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Förord till sjätte upplagan
Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården har funnits sedan 1997. Den baseras på
Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997" och
"Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997" (dvs. de svenska versionerna av WHO:s
ICD-10 resp. Nordisk operationsklassifikation, NCSP), samt Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ.
Denna sjätte upplaga innehåller de för kvinnosjukvården relevanta uppdateringar
och ändringar som gjorts i klassifikationerna sedan föregående upplaga 2014. Fyra
nyheter som gäller fr o m 2020-01-01 bör särskilt nämnas:
Koden O70.1 Perinealbristning grad 2, har fått ett stort antal fördjupningskoder.
Arbetet har initierats och till största delen genomförts av Eva Uustal.
Användningen av denna detaljerade underindelning av koden kommer på sikt
förhoppningsvis att leda till noggrannare diagnostik, bättre reparation och ökad
kunskap till gagn för våra patienter.
I analogi med detta har det även inrättats fördjupningskoder för defektläkta
förlossningsskador, på koden N81.8, N89.8 och N90.8.
Preeklampsi-ARG har i enlighet med nya internationella riktlinjer formulerat om
koderna O13.9 och O14.-. Jag har tagit med definitionerna i direkt anslutning till
dessa koder som en hjälp att välja rätt och att lära in det nya sättet att tänka kring
dessa graviditetskomplikationer.
Vulv-ARG har moderniserat formuleringarna för koderna gällande vulvadysplasi
och vulvodyni.
Gällande tillstånd hos obstetriska patienter står det vid en del av uppslagsorden i
Del 2 inom parentes: Under graviditet/barnsängstid O99.- + koden för tillståndet i
fråga. Denna ”dubbelkodning” används t ex vid polikliniska besök då inga andra
koder ur O-kapitlet är aktuella – detta för att det ska framgå att patienten är
gravid/nyligen förlöst. Om koderna anges t ex i samband med förlossningsvårdstillfället då det finns andra koder ur O-kapitlet som gör att det är uppenbart att det är en
obstetrisk patient, så behöver inte O99.-koden tas med.
Rutiner förändras över tid. Det blir allt vanligare med förlossningsinduktion pga
graviditetslängd tidigare än v. 42+0. Tyvärr har Socialstyrelsen inte hunnit efterkomma det mycket angelägna önskemålet med underindelning av koden O48 i år,
utan det har skjutits upp till 2021.
Diagnoshandboken består av tre delar:
Del 1
är en systematisk förteckning över flertalet av de obstetriska diagnoserna i
ICD-10:s kapitel XV. Förutom diagnoskoderna innehåller den en del definitioner
och användaranvisningar för att underlätta kodvalet.
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Del 2
är en alfabetisk förteckning innehållande både gynekologiska och obstetriska
diagnoser. Ett urval av koder från andra kapitel i klassifikationen finns också med,
användbara som bidiagnoser i såväl öppen som sluten vård. Samma kod kan finnas
på flera olika uppslagsord för att underlätta sökandet. Om informationen fått plats
på en rad har den skrivits ut, annars hänvisas till annat uppslagsord. Många av de
obstetriska diagnoserna finns med även i den alfabetiska delen, oftast med hänvisning
till aktuellt kodnummer i Del 1. På några uppslagsord finns sammanställningar av
flera koder, t ex Anamnes på - , Bröstproblem, Defektläkt förlossningsskada,
Kejsarsnittsförlossning, Komplikationer, Menstruationsrubbningar, Missbildningar,
Onormala fynd, Trombofili och Tumörer.
Del 3
är ett utdrag ur operationsklassifikationen. Kapitlen för gynekologiska och obstetriska
operationer finns med i sin helhet. Därutöver finns en del koder ur andra kapitel som
kan vara användbara inom kvinnosjukvården. Nytt fr o m fjärde upplagan är att koder
för prolaps- och inkontinensoperationer justerats enligt UR-ARGs önskemål och
samlats i ett avsnitt även om de kommer från olika kapitel i klassifikationen. Liksom
tidigare står de endoskopiska ingreppen för sig. Exempel på koder som tillkommit
på senare år är "Konvertering från laparoskopi till öppen operation" och
"Robotassisterad operation" - se under Tilläggskoder sid. 136. I början av Del 3, på
sid. 109-110, finns ett register för att underlätta sökandet bland operationskoderna.
I slutet av boken finns några sidor med ett urval av koder ur den omfattande KVÅ.
Enligt Socialstyrelsen är det upp till de enskilda vårdgivarna att besluta om vilka
av åtgärdskoderna man vill använda. Det ökande intresset för kvalitetsarbete och
jämförelser kliniker emellan gör dock att det är önskvärt att ha gemensamma riktlinjer inom Kvinnosjukvården i Sverige. Eva Uustal har lett arbetet med den lista
över rekommenderade åtgärdskoder inom gynekologisk öppenvård som återfinns på
sid. 138-139.
De obstetriska ultraljudskoderna har tagits fram i samverkan mellan ULTRA-ARG
och Socialstyrelsen. Listan över rekommenderade åtgärdskoder inom obstetriken har
sammanställts vid en workshop i SFOGs regi. En "lathund" för diagnos- och åtgärdskoder vid aborter och missfall finns längst bak i boken.
"Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården" är ett redskap i det dagliga klassifikationsarbetet. Den är inte en färdig produkt, utan kan behöva kompletteras och modifieras
mot bakgrund av erfarenheter från vardagen i vården. Ni användare är välkomna att
höra av er med synpunkter och frågor.
Borås i december 2019
Karin Pihl
karin.pihl@telia.com
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Bilaga till förordet i fjärde upplagan, skrivet av Thomas Högberg, som alltsedan första
upplagan haft huvudansvaret för avsnittet "Tumörer":
Arbetsbördan vad gäller registrering har, på gott och ont, ökat i sjukvården. Registren
ger möjlighet till förbättrad verksamhetsstatistik och uppföljning av vårdens resultat.
Registren utgör också en rik källa till forskning och på grundval av personnumren kan
man samköra olika register för forskningsändamål vilket är unikt för de skandinaviska
länderna.
Inom kvinnosjukvården registrerar vi i Socialstyrelsens obligatoriska hälsodataregister:
Patientregistret (tidigare slutenvårdsregistret) via sjukhusens patientadministrativa
system, Cancerregistret via Regionala Onkologiska Centra och Medicinska födelseregistret. Sedan 2005 rapporterar apoteken in data till Läkemedelsregistret. Uppgifterna i dessa register skyddas av s.k. absolut sekretess, vilket är lagens starkaste
sekretesskydd. Beslut angående kodning etc. ligger på Socialstyrelsen, som i sin tur
följer direktiv från WHO.
De flesta kvinnokliniker registrerar därutöver i olika kvalitetsregister, t ex Gynopregistret och Gynonkologiregistret. Beslut angående dessa register ligger hos
professionen i form av styrgrupper. Registren har olika mål och användningsområden
och använder olika typer av kodverk, t ex ICD-10 i patientregistret och ICD-O i
cancerregistret. Således kan en del patienter med samma diagnos kodas olika i patientregistret, cancerregistret och i kvalitetsregistren. Detta är givetvis olyckligt, men
någonting vi måste leva med.
Deltagande i kvalitetsregister är frivilligt både för sjukvårdshuvudmannen och för den
enskilda patienten. Patienten skall informeras om att registrering i kvalitetsregister
sker och kan därefter välja att inte delta. Om så inte sker förutsätts samtycke.
Rapportering till hälsodataregistren är däremot obligatoriskt för både sjukvårdshuvudmannen och för patienten.
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O10-O14

Ur ICD-10
Kapitel XV
Graviditet, förlossning och barnsängstid
Av SFOG bearbetad version

Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet,
förlossning och barnsängstid (O10-O15)
O10

Hypertoni som funnits före graviditeten
Innefattar hypertoni i tidig graviditet t o m v. 19+6 samt
de uppräknade tillstånden oberoende av ev. proteinuri före graviditeten

O10.0
O10.2
O10.4
O10.9

Essentiell hypertoni
Hypertoni med njursjukdom
Sekundär hypertoni
Icke specificerad hypertoni

O12

Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

O12.0
O12.1
O12.2

Graviditetsödem (behandlingskrävande)
Proteinuri under graviditet (≥0,3 g/24 tim)
Graviditetsödem med proteinuri (≥0,3 g/24 tim)

O13.9

Graviditetshypertoni
Systoliskt BT ≥140 och/eller diastoliskt BT ≥90, mätt två ggr med 15 min.
intervall (medelvärdet anges). Debut efter graviditetsvecka 20 och normaliserat
inom 12 v. postpartum.
Även svår hypertoni med sBT ≥160 och/eller dBT ≥110.

O14.0

Preeklampsi
Multiorgansyndrom med hypertoni och nydebuterade kliniska symtom eller
engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fosterpåverkan, efter
graviditetsvecka 20.
Njurpåverkan
• Signifikant proteinuri (alb/krea-kvot ≥8 mg/mmol eller prot/krea-kvot
≥30 mg/mmol eller u-prot ≥0,3 g/24 tim). Proteinuri är ej obligat för
diagnos.
Leverpåverkan
• Transaminasstegring 2 ggr övre ref.värdet, smärta i epigastriet/under
höger arcus.
Hematologisk påverkan
• Sjunkande trombocyter, trombocytopeni.
• Hemolys (haptoglobin <0,25 g/L eller LD >600 E/L eller LD >10,0 µkat/L.
Forts.
5
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O14-O21
Forts. Preeklampsi
Neurologisk påverkan
• Svår huvudvärk
• Persisterande synstörning
• Fotklonus, kramper (eklampsi)
• Stroke
Cirkulationspåverkan
• Lungödem
• Bröstsmärta
Uteroplacentär dysfunktion
• Intrauterin tillväxthämning
O14.1 Svår preeklampsi
Preeklampsi med svår hypertoni och/eller organpåverkan/kliniska symtom
och/eller försämring av organpåverkan/kliniska symtom angivna under O14.0.
Diagnos och/eller förlossning på preeklampsi-indikation före
graviditetsvecka 34.
O14.2 HELLP-syndrom
Hemolys diagnosticerad med haptoglobin <0,25 g/L eller LD >600 E/L
eller LD >10,0 µkat/L.
ALAT eller ASAT >1,2 µkat/L.
TPK <100.
Hypertoni eller proteinuri är ej obligat.

1

O15

Eklampsi

O15.0
O15.1
O15.2

Eklampsi under graviditeten
Eklampsi under förlossningen
Eklampsi under barnsängstiden

Andra sjukdomar sammanhängande med
graviditeten (O20-O29)
O20

Blödning i tidig graviditet (t o m v. 21+6)
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Vid spiralgraviditet anges O26.3 som bidiagnos

O20.0
O20.8
O20.9

Hotande missfall
Annan specificerad blödning i tidig graviditet
(Blödning efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7)
Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

O21

Hyperemesis gravidarum

O21.0
O21.1
O21.2
O21.8

Lätta graviditetskräkningar, t o m v. 21+6
Svåra graviditetskräkningar (inläggningskrävande), t o m v. 21+6
Kräkningar i sen graviditet, fr o m v. 22+0
Annat specificerat kräkningstillstånd som komplicerar graviditeten
(Orsak kan anges som bidiagnos)
Graviditetskräkningar, ospecificerade

O21.9
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O22-O26
O22

Venösa komplikationer under graviditeten
Utesluter: Lungemboli O88.Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid O87.Trombosprofylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantiabehandling Z92.1)

O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8

Åderbråck i benen
Åderbråck i könsorganen
Ytlig tromboflebit
Djup ventrombos
Hemorrojder
Cerebral ventrombos
Andra specificerade venösa komplikationer (t ex bäckentrombos)

O23

Urinvägsinfektioner under graviditet
Grupp B-streptokocker O98.8A

O23.0
O23.1
O23.4
O23.9

Pyelit och pyelonefrit
Cystit
Asymtomatisk bakteriuri
Annan/icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditet,
t ex cervicit UNS (Gc O98.2, Klamydia O98.3)

O24

Diabetes under graviditeten

O24.0B Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass B
(Debutålder ≥20 år, sjukdomsduration <10 år, inga komplikationer utöver
ev. hypertoni/simplexretinopati)
O24.0C Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass C
(Debutålder ≥10-19 år, sjukdomsduration 10-19 år, inga komplikationer utöver
ev. hypertoni/simplexretinopati)
O24.0D Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass D
(Debutålder <10 år, sjukdomsduration ≥20 år, inga komplikationer utöver
ev. hypertoni/simplexretinopati)
O24.0F Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass F
(Proliferativa ögonbottenförändringar. Njurpåverkan utöver hypertoni.
Njurtransplanterad: tilläggskod Z94.0)
O24.0X Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass ospecificerad
O24.1 Typ 2-diabetes före graviditeten
O24.4A Graviditetsdiabetes, ej läkemedelsbehandlad (Whites klass A), ev. + ATC-kod
O24.4B Graviditetsdiabetes, läkemedelsbehandlad (Whites klass AB), ev. + ATC-kod
O24.4X Graviditetsdiabetes UNS
O26

