Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2010-2011
KITH/ØH/31.08.2010
Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført
fra 2011 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for KITH og
godkjent inntil august 2010. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for
ICD-10 under «Datafiler».
Nye koder som innføres

Kilde

C79.9 Metastase med uspesifisert lokalisasjon
Disseminert (sekundær):
cancer INA
malignitet INA
Generalisert (sekundær):
cancer INA
malignitet INA
Multiple metastaser INA
Sarkomatose (sekundær) INA
E43.00 Alvorlig underernæring
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
• 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned
• KMI < 16,0 kg/m2 (> 70 år: KMI < 18.5)
• KMI< 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder
E44.00 Moderat underernæring
For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
• Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
• KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)
• KMI < 20,5 kg/m2 (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
• Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke
E46.00 Ernæringsmessig risiko
For bruk av koden kreves følgende skår:
• NRS 2002: Skår 3 eller mer
• MUST: skår > 2
• MNA: skår < 11
• SGA: grad B
• Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2
T08.90 Lukket brudd i ryggsøyle (columna vertebralis), uspesifisert del
T08.91 Åpent brudd i ryggsøyle (columna vertebralis), uspesifisert del
T10.90 Lukket brudd i overekstremitet, uspesifisert del
T10.91 Åpent brudd i overekstremitet, uspesifisert del
T12.90 Lukket brudd i underekstremitet, uspesifisert del
T12.91 Åpent brudd i underekstremitet, uspesifisert del
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Z50.70 Rehabilitering med arbeid som mål
For regler for bruk se årets Kodeveiledning

KITH

Kriteriene i Kodeveiledning 2011 blir som følger:
Koden kan brukes når det er minimum 4 faggrupper som arbeider i daglig tverrfaglig team med arbeid som
mål for brukeren. Det tverrfaglige teamet skal inkludere lege.
Faggruppene skal være organisert i en form som integrerer bruker og faggruppene i et samarbeidsfellesskap
hvor målet for hver faggruppes (fagpersons) innsats skal være å bedre brukerens forutsetning for
arbeidslivsdeltagelse. Samhandlingsmodellen skal tydeliggjøre at faggruppene setter arbeidslivsdimensjonen
over særfaglige mål med sin aktivitet.
Faggruppene trenger å ha både vurderingskompetanse og tiltakskompetanse rettet mot alle dimensjonene i
ICF sitt begrepsapparat (helsetilstand, kroppsnær funksjon og struktur, aktivitet, personlige faktorer,
omgivelsesfaktoren og deltakelse). En skal ha medisinsk kompetanse (lege), en skal ha
idrettsfaglig/fysioterapi kompetanse og en skal ha kompetanse innen arbeidsliv og trygd. Det skal være et
døgnbasert tilbud med min 6 timer daglig.
Pasienten skal være henvist fra lege eller Nav. Tilbudet skal legge til rette for endringsprosesser hos bruker
hvor hensikten er å bidra til økt bevisstgjøring av egne ressurser, egne muligheter til aktivitet og
arbeidslivsdeltakelse samt bidra til å gi brukeren økt forståelse for hvordan de kan påvirke egen
helsesituasjon. Tilbudet skal innebære fysisk aktivitet med hensikt å normalisere biologiske forandringer og
bevegelsesavvik/funksjonsavvik. Det skal utarbeides en plan for oppholdet i samarbeid med pasienten hvor
pasientens mål med oppholdet er tydeliggjort. Denne planen skal journalføres.
Det skal være kontinuerlig samarbeid med relevante etater/instanser utenfor institusjonen lokalt. Det skal
utarbeides en handlingsplan mot arbeidslivet som skal være lokalt forankret hos ansvarlig person på
arbeidsplassen eller i NAV.
Rehabiliteringen ledes av lege som har spesialutdannelse i arbeidsmedisin eller fysikalsk medisin og
rehabilitering.

