Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2009-2010
KITH/ØH/24.02.2010
Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført
fra 2010 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for KITH og
godkjent. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for ICD-10 under
«Datafiler».
Nye koder som innføres
B98.0 Helicobacter pylori [H. pylori] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B98.1 Vibrio vulnificus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
C80.0 Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent
Primær lokalisasjon ukjent
C80.9 Ondartet svulst, uspesifisert
Cancer INA
Karsinom INA
Malignitet INA
C81.4 Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt
Ekskl: nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (C81.0)
C81.7 Andre typer av Hodgkins sykdom (brukes ikke i Norge)
Koden gjeninnføres og kodetekst og undertekst endres til:
Andre typer av klassisk Hodgkin lymfom
Klassisk Hodgkin lymfom av uspesifisert type
C82.0 «Small cleaved cell, follicular» (brukes ikke i Norge)
Koden gjeninnføres og kodeteksten endres til:
Follikulært lymfom grad 1
C82.3 Follikulært lymfom grad 3a
C82.4 Follikulært lymfom grad 3b
C82.5 Diffust follikkelsenterlymfom
C82.6 Kutant follikkelsenterlymfom
C84.6 Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom
Anaplastisk storcellet CD30-positivt lymfom
C84.7 Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom
Ekskl: primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6)
C84.8 Uspesifisert kutant T-cellelymfom
C84.9 Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom
NK/T-cellelymfom INA
Ekskl: modent T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted (C84.4)
C85.2 Mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom
C86.0 Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom
C86.1 Hepatosplenisk T-celle lymfom
Type alfa/beta og gamma/delta
C86.2 Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom
Enteropatiassosiert T-cellelymfom
C86.3 Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom
C86.4 Blastisk NK-cellelymfom
C86.5 Angioimmunoblastisk T-cellelymfom
C86.6 Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner
Lymfomatoid papulose
Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
Primært kutant CD30-positivt storcellet T-cellelymfom
C88.4 Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev (MALT-lymfom)
Merk: bruk om ønskelig tilleggskode (C83.3) for å angi overgang til høymalignt (diffust storcellet) lymfom
Lymfom i hudassosiert lymfoid vev («SALT-lymphoma»)
Lymfom i bronkoalassosiert lymfoid vev («BALT-lymphoma »)
C90.3 Solitært plasmocytom
Lokalisert ondartet plasmacelletumor INA
Plasmocytom INA
Solitært myelom
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Nye koder som innføres
C91.6 Prolymfocyttleukemi av T-celletype
C91.8 Burkitt leukemi (moden B-celle ALL)
Ekskl: Burkitt lymfom med lite eller ingen benmargsinfiltrasjon (C83.7)
C92.2 Subakutt myelogen leukemi (M 9862/3) (brukes ikke i Norge)
Koden gjeninnføres med endret tekst, undertekst strykes:
Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ
C92.6 Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon
Akutt myelogen leukemi med variasjon i MLL-genet
C92.8 Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi
Merk: Akutt myelogen leukemi med dysplasi av gjenværende hematopoese og/eller tidligere myelodysplastisk sykdom
C93.3 Juvenil myelomonocyttleukemi
C94.6 Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted
C96.4 Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler)
Interdigiterende dendrittisk cellesarkom
Langerhanscellesarkom
Sarkom med follikulære dendrittiske celler
C96.5 Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose
Hand-Schüller-Christians sykdom
Histiocytosis X, multifokal
C96.6 Unifokal Langerhanscellehistiocytose
Eosinofilt granulom
Histiocytosis X, unifokal
Histiocytosis X INA
Langerhanscellehistiocytose INA
C96.8 Histiocytært sarkom
Malign histiocytose
D46.5 Refraktær anemi med dysplasi i flere linjer
D46.6 Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt
5q-syndrom
D47.4 Osteomyelofibrose
Kronisk idiopatisk myelofibrose
Myelofibrose (idiopatisk) (med myeloid metaplasi)
Myelosklerose (megakaryocyttisk) med myeloid metaplasi
Sekundær myelofibrose ved myeloproliferativ sykdom
Ekskl: akutt myelofibrose (C94.4)
D47.5 Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]
D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel
E88.3 Tumorlysesyndrom
Tumorlyse (etter antineoplastisk behandling)(spontan)
G14 Postpoliosyndrom
Ekskl: følgetilstander etter poliomyelitt (B91)
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.00 Aterosklerose i aorta, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.01 Aterosklerose i aorta, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.10 Aterosklerose i arteria renalis, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.11 Aterosklerose i arteria renalis, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.20 Aterosklerose i arterie i ekstremitet, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.21 Aterosklerose i arterie i ekstremitet, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.80 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.81 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.90 Generalisert og uspesifisert aterosklerose, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene:
I70.91 Generalisert og uspesifisert aterosklerose, med gangren
I72.5 Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier
Ekskl: Aneurisme og disseksjon i arteria carotis (I72.0)
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Nye koder som innføres
J12.3 Pneumoni som skyldes humant metapneumovirus
J21.1 Akutt bronkiolitt som skyldes humant metapneumovirus
K12.3 Oral mukositt (ulcerøs)
Mukositt (oral)(orofaryngeal):
· INA
· legemiddelutløst
· strålingsindusert
· viral
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ekstern årsak.