Andra graviditetskomplikationer
Utesluter: Infektionssjukdomar - se O98

O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5

Onormalt stor viktökning under graviditen (Ödem O12.-)
Låg viktökning under graviditeten (<5 kg)
Habituell abort i anamnesen, nu aktuell graviditet
Spiralgraviditet (Vid blödning se även O20.-, vid skada se även O35.7)
Herpes gestationis (gestations-pemfigoid)
Hypotoni
Forts.
7
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O26-O30
Forts. Andra graviditetskomplikationer
O26.6 Leverrubbningar. Intrahepatisk kolestas - ICP
(Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E, AFLP 099.6 + K76.8)
O26.7 Symfyseolys, bäcken- och rygginsufficiens
O26.8A Assisterad befruktning (t ex IVF)
O26.8B Graviditetsrelaterade buksmärtor
O26.8C Hydronefros
O26.8D Karpaltunnelsyndrom
O26.8E Graviditetsklåda utan leverpåverkan (ICP O26.6)
O26.8F Prurigo Besnier (atopisk dermatit)
O26.8G Polymorf eruption vid graviditet, PUPPP
(Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)
O26.8W Annan specificerad graviditetskomplikation (Anemi O99.0)
O26.9 Graviditetskomplikation, ospecificerad

1

O28

Onormala fynd vid undersökning av gravid kvinna - se Onormala fynd sid. 78

O29

Komplikationer vid anestesi under graviditet
Utesluter: Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning O74,
under barnsängstid O89

O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9

Lungkomplikationer
Hjärtkomplikationer
CNS-komplikationer
Toxisk reaktion av lokalanestetika
Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi
Andra specificerade komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
Misslyckad/svårgenomförd intubation
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet
Anestesikomplikation UNS under graviditet

Vård under graviditet (O30-O48)
O30

Vård pga flerbördsgraviditet

O30.0

Tvillinggraviditet

O30.0A
O30.0B
O30.0C
O30.0X
O30.1
O30.2
O30.8

Dikoriotisk/diamniotisk tvillinggraviditet
Monokoriotisk/diamniotisk tvillinggraviditet
Monokoriotisk/monoamniotisk tvillinggraviditet
Tvillinggraviditet, ospecificerad
Trillinggraviditet
Fyrlinggraviditet
Annan specificerad flerbördsgraviditet

8
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O31-O34
O31

Vård pga komplikationer specifika för flerbördsgraviditet

O31.0
O31.1

Mumifierat foster (fetus papyraceus)
Vård pga graviditet som fortsätter efter provocerad abort av ett eller flera
foster. Selektiv abort
O31.2A Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
t o m v. 21+6
O31.2B Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
fr o m v. 22+0
O31.2X Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
tidpunkt ospecificerad
O31.8 Vård pga andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd
(Tvillingtransfusionssyndrom O43.0B)
O32

Vård pga känt/misstänkt onormalt fosterläge
Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O64.-

O32.0
O32.1
O32.2
O32.8

Instabilt fosterläge
Sätesläge
Tvärläge eller snedläge
Andra specificerade fosterfellägen

O33.9

Vård pga känd/misstänkt disproportion mellan foster och bäcken
Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
Innefattar: Bäckenträngsel, bäckendeformitet, fostermissbildning,
disproportion pga stort barn
Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65-O66

O34

Vård pga känd/misstänkt abnormitet i bäckenorganen
Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65.5

O34.0
O34.1
O34.2
O34.2A
O34.2B
O34.2C
O34.2D
O34.2E
O34.2W
O34.2X
O34.3
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7A
O34.7W

Missbildning av uterus
Myom
Ärrbildning i uterus efter tidigare kirurgiskt ingrepp
- efter ett tidigare kejsarsnitt (exkl T-/L-snitt)
- efter två tidigare kejsarsnitt eller ett T-/L-snitt
- efter tre eller fler tidigare kejsarsnitt
- efter myomoperation
- efter operation av septum eller annan plastikoperation av uterus
- efter annan specificerad uterusoperation
- efter tidigare kirurgiskt ingrepp i uterus, ospecificerat
Cervixinsufficiens
Andra abnormiteter i cervix (t ex tumör, stenos efter konisering)
Andra abnormiteter hos uterus, t ex retroversion av gravid uterus
Abnormitet i vagina (t ex septum)
Tidigare könsstympning
Annan specificerad abnormitet i vulva och perineum (t ex fibros, tumör)
Forts.
9
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O34-O35
Forts. Vård pga känd/misstänkt abnormitet i bäckenorganen
O34.8A Prolaps
O34.8B Ovarialtumör
O34.8C Tidigare bäckenbotten-/prolapsoperation
O34.8D Tidigare sfinkterruptur
O34.8W Annan specificerad abnormitet i bäckenorganen
O34.9 Abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad

1

O35

Vård pga känd/misstänkt abnormitet eller skada hos fostret
Om tillståndet hos fostret är orsak till abort, ange O04.- som bidiagnos
- se Abort, inducerad sid. 23

O35.0
O35.0A
O35.0B
O35.0C
O35.0D
O35.0E
O35.0W
O35.1
O35.1A
O35.1B
O35.1C
O35.1D
O35.1E
O35.1W
O35.2
O35.3
O35.4
O35.5

Strukturell intrakraniell missbildning hos fostret (känd/misstänkt)
Hemisfärer
Medellinjestrukturer, skallbas
Bakre skallgropen
Hydrocefalus, utan samband med neuralrörsdefekt
Neuralrörsdefekt, med eller utan hydrocefalus
Annan specificerad CNS-missbildning hos fostret (känd/misstänkt)
Kromosomrubbning hos fostret
Trisomi 21
Trisomi 13
Trisomi 18
Könskromosomavvikelse
Obalanserad translokation
Annan specificerad kromosomrubbning hos fostret
Ärftlig sjukdom hos fostret
Skada misstänkt orsakad av virussjukdom (t ex CMV, rubella)
Skada misstänkt orsakad av alkoholmissbruk hos modern
Läkemedelspåverkan - terapeutisk användning eller missbruk; även
drogmissbruk
Skada misstänkt orsakad av strålning
Skada pga undersökningar och operationer (t ex amniocentes, biopsi, IUD)
Andra fostermissbildningar (kända/misstänkta)
Kraniofacial missbildning
Spaltmissbildning i läpp, käke och/eller gom
Nackhygrom
Intratorakal missbildning (exkl. hjärta)
Hjärt-kärlmissbildning
Diafragmabråck
Missbildning i gastrointestinalkanalen
Gastroschis
Omfalocele
Njur- /urinvägsmissbildning
Skelettmissbildning (exkl. extremitetsdefekt)
Extremitetsdefekt, inkl. klumpfot
Tumör
Annan specificerad abnormitet/skada hos fostret (känd/misstänkt)

O35.6
O35.7
O35.8
O35.8A
O35.8B
O35.8C
O35.8D
O35.8E
O35.8F
O35.8G
O35.8H
O35.8J
O35.8K
O35.8L
O35.8M
O35.8N
O35.8W
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O36-O42
O36

Vård pga andra kända/misstänkta problem hos fostret

O36.0
O36.1
O36.2
O36.3

Rh-isoimmunisering
Annan isoimmunisering
Icke immun hydrops fetalis
Tecken på fosterhypoxi, t ex patologiskt antenatalt CTG
(Fosterhypoxi under värkarbete O68.9, PCB-bradykardi O74.8)
Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 (T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1,
Vid flerbörd med en intrauterin död O31.-)
Intrauterin tillväxthämning
Överdriven fetal tillväxt (Disproportion pga stort foster, före värkarbete O33.9,
under pågående värkarbete O65.4)
Abdominalgraviditet med viabelt foster (Förlossning O83.3)
(T o m v. 21+6: Extrauteringraviditet)

O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.8A
O36.8B
O36.8C
O36.8D
O36.8W
O36.9

Annat specificerat problem hos fostret (känt/misstänkt)
Genetisk ultraljudsmarkör, s.k. softmarker
Fetal hjärtarytmi
Alloimmun trombocytimmunisering
Autoimmun trombocytimmunisering
Annat känt/misstänkt problem hos fostret
Känt/misstänkt problem hos fostret, ospecificerat

O40.9

Polyhydramnios (DVP >8 cm/AFI >25 cm oberoende av graviditetslängd)

O41

Andra problem med fostervatten/hinnor
Utesluter: För tidig hinnbristning O42.-/O75.6-

O41.0
O41.1
O41.8

Oligohydramnios (DVP <2 cm/AFI <5 cm oberoende av graviditetslängd)
Amnionit, korioamnionit
Andra specificerade problem med fostervatten/hinnor, t ex ”amniotic band”
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7,
Ofullständiga hinnor O73.1)
Problem med fostervatten/hinnor, ospecificerade

O41.9
O42

För tidig hinnbristning (grav.v. 22+0 - 36+6)
Utesluter: För tidig hinnbristning fr o m v. 37+0 O75.6Vid förlossning t o m v. 36+6, ange även prematurbörd O60.9Om värkarbetet induceras, ange även O61.-

O42.0
O42.1

För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 tim
För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 tim
(Om tokolytisk behandling givits, ange i stället O42.2)
För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder
För tidig hinnbristning, ospecificerad

O42.2
O42.9

1
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O43-O48
O43

Onormala tillstånd i placenta
Utesluter: Ablatio placentae O45.Placenta praevia O44.Intrauterin tillväxthämning O36.5

O43.0A
O43.0B
O43.0W
O43.0X
O43.1
O43.2A
O43.2B
O43.2X
O43.8

Fetomaternell transfusion
Tvillingtransfusion
Annan specificerad placental transfusion
Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat
Missbildning av placenta (t ex velamentöst navelsträngsfäste)
Placenta accreta/increta
Placenta percreta
Patologiskt fastsittande placenta, ospecificerad
Andra specificerade onormala tillstånd i placenta (t ex infarkter)

O44

Placenta praevia (lågt sittande, marginell, partiell, total)

O44.0
O44.1

Placenta praevia utan blödning
Placenta praevia med blödning (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)

O45

Ablatio placentae
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Utesluter: Misstänkt ablatio placentae med blödning O46.9
Misstänkt ablatio placentae utan blödning O26.8B

O45.0
O45.8
O45.9

Ablatio placentae ledande till koagulationsrubbning
Ablatio placentae utan koagulationsrubbning
Ablatio placentae, ospecificerad

O46

Blödning före förlossningen, som ej klassificeras annorstädes
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Utesluter: Blödning i tidig graviditet, t o m v. 21+6 O20.Blödning under förlossningen O67.Ablatio placentae O45.Placenta praevia O44.-

O46.8

Annan specificerad blödning före förlossningen
(t ex randsinusblödning, riklig teckningsblödning)
Misstänkt ablatio placentae med blödning

1
O46.9
O47

Förvärkar och hotande förtidsbörd

O47.0A
O47.0B
O47.1
O47.9

Förvärkar utan cervixpåverkan t o m v. 36+6
Hotande förtidsbörd t o m v. 36+6
Förvärkar och avstannat värkarbete fr o m v. 37+0
Förvärkar, ospecificerat

O48.9

Överburenhet (graviditetslängd fr o m v. 42+0)

12
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O60-O63

Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
O60.9

Förtidsbörd (förlossning t o m v. 36+6)
Vid spontana värkar efter PPROM anges O42.- i tillägg till O60.1A-X
Vid induktion pga av PPROM anges O42.- + O61.- i tillägg till O60.3A-X

O60.1A
O60.1B
O60.1C
O60.1X
O60.3A
O60.3B
O60.3C
O60.3X

Spontant värkarbete med förtidsbörd t o m v. 27+6
Spontant värkarbete med förtidsbörd v. 28+0 – 31+6
Spontant värkarbete med förtidsbörd v. 32+0 – 36+6
Spontant värkarbete med förtidsbörd, graviditetslängd ospecificerad
Förtidsbörd utan spontant värkarbete t o m v. 27+6
Förtidsbord utan spontant värkarbete v. 28+0 – 31+6
Förtidsbörd utan spontant värkarbete v. 32+0 – 36+6
Förtidsbörd utan spontant värkarbete, graviditetslängd ospecificerad

O61

Induktion och induktionsförsök
Vid vattenavgång utan värkar t o m v. 36+6 - se O42.Vid vattenavgång utan värkar fr o m v. 37+0 - se O75.6B
(Obs! Induktionen är lyckad om patienten kommit i värkarbete även om hon
inte blir vaginalförlöst.
Om flera metoder använts - koda för den metod man börjat med.)