Koder som utgår
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Underkoder til M65.3 Triggerfinger
Fra datafilene fjernes alle femtegnskoder M65.30-M65.39 ettersom denne koden ikke skal ha slik
underinndeling
Underkoder til M65.4 Radial styloid tenosynovitt [de Quervain]
Fra datafilene fjernes alle femtegnskoder M65.40-M65.49 ettersom denne koden ikke skal ha slik
underinndeling
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A41.9 Uspesifisert sepsis
Linjen i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
endres til:
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
B00.8 Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon
Følgende linje legges til sist i underteksten:
Whitlow (herpesverkefinger)† (L99.8*)
B33.4† Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom [HPS][HCPS](J17.1*)
Kodeteksten endres til: Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (J17.1*)
Forkortelsene HPS/HCPS flyttes til første linje i underteksten
Kapittel II (C00-D48) Svulster
I merknad 1 i innledningsteksten til kapitlet endres teksten til:
Kategoriene C76-C80 omfatter metastaser, og i tillegg ondartede svulster der det ikke er noen klar angivelse
av svulstens utgangspunkt, eller der kreften er oppgitt å være «disseminert», «spredt» eller «utbredt» uten
opplysning om primært utgangspunkt.
C26.1 Milt (lien)
I underteksten endres
diffust non-Hodgkin lymfom (C83.-)
til
ikke-follikulært lymfom (C83.-)
C47.3 Perifere nerver i brystregionen (thorax)
Kodeteksten endres til: Perifere nerver i toraks
C47.4 Perifere nerver i bukregionen (abdomen)
Kodeteksten endres til: Perifere nerver i buken
C49.3 Bindevev og bløtvev i brystregionen (thorax)
Kodeteksten endres til: Bindevev og bløtvev i toraks
C49.4 Bindevev og bløtvev i bukregionen (abdomen)
Kodeteksten endres til: Bindevev og bløtvev i buken
C79 Metastase med annen lokalisasjon
Kategoriteksten endres til Metastase med annen og uspesifisert lokalisasjon
C80.9 Ondartet svulst, uspesifisert
Kodeteksten endres til Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt
Følgende linjer legges til på slutten av underteksten:

KITH

Multiple ondartede svulster INA
Ekskl: multiple metastaser INA (C79.9)
metastase med uspesifisert lokalisasjon (C79.9)
C82 Follikulært lymfom
Eksklusjonsmerknaden endres til:
Ekskl: modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
C83.0 Småcellet B-cellelymfom
Linjen i underteksten:
T-cellelymfom (C84.-)
endres til:
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
C83.3 Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Linjen i underteksten:
T-cellelymfom (C84.-)
endres til:
modent T/NK-cellelymfom (C84.-)
C83.5 Lymfoblastisk (diffust)
Kodeteksten endres til Lymfoblastisk (diffust) lymfom
C83.9 Ikke-follikulært (diffust) non-Hodgkin lymfom, uspesifisert
Kodeteksten endres til Ikke-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert
C88 Andre B-cellelymfomer
Kategoriteksten endres til Ondartede immunoproliferative sykdommer
C92.1 Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv
Linjen i underteksten:
atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2)
endres til:
atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)
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D21.3 Bindevev og annet bløtvev i brystregionen (thorax)
Kodeteksten endres til: Bindevev og annet bløtvev i toraks
D21.4 Bindevev og annet bløtvev i bukregionen (abdomen
Kodeteksten endres til: Bindevev og annet bløtvev i buken
D47.0 Histiocyttære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial
I underteksten rettes ordet «idolent» til «indolent»
D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom
I eksklusjonsmerknaden endres linjen
Atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2)
til
Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2)
D64 Andre anemier
Følgende linje legges til nest sist under eksklusjoner:
med transformasjon (C92.0)
D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom
Følgende legges til først i underteksten:
Inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom (IRIS)
E80.6 Andre forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
Kodetekst endres til: Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
F30.0 Hypomani
I underteksten endres «atferd opptreden» til «atferd/opptreden»
I41.1 *Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted
Hele underteksten endres til følgende:
Influensamyokarditt (akutt) (J09†, J10.8†, J11.8†)
Myokarditt ved kusma (B26.8†)
J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus
Underteksten endres til:
Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr
og mennesker eller mellom mennesker, begrenset til de nevnte inkluderte virus.