Ekskl: mukositt (ulcerøs) i:
· nese og nesebihule (J34.8)
· skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.8)
· fordøyelseskanalen (unntatt munnhule og orofarynks) (K92.8)
K35.2 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt
Appendisitt (akutt) med generalisert (diffus) peritonitt etter ruptur eller perforasjon
K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt
Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt med eller uten ruptur eller perforasjon
K35.8 Akutt appendisitt, annen og uspesifisert
Akutt appendisitt uten anmerkning om lokalisert eller generalisert peritonitt
K83.00 Primær skleroserende kolangitt
Norsk 5.tegnskode
N18.1 Kronisk nyresykdom, stadium 1
Nyreskade uten nedsatt GFR (>90 mL/min)
N18.2 Kronisk nyresykdom, stadium 2
Nyreskade med lett redusert GFR (60-89 mL/min)
N18.3 Kronisk nyresykdom, stadium 3
Nyreskade med moderat redusert GFR (30-59 mL/min)
N18.4 Kronisk nyresykdom, stadium 4
Nyreskade med betydelig redusert GFR (15-29 mL/min)
N18.5 Kronisk nyresykdom, stadium 5
Kronisk uremi
Nyresykdom i sluttstadiet:
· ved svikt i allograft
· INA
· dialysekrevende
· uten dialyse eller transplantasjon
Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom †(H32.8*)
Uremisk:
· hjerneslag †(I68.8*)
· demens †(F02.8*)
· nevropati †(G63.8*)
· paralyse †(G99.8*)
· perikarditt †(I32.8*)
N42.3 Prostatadysplasi
Lavgradig dysplasi
Ekskl: høygradig prostatadysplasi (D07.5)
O43.2 Patologisk fastsittende morkake (placenta)
Placenta:
· accreta
· increta
· percreta
Bruk om ønskelig tilleggkode for å angi:
· blødning i tredje stadium (O72.0)
· retinert morkake uten blødning (O73.0)
O96.0 Dødsfall av direkte obstetrisk årsak
O96.1 Dødsfall av indirekte obstetrisk årsak
O96.9 Dødsfall av uspesifisert obstetrisk årsak
O97.0 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetrisk årsak
O97.1 Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetrisk årsak
O97.9 Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetrisk årsak
O98.7 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
Tilstander i B20-B24
R57.2 Septisk sjokk
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Koder som utgår
C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon
Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. I tillegg strykes hele underteksten.
C83.2 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, diffus type («mixed small and large cell, diffuse») (M
9676/3)
C83.4 Immunoblastisk (diffust)
C83.6 Udifferensiert (diffust)
C84.2 T-sonelymfom (M 9703/3)
C84.3 Lymfoepiteloid lymfom (M 9704/3)
C88.1 Alfa-kjede-sykdom (M 9762/3)
C94.1 Kronisk erytremi (M 9842/3)
C94.5 Akutt myelofibrose (M 9932/3)
C96.1 Malign histiocytose
C96.3 Ekte histiocyttært lymfom
D46.3 Refraktær anemi med økning i blaster i transformasjon
D75.2 Essensiell trombocytose
D76.0 Langerhanscellehistiocytose, ikke klassifisert annet sted
F64.1 Transvestittisme
Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.0 Fetisjisme
Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.1 Fetisjistisk transvestittisme
Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.5 Sadomasochisme
Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg
Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
K35.0 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt
Bruk i stedet nye koder under K35
K35.1 Akutt appendisitt med peritoneal abscess
Bruk i stedet nye koder under K35
K35.9 Uspesifisert akutt appendisitt
Bruk i stedet nye koder under K35
N18.0 Nyresykdom i sluttstadiet
Bruk i stedet nye koder under N18
N18.8 Annen spesifisert kronisk nyresvikt
Bruk i stedet nye koder under N18
O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel
Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. Underteksten endres til følgende:
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
O97 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetriske årsaker
Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. Underteksten endres til følgende:
Dødsfall av enhver (direkte eller indirekte) obstetrisk årsak, som inntreffer ett år eller mer etter fødsel. Bruk hvis ønskelig
tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
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Andre endringer
Kategoriblokk (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
Under eksklusjonene endres linjen ”infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og
barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel og humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]] (O98.-)” til
”infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under
fødsel] (O98.-)”
Kategoriblokk (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
I listen over kategoriblokker endres linjen ”B95-B97 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer” til
”B95-B98 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer”
A41.9 Uspesifisert sepsis
Underteksten endres til:
Septikemi
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
Kategoriblokk (B20-B24) Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
Følgende linje legges til blant eksklusjoner:
”som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)”
B21.1 Hiv-sykdom med Burkitts lymfom
Kodeteksten endres til: Hiv-sykdom med Burkitt lymfom
B21.2 Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkins-lymfom
Kodeteksten endres til: Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkin lymfom
B91 Følgetilstander etter poliomyelitt
Ny undertekst: ”Ekskl: postpoliosyndrom (G14)”
Kategoriblokk (B95-B97) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer
Kategoriblokkteksten endres til: (B95-B98) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer
Merknadsteksten endres til følgende:
Merk: Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggskoder til andre koder når det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende
mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted. Konsulter ellers merknad angående B95-B98 i Opplæring ICD-10.
B96 Andre bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Kategoriteksten endres til: Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.8 Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Ny undertekst: ”Humant metapneumovirus”
B98: ny tretegnskategori med underinndeling. Tekst: B98 Andre spesifiserte infeksiøse mikroorganismer som årsak til
sykdommer klassifisert i andre kapitler
Kapittel II (C00-D48) Svulster, merknad 3 Morfologi i innledningen: parentesen (Hodgkins sykdom og non-Hodgkins
lymfom) endres til (Hodgkin og non-Hodgkin)
C26.1 Milt (lien)
Hele underteksten endres til følgende:
Ekskl: diffust non-Hodgkin lymfom (C83.-)
follikulært lymfom (C82.-)
Hodgkin lymfom (C81.-)
modne T/NK-celle lymfomer
non-Hodgkin lymfom, andre og uspesifiserte typer (C85.-)
C76 Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt (neoplasma malignum loco alio et male definito)
Kategoriteksten endres til: Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt
I underteksten endres linjen ”med uspesifisert utgangspunkt (C80)” til ”med uspesifisert utgangspunkt (C80.-)”
Kategoriblokk (C81-C96) Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Merknaden til kategoriblokken slettes. Eksklusjonen beholdes.