O61.0A Medicinska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim
O61.0B Medicinska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
inkl. misslyckad induktion
O61.1A Mekaniska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim
O61.1B Mekaniska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
inkl. misslyckad induktion
O62

Värkrubbningar

O62.0

Primär värksvaghet (långsam progress -cervixdilatation <1 cm/tim- i
förlossningens aktiva fas, cervix öppen ≥3-4 cm)
Sekundär värksvaghet (ingen progress på minst 2 tim efter initialt normal
progress; obs! nedträngande av ffd är också progress)
Förlängd latensfas (>18 tim till cervixöppning 3 cm)
Störtförlossning (hos förstföderska <1 tim från 3 cm till partus,
hos omföderska <0,5 tim från 3 cm till partus)
Hypertont okoordinerat värkarbete
Andra specificerade värkrubbningar
Värkrubbning, ospecificerad (Dystoci UNS O66.9)

O62.1
O62.2
O62.3
O62.4
O62.8
O62.9
O63

Utdragen förlossning
Använd i första hand värksvaghetsdiagnoser O62.0 / O62.1

O63.0

Förlängt öppningsskede (hos förstföderska >15 tim från 3-4 cm till
fullvidgat, hos omföderska >11 tim)
Förlängt utdrivningsskede (t ex >3 tim från fullvidgad cervix till partus hos
förstföderska)
Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc. (om fördröjningen
föranleder åtgärd)
Utdragen förlossning, ospecificerad

O63.1
O63.2
O63.9

1
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O64-O68
O64

Förlossningshinder under pågående värkarbete
Utesluter: De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller
elektivt kejsarsnitt O32.-

O64.0
O64.1
O64.2
O64.3
O64.4
O64.8

Djup tvärställning
Sätesbjudning/fotbjudning
Ansiktsbjudning
Pannbjudning
Snedläge, tvärläge, framfallen arm
Annan specificerad felaktig fosterbjudning (t ex asynklitism, hög rakställning)

O65

Förlossningshinder orsakat av disproportion mellan bäcken och
foster, under pågående värkarbete
Utesluter: Disproportion bäcken-foster som orsak till elektivt
kejsarsnitt O33.9 - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60

O65.4

Förlossningshinder pga missförhållande bäcken-foster, ospecificerat.
(Man har uteslutit värksvaghet, och tror att det är fosterstorlek och/eller
bäckenkapacitet som är orsak till den dåliga progressen. Inkluderar dystoci
pga abnormitet hos fostret.)
Förlossningshinder pga abnormitet i moderns bäckenorgan (tillstånd under
O34.- ; de koderna används vid elektivt kejsarsnitt)

O65.5

1

O66

Annat förlossningshinder under pågående värkarbete

O66.0
O66.1
O66.5

Skulderdystoci vid vaginalförlossning
Tvillingkollision
Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat,
förlossningen fullföljd med kejsarsnitt. (Denna kod används för att
beskriva förloppet, men indikationen för ingreppet skall anges med annan
diagnoskod - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59)
Annat specificerat förlossningshinder (under pågående värkarbete)
Förlossningshinder ospecificerat (Dystoci UNS)

O66.8
O66.9
O67

Blödning under förlossningen, som ej klassificeras annorstädes
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Utesluter: Placenta praevia O44.Ablatio placentae O45.Annan blödning före förlossningen O46.Blödning från vasa praevia O69.4
Blödning i efterbördsskedet/ efter förlossningen O72/O73

O67.0

Blödning ledande till koagulationsrubbning
(bidiagnos till annan blödningsdiagnos)
Riklig blödning vid kejsarsnitt >1000 ml (peroperativ blödning)
Onormal blödning före barnets framfödande, ospecificerad

O67.8
O67.9
O68.9

14

Hotande eller manifest fosterasfyxi
Koden används om fosterpåverkan föranleder ingrepp
Utesluter: PCB-bradykardi O74.8
Patologiskt antenatalt CTG som föranleder åtgärd O36.3
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O69-O70
O69

Navelsträngskomplikationer

O69.0
O69.1
O69.2
O69.4

Navelsträngsprolaps
Navelsträngen runt halsen med kompression
Annan navelsträngsomslingring med kompression
Blödning från vasa praevia (blodkärl från navelsträngen, som går
i hinnorna och brister under förlossningen)
Kärlskada i navelsträngen
Navelsträngskomplikation, ospecificerad

O69.5
O69.9
O70

Perinealbristningar under förlossning
Utesluter: Isolerad vaginalruptur O71.4
Hematom O71.7
Ruptur av rektalslemhinnan utan sfinkterruptur O71.8

O70.0
O70.1

Perinealbristning grad 1: Hud och slemhinna
Perinealbristning grad 2:
Innefattar: Bristning i förlängning av perineotomi
Utesluter: Ytlig slemhinnebristning (O70.0). Isolerad vaginalbristning (O71.4)
Perinealbristning grad 2 som omfattar mindre än halva perinealkroppen
”Liten grad 2”.
Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C/D)
Perinealbristning grad 2 som omfattar mer än halva perinealkroppen
”Medelstor grad 2”.
Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C/D)
Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning
djupare än 2 cm i nedre delen av vagina
”Stor grad 2” med nedre djup vaginalbristning.
Utesluter: Vaginalbristning längre än 4 cm (O70.1D)
Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning
djupare än 2 cm som når till övre delen av vagina
”Stor grad 2” med hög djup vaginalbristning.
Innefattar: Vaginalbristning längre än 4 cm.
Utesluter: Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C)
Perinealbristning grad 2, unilateral skada på m. levator ani
Perinealbristning grad 2, bilateral skada på m. levator ani
Perinealbristning grad 2, annan specificerad
Perinealbristning grad 2, ospecificerad
Perinealbristning grad 3:
Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern
Analkanalen har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av
vävnad där en del utgörs av extern sfinkter
Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern (inkl total ruptur av externa
sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)
Analkanalens form är påverkad men den interna sfinktern syns hel
Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern
Analkanalens form är påverkad och endast rektalslemhinnan är intakt
Sfinkterruptur, ruptur enbart av interna sfinktern
Sfinkterruptur, ospecificerad
Sfinkterskada, ospecificerad, utan närmare diagnostik
Perinealbristning grad 4: Total sfinkterruptur inkl. rektalslemhinnan

O70.1A
O70.1B
O70.1C

O70.1D

O70.1E
O70.1F
O70.1W
O70.1X
O70.2
O70.2C
O70.2D
O70.2E
O70.2F
O70.2X
O70.3

15
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O71-O74
O71

Andra förlossningsskador på modern
Defektläkt förlossningsskada - se detta ord, sid. 37
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

O71.0
O71.1
O71.2
O71.3
O71.4
O71.5
O71.6
O71.7
O71.8

Uterusruptur före värkarbetets början
Uterusruptur under värkarbetet
Inversion av uterus efter förlossningen
Cervixruptur (som kräver suturering)
Vaginalruptur, isolerad (Vaginalruptur vid perinealbristning O70.1A-D)
Skada på urinblåsa eller uretra, vid vaginalförlossning
Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament
Hematom i vagina, vulva, perineum, bäckenhematom
Annan specificerad obstetrisk skada (t ex skada på rektalslemhinnan utan
sfinkterskada)

O72

Blödning i efterbördsskedet/ efter förlossning, ≥1000 ml
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Utesluter: Riklig peroperativ blödning vid kejsarsnitt, >1000 ml O67.8

O72.0

1

Kvarhållen placenta/delar av placenta, med blödning ≥1000 ml
(med blödning <1000 ml O73.0/O73.1
Patologisk placentainväxt - se O43)
O72.1A Atonisk blödning ≥1000 ml
O72.1B Blödning pga förlossningsskada ≥1000 ml
O72.1X Blödning i efterbördsskedet UNS (t ex oklart om atoni eller rupturer) ≥1000 ml
O72.2 Fördröjd blödning -mer än 2 tim efter placentaavgång- efter förlossning,
oavsett blödningsmängd (t ex pga atoni eller kvarhållna placenta-/hinnrester
– även vid vårdtillfälle senare under barnsängstiden)
O72.3 Blödning i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning
(bidiagnos till annan blödningsdiagnos)
O73

Kvarhållen placenta och hinnor, blödning <1000 ml
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Utesluter: Kvarhållen placenta/hinnor med blödning ≥1000 ml O72.0
Fördröjd blödning - se O72.2

O73.0
O73.1

Kvarhållen placenta med blödning <1000 ml
Kvarhållna delar av placenta och hinnor med blödning <1000 ml

O74

Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Utesluter: Komplikationer vid anestesi under graviditet O29,
under barnsängstid O89

O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8

Aspirationspneumonit
Andra lungkomplikationer
Hjärtkomplikationer (t ex arytmi, svikt, stillestånd)
CNS-komplikationer (t ex cerebral anoxi)
Toxiska reaktioner vid lokalanestesi (PCB-bradykardi O74.8)
Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi
Andra specificerade komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
Svårgenomförd eller misslyckad intubation
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och
förlossning (t ex PCB-bradykardi som föranleder ingrepp)

16
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O75-O80
O75

Andra komplikationer under värkarbete och förlossning

O75.0

Uttröttad moder (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern är så
utmattad att detta föranleder ingrepp - används alltså ej vid t ex värksvaghet)
O75.1 Obstetrisk chock (behandlingskrävande cirkulationssvikt)
O75.2 Feber under förlossning, utan etiologisk diagnos (Korioamnionit O41.1, Oklar
feber i puerperiet O86.4)
O75.3 Annan infektion -t ex sepsis- under värkarbetet
O75.4 Hjärt- och CNS-komplikationer orsakade av obstetrisk kirurgi
(Utesluter dessa komplikationer orsakade av obstetrisk anestesi O74.2/3)
O75.6A Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen
startar spontant (v. 22+0 - 36+6 - se O42)
O75.6B Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen
induceras (v. 22+0 - 36+6 - se O42)
(Vid induktion, ange även O61.-)
O75.6X Vattenavgång utan värkar i fullgången tid, ospecificerad
(Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + åtg.kod AM040)
O75.7 Vaginalförlossning efter tidigare kejsarsnitt
O75.8 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning
O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad

Förlossning (O80-O84)

Alla förlösta patienter ska ha en kod från O80-O84, även vid komplikationer
och intrauterin fosterdöd.
Som regel är förlossningskoden (O80-O84) huvuddiagnos.
O80

Spontanförlossning, enkelbörd (icke-instrumentell vaginalförlossning)
- Fall som krävt ingen eller minimal förlossningshjälp, med eller utan
perineotomi.
- Betecknas Normal förlossning om ingen förlossningskomplikation,
t ex blödning eller värkrubbning registreras, även i fall där värkarbetet
inducerats och fall med prematurbörd eller överburenhet.

1

O80.0A Spontanförlossning, framstupa kronbjudning
O80.0B Spontanförlossning, vidöppen hjässbjudning
O80.0W Spontanförlossning, annan specificerad huvudbjudning
(t ex ansiktsbjudning)
O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad (t ex förlöst före inkomsten;
denna kod används om placenta ej har avgått vid inkomsten, och
förlossningen således inte är avslutad - annars används ej förlossningskod utan
endast kod för Eftervård Z39.0 - se sid. 22)
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O81-O84

1

O81

Instrumentell vaginalförlossning, enkelbörd
Innefattar: Traktion med tång/sugklocka
Utesluter: Misslyckat försök att förlösa med tång/sugklocka O66.5
Operationskoder - se Del 3 sid. 120-121
Ange även indikationen, t ex
- hotande fosterasfyxi O68.9
- sekundär värksvaghet O62.1
- uttröttad moder O75.0 (ska ej användas om kod från O62/O63 anges)

O81.3A
O81.3B
O81.3W
O81.3X
O81.4A
O81.4B
O81.4W
O81.4X
O81.5

Tångförlossning, framstupa kronbjudning
Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning
Tångförlossning, annan specificerad huvudbjudning
Tångförlossning, ospecificerad huvudbjudning
Förlossning med sugklocka, framstupa kronbjudning
Förlossning med sugklocka, vidöppen hjässbjudning
Förlossning med sugklocka, annan specificerad huvudbjudning
Förlossning med sugklocka, ospecificerad huvudbjudning
Förlossning med kombination av sugklocka och tång

O82

Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
För medicinska indikationer vid akut resp. elektivt kejsarsnitt - se sid. 59-60
(Flerbördsförlossning med kejsarsnitt O84.2)

O82.0
O82.1
O82.2
O82.8

Förlossning med elektivt kejsarsnitt, enkelbörd
Förlossning med akut kejsarsnitt, enkelbörd
Kejsarsnitt och samtidig hysterektomi, enkelbörd
Kejsarsnitt utan medicinsk indikation, enkelbörd

O83.1

Sätesförlossning, enkelbörd
(Operationskoder för manuell sätesförlossning - se Del 3 sid. 121)

O83.3

Förlossning av viabelt foster vid abdominalgraviditet

O84

Flerbördsförlossning
Typ av flerbörd kan anges med kod från O30.- som bidiagnos

O84.0
O84.1
O84.2
O84.8

Flerbördsförlossning, spontan
Flerbördsförlossning med tång eller sugklocka
Flerbördsförlossning med kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59-60
Flerbördsförlossning med kombinerade metoder, t ex Tv I spontan,
Tv II extraktion, VE eller kejsarsnitt
(Op.koder för tång, VE och kejsarsnitt - se sid.120-122)
Ange även specificerad orsak till ingreppet, t ex
- fördröjd förlossning av tvilling II O63.2
- hotande fosterasfyxi O68.9
- tvärläge O64.4
Flerbördsförlossning, ospecificerad
(se även texten till O80.9)

O84.9
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O85-O89

Komplikationer under barnsängstiden (O85-O92)
(t o m 42 d. postpartum)
O85.9

Endometrit under barnsängstiden (inkl. sepsis)
Vid sepsis kan bakteriell etiologi anges som bidiagnos - se Infektiöst agens
sid. 56

O86

Andra infektioner under barnsängstiden
Vårdrelaterade infektioner tilläggskod Y95.9
Utesluter: Infektioner under värkarbetet O75.2/3

O86.0
O86.2
O86.3
O86.4
O86.8

Sårinfektion efter kejsarsnitt/perinealsutur
Urinvägsinfektion -cystit, pyelonefrit- efter förlossning (GBS O98.8A)
Andra specificerade infektioner i urin-/könsorgan efter förlossning
Feber av okänd orsak efter förlossning
Andra specificerade infektioner under barnsängstiden

O87

Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid
Utesluter: Lungemboli O88.Venösa komplikationer under graviditet O22.-