Merk: Ytterligere virustyper kan kun inkluderes etter anbefaling fra WHO.
Inkl:
Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»
Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner
Ekskl:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
infeksjon INA (A49.2)
meningitt (G00.0)
pneumoni (J14)
J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted
Kategoriteksten endres til: Respirasjonssvikt
Blant eksklusjonene strykes linjen «respirasjonssvikt ved kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.1, J44.0)»
Linjen i underteksten «respirasjonssvikt medisinske prosedyrer (J95.-)» endres til «respirasjonssvikt etter
medisinske prosedyrer (J95.-)»
K08.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i tenner og støttevev
Nye linjer i underteksten:
kjevespalte
spalte i kjevekammen [alveolarprosessen]
K09.1 Utviklingscyster (ikke-odontogene) i munnregion
Hele underteksten erstattes med følgende:
Cyste (i):
nasolabial [nasoalveolær]
nasopalatinkanalen [canalis incisivus]
K09.8 Andre spesifiserte cyster i munnregion, ikke klassifisert annet sted
I underteksten slettes linjene:
Nasoalveolær cyste
Nasolabial cyste
M54.2 Smerte i hals
Kodeteksten endres til Smerte i nakke
N18 Kronisk nyresvikt
Kategoriteksten endres til Kronisk nyresykdom
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N26 Uspesifisert skrumpnyre
Linjen under eksklusjoner:
skrumpnyre med hypertensjon (I12.-)
endres til:
skrumpnyre som skyldes hypertensjon (I12.-)
N81 Fremfall av kvinnelige kjønnsorganer
Linjen under eksklusjoner:
fremfall av og brokk i eggstokk og eggleder (N83.4)
endres til:
fremfall og herniering av eggstokk og eggleder (N83.4)
N83.4 Fremfall av og brokk i eggstokk og eggleder
Kodeteksten endres til Fremfall og herniering av eggstokk og eggleder
N99.4 Bukhinneadheranser etter behandling
Kodeteksten endres til Bukhinneadheranser i bekkenet etter behandling
O04 Legal abort
Kategoriteksten endres til Legalt svangerskapsavbrudd
I datafilene endres kodetekstene tilsvarende for O04.0-O04.9
O07.0 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med infeksjon i
kjønnsorganer og bekken
Kodeteksten endres til:
Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med infeksjon i kjønnsorganer og bekken
O07.1 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med forsinket eller
usedvanlig stor blødning
Kodeteksten endres til:
Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med forsinket eller usedvanlig stor
blødning
O07.2 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, komplisert med emboli
Kodeteksten endres til:
Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, komplisert med emboli
O07.3 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, med andre og uspesifiserte
komplikasjoner
Kodeteksten endres til:
Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, med andre og uspesifiserte komplikasjoner
O07.4 Mislykket forsøk på svangerskapsavbrudd utført av lege, uten komplikasjoner
Kodeteksten endres til:
Mislykket forsøk på legalt svangerskapsavbrudd, uten komplikasjoner
O10 Foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap , fødsel og barseltid
Eksklusjonsmerknaden endres til:
Ekskl: med preeklampsi i tillegg (O11)
O11 Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg
Tilstander i O10.- komplisert med preeklampsi
Preeklampsi i tillegg til:
hypertensjon INA
foruteksisterende hypertensjon
O13 Svangerskapshypertensjon uten vesentlig proteinuri
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Svangerskapshypertensjon
Svangerskapshypertensjon INA
O14 Svangerskapshypertensjon med proteinuri
Kategoriteksten endres til Preeklampsi
O14.0 Moderat preeklampsi
Kodeteksten endres til Mild til moderat preeklampsi
O14.2 HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
Kodeteksten endres til: HELLP-syndrom