C81 Hodgkins sykdom (lymfogranulomatose)
Kategoriteksten endres til: Hodgkin lymfom
C81.0 Hodgkins sykdom, lymfocyttrik type
Kodeteksten endres til:
Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom
Underteksten strykes
C81.1 Hodgkins sykdom, nodulær sklerose
Kodeteksten endres til:
Klassisk Hodgkin lymfom, nodulær sklerose
Underteksten strykes
C81.2 Hodgkins sykdom, blandet celletype (M 9652/3)
Kodeteksten endres til:
Klassisk Hodgkin lymfom, blandingstype
C81.3 Hodgkins sykdom, lymfocyttfattig type
Kodeteksten endres til:
Lymfocyttfattig klassisk Hodgkin lymfom
Underteksten strykes
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Andre endringer
C81.9 Hodgkins sykdom, uspesifisert (M 9650/3)
Kodeteksten endres til:
Uspesifisert Hodgkin lymfom
C82 Follikulært (nodulært) non-Hodgkins lymfom
Ny tekst og undertekst for tretegnskategorien:
C82 Follikulært lymfom
Inkl: follikulært lymfom med eller uten diffuse områder
Ekskl: non-Hodgkin T-cellelymfom (C84.-)
C82.1 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, follikulær type («mixed small cleaved cell and large cell,
follicular»)
Kodeteksten endres til:
Follikulært lymfom grad 2
Underteksten strykes
C82.2 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, follikulær type («large cell, follicular») (M 9697/3)
Kodeteksten endres til:
Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert
Underteksten strykes
C82.7 Andre typer av follikulært non-Hodgkins lymfom
Kodeteksten endres til:
Andre typer av follikulært lymfom
C82.9 Follikulært non-Hodgkins lymfom, uspesifisert (M 9690/3)
Kodetekst og undertekst endres til:
Uspesifisert follikulært lymfom
Nodulært lymfom INA
C83 Diffust non-Hodgkins lymfom
Ny kategoritekst:
Ikke-follikulært lymfom
C83.0 Non-Hodgkins lymfom, lymfocyttært («small cell, diffuse»)
Ny kodetekst og undertekst:
Småcellet B-cellelymfom
Lymfoplasmacytisk lymfom
Nodalt marginalsone B-cellelymfom
Ikke-leukemisk variant av B-celle kronisk lymfatisk leukemi
Splenisk marginalsone B-cellelymfom
Ekskl: kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
T-cellelymfom (C84.-)
C83.1 Non-Hodgkins lymfom, centrocyttisk («small cleaved cell, diffuse») (M 9674/3)
Ny kodetekst og undertekst:
Mantelcellelymfom
Centrocyttisk lymfom
Malign lymfoid polypose
C83.3 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, diffus type («large cell, diffuse») (M 9683/3)
Ny kodetekst og undertekst:
Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Anaplastisk
CD30-positivt
Centroblastisk
Immunoblastisk
Plasmablastisk
Uspesifisert subtype
T-cellerikt
Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
T-cellelymfom (C84.-)
C83.5 Lymfoblastisk (diffust)
Underteksten endres til følgende:
Pre-B-cellelymfom
Lymfoblastisk B-cellelymfom
Lymfoblastisk lymfom INA
Lymfoblastisk T-cellelymfom
Pre-T-cellelymfom
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Andre endringer
C83.7 Burkitts lymfom (M 9687/3)
Ny kodetekst og undertekst:
Burkitt lymfom
Atypisk Burkitt lymfom
Burkitt liknende lymfom
Ekskl: Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) (C91.8)
C83.8 Andre typer av diffust non-Hodgkins lymfom
Ny kodetekst og undertekst:
Andre typer ikke-follikulært lymfom
Intravaskulært storcellet B-cellelymfom
Lymfomatoid granulomatose
Ekskl: mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2)
T-cellerikt B-cellelymfom (C83.3)
C83.9 Diffust non-Hodgkins lymfom, uspesifisert
Ny kategoritekst:
Ikke-follikulært (diffust) non-Hodgkin lymfom, uspesifisert
C84 Perifere og kutane T-cellelymfomer
Ny kategoritekst:
Modne T/NK-cellelymfomer
C84.0 Mycosis fungoides (M 9700/3)
Kodeteksten endres til:
Mycosis fungoides
C84.1 Sézarys syndrom (M 9701/3)
Kodeteksten endres til:
Sézary syndrom
C84.4 Perifert T-cellelymfom
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted
Lennerts lymfom
Lymfoepiteloid lymfom
C84.5 Andre og uspesifiserte T-cellelymfomer
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Andre modne T/NK-cellelymfomer
Merk: Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den
spesifikke diagnosen.