O87.0
O87.1
O87.2
O87.3
O87.8

Ytlig tromboflebit
Djup ventrombos
Hemorrojder
Cerebral ventrombos
Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
(t ex bäckentrombos)

O88

Lungemboli under graviditet, förlossning och barnsängstid

O88.0
O88.1
O88.2
O88.3
O88.8

Luftemboli
Fostervattenemboli
Emboli pga blodpropp
Septisk emboli
Annan specificerad emboli

O89

Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Utesluter: Komplikationer vid anestesi under graviditet O29,
under förlossning O74

O89.0
O89.1
O89.2
O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9

Lungkomplikationer
Hjärtkomplikationer
CNS-komplikationer
Toxisk reaktion av lokalanestetika
Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi (efter förlossnings-spinal/EDA O74.5)
Andra komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
Svårgenomförd/misslyckad intubation
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Anestesikomplikationer UNS under barnsängstiden

1
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O90-O97
O90

Andra komplikationer under barnsängstiden

O90.0
O90.1
O90.2

Sårruptur efter kejsarsnitt
Ruptur av perineotomi eller suturerad bristning
Hematom efter kejsarsnitt
(Perineal-, vaginal- eller vulvahematom O71.7)
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
Kardiomyopati postpartum
Akut njursvikt postpartum
Thyreoidit postpartum
Urinretention (t ex resturin >300 ml 2 d postpartum)
Komplikation under barnsängstiden UNS

O90.3
O90.4
O90.5
O90.8
O90.9

1

O91

Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta
Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet

O91.0
O91.1A
O91.1B
O91.2

Infektion i bröstvårta
Mastit
Bröstböld
Mjölkstockning

O92

Andra bröstproblem i samband med amning
(Vård av ammande moder/Amningsövervakning Z39.1)

O92.0
O92.1
O92.2
O92.3
O92.4
O92.5
O92.6
O92.7

Indragen bröstvårta
Fissur i bröstvårta
Annan specificerad sjukdom i bröstkörtel
Utebliven mjölkproduktion
Sviktande mjölkproduktion
Amningsnedläggning/undertryckt mjölkproduktion
Excessiv mjölkproduktion
Andra och icke specificerade amningsproblem
(accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3)

O94

Sena besvär av komplikationer till graviditet, förlossning och barnsängstid
Ex. Fecesinkontinens R15.9 + O94.9 Tidigare obstetrisk sfinkterskada

Obstetrisk död (O95-O97)
Tilläggskod för dödsorsak hämtas från kapitel O eller andra kapitel i klassifikationen.
O95.9

Maternell död av icke specificerad orsak under graviditet, förlossning
och barnsängstid (t o m 42 d. post partum)

O96

Död av obstetrisk orsak som inträffar >42 d. men <1 år efter förlossning

O96.0
O96.1
O96.9

Död av direkt obstetrisk orsak
Död av indirekt obstetrisk orsak
Död av icke specificerad obstetrisk orsak

O97

Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker ≥1 år efter förlossning

O97.0
O97.1
O97.9

Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak
Död av följdtillstånd efter indirekt obstetrisk orsak
Död av följdtillstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak

20
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O98-O99

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras
annorstädes (O98-O99)
O98

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet.
Bidiagnos kan användas för att ange det specifika tillståndet - se Del 2/ICD10-boken.

O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4A
O98.4B
O98.4C
O98.4W
O98.4X
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8A
O98.8W
O98.9

Tuberkulos (Latent tuberkulos Z22.7)
Syfilis
Gonorré
Herpes simplex, klamydia, kondylom, trikomonas
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Annan specificerad hepatit
Hepatit, ospecificerad
Andra virussjukdomar (HIV O98.7)
Protozosjukdomar
HIV
Grupp B-streptokocker (även GBS-bärare)
Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar
Infektionssjukdom UNS som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid

Andra sjukdomar som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Specifik sjukdomskod kan anges som bidiagnos, t ex O99.6 + K35.8 Akut
appendicit under graviditet
O99.0
O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6
O99.7
O99.8

Anemi - Hb <100 g/l (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029).
Tillstånd under D50-D64
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i
immunsystemet.
Tillstånd under D65-D89
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar.
Tillstånd under E00-E90
Sjukdomar i nervsystemet och psykiska sjukdomar.
Tillstånd under F00-F99 och G00-G99
(Utesluter: Depression efter förlossning F53.0, Psykos efter förlossning F53.1)
Sjukdomar i cirkulationsorganen.
Tillstånd under I00-I99
(Utesluter: Hypertoni O10-O14, Obstetrisk trombos/emboli O22/O87/O88)
Sjukdomar i andningsorganen.
Tillstånd under J00-J99
Sjukdomar i matsmältningsorganen.
Tillstånd under K00-K93
Sjukdomar i hud och underhudsvävnad.
Tillstånd under L00-L99
(Utesluter: Herpes gestationis, PUPPP, Prurigo Besnier O26.-)
Andra interkurrenta sjukdomar under graviditet/förlossning/barnsängstid.
Tillstånd under C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99
21
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Z37-Z91

1

Z37

Förlossningsutfall

Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7

Enkelbörd, levande fött barn
Enkelbörd, dödfött barn
Levande födda tvillingar
Tvillingar, en levande född, en dödfödd
Tvillingar, båda dödfödda
Annan flerbörd, alla barn levande födda
Annan flerbörd, något eller några barn levande födda
Annan flerbörd, alla barn dödfödda

Z39

Vård och undersökning av moder efter förlossning

Z39.0

Z39.0A
Z39.0B
Z39.0C
Z39.0D
Z39.0W
Z39.0X

Vård och undersökning omedelbart efter förlossning
(Dessa koder kan även användas vid slutenvård på annan enhet än den där
förlossningen ägt rum, och där man således inte kan använda förlossningskod
- däremot kan koder för maternella komplikationer t ex preeklampsi, DIC,
trombos etc. anges)
Vård efter okomplicerad vaginalförlossning
Vård efter komplicerad vaginalförlossning
Vård efter okomplicerat kejsarsnitt
Vård efter komplicerat kejsarsnitt
Vård efter annan specificerad förlossning
Vård efter förlossning, ospecificerad

Z39.1

Vård och undersökning av ammande moder (Amningsövervakning)

Z39.2
Z39.2A
Z39.2B
Z39.2C
Z39.2D
Z39.2W
Z39.2X

Rutinmässig uppföljning efter förlossning
(Dessa koder är tänkta att användas i öppenvård)
Kontroll efter förlossning utan komplikation
Kontroll efter förlossning med maternell komplikation
Kontroll efter förlossning med fetal komplikation
Kontroll efter förlossning med både maternell och fetal komplikation
Kontroll efter annan specificerad förlossning
Kontroll efter förlossning, ospecificerad

Z87.5

Anamnes på komplikationer under graviditet, förlossning, barnsängstid

Z91.8

Förlossningsrädsla

22
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Alfabetisk diagnosförteckning för kvinnosjukvården
Abdominalgraviditet fr o m v. 22+0, med förlossning av viabelt
foster O83.3 (huvuddiagnos) + O36.7 (bidiagnos)
(T o m v. 21+6: Extrauteringraviditet - se sid. 42)
Ablatio placentae - se O45 sid. 12
Abort, inducerad (”legalabort”)
Se även Lathund för diagnos- och åtgärdskoder vid abort och missfall sid. 142
• okomplicerad O04.9O04.9A Graviditetslängd t o m v. 9+0
O04.9B v. 9+1-12+0
O04.9C v. 12+1-18+0
O04.9D v. 18+1-22+0
O04.9E fr o m v. 22+1
O04.9X Graviditetslängd ospecificerad
• med komplikation: Byt ut decimalen (från O04.9), se nästa sida.
För att ange graviditetslängd vid komplikationer kan O04.9A-E anges
som bidiagnos till huvuddiagnosen O04.0-8
• inkomplett abort (medicinsk eller kirurgisk) O04.0-3, se nästa sida
• Misslyckat försök till inducerad abort, utan komplikation O07.4
(”Misslyckat försök” används vid levande graviditet.)
Med komplikation i form av
- infektion (allt från endometrit till sepsis) O07.0
- blödning, riklig eller långvarig O07.1
- embolism O07.2
- andra och icke specificerade komplikationer O07.3
• selektiv O31.1
(Abort, spontan) Missfall
• habituell - se Habituell abortbenägenhet sid. 49
• hotande missfall O20.0 (se f.ö. Blödning i tidig graviditet O20.- sid. 6)
• inkomplett, utan komplikation O03.4
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
• komplett/UNS, utan komplikation O03.9
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
• missed abortion - se Uteblivet missfall, här nedan
• mola hydatidosa - se sid. 75
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
• ofostrig graviditet O02.0
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
• uteblivet missfall O02.1
(Ingen eller ringa blödning, sluten cervix, kvarvarande hinnsäck samt
dött foster mindre än tiden)
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
Forts.

23
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Abo
Abort/Missfall, forts.
Komplikationer vid inducerad abort/missfall - kodnummer O03-O04:
Decimalindelning:
.0. inkomplett, med infektion (allt från endometrit till sepsis)
.1
-”med riklig eller långvarig blödning
.2
-”med embolism
.3
-”med andra och icke specificerade komplikationer
(t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)
.5 komplett/UNS,med infektion (allt från endometrit till sepsis)
.6
-”med riklig eller långvarig blödning
.7
-”med embolism
.8
-”med andra/icke specificerade komplikationer
(t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)
Vid perforation anges också kod för organskada
- uterus S37.6 + Y60.0
- tunntarm S36.4 + Y60.0
- tjocktarm S36.5 + Y60.0
Komplikationer vid/efter abort, extrauteringraviditet, mola:
O08.0 infektion (allt från endometrit till sepsis)
O08.1 blödning, riklig eller långvarig
O08.2 emboli
O08.3 chock
O08.4 njursvikt
O08.5 elektrolytrubbning
O08.6 organskada, t ex perforation
O08.7 tromboflebit, trombos
O08.8 andra specificerade komplikationer (t ex hjärta/CNS)
O08.9 komplikation UNS
Abortrådgivning Z64.0
Abortus habitualis - se Habituell abortbenägenhet sid. 49

2

24

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 25

Abs-ADH
Abscess, furunkel, karbunkel
• anal, perianal K61.0
• analsfinkter K61.4
• appendicit med abscess K35.3
• armhåla L02.4
• Bartholins körtel N75.1 (Gonokock-Bartholinit A54.1)
• bröst N61.9
• bröstböld i samband med laktation O91.1B
• buk eller bäcken UNS/Douglasabscess K65.0
(postoperativ - se Komplikationer, infektion postop. sid. 64)
• follikulit UNS L73.9
• glutealregion L02.3
• hidradenitis suppurativa L73.2
• ligamentum latum - se Parametrit sid. 80
• ljumske L02.2
• perineum L02.2
• periuretral N34.0 (Gc A54.1, Klamydia A56.0)
• pilonidalcysta med abscess L05.0
• tuboovarialabscess (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
- gonokocker N74.3*A54.2†
- klamydia N74.4*A56.1†
- okänd etiologi N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)
• vulva N76.4 (Bartholins körtel - se här ovan)
• uretra N34.0 (Gc A54.1)
• uterus (pyometra) N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
Accessorisk
• bröstkörtel Q83.1
• bröstvårta Q83.3
• ovarium Q50.3
• tuba Q50.6
Acute Fatty Liver of Pregnancy O99.6 + K76.8
Acyklisk blödning (metrorragi) N92.1 - se f.ö. Menstruationsrubbningar sid. 72

2

Adenomatös hyperplasi av endometriet
• utan atypi N85.1
• med atypi D39.0 (även lätt atypi) (canceranmäls)
Adenomyos N80.0
ADHD F90.0B

25
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Adh-Amn
Adherenser
• buk -utom bäcken- K66.0 (Adherensileus K56.5)
• bäcken
- postinfektiösa N73.6 (Vid infertilitet N97.1)
- postoperativa N99.4 (Vid infertilitet N97.1)
• intrauterina -Ashermans syndrom- N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
• vagina
- postinfektiösa/UNS N89.5
- postoperativa N99.2
Adherensileus K56.5 (Under graviditet O99.6 + K56.5)
Adipositas E66.9
Adiposogenital dystrofi E23.6
Adnexresistens, oklar R19.0
Adrenogenitalt syndrom E25.0
Adult respiratory distress syndrome (ARDS) J80.9
Agranulocytos, läkemedelsutlöst D70.9 + Y57.9 + ATC-kod
AIDS - se HIV sid. 50
Alkoholism F10.2 (Alkoholmissbruk under graviditet O35.4)
Alkoholpåverkan
• misstänkt/UNS Y91.9
• säker - se under Narkomani sid. 76
Allergi

2

• latex Z91.0F
• läkemedel - se Läkemedelsbiverkning, sid. 71
• som riskfaktor i patientanamnesen - se Anamnes på, sid. 27

Alzheimers sjukdom - se Demens sid. 37
Amenorré
• primär N91.0
• sekundär N91.1
• UNS N91.2
Amningsnedläggning O92.5
Amningsproblem UNS O92.7 (fler amningsrelaterade problem - se O92 sid. 20)
Amningspsykos (debut inom 6 v. efter förlossning) F53.1
(Postpartumdepression F53.0)
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Amn-Ana
Amniocentes/korionvillibiopsi (op.koder MAA00 resp. MAA10)
• för kromosomanalys Z36.0
• för annan analys Z36.2
• (komplikation i form av blödning, fostervattenläckage, känd/misstänkt
skada på fostret genom punktionen O35.7)
Amnionit, korioamnionit O41.1
Amniotic band O41.8
Anal