Ny undertekst: Hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets
O32.6 Omsorg for og behandling av mor ved kombinerte fosterstillinger
Kodeteksten endres til: Omsorg for eller behandling av mor ved kombinert feil i fosterets leie
O64.5 Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinerte fosterstillinger
Kodeteksten endres til: Mekanisk hindret fødsel som skyldes kombinert feil i fosterets leie
O70 Perinealrift under forløsning
Eksklusjonsmerknaden endres til:
Ekskl: obstetrisk høy vaginalrift (O71.4)
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O70.0 Førstegrads perinealrift under forløsning
Underteksten endres til følgende:
Perinealrift, ruptur eller flenge (som omfatter):
fourchetter under forløsning
hud under forløsning
kjønnslepper under forløsning
overfladisk under forløsning
periuretralt under forløsning
lavt i skjede under forløsning
ytre kvinnelige kjønnsorganer under forløsning
Ekskl: periuretral rift som omfatter uretra (O71.5)
med rift i øvre eller midtre del av skjeden (O71.4)
O71.4 Obstetrisk isolert dyp vaginalrift
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Obstetrisk høy vaginalrift
Rift i midtre eller øvre tredjedel av skjedevegg
Ekskl: i nedre del av skjede (O70.-)
O71.5 Annen obstetrisk skade på bekkenorganer
Legg til eksklusjonsmerknad:
Ekskl: (mindre) rift som bare omfatter periuretralt vev (O70.0)
O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Linjen i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
endres til:
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og sete-ekstraksjon
Bindestreken fjernes fra kodeteksten
P28.3 Primær søvnapné hos nyfødt
Underteksten endres til følgende:
Søvnapné hos nyfødt:
sentral
INA
obstruktiv
P28.4 Annen apné hos nyfødt
Ny undertekst:
Apné:
obstruktiv hos nyfødt
prematuritetsrelatert
Ekskl: obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)
P35.2 Medfødt herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon]
Kodeteksten endres til: Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus
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(Endringen ble allerede gjennomført i reviderte datafiler for 2010)
P53 Morbus haemorrhagicus neonatorum
Kodetekst endres til: Blødningssykdom hos foster eller nyfødt
Ny undertekst: Morbus haemorrhagicus neonatorum
P92.5 Besværlig amming av nyfødt
Kodeteksten endres til: Problem med brysternæring hos nyfødt
P96.4 Avbrutt svangerskap, påvirkning på foster og nyfødt
Kodeteksten endres til: Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Q78.3 Progressiv diafyseal dysplasi (dysplasia diaphysealis)
Kodeteksten endres til: Progressiv diafysær dysplasi
Ny undertekst: Dysplasia diaphysealis
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(Endringen ble allerede gjennomført i reviderte datafiler for 2010)
KITH
R46.4 Langsom og treg reaksjonsevne
Kodeteksten endres til: Langsom og dårlig reaksjonsevne
KITH
T08 Brudd i ryggsøyle (columna vertebralis), uspesifisert del
Underteksten endres til følgende:
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å
beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres
som lukket.
Ekskl: flere brudd i ryggsøyle, uspesifisert del (T02.1)
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T10 Brudd i overekstremitet, uspesifisert del
Underteksten endres til følgende:
Brukket arm INA
Fraktur i arm INA
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å
beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres
som lukket.
Ekskl: flere brudd i arm, uspesifisert del (T02.-)
T12 Brudd i underekstremitet, uspesifisert del
Underteksten endres til følgende:
Brukket ben INA
Fraktur i ben INA
Følgende femtegnskoder er til valgfri bruk der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å
beskrive samtidig brudd og åpent sår. Et brudd som ikke er beskrevet som lukket eller åpent skal klassifiseres
som lukket.