Ekskl: angioimmunoblastisk T-cellelymfom (C86.5)
blastisk NK-cellelymfom (C86.4)
enteropati-type T-celle lymfom (C86.2)
ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom (C86.0)
hepatosplenisk T-celle lymfom (C86.1)
primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6)
subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom (C86.3)
T-celleleukemi (C91.-)
C85 Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkins lymfom
Kategoriteksten endres til:
Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkin lymfom
C85.0 Lymfosarkom (brukes ikke i Norge)
Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket
C85.7 Andre spesifiserte typer non-Hodgkins lymfomer
Kodeteksten endres til:
Andre spesifiserte typer non-Hodgkin lymfomer
Underteksten strykes
C85.9 Non-Hodgkins lymfom, uspesifisert
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert
Lymfom INA
Malignt lymfom INA
Non-Hodgkin lymfom INA
Ny tretegnskategori med underinndeling på fjerde tegn:
C86 Andre spesifiserte typer T/NK-cellelymfomer
Ekskl: anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom (C84.7)
anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom (C84.6)
C88 Ondartet immunoproliferativ sykdom
Kategoriteksten endres til:
Andre B-cellelymfomer
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Andre endringer
C88.0 Waldenströms makroglobulinemi (M 9761/3)
Kodeteksten endres til:
Waldenströms makroglobulinemi
Ny undertekst:
Lymfoplasmacyttisk lymfom med IgM-produksjon
Makroglobulinemi (primær)(idiopatisk)
Ekskl: Småcellet B-cellelymfom (C83.0)
C88.2 Gamma-kjede-sykdom (M 9763/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Annen sykdom med tunge kjeder
Franklins sykdom
Gammakjedesykdom
μ-kjedesykdom (my-kjedesykdom)
C88.3 Immunoproliferativ tynntarmssykdom (M 9764/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Immunoproliferativ tynntarmssykdom
Alfakjedesykdom
Middelhavslymfom
C88.9 Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert
Underteksten endres til:
Immunoproliferativ sykdom INA
C90.0 Myelomatose (M 9732/3)
Kodetekst og undertekst endres til:
Myelomatose
Kahlers sykdom
Multiple myelomer
Plasmacellemyelom
Medullært plasmocytom
Ekskl: solitært plasmocytom (C90.3)
C90.1 Plasmacelleleukemi (M 9830/3)
Ny kodetekst:
Plasmacelleleukemi
C90.2 Plasmocytom, ekstramedullært
Ny kodetekst:
Ekstramedullært plasmocytom
Underteksten strykes
C91.0 Akutt lymfatisk leukemi
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Akutt lymfatisk leukemi [ALL]
Merk: denne koden skal bare brukes for T-celleleukemi og pre-B-leukemi
C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype
Lymfoplasmocyttleukemi
Richters syndrom
Ekskl: lymfoplasmacytisk lymfom (C83.0)
C91.2 Subakutt lymfatisk leukemi (brukes ikke i Norge)
Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket
C91.3 Prolymfocyttleukemi (M 9825/3)
Kodetekst endres til:
Prolymfocyttleukemi av B-celletype
C91.4 Hårcelleleukemi (M 9940/3)
Kodeteksten endres til:
Hårcelleleukemi
C91.5 Adult T-celleleukemi/lymfom (M 9827/3)
Kodetekst endres til:
Adult T-celleleukemi/lymfom (HTLV-1-assosiert)
Ny undertekst:
Akutt
Kronisk
Lymfatisk
Ulmende
C91.7 Andre lymfatiske leukemier
Underteksten endres til:
Storcellet granulær T-lymfocyttleukemi (assosiert med revmatoid artritt)
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C91.9 Lymfatisk leukemi, uspesifisert (M 9820/3)
Kodeteksten endres til:
Lymfatisk leukemi, uspesifisert
C92 Myelogen leukemi
Legg til undertekst:
Inkl: granulocyttleukemi
C92.0 Akutt myelogen leukemi
Kodetekst og undertekst endres til:
Akutt myelogen leukemi [AML]
Akutt myelogen leukemi, minimalt differensiert
Akutt myelogen leukemi (med modningstegn)
AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML med t(8;21)
AML (uten FAB-klassifisering) INA
Refraktær anemi med økt antall blaster i transformasjon
Ekskl: akutt forverring av kronisk myelogen leukemi (C92.1)
C92.1 Kronisk myelogen leukemi (M 9863/3)
Kodetekst og undertekst endres til:
Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv
Kronisk myelogen leukemi, Philadelphiakromosom (Ph1) positiv
Kronisk myelogen leukemi, t(9;22)(q34;q11)
Kronisk myelogen leukemi med blastkrise
Ekskl: atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2)
kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)
uklassifisert myeloproliferativ sykdom (D47.1)
C92.3 Myeloid sarkom (M 9930/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Myeloid sarkom
Merk: tumor av umodne myelogene celler
Klorom
Granulocyttsarkom
C92.4 Akutt promyelocyttleukemi
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Akutt promyelocyttleukemi [PML]
AML M3
AML Me med t(15;17) og varianter
C92.5 Akutt myelomonocyttleukemi
Underteksten endres til følgende:
AML M4
AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)
C92.7 Andre myelogene leukemier
Underteksten endres til følgende:
Ekskl: kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)
C92.9 Myelogen leukemi, uspesifisert (M 9860/3)
Kodeteksten endres til:
Myelogen leukemi, uspesifisert
C93.0 Akutt monocyttleukemi
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Akutt monoblast/monocyttleukemi
AML M5a
AML M5b
AML M5
C93.1 Kronisk monocyttleukemi (M 9893/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Kronisk myelomonocyttleukemi
Kronisk monocyttleukemi
KMML-1
KMML-2
KMML med eosinofili
C93.2 Subakutt monocyttleukemi (brukes ikke i Norge)
Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket

9

Andre endringer
C93.9 Monocyttleukemi, uspesifisert (M 9890/3)
Kodeteksten endres til:
Monocyttleukemi, uspesifisert
C94.0 Akutt erytremi og erytroleukemi
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Akutt erytroid leukemi
Akutt myelogen leukemi M6 (a)(b)
Erytroleukemi
C94.2 Akutt megakaryoblastleukemi
Underteksten endres til følgende:
Akutt myelogen leukemi M7
Akutt megakaryocyttleukemi
C94.3 Mastcelleleukemi (M 9900/3)
Kodeteksten endres til:
Mastcelleleukemi
C94.4 Akutt panmyelose (M 9931/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Akutt panmyelose med myelofibrose
Akutt myelofibrose
C94.7 Andre spesifiserte leukemier
Underteksten endres til følgende:
Aggressiv NK-celleleukemi
Akutt basofil leukemi
C95 Andre leukemier med uspesifisert celletype
Kategoritekst endres til:
Leukemier med uspesifisert celletype
C95.0 Akutt leukemi med uspesifisert celletype
Underteksten endres til følgende:
Akutt leukemi med to cellelinjer
Akutt leukemi med blandet cellelinje
Bifenotypisk akutt leukemi
Stamcelleleukemi med usikker celletype
Ekskl: akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi (C95.1)
C95.1 Kronisk leukemi med uspesifisert celletype
Linjen ”Kronisk leukemi INA (M 9803/3)” strykes fra underteksten
C95.2 Subakutt leukemi med uspesifisert celletype (brukes ikke i Norge)
Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket
C95.7 Annen leukemi med uspesifisert celletype
Underteksten strykes
C95.9 Leukemi, uspesifisert (M 9800/3)
Kodeteksten endres til:
Leukemi, uspesifisert
C96.0 Letterer-Siwes sykdom (M 9722/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
C96.0 Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [Letterer-Siwes sykdom]
Histiocytosis X, multisystemisk
C96.2 Malign mastcelletumor (M 9740/3)
Kodetekst og undertekst endres til følgende:
Malign mastcelletumor
Aggressiv systemisk mastocytose
Mastcellesarkom
Ekskl: indolent mastocytose (D47.0)
mastcelleleukemi (C94.3)
(medfødt) mastocytose (kutan) Q82.2
C96.7 Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Underteksten strykes
D07.5 Blærehalskjertel (prostata)
Ny undertekst:
Ekskl: lavgradig prostatadysplasi (N42.3)
D16 Godartet svulst i knokler og leddbrusk
Ny linje øverst i underteksten:
Keratocystisk odontogen tumor
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D45 Polycythaemia vera
Underteksten endres til følgende:
Merk: polycythaemia vera er blitt reklassifisert i tredje utgave av ICD-O med en malignitetskode. Koden D45 vil fortsatt bli
brukt, selv om den står i kapitlet med Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial. Inntil ICD-11 tas i bruk vil
koden beholde sin nåværende plass.
