling, uspesifiserte
388.1 	 Virkninger av støy på det indre øret
992 	 Virkninger av temperatur, høy
991 	 Virkninger av temperatur, lav
994.9 	 Virkninger av unormale gravitasjons-

krefter [G]
992 	 Virkninger av varme, sterk
994.9 	 Virkninger av vektløshet
994 	 Virkninger av ytre årsaker, andre
994.9 	 Virkninger av ytre årsaker, annet
064t 	 Virusencefalitt overført ved andre og

uspesifiserte artropoder (323.3*)
063t 	 Virusencefalitt overført ved flått

(323.3*)
063.8t Virusencefalitt overført ved flått,

annet (323.3*)

063.9t Virusencefalitt overført ved flått,
i.n.a. (323.3*)

062t 	 Virusencefalitt overført ved Rygg
(323.3*)

062.8t Virusencefalitt overført ved mygg, annet
(323.3*)

062.9t Virusencefalitt overført ved mygg,
i.n.a. (323.3*)

064t 	 Virusencefalitt overført ved ukjent
artropode (323.3*)

070t 	 Virushepatitt (573.1*)
062.5t Virusencefalitt, californisk (323.3*)
064t 	 Virusencefalitt, Negishi (323.3*)
070.0t Virushepatitt A med leverkoma (573.1*)
070.1t Virushepatitt A uten opplysning om

leverkoma (573.1*)
070.2t Virushepatitt B med leverkoma (573.1*)
070.3t Virushepatitt B uten opplysning om

leverkoma (573.1*)
070.4t Virushepatitt, annen spesifisert, med

leverkoma (573.1*)
070.5t Virushepatitt, annen spesifisert, uten

opplysning om leverkoma (573.1*)
070.91- Virushepatitt, i.n.a. (573.1*)
070.6 	 Virushepatitt, uspesifisert, med

leverkoma 573.1*)
070.9t Virushepatitt, uspesifisert, uten opp-

lysning om leverkoma (573.1*)
079.0 	 Virusinfeksjon forårsaket av adenovirus
079.2	 Virusinfeksjon forårsaket av

Coxsackievirus
079.1 	 Virusinfeksjon forårsaket av ECHO-virus
079.3 	 Virusinfeksjon forårsaket av rhinovirus
079 	 Virusinfeksjon ved tilstander klassifi-

sert annet sted og med uspesifisert
lokalisasjon

079.8 	 Virusinfeksjon, annet
079.9 	 Virusinfeksjon, i.n.a.
046 	 Virusinfeksjoner, langsomme, i

sentralnervesystemet
046.8 	 Virusinfeksjoner, langsomme, i sentral-

nervesystemet, annet
046.9 	 Virusinfeksjoner, langsomme, i sentral-

nervesystemet, i.n.a.
077.8t Viruskonjunktivitt, annen
077.9t Viruskonjunktivitt, i.n.a. (372.0*)
480 	 Viruslungebetennelse
480.0 	 Viruslungebetennelse, forårsaket av

Adenovi rus
480.2 	 Viruslungebetennelse, forårsaket av

Parainfluensavirus
480.1 	 Viruslungebetennelse, forårsaket av

Respiratorisk syncytialt virus
480.8 	 Viruslungebetennelse, forårsaket av

virus ikke spesifisert annet sted
480.9 	 Viruslungebetennelse, i.n.a.
078.5 	 Virussykdom i spyttkjertel
V 01.7 Virussykdommer, eksponert for
048 	 Virussykdommer, andre, i sentralnerve-

systemet
057 	 Virussykdommer, andre, med utslett
057.9 	 Virussykdommer, andre, med utslett,

i.n.a.
066 	 Virussykdommer, andre, overført ved

artropoder
066.8	 Virussykdommer, andre, overført ved

artropoder, annet
066.9 	 Virussykdommer, andre, overført ved

artropoder, i.n.a.
647.6	 Virussykdommer, andre, som kompliserer

svangerskap, fødsel og barselseng
569.8 	 Visceroptose
794.2 	 Vitalkapasitet, redusert
709.0 	 Vitiligo
374.5 	 Vitiligo på øyelokk
103.2 	 Vitiligo, ved pinta [carate]
748.4 	 Vokskakelunge, medfødt



	

560.2 	 Volvolus coli

	

078.1 	 Vorter
302.82 Voyeurisme
292.11 Vrangforestillinger fremkalt av stoff

og/eller medikamenter
	752.4	 Vulva, manglende/misdannet, medfødt

	

752.4 	 Vulva, sammenvokset, medfødt
616.1* Vulvitt, herpes- (054.1t)

	