• abscess K61.0
• blödning K62.5
• fissur
- akut K60.0
- kronisk K60.1
- UNS K60.2
• fistel K60.3
• inkontinens R15.9
• klåda L29.0
• polyp K62.0
• prolaps K62.2 (Rektalprolaps K62.3)
• spasm K59.4

Anamnes på (tidigare)
• allergi
- med tidigare anafylaktoid reaktion Z91.0G
- med tidigare intensivvårdskrävande astma Z91.0H
• bröstcancer Z85.3
• bröstcancerhereditet Z80.3
• djup ventrombos Z86.7B
• gastric bypass Z98.8
• gyn.cancer Z85.4A-F - se Status post, sid. 93-94
• gyn.cancerhereditet Z80.4
• komplikationer under graviditet, förlossning, barnsängstid Z87.5
• könsstympning Z91.7
• lungemboli Z86.7A
• missbruk av psykoaktiva droger Z86.4
• sjukdomar i cirkulationsorganen, andra specificerade Z86.7W
• sjukdomar i urin- och könsorganen Z87.4
• strålbehandling Z92.3 (Strålningsskador - se sid. 95)
• större kirurgiskt ingrepp som ej klassificeras påannan plats Z92.4
• TIA Z86.6A
• hjärtinfarkt I25.2

2
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Ane-APC
Anemi

Utesluter: Anemi under graviditet och puerperium -Hb <100 g/l- O99.0
(Om så önskas kan specifikation av anemityp användas som bidiagnos)
• aplastisk anemi, läkemedelsutlöst D61.1 + Y57.9 + ATC-kod
• B12-bristanemi D51.9 (B12-brist utan anemi E53.8)
• folatbristanemi
- dietär D52.0
- läkemedelsutlöst D52.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- folatbristanemi UNS D52.9 (Folatbrist utan anemi E53.8)
• järnbristanemi
- pga kronisk blodförlust D50.0
- järnbristanemi, ospecificerad D50.9
• posthemorragisk anemi (efter akut större blödning) D62.9
• sicklecellsanemi UNS D57.1 (Under graviditet O99.0 + D57.1)

Angina pectoris
• ansträngningsangina I20.8
• instabil angina I20.0
• variant angina I20.1
• ospecificerad I20.9
Angioneurotiskt ödem T78.3 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
Anorexia nervosa F50.0
Ansiktsbjudning vid kejsarsnitt - se sid. 59, vid vaginalförlossning - se O80/81 sid. 17-18
Ansträngningsinkontinens N39.3
Antibiotikaresistens U80-U89
ESBL-bärare - se sid. 42
MRSA-bärare - se sid. 75
Anti D-injektion (Rh-profylax) KVÅ-kod DR026

2

Antifosfolipidantikroppssyndrom D68.6A
Antikonception - se Preventivmedel sid. 84
Antitrombinbrist D68.5B
Anuri R34.9A
APC-resistens (faktor V Leiden-mutation) D68.5A
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App-Ast
Appendicit (Under graviditet, förlossning och barnsängstid O99.6 + K35.-)
• akut
- med lokaliserad peritonit, med eller utan perforation/abscess K35.3
- med generaliserad peritonit/perforation K35.2
- ospecificerad K35.8
• kronisk/recidiverande K36.9
• lymfoid hyperplasi av appendix K38.0
Artros - se Höftledsartros sid. 54 resp. Knäledsartros sid. 61
Ascites utan känd etiologi R18.9 (Malign ascites UNS C78.6)
Ashermans syndrom N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 63
Assisterad befruktning
• insemination (Vid ovulationsstimulering ange även Z31.-, se nedan)
- donator (AID) Z31.1A
- make (AIH) Z31.1B
• in vitro-fertilisering (Vid ovulationsstimulering även Z31.-, se nedan)
- utplockning av ägg, befruktning utanför kroppen,
återförande av befruktade äggceller Z31.2A
- som ovan, med mikroinjektion av spermie Z31.2B
- återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller Z31.2C
• andra metoder för assisterad befruktning (GIFT, ZIFT, EIFT etc.) Z31.3
Ovulationsstimulering
- för superovulation Z31.8A
- vid anovulation Z31.8B
(Om så önskas kan aktuellt läkemedel anges med ATC-kod ur FASS;
bidiagnos)
Assisterad befruktning, komplikationer
• hyperstimuleringssyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
• infektion (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- i samband med embryo transfer N98.3
- i samband med insemination N98.0
• andra specificerade komplikationer N98.8
• UNS N98.9

2

Astma (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)
• allergisk J45.0
• icke allergisk J45.1
• blandad J45.8
• ospecificerad J45.9
• status asthmaticus J46.9
Astmatisk bronkit J45.9 (Under graviditet O99.5 + J45.9)
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Asy-Avs
Asymtomatisk bakteriuri R82.7 (Under graviditet O23.4)
Asynklitism (vid förlossningshinder) O64.8 (Kejsarsnitt - se sid. 59)
Aterom L72.1 (Infekterat aterom - välj kod under Abscess sid. 25)
Ateroskleros, generaliserad/UNS I70.9
Atonisk/autonom blåsa N31.2
Atopiskt eksem UNS L20.9 (Atopisk dermatit under graviditet O26.8F)
Atrofisk vaginit efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)
Atypi

• i cytologprov (Under graviditet O28.2)
- gyn.organ R87.6
- övriga lokalisationer - se Onormala fynd sid. 77
• i provexcision (Under graviditet O28.8)
- gyn.organ R87.7
- övriga lokalisationer R89.7

Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS M35.9 (Under graviditet O99.8 + M35.9)
Autonom blåsa N31.2
Avsaknad av könsorgan, postoperativt (t ex ovarium, uterus) Z90.7
Avsaknad av njure, postoperativt Z90.5

2
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Bak-Blå

B
Bakteremi UNS A49.9 - se f.ö. Sepsis sid. 90
Bakteriell etiologi, specificerad (som bidiagnos) - se Infektiöst agens sid. 56
Bakteriell vaginos N76.8W (Under graviditet O99.8 + N76.8W)
Bakteriuri, asymtomatisk under graviditet O23.4
Bartholincysta N75.0 (Bartholinit - se nedan) (Under graviditet O99.8 + N75.0)
Bartholinit N75.1 (Gonokock-Bartholinit A54.1) (Under graviditet O99.8 + N75.1)
Bechterews sjukdom M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)
Befarad sjukdom, som ej kunnat verifieras
• undersökning pga misstänkt malign tumör Z03.1
• undersökning pga andra misstänkta sjukdomar/oro för sjukdom Z03.8
• undersökning pga misstänkt fynd; status normalt Z71.1
Behandlingsvägran
• av trosskäl eller grupptryck Z53.1
• andra och icke specificerade skäl Z53.2
Bensår, ospecificerat L97.9X
Bihåleinflammation, ospecificerad J01.9 (Under graviditet O99.5)
Bilolycka - förare av eller passagerare i personbil V49.9 (tilläggskod)
Binjurebarkshyperplasi, kongenital E25.0
Binjureinsufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.6
Bipolär sjukdom, ospec. F31.9

2

Blandinkontinens N39.4C
Blodtransfusion KVÅ-kod DR029
Blåsdivertikel N32.3 (med sten N21.0)
Blåshalsskleros/-stenos N32.0
Blåsljud på hjärtat (Vid känt klaffel - se Hjärtklaffsjukdomar sid. 51)
• funktionella hjärtblåsljud R01.0
• UNS R01.1 (Under graviditet O28.8)
Blåssten N21.0
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Blö-Brö
Blödning från magtarmkanalen (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• akut hemorragisk gastrit K29.0
• gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.2
• hematemes K92.0 (vid Ulcus - se sid. 103)
• Mallory-Weiss-blödning K22.6
• melena K92.1 (vid Ulcus - se sid. 103)
• rektal-/analblödning K62.5
Blödning i efterbördsskedet - se O72 sid. 16
Blödning i sen graviditet - se O44-O46 sid. 12
Blödning i tidig graviditet (t o m v. 21+6) - se O20 sid. 6
Blödning, per-/postoperativt - se Komplikationer, blödning sid. 63
Blödningsrubbningar - se Menstruationsrubbningar sid. 72
Borderlinetumör i ovarium D39.1 (canceranmäls)
Bowen, Mb - se under Tumörer, cancer in situ, sid. 99
Bradykardi UNS R00.1 (Under graviditet O99.8 + R00.1)
Bronkit (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)
• akut, ospecificerad J20.9
• akut, specificerad etiologi J20.0-8
• icke specificerad som akut eller kronisk J40.9
• kronisk J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit J45.9)

2

Bråck (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• diafragmabråck K44.- (Diafragmabråck UNS K44.9)
• femoralbråck K41.- (Femoralbråck UNS K41.9)
• hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
• ljumskbråck K40.- (Ljumskbråck UNS K40.9)
• navelbråck K42.- (Navelbråck UNS K42.9)
• postoperativt bukväggsbråck
- inklämt, utan gangrän K43.0
- inklämt, med gangrän K43.1
- utan inklämning eller gangrän K43.9
• annat specificerat bukbråck (t ex pudendus-, obturatorius-) K45.- (UNS K45.8)
Brännskada, yttre genitalia - se Skador, yttre könsorgan sid. 92
Bröstproblem/-sjukdomar i samband med barnsbörd - se O91-O92 sid. 20
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Brö-Bäl
Bröstproblem/-sjukdomar utan samband med barnsbörd
• abscess N61.9
• accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3
• cysta, solitär N60.0
• diffus cystisk mastopati N60.1
• fibroadenom D24.9
• fibroadenomatos N60.2
• fissur i bröstvårta N64.0
• flytning från bröstvårta N64.5 (Galaktorré N64.3)
• galaktocele N64.8
• galaktorré N64.3 (Flytning från bröstvårta N64.5)
• hypertrofi N62.9
• karbunkel N61.9
• knuta UNS N63.9
• mastit N61.9
• mastodyni N64.4
• resistens UNS N63.9
• andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel N64.8
• UNS N64.9
Buksmärtor, graviditetsrelaterade O26.8B
Buksmärtor UNS R10.4X
• ”akut buk” med svåra smärtor, defénse R10.0
• bäckenet och bäckenbotten R10.2
(Smärtor UNS som har samband de kvinnliga könsorganen N94.9)
• nedre delen av buken, utom bäckenet R10.3
• övre delen av buken R10.1
(Njurkolik UNS N23.9)
Bukväggsbråck, postoperativt - se Bråck sid. 32
Bäckenadherenser N73.6 (Vid infertilitet N97.1)
Bäckenbotteninsufficiens N81.8 (Bäckenbottenträning, KVÅ-kod QF001)

2

Bäckendeformitet/-trängsel
• kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
• vård under graviditet O33.9
Bäckenperitonit
Salpingit med bäckenperitonit - se Salpingit sid. 89
Bäcken-/rygginsufficiens under graviditet O26.7
Bäckensmärta UNS (smärta från skelettet, ej bäckenorganen) M79.6E (Under grav. O26.7)
Bäckenvaricer I86.2
Bältros (utan komplikationer) B02.9
33
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Cam-Cho

C
Campylobakter-enterit A04.5
Cancer, cancer in situ - se under Tumörer sid. 99
Candida

•
•
•
•

i hud (utom vulva) B37.2
intertriginös candida B37.2C
i munnen B37.0
i vulva, vagina N77.1*B37.3†

Causa socialis
• avlastningsvård Z75.5
• ej tillgång till andra hjälpinsatser Z75.4
• väntan på annan lämplig vårdform (”klinikfärdig”) Z75.1
Cellförändringar - se Atypi sid. 30
Cerebral infarkt I63.- (Cerebral infarkt UNS I63.9)
Cerebral insult - se Stroke sid 94
Cerebral ventrombos under graviditet O22.5, under barnsängstid O87.3
Cervicit N72.9 (Under graviditet O23.9)
• gonorré A54.0A (Under graviditet O98.2)
• klamydia A56.0A (Under graviditet O98.3)
Cervixelongation N88.4
Cervixinsufficiens, vård under graviditet O34.3
Cervixruptur, obstetrisk - se O71.3 sid. 16 (Gammal skada, cervix N88.1)
Cervixstenos N88.2 (Rigid cervix ledande till akut kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförl. sid. 59)

2

Chankroid A57.9
Chlamydia - se Klamydia sid. 61
Chloasma L81.1
Cholecystit - se Kolecystit sid. 62
Chorioamnionit O41.1
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Cho-Cys
Choriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 100
Chorionvillibiopsi - se Amniocentes sid. 27
Claudicatio intermittens I73.9
Clostridium difficile-enterit A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
CMV-infektion - se Cytomegalovirus-infektion sid. 36
Coccygodyni M53.3
Coitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)
Colon irritabile
• med diarré K58.0
• utan diarré K58.9
• UNS K58.9
Condyloma acuminatum - se Kondylom sid. 67
Condyloma latum (sek. syfilis) A51.3A
Corpus luteumcysta N83.1
Crohns sjukdom (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• i tunntarmen K50.0
• i tjocktarmen K50.1
• i både tunn- och tjocktarm K50.8
• ospecificerad K50.9
Cushings syndrom E24.• läkemedelsutlöst E24.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
• överproduktion av hypofysärt ACTH E24.0
• ospecificerat E24.9
CVK - se Implantat sid. 55