D46 Myelodysplastisk syndrom
Underteksten endres til følgende:
Inkl: Myelodysplastisk syndrom relatert til alkylerende stoffer
Podofyllotoksinrelatert myelodysplastisk syndrom
Behandlingsrelatert myelodysplastisk syndrom INA
Ekskl: medikamentindusert aplastisk anemi (D61.1)
D46.0 Refraktær anemi uten sideroblaster
Endret kodetekst og undertekst:
Refraktær anemi angitt som uten ringsideroblaster
Merk: uten sideroblaster, uten økning av blaster
D46.1 Refraktær anemi med sideroblaster
Kodeteksten endres til følgende:
Refraktær anemi med ringsideroblaster
D46.2 Refraktær anemi med økning av blaster
Ny undertekst:
RAEB I
RAEB II
D46.7 Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom
Ny undertekst:
Ekskl: kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1)
D46.9 Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert
Ny linje i underteksten:
Myelodysplasi INA
D47 Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev
Underteksten til tretegnskategorien strykes
D47.0 Histiocyttære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial
Underteksten endres til følgende:
Idolent systemisk mastocytose
Mastcellesvulst INA
Mastocytom INA
Systemisk mastocytose med assosiert klonal hematopoetisk ikke-mastcellesykdom (SM-AHNMD)
Ekskl: (medfødt) mastocytose (kutan) (Q82.2)
D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom
Underteksten endres til følgende:
Kronisk nøytrofil leukemi
Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert
Ekskl: Atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2)
Kronisk myelogen leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)
D47.2 Monoklonal gammopati
Kodeteksten endres til:
Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS)
Underteksten strykes
D47.7 Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller
beslektet vev
Ny undertekst:
Histiocyttære svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial
D63.8 * Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted
Ny undertekst:
Anemi ved kronisk nyresykdom stadium 3-5 (N18.3-N18.5†)
D64 Andre anemier
I eksklusjonene strykes linjen ”med transformasjon (D46.3)”
D70 Agranulocytose og nøytropeni
Ny linje i underteksten, under ”Nøytrogen splenomegali”:
Werner-Schultz sykdom
D72 Andre tilstander i hvite blodceller
Ny linje i eksklusjonslisten:
unormalt antall hvite blodlegemer (R72)
D75.1 Sekundær polycytemi
Ny linje under linjen ”Polycytemi:”
· INA
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D76 Visse sykdommer i lymforetikulært vev og retikulohistiocyttisk system
Kategoriteksten og underteksten endres til følgende:
Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og retikulohistiocyttisk vev inngår
Ekskl: (Abt-)Letter-Siwes sykdom (C96.0)
eosinofilt granulom (C96.6)
Hand-Schüller-Christians sykdom (C96.5)
histiocytært sarkom (C96.8)
histiocytosis X, multifokal (C96.5)
histiocytosis X, unifokal (C96.6)
Langerhanscellehistiocytose, multifokal (C96.5)
Langerhanscellehistiocytose, unifokal (C96.6)
malign histiocytose (C96.8)
retikuloendoteliose eller retikulose:
· histiocytær medullær (C96.9)
· leukemisk (C91.4)
· lipomelanotisk (I89.8)
· ondartet (C85.7)
· ikke-lipid (C96.0)
D76.1 Hemofagocyttær lymfohistiocytose
Linjen i underteksten ”Histiocytoser med andre mononukleære fagocytter enn Langerhans' celler INA” endres til
”Histiocytoser med mononukleære fagocytter”
Kategoriblokk (D80-D89) Visse tilstander som angår immunsystemet
Legg til linje i eksklusjonslisten:
humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)
D89 Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted
I eksklusjonslisten endres linjen ”monoklonal gammopati (D47.2)” til ”Monoklonal gammopati av usikker betydning
(MGUS) (D47.2)”
E06.0 Akutt tyreoiditt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
E21.2 Annen hyperparatyreoidisme
Ny linje i undertekst over eksklusjoner:
Tertiær hyperparatyreoidisme
E72.0 Forstyrrelser i aminosyretransport
Ny linje i underteksten:

Cystinlagringssykdom † (N29.8*)
E80.6 Andre forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
Kodeteksten endres til:
Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen
E84.1 Cystisk fibrose med tarmsymptomer
Ny linje i underteksten:
Distalt tarmobstruksjonsyndrom
Ny eksklusjon:
Ekskl: mekoniumobstruksjon (ileus) når cystisk fibrose er blitt utelukket (P76.0)
E88 Andre metabolske forstyrrelser
Eksklusjonsmerknaden endres til:
Ekskl: histiocytose X (kronisk) (C96.6)
E88.0 Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted
Eksklusjonen ”monoklonal gammopati (D47.2)” endres til ”M-komponent av usikker betydning (MGUS) (D47.2)”
F02.8 * Demens ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted
Legg til ny linje i listen i underteksten:
uremi (N18.5†)
F05.8 Annet spesifisert delirium
Legg til ny linje i listen i underteksten:
Postoperativt delirium
F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom
Legg til ny eksklusjonsmerknad i underteksten:
Ekskl: akutt hjernerystelse (S06.0)
Kategoriblokk (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
I underpunkt .0 Akutt intoksikasjon under inklusjoner, endres linjen ”akutt beruselse ved alkoholisme” til ”akutt beruselse
(ved alkoholisme)”
I underpunkt .6 Amnestisk syndrom på slutten av inklusjonsmerknaden legges følgende linje til:
Bruk om ønskelig tilleggskode (E51.2† G32.8*) når tilstanden er forbundet med Wernickes encefalopati eller syndrom.