616.1 	 Vulvitt, i.n.a.
616.1* Vulvitt, oxyuris- (127.4t)
616.1* Vulvitt, trichomonas- (131.0t)
054.1t Vulvovaginitis herpetica (616.1*)

	

616.1 	 Vulvovaginitt
131.01- Vulvovaginitt forårsaket av

Trichomonas (vaginalis) (616.1*)
098.0 Vulvovaginitt (akutt), gonokokk-
112.1t Vulvovaginitt, Candida-/Monilia-

(616.1*)
616.1* Vulvovaginitt, herpes- (054.1t)

	

616.1 	 Vulvovaginitt, i.n.a.
616.1* Vulvovaginitt, oxyuris- (127.4t)
616.1* Vulvovaginitt, trichomonas- (131.0t)

	

795.6 	 Wassermannreaksjon, falsk positiv
	748.2	 Web i larynx, glottisk

	

748.2 	 Web i larynx, i.n.a.

	

748.2 	 Web i larynx, subglottisk

	

744.5 	 Webbing på halsen

	

265.1 	 Wernickes encefalopati

	

066.3 	Wessel sbronfeber

	

066.3 	 West Nilefeber

	

102.1 	 Wet crab yaws
	847.0	 Whiplash skade
	083.1	 Wolhyniafeber

	

022.1 	 Woolsorters' disease
	125.0	 Wuchereriasis som skyldes Wuchereria

bancrofti



X
758.6 	 X autosomal translokasjon
758.6 	 X delesjon, partiell
374.5 	 Xanthelasmer* (272t)
272.2 	 Xanthoma tuberosum
272.2 	 Xanthomer, tubo-eruptive
272.7	 Xantomatose, primær familiær
264.8t Xeroderma som folge av A-vitaminmangel

(701.1*)
757.3 	 Xeroderma pigmentosum
264.7t Xeroftalmi som folge av A-vitaminmangel

(372.5*)
372.5 	 Xerose, konjunktival, ved A-vitamin-

mangel* (264.0t)
372.5 	 Xerose, konjunktival, i.n.a.
706.8 	 Xerosis cutis
527.7 	 Xerostomi
759.4 	 Xiphopagus, sammenvokst i bryst og

bekken
758.7 	 XX mann
758.8 	 XXX kvinne
758.8 	 XXXXY
758.8 	 XXXY
758.8 	 XYY mann
758.6 	 XY, kvinnelig fenotype
062.4t X-sykdom, australsk

102 	 Yaws
692 	 Yrkesdermatitt
692 	 Yrkeseksem
300.80 Yrkesnevrose

2!
066.3 	 Zikafeber
302.1 	 Zoofili
053 	 Zoster
380.1 	 Zoster* (053.7t) i det ytre øret
053.7 	 Zoster med andre komplikasjoner
053.1 	 Zoster med andre symptomer fra

nervesystemet
053.2t Zoster med nervus ophtalmicus-

komplikasjoner
053.8 	 Zoster med uspesifiserte komplikasjoner
053.9 	 Zoster uten opplysning om komplikasjon
373.5* Zoster (053.2t) som omfatter øyelokk
117.7 	 Zygomykose

782.3 	 Odem
478.6 	 Odem i larynx
376.3 	 Odem i orbita
478.2 	 Odem i pharynx
362.8 	 Odem i retina
646.1 	 Odem i svangerskapet uten opplysning om

hypertensjon
608.8 	 Odem i vesicula seminalis, funiculus,

testis, scrotum, tunica vaginalis elle ,

vas deferens
757.0 	 Odem på underekstremitetene, arvelig
428.1 	 Odem, akutt pulmonalt med opplysning om

hjertesykdom, i.n.a. eller hjertesvikt
995.1 	 Odem, angionevrotisk
778.5 	 Odem, annet og uspesifisert, hos nyfødt
428. 0 	Odem, kardialt
428.0 	 Odem, kardialt
782.3 	 Odem, lokalisert
780.7	 Okt trettbarhet
789.0 	 ømhet i abdomen

Ore, feilplassert
Ore, lavtstående
Ore, manglende (medfødt)
Ore, manglende ytre
Ore rennende
øregangsbetennelse, annen
øregangsbetennelse, infeksiøs
Oregangskollaps
øregang, manglende, medfødt
øremisdannelser med nedsatt hørsel
øremisdannelse med nedsatt hørsel,

uspesifisert, medfødt
Øremisdannelser, andre spesifiserte,

medfødte
Oremisdannelser, uspesifiserte,

medfødte
øremusling, aksessorisk
Orer, misdannede, andre, medfødt
Orer, spisse, medfødt
øresmerter
øresus
øresykdommer, andre
øresykdommer, annet
øresykdommer, i.n.a.
Ø retuberkulose* (01 7 .4t)
Ørevoks
ørkenrevmatisme
Osofagitt