2

CVS - se Amniocentes/korionvillibiopsi sid. 27
Cysta

•
•
•
•

i levern K76.8
i ovariet - se Ovarialcysta sid. 79
i vagina N89.8
i vulva N90.7 (Bartholincysta N75.0, Bartholinit - se sid. 31)
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Cys-Cyt
Cystisk fibros (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)
• lungsymtom E84.0
• tarmsymtom E84.1
• andra eller kombinerade symtom E84.8
• ospecificerad E84.9
Cystit (Under graviditet O23.1, barnsängstid O86.2)
• akut N30.0
• kronisk
- interstitiell N30.1
- annan kronisk/kronisk UNS N30.2
- uretrasyndrom N34.3
• strålcystit N30.4
• trigonit N30.3
• annan specificerad cystit N30.8
• cystit UNS N30.9
Cystocele N81.1
Cystostomi
• förekomst av Z93.5
• tillsyn, borttagning Z43.5
Cytologprovtagning, cervix
• hälsokontroll, riktad Z12.4
• som del i allmän gynekologisk undersökning Z01.4
Cytomegalovirus-infektion, ospecificerad B25.9
(Under graviditet, barnsängstid O98.5,
om känd/misstänkt fosterskada O35.3)
Cytostatikabehandling - se under Tumörer sid. 102

2
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Dag-Dem

D
”Dagen-efter-piller” Z30.3
Defektläkt förlossningsskada
(Vid operation ange även Z42.8 ”Op av ärrvävnad; rekonstruktiv kirurgi
efter läkt skada”)
• Gammal skada på analsfinktern
- upp till och med halva externa sfinktern N81.8F
- mer än halva externa sfinktern N81.8G
- omfattande både externa och interna sfinktern N81.8H
- omfattande både externa och interna sfinktern och rektalslemhinnan N81.8K
- isolerad skada på interna sfinktern N81.8J
• Gammal skada på bäckenbotten
- unilateral avulsion/bristning av m. levator ani o/el m. puborektalis N81.8L
- bilateral avulsion/bristning av m. levator ani o/el m. puborektalis N81.8M
- annan specificerad gammal skada på bäckenbotten N81.8N
- gammal skada på bäckenbottens muskler och bäckenbotten, ospec. N81.8P
• Gammal skada på cervix N88.1
• Gammal skada på perinealkroppen
Utesluter: Gammal skada ytligt i vulva, perineum N90.8A
Defektläkt perineotomi N81.8C
- skada omfattande upp till halva perinealkroppen N81.8A
Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen, omfattande
m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa.
Det anovaginala avståndet är mer än en cm.
- skada omfattande mer än halva perinealkroppen N81.8B
Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller
muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är en cm eller mindre.
- defektläkt perineotomi N81.8C
• Gammal skada på vagina
Utesluter: Rektovaginal fistel N82.3
- ytlig skada i vagina N90.8A
- skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och
rektovaginala fascian N81.8D
- skada i övre delen av vagina, efter hög vaginalruptur, omfattande
bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian N81.8E
• Gammal skada i vulva N90.8A
• Annan specificerad genital prolaps hos kvinna N81.8W
Dekubitalsår L89.9 (Av prolapsring N89.8)
Demens

• Alzheimer
- tidig debut (före 65 års ålder) F00.0*G30.0†
- sen debut (efter 65 års ålder) F00.1*G30.1†
- ospecificerad G30.9
• senil demens UNS F03.9
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Dep-Dis
Depression UNS F32.9 (efter förlossning F53.0)
Dermatit

• allergisk - se Kontaktdermatit sid. 67
• atopisk UNS L20.9

Dermatofibrom på bålen och perianalt D23.5, i vulva D28.0
Dermoidcysta i ovarium D27.9
Detrusoröveraktivitet N39.4A
Diabetes

• Diabetes under graviditet och barnsängstid - se O24 sid. 7
• typ 1-diabetes; juvenil diabetes E10.- (för fjärde-/femteposition: se nedan)
• typ 2-diabetes; åldersdiabetes E11.- (för fjärde-/femteposition: se nedan)
Fjärde-/femtepositioner för E10 och E11:
-.0C med hypoglykemiskt koma
-.0X med koma UNS
-.1A med ketoacidos
-.2X med njurkomplikationer UNS
-.3X med ögonkomplikationer UNS
-.4X med neurologiska komplikationer UNS
-.5X med perifer cirkulationsrubbning UNS
-.6 med andra specificerade komplikationer
-.7 med multipla komplikationer
-.8 med icke specificerade komplikationer
-.9 utan komplikationer

Diabetes insipidus
• hypofysär E23.2
• nefrogen N25.1
Diafragmabråck UNS K44.9 (Under graviditet O99.6 + K44.9)

2

Diarré

• icke-infektiös K52.9
• infektiös - se Enterit sid. 42
• strålningsorsakad K52.0
(Enterit - se sid. 42, Funktionell diarré - se Funktionella tarmbesvär sid. 45)

Dietrådgivning Z71.3
Disproportion
• kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
• vård under graviditet O33.9
Disseminerad intravasal koagulation (DIC) D65.9
Utesluter: DIC vid abort, mola, extrauteringraviditet samt ablatio placentae
och andra graviditetsblödningar - se resp. uppslagsord
38
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Div-Dys
Divertikel i urinblåsan N32.3 (med sten N21.0)
Divertikulos/divertikulit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• tjocktarm
- med perforation/abscess K57.2
- utan perforation/abscess K57.3
• tunntarm UNS K57.1
Djup ventrombos - se Trombos sid. 98
Douglasabscess - se Abscess sid. 25 resp. Komplikationer, infektion postop. sid. 64
Drogmissbruk - se Narkomani sid. 76
Druvbörd - se Mola hydatidosa sid. 75
Duodenalulcus UNS K26.9 (Under graviditet O99.6 + K26.9)
Durapunktion, läckage av likvor efter spinalpunktion G97.0
(efter anestesi under graviditet O29.4, förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)
Dysfasi, afasi R47.0
Dysfunktionell blödning UNS N93.8 - se f.ö. Menstruationsrubbningar sid. 72
Dysmenorré
• primär N94.4
• sekundär N94.5
• UNS N94.6
Dysmorfofobi F45.2A
Dyspareuni N94.1
(Symtomdiagnos under utredning, vid oklar diagnos eller som bidiagnos till
tillstånd som bedöms orsaka samlagssmärta)
Dyspepsi K30.9 (Under graviditet O99.6 + K30.9)

2
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Dys-Ekl
Dysplasi (Under graviditet O99.8 + nedanstående kodning) (HPV-bärare Z22.8B)
• cervix
- låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N87.0
- höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) D06.9A
- cancer in situ i cervix beskriven på annat sätt (än som HSIL) D06.9W
(Innefattar: Adenocarcinoma in situ, AIS)
Utredningskoder som används innan PAD föreligger samt om PAD ej
bekräftar dysplasi:
R87.6
Utredning av cytologisk atypi
R87.6 + Z22.8B
Utredning av cytologisk atypi med pos HPV
R87.8 + Z22.8B
Utredning av pos HPV utan påvisad cytologisk atypi
Z09.9 + D06.9A/W Behandlingskontroll (”test of cure”)
VH210
Start av SVF vid grundad misstanke på invasiv
cervixcancer
• vagina
- låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N89.0
- höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL/AIS) D07.2
- UNS N89.3
• vulva
- låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N90.0
- höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL)N90.2
- differentierad intraepitelial neoplasi (dVIN) vid samtidig lichen sclerosus.
Mb Paget i vulva D07.1
Dystoci UNS - se O66.9 sid. 14
Dysuri R30.0

E
Efterkontroll efter förlossning - se Z39.2 sid. 22

2

Eftervård efter förlossning - se Z39.0-1 sid. 22
Eftervård, kirurgisk
• omläggning, suturtagning Z48.0
• annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8
Ehler-Danlos syndrom Q79.6
Eklampsi - se O15 sid. 6
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Eks-End
Eksem

•
•
•
•
•

atopiskt eksem UNS L20.9
intertriginöst, ospecificerat L30.4
kontakteksem - se Kontaktdermatit sid. 67
seborroisk dermatit UNS L21.9
UNS L30.9

Ektopi, hypertrofisk på portio N86.9 (Cervicit N72.9)
Emboli - se Lungemboli sid. 70 (Obstetrisk lungemboli - se O88 sid. 19)
Emfysem
• kronisk bronkit med lungemfysem J44.8
• lungemfysem UNS J43.9
• (Subkutant emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y83.9)
Endokardit (bakteriell etiologi som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 56)
(Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)
• akut, subakut I33.0
• kronisk/UNS I38.9
Endokrin rubbning, ospecificerad E34.9
Se f.ö. t ex Hypofysrubbningar sid. 53 resp. Ovariell dysfunktion sid. 79
Endometrieatypi - se under Atypi sid. 30 resp. Adenomatös hyperplasi sid. 25
Endometriebiopsi op.kod LCA06
Endometrios (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)
• i bäckenets peritoneum N80.3
• i ovarium N80.1
• i tarm N80.5
• i tuba N80.2 (Salpingitis isthmica nodosa N83.8)
• i uterus (adenomyos) N80.0
• i vagina/septum rectovaginale N80.4
• i ärrvävnad i huden N80.6
• annan specificerad/multipel lokalisation N80.8
• UNS N80.9

2

Endometrioscysta N80.1 (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)
Endometrit
Spiralbärare, bidiagnos Z97.5
Utesluter: Postpartumendometrit O85.9
Som komplikation efter
- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0
• akut N71.0 (Gonokocker N74.3*A54.2†, Klamydia N74.4*A56.1†)
• kronisk (innefattar även pyometra) N71.1
41
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Ent-Ext
Enterocele N81.5
Enterit, infektiös
(Under graviditet/barnsängstid O98.8W + nedanstående kod)
• Campylobacter A04.5
• Clostridium difficile A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiv. sid. 71)
• Rotavirus A08.0
• Salmonella A02.0
• Shigella, ospecificerad A03.9
• Yersinia A04.6
• förmodat infektiös, men okänt agens A09.9
Epilepsi G40.- (Epilepsi, ospecificerad G40.9) (Under graviditet O99.3 + G40.-)
Erysipelas A46.9 (under graviditet, barnsängstid O98.8W + A46.9)
Erytema nodosum, ospecificerat L52.9X (Under graviditet O99.7 + L52.9)
Erytroplaki på portio, hypertrofisk N86.9 (Cervicit N72.9)
ESBL-bärare Z22.1 + U82.2
Essentiell hypertoni - se Hypertoni sid. 52
Exantem, läkemedelsutlöst - se Läkemedelsbiverkning, hudreaktion sid. 71
Exponering för smittsamma sjukdomar
• HIV Z20.6
• röda hund Z20.4
• sexuellt överförda sjukdomar - se under Kontroll sid. 67
• tbc Z20.1
• virushepatit Z20.5
• exponering för andra smittsamma sjukdomar Z20.8
Extrasystolier UNS I49.4 (Under graviditet O99.4 + I49.4)

2

Extrauteringraviditet
Spiralbärare, bidiagnos Z97.5
Vid komplikationer: använd O08.- som bidiagnos, se sid. 24
• abdominell O00.0 (Förlossning av levande abdominalgraviditet
fr o m v. 22+0 - se Abdominalgraviditet sid. 23)
• ovariell O00.2
• tubargraviditet/tubarabort O00.1
• annan, t ex intracervikal, intraligamentär, intramural O00.8
• ospecificerad O00.9
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Fal-Fet

F
Fall under sjukhusvistelse
Ev. skada, t ex fraktur, anges före W-koden
Frakturer: Collum femorisfraktur S72.0
Humerusfraktur, collum chir. S42.2
Kotkompressionsfraktur, bröstkota S22.0, ländkota S32.0
Radiusfraktur, distal S52.5
Revbensfraktur S22.3
För övriga frakturer och andra skador - se kapitel S/T i ICD-10-boken
• från rullstol W05.2
• från stol W07.2
• från säng W06.2
• från toalett W18.2
• från trappsteg W10.2
• i samma plan UNS W18.2
• UNS W19.2
Feber av okänd orsak R50.9
• under barnsängstid O86.4
• under värkarbete O75.2
Fecesinkontinens R15.9 (Vid tidigare obstetrisk sfinkterskada R15.9 + O94.9)
Femoralbråck UNS K41.9 (Under graviditet O99.6 + K41.9)
Fertilitetsfrämjande åtgärder
• allmän fertilitetsrådgivning Z31.6
• assisterad befruktning - se sid. 29
• insemination
- donator (AID) Z31.1A
- make (AIH) Z31.1B
• insufflation av äggledare Z31.4
• in vitro-fertilisering - se Assisterad befruktning sid. 29
• ovulationsstimulering - se sid. 80
• refertilisering, kvinna/man
(plastik efter tidigare sterilisering) Z31.0
• spermaräkning Z31.4
• annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd Z31.8W
• UNS Z31.9