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G06 Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
Kategoriblokk (G10-G13) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
Kategoriblokkteksten endres til:
(G10-G14) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
G31.0 Lokalisert hjerneatrofi
Øverst i underteksten legges følgende linje til:
Frontotemporal demens (FTD)
G63.8 * Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Underteksten endres til:
Uremisk nevropati (N18.5†)
G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C80 †)
Kodeteksten endres til:
G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †)
G99.8 * Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
Følgende linje legges til som undertekst:
Uremisk paralyse (N18.5†)
H32.8 * Andre spesifiserte chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
Følgende linjer legges til som undertekst:
Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom (N18.5†)
H59.8 Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter behandling
Tillegg i underteksten:
Endoftalmitt assosiert med filtrasjonspute
Infeksjon eller inflammasjon i filtrasjonspute
I12 Hypertensiv nyresykdom
Under inklusjoner endres linjen ”enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 med enhver tilstand i I10” til ”enhver
tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 som skyldes hypertensjon”
Kategoriblokk (I20-I25) Iskemiske hjertesykdommer
Teksten til merknaden endres til:
Merk: I kategoriene I21, I22, I24 og I25 viser begrepet varighet til intervallet mellom begynnelsen på det iskemiske anfallet
og innleggelsen. For mortalitetskoding gjelder andre regler.
I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Kategoriteksten og underteksten endres til følgende:
I21 Akutt hjerteinfarkt
Inkl: hjerteinfarkt spesifisert som akutt, eller med en oppgitt varighet på 4 uker (28 dager) eller mindre fra begynnelsen
Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-)
hjerteinfarkt:
· påfølgende (I22.-)
· gammelt (I25.2)
· spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8)
postinfarktsyndrom (I24.1)
I21.0 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg
I21.1 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg
I21.2 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon
I21.3 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon
I21.4 Akutt subendokardialt infarkt, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Akutt subendokardialt infarkt
I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Kodeteksten endres til:
Uspesifisert akutt hjerteinfarkt
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I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
Kategoriteksten endres til:
Påfølgende hjerteinfarkt
Inklusjonsmerknaden endres til:
Inkl: nytt hjerteinfarkt etter tidligere kjent infarkt
ekstensjon av tidligere kjent infarkt
reinfarkt
Ny merknad legges til:
Merk: For morbiditetskoding skal denne kategorien brukes for infarkt i en hver del av hjertet, som opptrer innen 4 uker (28
dager) fra begynnelsen av et tidligere infarkt
I22.0 Akutt hjerteinfarkt i fremre vegg, 2. gang eller senere
Kodeteksten endres til:
Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg
Første linje i underteksten endres til:
Påfølgende infarkt (i):
I22.1 Akutt hjerteinfarkt i nedre vegg, 2. gang eller senere
Kodeteksten endres til:
Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg
Første linje i underteksten endres til:
Påfølgende infarkt (i):
I22.8 Akutt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere
Kodeteksten endres til:
Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon
Første linje i underteksten endres til:
Påfølgende infarkt (i):
I22.9 Akutt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere
Kodeteksten endres til:
Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon
I30.1 Infeksiøs perikarditt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
I32.8 * Perikarditt som manifestasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted
I underteksten endres linjen ”uremisk (N18.8†)” til ”uremisk (N18.5†)”
I33.0 Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
I40.0 Infeksiøs myokarditt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser
Ny eksklusjonsmerknad på slutten:
Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)
I68.8 * Andre forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted
Ny undertekst:
Uremisk hjerneslag ved kronisk nyresykdom (N18.5†)
I70 Aterosklerose
Tillegg sist i underteksten:
Den følgende frivillige underinndelingen på femtetegnsnivå kan brukes for å angi fravær eller tilstedeværelse av gangren.
0 uten gangren
1 med gangren
I72 Annet aneurisme
Kategoriteksten endres til Annet aneurisme og disseksjon
Følgende eksklusjon legges til i listen:
”medfødt disseksjon av precerebral arterie (uten ruptur) (Q28.1)”
I72.0 Aneurisme i arteria carotis
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arteria carotis
I72.1 Aneurisme i arterie i overekstremitet
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arterie i overekstremitet
I72.2 Aneurisme i arteria renalis
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arteria renalis
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I72.3 Aneurisme i arteria iliaca
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arteria iliaca
I72.4 Aneurisme i arterie i underekstremitet
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arterie i underekstremitet
I72.8 Aneurisme i andre spesifiserte arterier
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon i arterie i andre spesifiserte arterier
I72.9 Aneurisme med uspesifisert lokalisasjon
Kodeteksten endres til:
Aneurisme og disseksjon med uspesifisert lokalisasjon
I87.0 Postflebittsyndrom
Endret kodetekst og ny undertekst:
I87.0 Posttrombotisk syndrom
Postflebittsyndrom
J01 Akutt sinusitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J02.8 Akutt faryngitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J03.8 Akutt tonsillitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J04 Akutt laryngitt (laryngitis acuta) og trakeitt (tracheitis acuta)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J05 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J09 Influensa som skyldes identifisert fugleinfluensavirus
Ny kodetekst og undertekst (gjeldende fra 1.7.2009):
Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus
Inkl:
Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»
Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»
J32 Kronisk sinusitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J36 Peritonsillær abscess
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J37 Kronisk laryngitt (laryngitis chronica) og laryngotrakeitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
J86 Pyotoraks (empyema pleurae)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
K04.0 Pulpitt
Hele underteksten endres til følgende:
Pulpitt:
· INA
· akutt
· kronisk (hyperplastisk)(ulcerøs)
· irreversibel
· reversibel
K09.0 Odontogene utviklingscyster
Linjen ”Keratocyste” i underteksten strykes. Keratocyste skal kodes under D16.