Ekskl: flere brudd i ben, uspesifisert del (T02.-)
T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Linjen i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
endres til:
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
T81.1 Sjokk under eller som følge av inngrep, ikke klassifisert annet sted
Linjen i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
endres til:
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted
Linjen i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
endres til:
Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69)
Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken:
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet
sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)
Y65.4 Annen tube eller annet instrument ikke anvendt som nødvendig eller ikke fjernet etter bruk
Ny kodetekst:
Manglende innlegging eller fjerning av annen tube eller annet instrument
Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70Y82)
Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken:
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet
sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)
Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik
prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)
Tillegg i eksklusjonsmerknaden til kategoriblokken:
skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr forårsaket av ytre årsak klassifisert annet
sted (V0n-Y59, Y85-Y87, Y89)
Z01 Målrettede undersøkelser og utredninger av person uten symptom eller registrert diagnose
Kategoriteksten endres til: Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller
registrert diagnose
Merknaden i underteksten Merk: Gjelder helseundersøkelse… strykes
Z01.8 Annen spesifisert målrettet undersøkelse
Kodeteksten endres til: Annen spesifisert spesiell undersøkelse
Z01.9 Uspesifisert målrettet undersøkelse
Kodeteksten endres til: Uspesifisert spesiell undersøkelse
Z11 Målrettet helseundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer
Kategoriteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse for infeksjons- og
parasittsykdommer
Z11.0-Z11.9
I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse
Z12 Målrettet helseundersøkelse med henblikk på svulster
Kodeteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på svulster
Z12.0-Z12.9
I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse
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Z13 Målrettet helseundersøkelse med henblikk på andre tilstander
Kodeteksten endres til: Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på andre tilstander
Z13.0-Z13.9
I alle disse kodetekstene erstattes Målrettet undersøkelse med Populasjonsbasert screeningundersøkelse
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom
(Z20-Z29)
Kategoriblokkteksten endres til: Potensiell helserisiko i forbindelse med smittsom sykdom (Z20-Z29)
Z36 Målrettet undersøkelse i svangerskapet
Kategoriteksten endres til: Prenatal diagnostikk
Merknaden i underteksten Merk: Gjelder helseundersøkelse… strykes
Z36.0 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på kromosomavvik
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik
Z36.1 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på forhøyet alfaføtoproteinnivå
Z36.2 Annen målrettet undersøkelse i svangerskapet basert på fostervannsprøve
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve
Z36.3 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og
andre fysiske undersøkelsesmetoder
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på misdannelser ved hjelp av ultralyd og
andre fysiske undersøkelsesmetoder
Z36.4 Målrettet undersøkelse med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre
fysiske undersøkelsesmetoder
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av
ultralyd og andre fysiske undersøkelsesmetoder
Z36.5 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på isoimmunisering
Kodeteksten endres til Prenatal diagnostikk med henblikk på isoimmunisering
Z36.8 Annen spesifisert målrettet undersøkelse i svangerskapet
Kodeteksten endres til Annen spesifisert prenatal diagnostikk
Z36.9 Ikke spesifisert målrettet undersøkelse i svangerskapet
Kodeteksten endres til Uspesifisert prenatal diagnostikk
Z49.1 Ekstrakorporeal dialyse
Ny linje i underteksten:
For regler for bruk se årets Kodeveiledning
Z49.2 Annen dialyse
Ny linje i underteksten:
For regler for bruk se årets Kodeveiledning
Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak
Linjen i underteksten «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med
«Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»
Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak
Ny linje i underteksten:
For regler for bruk se årets Kodeveiledning
Z51.0 Strålebehandling
Ny linje i underteksten:
For regler for bruk se årets Kodeveiledning
Z51.1 Kjemoterapi for svulst
Linjen i underteksten «Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med
«Norske 5.tegnskoder fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»
Z51.5 Palliativ behandling
Linjen i underteksten «Norsk 5.tegnskode fastsatt av Sosial- og helsedepartementet» erstattes med
«Norsk 5.tegnskode fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. For regler for bruk se årets Kodeveiledning»
Kontakt med helsetjenesten på grunn av potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og
psykososiale forhold (Z55-Z65)
Kategoriblokkteksten endres til: Potensiell helserisiko i forbindelse med sosioøkonomiske og psykososiale
forhold (Z55-Z65)
Z55 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med utdannelse og lese- og
skriveferdighet