2

Fertilitetsrådgivning Z31.6
Fertilitetsundersökning
• insufflation av äggledare Z31.4 (Bidiagnos till infertilitetsdiagnos)
• spermaräkning Z31.4 (Spermaräkning efter vasektomi Z30.8)
Fetma, ospecificerad (BMI ≥30) E66.9
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Fet-For
Fetomaternell transfusion O43.0A
Fibroadenom D24.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + D24.9)
Fibroadenomatos N60.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + N60.2)
Fibromyalgi M79.7 (Under graviditet O99.8 + M79.7)
Fimbriecysta (Morgagnis hydatid) Q50.4
Fissur i hud UNS L98.4 - se f.ö. Ulceration sid. 103
Fistel

2

• mellan kvinnliga könsorgan och hud N82.5
- t ex vaginoperineal fistel
• mellan kvinnliga könsorgan och tarm
- vagina och tunntarm N82.2
- vagina och tjocktarm (rektovaginal fistel) N82.3
- andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och tarm N82.4
• mellan kvinnliga könsorgan och urinvägar
- uretrovaginal N82.1
- vesikovaginal fistel N82.0
- andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och urinvägar N82.1
• andra specificerade fistlar mellan kvinnliga könsorgan och andra
organ N82.8
• fistel mellan kvinnliga könsorgan och andra organ, ospecificerad N82.9
• mellan rektum och hud
- rektalfistel K60.4
• mellan uretra och
- hud N36.0
- rektum N36.0
- vagina N82.1
• mellan urinvägar och tarm (t ex vesikointestinal/-rektal) N32.1

Fitz-Hugh-Curtis syndrom (peritonit, perihepatit)
• gonorré K67.1 + A54.8
• klamydia K67.0 + A74.8
Flatlöss B85.3
Flerbördsgraviditet
Vård under graviditet - se O30-O31 sid. 8, Förlossning - se O84 sid. 18
Flytning UNS N89.8
Follikelcysta N83.0
Follikulit UNS L73.9
Forskningspatient/studiepatient Z00.6
44
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Fos-Fur
Fosterasfyxi, hotande eller manifest - se O68 sid. 14
Fosterdöd, intrauterin - se Intrauterin fosterdöd sid. 57
Fosterundersökning - se Prenatal undersökning sid. 83
Fostervattenemboli O88.1
Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7
Fotbjudning
• kejsarsnittsförlossning - se sid. 59
• vaginalförlossning - se O83-O84 sid. 18
Fotoallergisk läkemedelsreaktion L56.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiv. sid. 71)
Fragilitetsfraktur - se Osteoporos sid. 79
Framfallen arm, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 59
Frisk person som åtföljer sjuk (används för kodning i kvinnans journal)
• frisk mor, sjukt barn Z76.3
• sjuk mor, friskt barn Z76.2
Främmande kropp i urin- och könsorgan
Utesluter: Närvaro av kontraceptivt medel Z97.5
Mekanisk komplikation av kontraceptivt medel T83.3 + Y83.9
Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad (t ex p-stavar) M79.5
Avbruten suturnål: Y76.3 i stället för W-koden nedan
• i anus, rektum T18.5 + W44.99
• i uretra T19.0 + W44.99
• i urinblåsan T19.1 + W44.99
• i uterus T19.3 + W44.99
• i vagina T19.2 + W44.99
• i vulva T19.2 + W45.99
Främmandekroppsgranulom L92.3

2

Funktionella tarmbesvär
• colon irritabile
- med diarré K58.0
- utan diarré IBS K58.8
- UNS K58.9
• funktionell diarré K59.1
• obstipation K59.0
• proctalgia fugax K59.4
• UNS K59.9
Furunkel - se Abscess sid. 25
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Föl-Gar
Följebarn (friskt barn som vårdas med sjuk mor) Z76.2
Följemor (frisk mor som vårdas med sjukt barn) Z76.3
Förberedande vård Z51.4
Förkylning J00.9
(som orsak till uppskjuten behandling/op. Z53.8
Bidiagnos till planerad inläggningsdiagnos )
Förlossningshinder under pågående värkarbete - se O64-O66 sid. 14
Förlossningsinduktion - se O61 sid. 13
Förlossningsrädsla Z91.8
Förlossningsskador på modern - se O70-O71 sid. 15-16
(Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37)
Förlossningsutfall - se Z37 sid. 22
Förmaksflimmer/-fladder I48.9 (Under graviditet O99.4 + I48.9)
Förtidsbörd - se O60 sid. 13
Förtidsbörd, hotande - se O47 sid. 12
Förvärkar - se O47 sid. 12

G
Galaktorré utan samband med barnsbörd N64.3 (Flytning från bröst N64.5)

2

Gallbesvär (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• gallkolik utan sten K82.0
• gallstensanfall K80.2
• kolangit K83.0
• kolecystit - se sid. 62
• UNS K82.9
Gammal skada, obstetrisk - se Defektläkt förlossningsskada sid. 37
Gardnerella vaginalis; bakteriell vaginos N76.8W (Under graviditet O99.8 +
N76.8W)

46
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Gas-Gra
Gastrit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• akut hemorragisk gastrit K29.0
• annan akut gastrit K29.1
• kronisk gastrit, UNS K29.5
• gastrit, ospecificerad K29.7 (Dyspepsi K30.9, Halsbränna R12.9)
Gastroenterit UNS A09.9
Gastroesofagal reflux (Under graviditet O99.6 + K21.-)
• med esofagit K21.0
• utan esofagit/UNS K21.9
Gastrointestinal blödning - se Blödning från mag-tarmkanalen sid. 32
Gastrostomi
• förekomst av Z93.1 (bidiagnos)
• problem, bristande funktion K91.8
GBS (Grupp B-streptokocker) under graviditet O98.8A
Genetisk rådgivning Z31.5
Genomspolning av äggledare Z31.4
Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet (MHC) N85.0
Glomerulonefrit (Under graviditet O99.8 + N-kod nedan)
• akut UNS N00.9
• kronisk UNS N03.9
• ospecificerad N05.9
Gonadotropinbrist E23.0E
Gonokockinfektion (Under graviditet O98.2)
• med abscess, t ex i Bartholins körtel/parauretrala körtlar A54.1
• cervicit A54.0A
• endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.3*A54.2†
• könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, UNS A54.0X
• perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom) K67.1 + A54.8
• uretrit A54.0C
• vulvovaginit A54.0D
Granulom
•
•
•
•

2

främmandekroppsgranulom L92.3
läkningsgranulom L92.8
pyogent granulom L98.0
UNS L92.9
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Gra-Gyn
Graviditetsdiabetes - se O24 sid. 7
Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Graviditetshepatos O26.6)
Graviditetskräkningar - se O21 sid. 6
Graviditetsrelaterade buksmärtor O26.8B
Grav.test pos., tidig graviditet osäker lokalisation/-viabilitet Z32.1
Graviditetsövervakning
• (normal graviditet Z34.9)
• riskgraviditet; anamnes på
- dold graviditet (ej förvårdad enl. rutin) Z35.3
- graviditetsrelaterade sjukdomar (t ex preeklampsi) Z35.2
- habituell abortbenägenhet O26.2
- infertilitet Z35.0
(Assisterad befruktning vid aktuell graviditet O26.8A)
- interkurrent sjukdom med obstetrisk risk Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
- intrauterin fosterdöd/neonatal död Z35.2
- komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i
tidigare anamnes Z87.5
- mycket ung förstföderska Z35.6
- mångföderska (hög paritet, 5 tidigare förlossningar) Z35.4
- sociala problem Z35.7
- psykisk sjukdom Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
- trofoblastsjukdom (t ex mola) Z35.1
- äldre förstföderska Z35.5
- annan specificerad riskgraviditet Z35.8
° Minskade fosterrörelser - se detta ord sid. 73
° Andra symtom som föranleder oro;
undersökning u.a. Z03.8W (oro för sjukdom) + Z34.9 (normal graviditet)
° Förlossningsrädsla Z91.8
(Koda för psykisk sjukdom om sådan finns)
° Trombos- anamnes Z86.7
- hereditet Z82.4
- profylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantiabehandling Z92.1)

2

Grupp B-streptokocker under graviditet O98.8A
Gynekologisk undersökning, inkl. ev. cytologprov Z01.4
(Rutinkontroll under p-pilleranvändning Z30.4, under spiralanvändning Z30.5)
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Hab-Hem

H
Habituell abortbenägenhet (minst 3 på varandra följande missfall)
• vid aktuell graviditet O26.2
• vid aktuellt missfall - använd missfallskod som vanligt, se sid. 23
• vårdtillfälle utan aktuell graviditet N96.9
Halsbränna R12.9 (Dyspepsi K30.9)
HELLP-syndrom O14.2 - se sid. 6
Hemangiom D18.0
Hematemes K92.0 (Mallory-Weiss-blödning K22.6)
(Under graviditet O99.6 + K92.0/K22.6)
Hematokolpos (även med ev. hematometra, hematosalpinx) N89.7
Hematom
•
•
•
•

blåmärken, spontana R23.3
obstetriskt hematom O71.7/ O90.2
postoperativt - se Komplikationer, hematom sid. 63
trauma - se Skador, yttre könsorgan sid. 92

Hematometra (även med ev. hematosalpinx) N85.7
Hematosalpinx N83.6
• hematosalpinx + hematometra + hematokolpos N89.7
• hematosalpinx + hematometra N85.7
Hematuri UNS R31.9
Hemofili (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)
• A D66.9
• B D67.9
• C D68.1
• von Willebrand (vaskulär hemofili) D68.0
• UNS D66.9

2

Hemoptys R04.2
Hemorrojder UNS K64.9
• under graviditet O22.4
• under barnsängstid O87.2

49

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 50

Hep-Hjä
Hepatit, akut virus (Under graviditet - se O98 sid. 21)
• akut hepatit A B15.9
• akut hepatit B B16.9 (Kronisk hepatit B B18.1)
• akut hepatit C B17.1 (Kronisk hepatit C B18.2)
• akut hepatit non-A non-B B17.8
Hepatit, kronisk virus (Under graviditet - se O98 sid. 21)
• kronisk hepatit B B18.1
• kronisk hepatit C B18.2
• annan specificerad kronisk virushepatit B18.8
• kronisk virushepatit, ospecificerad B18.9
Hepatorenalt syndrom K76.7 (efter värkarbete och förlossning O90.4)
Hepatos -ICP- under graviditet O26.6 (Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E)
Hereditet för bröstcancer Z80.3, gynekologisk cancer Z80.4
(Profylaktisk kirurgi - se sid. 84
Herpes

• gestationis O26.4
• simplex
- genital N77.0*A60.0† (Under graviditet O98.3)
- labial B00.1A
- oral B00.2
- perianal, rektal A60.1
• zoster (utan komplikationer) B02.9

Hidradenitis suppurativa L73.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.7 + L73.2)
Hirsutism L68.0 (Om läkemedelsutlöst: bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
HIV (Under graviditet och barnsängstid O98.7)
• HIV-bärare utan symtom B24.9
• HIV-sjukdom/AIDS B20-B24

2

Hjärnblödning, icke traumatisk (Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)
• intracerebral blödning UNS I61.9
• intrakraniell blödning UNS I62.9
• subaraknoidalblödning UNS I60.9
• subduralblödning UNS I62.9
• (cerebral insult - ej specificerad som blödning eller infarkt - I64.9)
Hjärninfarkt I63.- (Hjärninfarkt UNS I63.9) (Under graviditet O99.4 + I63.-)
Hjärtarytmi, ospecificerad I49.9 (Under graviditet O99.4 + I49.9)
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Hjä-Hyd
Hjärtinfarkt, akut I21-I23
• ospecificerad I21.9
• reinfarkt (inom 4 v. från tidigare infarkt) UNS I22.9
Hjärtinfarkt, gammal I25.2
Hjärtinkompensation UNS I50.9
Hjärtinsufficiens UNS I50.9
Hjärtklaffsjukdomar I05-I08, I34-I37 (Under graviditet O99.4 + I-kod nedan)
• aorta UNS I35.9
• mitralis UNS I05.9
• pulmonalis UNS I37.9
• trikuspidalis UNS I07.9
• klaffel UNS I38.9
(Förekomst av hjärtklaffprotes, bidiagnos Z95.2)
Hjärtklappning - se Paroxysmal takykardi sid. 80
Hjärtstillestånd
• med framgångsrik hjärt-lungräddning I46.0
• hjärtstopp UNS I46.9
Hjärtsvikt I50.9
Hormonrubbning, ospecificerad E34.9
Se f.ö. t ex Hypofysrubbningar sid. 53, resp. Ovariell dysfunktion sid. 79
Hotande fosterasfyxi under förlossning O68.9 (före värkarbete O36.3)
Hotande förtidsbörd - se O47 sid. 12
HPV-positivitet Z22.8B
Hudutslag, ospecificerade R21.9
Huvudvärk (Under graviditet O99.3 + G-kod nedan)
• Hortons syndrom G44.0
• migrän - se sid. 73
• postspinal huvudvärk G97.0 (efter anestesi under graviditet O29.4,
förlossning O74.5, under barnsängstid O89.4)
• spänningshuvudvärk G44.2
• trigeminusneuralgi G50.0
• UNS R51.9
Hydronefros
• under graviditet O26.8C
• pga peroperativ komplikation - se Komplikationer, uretärobstruktion sid. 66
• pga uretärsten N13.2 (med samtidig infektion N13.6)
• annan och icke specif. hydronefros N13.3 (med samtidig infektion N13.6)
51
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Hyd-Hyp
Hydrops fetalis - se O36 sid. 11
Hydrosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)
Hydrosonografi (hysterosonografi) KVÅ-kod AL005
Hydrosonosalpingografi KVÅ-kod AL006
Hymen