530.1 	 Osofagitt, i.n.a.
530.1 	 Osofagitt, peptisk
530.1 	 Osofagitt, postopdrativ
530.1 	 Osofagitt, reflux-
530.1 	 Osofagitt, toksisk
530.1* Osofagitt, tuberkuløs (017.8t)
V 57.4 øvelser, ortopediske, i forbindelse med

rehabiliterende behandling
743.2 	øye, forstørret, medfødt
743.1 	øye, rudimentært
360.4 	Øyeatrofi
379.5 	Øyebevegelser, irregulære, andre
V 43.0 Øyeeple, erstattet pa annen mate enn

transplantat
373.1 	 Oyelokksabscess
373.5* Oyelokksbetennelse, annen infeksios
373.1 	 Oyelokksbetennelse, dyp
373.4* Oyelokksbetennelse, infeksios som resul

terer i misdannelse
373.6* Oyelokksbetennelse, parasittær
373 	 Oyelokksbetennelser
373.8 	 Oyelokksbetennelser, annet
373.9 	 Oyelokksbetennelser, i.n.a.
054.4t Oyelokksdermatitt ved herpes simplex

(373.5*)
053.2t Oyelokksdermatitt ved zoster (373.5*)
373.3 	 Oyelokksdermatoser, ikke-infeksiose
373.1 	 Oyelokksfurunkel
374.4 	 Oyelokksretraksjon
374.8 	 Oyelokkssykdommer, andre
870.2 	 Oyelokksår som omfatter tåreveiene
870.1 	 Oyelokksår, dypt, som ikke omfatter

tåreveiene
743.8 	Øyemisdannelser, andre spesifiserte,

medfødte
Øyemisdannelser, uspesifiserte
Oyemuskelmyopati
Oyeruptur med delvis tap av intraokulært

vev
Øyeskade hos foster og nyfødt
Øyesykdom, degenerativ
Øyesykdommer, andre
øyesykdommer, andre
Øyesykdommer, andre degenerative
Øyesykdommer, andre, i.n.a.
Øyesår, uspesifisert

744.2
744.2
744.0
744.0

380.2
380.1
380.5
744.0
744.0
744.0

744.2

744.3

744.1

744.2
744.2
388.7
388.3
388
388.8
388.9
382.3
380.4
114
530.1

743.9
376.8
871.2

767.8
360.2
379
360.8
360.4
379.9
871.4
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770.8 	 Andedrettsproblemer, andre, etter
fødselen

748.9 	 Andedrettsorganer, manglende, medfødt,
i.n.a.

786.0 	 Åndenød
753.8 	 Apning av urethra, ektopisk
V 44 	 4ning, kunstig
V 44.4 Apninger, andre kunstige, i gastroin-

testinaltraetus
V 44.6 Apninger, andre kunstige, til

urinveiene
451 	 Arebetennelse
451.9 	 Årebetennelse av uspesifisert

lokalisasjon
451.1 	 Årebetennelse i dype vener på

underekstremitetene
451.0 	 Årebetennelse i overflatiske vener på

underekstremitetene
451.2 	 Årebetennelse i underekstremitetene,

i.n.a.
451.8 	 Arebetennelse med andre lokalisasjoner
363.5 	 Arehinneatrofi, gyrat
363.7 	 Arehinneavløsning
363.5 	 Arehinnedystrofi (sentral areolar)

(generalisert) (gyrat) (peripapillær)
363.5 	 Arehinnedystrofier, arvelige
455 	 Areknuter i endetarmen
454 	 Areknuter i underekstremitetene
454.1 	 Areknuter i underekstremitetene med

infeksjon
454.0 	 Areknuter i underekstremitetene med sär
454.2 	 Areknuter i underekstremitetene med sår

og infeksjon
454.9 	 Areknuter i underekstremitetene uten

opplysning om sår eller infeksjon
671.1 	 Areknuter i vulva og perineum i svanger-

skap og barselseng
456 	 Areknuter med andre lokalisasjoner
456.8 	 Areknuter med andre lokalisasjoner,

annet
671.0 	 Areknuter pa underekstremitetene i

svangerskap og barselseng
671.0 	 Areknuter, i.n.a., i svangerskap og

barselseng
799.9 	 Arsak, annen ukjent og uspesifisert
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Standarder for norsk statistikk (SNS)

Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir

revidert. Til nå foreligger:

Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet

" 	 2 Standard for næringsgruppering

" 	 3 Standard for handelsområder

" 	 4 Standard for kommuneklassifisering

" 	 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status

" 	 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker

" 	 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker  (SSH):

Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)

Andre publikasjoner i serien SSH:

Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
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