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med utdannelse og lese- og skriveferdighet
Z56 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med arbeidsliv og
arbeidsledighet
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med arbeidsliv og arbeidsledighet
Z57 Kontakt med helsetjenesten på grunn av yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer
Kategoriteksten endres til: Yrkesmessig eksposisjon for risikofaktorer
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Z58 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med miljøforhold
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med miljøforhold
Z59 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske
forhold
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold
Z60 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med sosialt miljø
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med sosialt miljø
Z61 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i
barndommen
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med negative livssituasjoner i barndommen
Z62 Kontakt med helsetjenesten på grunn av andre problemer i forbindelse med oppfostring
Kategoriteksten endres til: Andre problemer i forbindelse med oppfostring
Z63 Kontakt med helsetjenesten på grunn av andre problemer i forbindelse med primærkontaktene,
inkludert familieforhold
Kategoriteksten endres til: Andre problemer i forbindelse med primærkontaktene, inkludert
familieforhold
Z64 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med visse psykososiale forhold
Z65 Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold
Kategoriteksten endres til: Problemer i forbindelse med andre psykososiale forhold
Kontakt med helsetjenesten ved opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie,
og opplysninger om visse forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)
Kategoriblokkteksten endres til:
Opplysninger om potensiell helserisiko i familiens og egen sykehistorie, og opplysninger om visse
forhold som har betydning for helsetilstanden (Z80-Z99)
Z80 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen
Kategoriteksten endres til: Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen
Z81 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i
familieanamnesen
Kategoriteksten endres til: Opplysning om atferdsforstyrrelser og psykiske problemer i
familieanamnesen
Z82 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske
invalidiserende sykdommer i familieanamnesen
Kategoriteksten endres til: Opplysning om visse typer uførhet og visse kroniske invalidiserende
sykdommer i familieanamnesen
Z83 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen
Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre spesifikke sykdommer i familieanamnesen
Z84 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre tilstander i familieanamnesen
Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre tilstander i familieanamnesen
Z85 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie
Kategoriteksten endres til: Opplysning om ondartet svulst i egen sykehistorie
Z86 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie
Kategoriteksten endres til: Opplysning om visse andre sykdommer i egen sykehistorie
Z87 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie
Kategoriteksten endres til: Opplysning om andre sykdommer og tilstander i egen sykehistorie
Z88 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer
i egen sykehistorie
Kategoriteksten endres til: Opplysning om allergi mot droger, legemidler og biologiske stoffer i egen
sykehistorie
Z89 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet mangel på ekstremitet
Kategoriteksten endres til: Ervervet mangel på ekstremitet
Z90 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted
Kategoriteksten endres til: Ervervet mangel på organ, ikke klassifisert annet sted
Z91 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert
annet sted
Kategoriteksten endres til: Opplysning om risikofaktorer i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted
Z92 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om tidligere medisinsk behandling
Kategoriteksten endres til: Opplysning om tidligere medisinsk behandling
Z93 Kontakt med helsetjenesten ved status med kunstig åpning
Kategoriteksten endres til: Status med kunstig åpning
Z94 Kontakt med helsetjenesten ved status etter transplantert organ og vev
Kategoriteksten endres til: Status etter transplantert organ og vev
Z95 Kontakt med helsetjenesten ved status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar
Kategoriteksten endres til: Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar
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Z96 Kontakt med helsetjenesten ved status med andre funksjonelle implantater
Kategoriteksten endres til: Status med andre funksjonelle implantater
Z97 Kontakt med helsetjenesten ved status med andre hjelpemidler
Kategoriteksten endres til: Status med andre hjelpemidler
Z98 Kontakt med helsetjenesten ved andre tilstander etter kirurgisk behandling
Kategoriteksten endres til: Andre tilstander etter kirurgisk behandling
Z99 Kontakt med helsetjenesten ved avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke
klassifisert annet sted
Kategoriteksten endres til: Avhengighet av tekniske hjelpemidler og innretninger, ikke klassifisert annet
sted
Bakterier resistente mot antibiotika (U80-U89)
Merknaden til kategoriblokken endres til:
Merk: Disse kategoriene skal kun brukes som tilleggskoder for å angi antibiotika en bakterie er resistent mot,
ved bakterielle infeksjoner som klassifiseres annet sted.
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