K52.8 Annen spesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt
Følgende linjer legges til i underteksten:
Kollagenøs kolitt
Lymfocyttær kolitt
Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocyttær kolitt)
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K63.0 Tarmabscess
I eksklusjonene endres linjen ”blindtarmsvedheng (K35.1)" til ”blindtarmsvedheng (K35.-)"
K63.1 Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk)
I eksklusjonene endres linjen ”blindtarmsvedheng (K35.1)” til ”blindtarmsvedheng (K35.-)”
K65.0 Akutt peritonitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
K75.8 Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom
Ny undertekst:
Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)
K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted
Ny undertekst:
Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD)
Ekskl: ikke-alkoholisk steatohepatitt (K75.8)
K76.8 Andre spesifiserte leversykdommer
Følgende linje legges til i underteksten:
Enkel levercyste
(L00-L08) Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis)
Første linje i underteksten endres til følgende:
Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M00.8 Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M46.3 Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M10.3 Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon
Ny undertekst:
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19)
M36.1 * Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)
Linjen i underteksten ”ondartet histiocytose (C96.1†)” endres til ”ondartet histiocytose (C96.8†)”
M60.0 Infeksiøs myositt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M65.0 Abscess i seneskjede
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M65.8 Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt
Ny undertekst:
Serøs coxitt
Irritabel hofte
M70 Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk
Legg til ny linje blant eksklusjoner:
Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)
M86 Osteomyelitt (osteomyelitis)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M89.6 Osteopati etter poliomyelitt
Legg til eksklusjonsmerknad:
Ekskl: postpoliosyndrom (G14)
Kategoriblokk (N00-N08) Glomerulære sykdommer
Første linje i underteksten, ”Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak eller kode fra kategoriblokken
N17-N19 ved nyresvikt. (N17-N19).” endres til:
”Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi ytre årsak (kapittel XX), akutt (N17.-) eller uspesifisert (N19) nyresvikt eller kronisk
nyresykdom (N18.-).”
N03 Kronisk nefrittisk syndrom
I underteksten under inklusjoner strykes linjen ”nyresykdom INA”
Kategoriblokk (N10-N16) Tubulointerstitielle nyresykdommer
Legg til følgende linje nederst i underteksten:
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosiert kronisk nyresykdom (N18.-)
N10 Akutt tubulointerstitiell nefritt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
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N11 Kronisk tubulointerstitiell nefritt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N13.6 Pyonefrose
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N18 Kronisk nyresvikt
Legg til følgende linjer nederst i underteksten:
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom.
om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.
N18.9 Uspesifisert kronisk nyresvikt
Kodeteksten endres til:
Uspesifisert kronisk nyresykdom
N19 Uspesifisert nyresvikt
Legg til følgende linje øverst i underteksten:
Nyresvikt INA
N20 Sten i nyre og urinleder
Legg til følgende inklusjonsmerknad:
Inkl: Pyelonefritt forårsaket av sten
N20.9 Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon
Fjern følgende linje fra underteksten:
Pyelonefritt forårsaket av sten
N29.8 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Legg til følgende linje in underteksten:
Cystinlagringssykdom (E72.0†)
N30 Akutt cystitt
I underteksten endres parentesen ” (B95-B97)” til ” (B95-B98)”
N30.8 Undertekst endres til: Abscess i blærevegg
N34 Uretritt og uretrasyndrom
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N39.0 Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N40 Prostatahyperplasi
Kodeteksten endres til:
Benign prostataobstruksjon
N41 Infeksjonssykdommer i blærehalskjertel (prostata)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N43.1 Infisert hydrocele
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N45 Orkitt og epididymitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N48.1 Balanopostitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N48.2 Andre betennelsestilstander i penis
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N49 Betennelsestilstander i mannlige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N70 Salpingitt og ooforitt
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N71 Inflammatorisk sykdom i livmor (uterus), unntatt livmorhals (cervix uteri)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N72 Inflammatorisk sykdom i livmorhals (cervix uteri)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
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N73 Andre inflammatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
N76 Annen betennelse i skjede (vagina) og ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
Kapittel XV (O00-O99) Svangerskap, fødsel og barseltid
Følgende linje fjernes fra eksklusjonlisten for hele kapitlet:
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Legg til ny linje nederst i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
O08.3 Sjokk etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola
Eksklusjonen endres fra ”septisk sjokk (O08.0)” til ”septisk sjokk (R57.2)”
O14.2 HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
Legg til ny undertekst:
Kombinasjon av hemolyse, forhøyde leverenzymer og lavt blodplatetall
O26.6 Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid
Legg til følgende linjer i underteksten før eksklusjoner:
Kolestase (intrahepatisk) under svangerskap
Obstetrisk kolestase
O48 Overtidig svangerskap
Underteksten strykes (ny medisinsk kunnskap tilsier at induksjon kan være å anbefale etter fullgåtte 41 uker)
O69.2 Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger
Kodeteksten endres til:
Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger, med kompresjon
Legg til følgende linje i underteksten:
Kompresjon av navlesnor INA
O69.8 Fødsel og forløsning med andre spesifiserte komplikasjoner forårsaket av navlesnoren
Legg til ny undertekst:
Navlesnor rundt hals uten kompresjon
O72.0 Blødning i tredje stadium
Legg til følgende linje på slutten av underteksten:
Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2)
O85 Sepsis i barseltid
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
O86 Andre barseltidsinfeksjoner
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer
svangerskap , fødsel og barseltid
Følgende linje strykes fra listen over eksklusjoner:
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
Kapittel XVI (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden
I underteksten til kapitteloverskriften, under Stjernekategorier, endres linjen "P75* Mekoniumileus” til "P75* Mekoniumileus
ved cystisk fibrose”
P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall
Kodeteksten endres til:
Foster og nyfødt påvirket av navlesnorsfremfall
P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og sete-ekstraksjon
Kodeteksten endres til:
Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon
P35.2 Medfødt herpesvirusinfeksjon [herpes simplex-infeksjon]
Kodeteksten endres til:
Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus
P53 Morbus haemorrhagicus neonatorum
Kodeteksten endres til:
Blødningssykdom hos foster eller nyfødt (Morbus haemorrhagicus neonatorum)
P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade
Legg til følgende linjer i underteksten før eksklusjonsmerknaden:
Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt
Kjempecellehepatitt
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P75 * Mekoniumileus (E84.1†)
Kodeteksten endres til:
P75 * Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†)
P76.0 Mekoniumpluggsyndrom
Legg til inklusjonsmerknad:
Inkl: mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger
P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden
Ny undertekst:
Øsofageal refluks hos nyfødt
P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler
Følgende linje legges til i underteksten før eksklusjonsmerknaden:
Neonatalt abstinenssyndrom
P96.4 Avbrutt svangerskap, påvirkning på foster og nyfødt
Kodeteksten endres til:
Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Q25.6 Stenose av arteria pulmonalis
Ny undertekst:
Supravalvulær pulmonalstenose
Q61.4 Dysplasi av nyre
Ny undertekst:
Multicystisk:
· dysplastisk nyre
· nyresykdom
· nyredysplasi
Ekskl: cystenyre (Q61.1-Q61.3)
Q78.3 Progressiv diafyseal dysplasi (dysplasia diaphysealis)
Kodeteksten endres til:
Progressiv diafysær dysplasi (dysplasia diaphysealis)
R71 Unormale forhold ved røde blodceller
I listen under eksklusjoner, som underpunkter til polycytemi legges følgende linjer til:
· INA (D75.1)
· vera (D45)
R75 Laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv]
I listen over eksklusjoner legges følgende linje til:
· Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)
S46.0 Skade på sene i rotatormansjett i skulder
Kodeteksten endres til:
Skade på muskel og sene i rotatormansjett i skulder
T31 Brannskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate
Merknaden endres til:
Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når brannskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig
brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.
T32 Etseskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate
Merknaden endres til:
Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når etseskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig
brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.
Kategoriblokk (T4n-T50) Forgiftning med legemidler og biologiske substanser
Merknaden endres til følgende:
Merk: Denne kategoriblokken brukes til å beskrive forgiftninger med legemidler mv. Bruk tilleggskode fra kapittel XX
(X4n, X6n eller Y4n-Y84) for å beskrive årsaken til forgiftningen.
T56 Toksisk virkning av metaller
Eksklusjonen ”thallium (T60.4)” strykes
T56.8 Andre spesifiserte metaller
Ny undertekst:
Thallium
T60.4 Rodenticider
Linjen ”Thallium” strykes fra underteksten
T79.3 Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted
I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig
tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
Kategoriblokk (T80-T88) Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted
Linjen i underteksten ”Bruk tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent.” endres til ”Bruk om
ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent.”
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T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
Legg til ny linje i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
T81.1 Sjokk under eller som følge av inngrep, ikke klassifisert annet sted
I underteksten endres linjen ”Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk/septisk) under eller etter et inngrep” til ”Sjokk
(endotoksisk/hypovolemisk) under eller etter et inngrep”
Følgende linje legges til i underteksten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted
Følgende linje legges til i underteksten foran eksklusjonslisten:
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
T88.0 Infeksjon etter vaksinasjon
Linjen ”Septikemi” strykes fra underteksten
Y88.3 Følgetilstand etter uvanlig pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre eller senkomplikasjon, uten
opplysning om uhell på tiden for prosedyren
I kodeteksten erstattes ordet ”uvanlig” med ”unormal”
Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]
I eksklusjonslisten legges følgende linje til:
· humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)
Z74.0 Nedsatt mobilitet [bevegelseshemming]
Kodeteksten endres til:
Behov for hjelp på grunn av nedsatt mobilitet [bevegelseshemming]
Z80.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen
Underteksten endres til:
Tilstander som kan klassifiseres i C80.Z83.0 Opplysning om humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] i familieanamnesen
Underteksten endres til:
Tilstander som kan klassifiseres i B20-B24, O98.7
Z85.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i egen sykehistorie
Underteksten endres til:
Tilstander som kan klassifiseres i C80.Z94.8 Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev
Følgende linje legges til i underteksten:
Stamceller
Opplæringsdelen, Systematisk del, beskrivelse, 2.2.1 Kapittelinndeling, siste setning endres til: ”I kapittel II, Svulster,
brukes fra 2010 WHO-klassifikasjonens terminologi under kategoriblokken C81-C96. Tidligere var terminologien her basert
på den såkalte ”Working formulation” delvis supplert med Kielklassifikasjonen.”
Opplæringsdelen, kapittelspesifikke merknader, avsnittet B95-B97 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende
mikroorganismer
Kodeintervallet endres til B95-B98 i begynnelsen og slutten av avsnittet. Teksten før eksempel 4 endres til følgende:
Disse kodene skal bare brukes som valgfrie tilleggskoder til andre koder, for angivelse av infeksjonsfremkallende
mikroorganismer i forbindelse med sykdommer som er klassifisert andre steder enn i kapittel I. Infeksjoner med uspesifisert
lokalisasjon som skyldes disse mikroorganismene, er klassifisert andre steder i kapittel I.
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