• imperforatus Q52.3
• rigidus (trång hymenring) N89.6

Hyperemesis gravidarum - se O21 sid. 6
Hyperhidros UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 61
Hyperpigmentering - se Pigmentrubbningar sid. 81
Hyperplasi av endometriet
• adenomatös
- utan atypi N85.1
- med atypi D39.0 (även lätt atypi) (canceranmäls)
• glandulärcystisk (MHC) N85.0
Hyperprolaktinemi E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)
Hyperstimulering, ovariell N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

2

Hypertoni (Vid graviditet - se O10-O14 sid. 5-6)
• essentiell I10.9
• med hjärtsjukdom
- med hjärtsvikt I11.0
- utan hjärtsvikt/hypertensiv hjärtsjukdom UNS I11.9
• med njursjukdom
- med njursvikt I12.0
- utan njursvikt/hypertensiv njursjukdom UNS I12.9
• med hjärt- och njursjukdom, ospecificerad I13.9
• sekundär hypertoni, ospecificerad I15.9
Hypertrofi av vulva, labiae N90.6 (Klitoris N90.8)
Hypertrofiskt ärr L91.0
Hypertyreos E05.- (Hypertyreos, ospecificerad E05.9)
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Hyp-Hyp
Hypofysrubbningar (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)
• underfunktion
- adiposogenital dystrofi E23.6
- diabetes insipidus E23.2 (Nefrogen diabetes insipidus N25.1)
- hypogonadotrop hypogonadism E23.0E
- läkemedelsutlöst hypopituitarism E23.1
(för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- panhypopituitarism E23.0F
- annan specificerad underfunktion av hypofysen E23.8W
- ospecificerad hypofysär underfunktion E23.0X
• överfunktion
- hyperprolaktinemi E22.1
- pubertas praecox (centralt betingad) E22.8
- annan specificerad överfunktion av hypofysen E22.8
- ospecificerad hypofysär överfunktion E22.9
Hypogammaglobulinemi (Bidiagnos för immunglobulinbehandling Z29.1)
(Under graviditet O99.1 + D80.-)
• hereditär hypogammaglobulinemi D80.0
• hypogammaglobulinemi UNS D80.1
• IgA-brist D80.2
• IgG-brist D80.3
• IgM-brist D80.4
Hypogonadotrop hypogonadism E23.0
Hypomenorré UNS N91.5
Hypopituitarism - se Hypofysrubbningar, här ovan
Hypoprolaktinemi E23.0B
Hypoton blåsa N31.2 - se f.ö. Neurogen blåsrubbning sid. 76 resp.
Urinretention sid. 104
Hypotoni (Under graviditet O26.5)
• idiopatisk I95.0
• ortostatisk I95.1
• pga läkemedel I95.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
• UNS I95.9

2

Hypotyreos E03.- (Under graviditet och barnsängstid O99.2 + E03.-)
• efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.0
• läkemedelsutlöst E03.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
• postinfektiös E03.3
• UNS E03.9
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Hys-Hör
Hysterosonografi KVÅ-kod AL005
Håravfall, lokaliserat L63-L65 (Alopecia areata UNS L63.9)
Höftledsartros (koxartros)
• ensidig M16.1
• dubbelsidig M16.0
• ospecificerad M16.9
Höftledsprotes, förekomst av Z96.6
Hög rakställning som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
Högriskgraviditet
• riskgraviditet; anamnes på
- dold graviditet (ej förvårdad enl. rutin) Z35.3
- graviditetsrelaterade sjukdomar (t ex preeklampsi) Z35.2
- habituell abortbenägenhet O26.2
- infertilitet Z35.0
(Assisterad befruktning vid aktuell graviditet O26.8A)
- interkurrent sjukdom med obstetrisk risk Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
- intrauterin fosterdöd/neonatal död Z35.2
- komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i
tidigare anamnes Z87.5
- mycket ung förstföderska Z35.6
- mångföderska (hög paritet, 5 tidigare fölossningar) Z35.4
- sociala problem Z35.7
- psykisk sjukdom Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
- trofoblastsjukdom (t ex mola) Z35.1
- äldre förstföderska Z35.5
- annan specificerad riskgraviditet Z35.8
Hörselnedsättning UNS H91.9

2
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IBS-Ind

I
IBS, irritabel tarm K58.8
Ileoinguinalisneuralgi G58.8 (postoperativt S34.6 + Y83.9)
Ileostomi

• förekomst av Z93.2 (bidiagnos)
• problem, bristande funktion K91.4

Ileus (Under graviditet O99.6 + K56.-)
• adherensileus K56.5
• gallstensileus K56.3
• invagination K56.1
• obstruktiv ileus UNS K56.6
• paralytisk ileus K56.0
• volvolus K56.2
• ospecificerad/subileus K56.7
Illamående R11.9A (Graviditetsillamående - se O21 sid. 6)
Immunglobulin-behandling Z29.1
Immunisering, hos gravid kvinna - se O36 sid. 11
Implantat
Komplikationer - se Komplikationer, proteser och implantat sid. 65
• hjälpmedel för kärltillgång (ex CVK, Vascuport)
- förekomst av Z96.8
- byte, justering, skötsel Z45.2
• hjärtklaffprotes, förekomst av Z95.2
• höftledsprotes, förekomst av Z96.6
• insulinpump
- förekomst av Z96.4
• infusionspump, annan
- förekomst av Z96.8
- byte, justering, skötsel Z45.1
• pacemaker, förekomst av Z95.0
• p-stav - se Preventivmedel sid. 84
• spiral - se Preventivmedel sid. 84
• urogenitala implantat
- förekomst av Z96.0
- byte, justering, skötsel Z45.8
(Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel Z46.6)

2

Induktion av förlossning - se O61 sid. 13
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Inf-Ink
Infektiöst agens (Bidiagnos!) (Sepsis - se sid. 90)
• Bacteroides fragilis B96.6
• Clostridium perfringens B96.7
• E.coli B96.2
• Haemophilus influenzae B96.3
• Klebsiella B96.1
• Mycoplasma B96.0
• Pneumokocker B95.3
• Proteus B96.4
• Pseudomonas B96.5
• Stafylokocker
- aureus B95.6
- andra stafylokocker B95.7
- stafylokocker, ospecificerade B95.8
• Streptokocker
- grupp A B95.0
- grupp B B95.1 (GBS under graviditet O98.8A)
- andra streptokocker B95.4
- streptokocker, ospecificerade B95.5
Infertilitet hos man - se f.ö. Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 91
(Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4)
- pga azoospermi N46.9A
- pga andra störningar i sädeskvaliteten än azoospermi N46.9B
- beroende på faktorer hos partnern N46.9C
- sociala faktorer med möjlig påverkan på fertiliteten N46.9D
- oförklarad efter utredning N46.9E
- pga annan specifierad orsak N46.9W
- ospecifierad N46.9X

2

Infertilitet, kvinnlig (Manlig infertilitet - se ovan)
• anovulation N97.0
• cervixfaktor N97.3
• i samband med endometrios N97.8D
• immunologiska orsaker N97.8A
• manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4
• oförklarad infertilitet (efter utredning) N97.8C
• sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten N97.8B
• tubarfaktor N97.1 (bäckenadherenser efter infektioner/operationer,
missbildningar, stenos, ocklusion)
• uterusanomalier N97.2 (adherenser, missbildningar, myom, polyper)
• annan specificerad orsak N97.8W
• ospecificerad N97.9
Influensa J09.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J09.9)
Infusionspump - se Implantat, föregående sida
Inkompensation, kardiell I50.9
56

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 57

Ink-Int
Inkontinens
• anal inkontinens R15.9 (+ O94.9 Tidigare obstetrisk sfinkterskada)
• urininkontinens
- ansträngningsinkontinens N39.3
- blandinkontinens N39.4C
- dysfunktionell och dyskoordinerad miktion N39.4D
- lazy bladder N39.4D
- neurogen blåsrubbning - se sid. 76
- stressinkontinens N39.3
- trängningsinkontinens N39.4A
- överfyllnadsinkontinens N39.4B
- annan specificerad urininkontinens N39.4W
- urininkontinens UNS R32.9
Inkontinenshjälpmedel - se Uroterapeut sid. 105
Insemination - se Assisterad befruktning sid. 29
Inställd/uppskjuten operation eller medicinsk behandling
(Bidiagnos till op.indikationen)
• pga kontraindikation Z53.0
• pga patientens beslut (t ex trosskäl) Z53.1
• pga andra specificerade skäl (t ex ÖLI, neutropeni) Z53.0
Insulinkoma - se under Diabetes sid. 38
Intertriginöst eksem, ospecificerat L30.4X
Intoxikation - se Läkemedel, felaktig administrering/överdosering sid. 70
resp. Narkomani sid. 76
Intrakraniell blödning - se Hjärnblödning sid. 50
Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 O36.4
Utesluter: T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1
Flerbörd med en intrauterin död - se O31 sid.9

2

Intrauterin tillväxthämning O36.5
Intrauterina synekier N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
Intyg

•
•
•
•
•

adoptionsärende Z02.8
medicinska intyg (friskintyg, invaliditetsintyg, dödbevis) Z02.7
pga sexuellt ofredande/våldtäkt KVÅ-kod GD003
undersökning av administrativa skäl UNS Z02.9
undersökning för försäkring Z02.6
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Inv-Kar
Invagination K56.1
In vitrofertilisering - se Assisterad befruktning sid. 29
Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS I25.9
Ischuria paradoxa N39.4B
Isoimmunisering - se O36 sid. 11
Isoleringsvård KVÅ-koder: Smittisolering DV091, Skyddsisolering DV092

J
Järnbristanemi - se under Anemi sid. 28

K
Karbunkel - se Abscess sid. 25
Kardiolipinantikroppssyndrom D68.6B
Kardiomyopati, ospecificerad I42.9 (Under graviditet O99.4 + I42.9, postpartum O90.3)
Kardiovaskulär sjukdom UNS I51.6
Karpaltunnelsyndrom G56.0 (Under graviditet O26.8D)
Karunkel, uretra N36.2
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Kejsarsnitt
Kejsarsnittsförlossning (för op.koder - se sid. 122)
Kejsarsnitt ska beskrivas med både förlossningskod och indikationskod (se nedan) med
undantag för kejsarsnitt på psykologisk indikation, där O82.8 är både förlossnings- och
indikationskod.
Förlossningskoden anges alltid som huvuddiagnos!
Akut (inom 8 timmar)
”Planerat elektiv”, men utförd akut - se under Elektiv, nästa sida
Förlossningskod
- enkelbörd O82.1
- flerbörd, samtliga barn O84.2
(typ av flerbörd kan anges med tilläggskod från O30 sid. 8)
- flerbörd, barn II-III O84.8
Indikationskod:
• ansiktsbjudning O64.2*
• blödning
- ablatio placentae: kod från O45 sid. 12
- placenta praevia: kod från O44 sid. 12
- annan blödning: kod från O46 sid. 12
• bäckenorgan, abnormitet (tillstånd under O34) O65.5*
• cervixstenos O65.5*
• disproportion bäcken-foster O65.4*
• djup tvärställning O64.0*
• dålig progress
- känd/misstänkt nedsatt bäckenkapacitet O65.4*
- stort barn O65.4*
- värksvaghet - se detta ord här nedan
• eklampsi: kod från O15 sid. 6
• fosterasfyxi
- patologiskt antenatalt CTG O36.3
- hotande eller manifest, under pågående värkarbete O68.9
- PCB-bradykardi O74.8
• fotbjudning O64.1*
• framfallen arm O64.4*
• hög rakställning O64.8*
• missförhållande bäcken-foster O65.4*
• pannbjudning O64.3*
• PCB-bradykardi O74.8
• preeklampsi: kod från O14 sid. 5-6
• snedläge O64.4*
• säte O64.1* (om sätesläget bedöms utgöra förlossningshinder; annars O32.1)
• tvilling 2: Förlossningskod O84.8 + kod för specificerad orsak, t ex tvärläge
• tvärläge O64.4*
• värksvaghet
- primär O62.0
- sekundär O62.1
• akut kejsarsnitt av annat skäl,
t ex herpes/uterusruptur - se resp. uppslagsord
Forts.
* som förlossningshinder under pågående värkarbete
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Kejsarsnitt
Kejsarsnittsförlossning, forts.
Elektiv
”Planerat elektiv”, men utförd akut: Använd dessa elektiva koder och
ange ZXD00 (akut operation) som tilläggskod till operationskoden för
kejsarsnittet.
Förlossningskod
- enkelbörd O82.0
- flerbörd O84.2
Indikationskod:
• bäckendeformitet/-trängsel O33.9
• bäckenorgan, abnormitet: kod från O34 sid. 9-10
• fostret
- flerbördsgraviditet: kod från O30 sid. 8
- fosterhypoxi, tecken på, t ex patol. antenatalt CTG O36.3
- icke immun hydrops fetalis O36.2
- instabilt läge O32.0
- isoimmunisering: Rh O36.0, annan O36.1
- missbildning/skada: CNS O35.0, övrigt O35.8
- stort barn O33.9+O36.6
- tillväxthämning O36.5
- transfusionssyndrom: kod från O43 sid. 12
• instabilt fosterläge O32.0
• myom O34.1 (tidigare op. för myom O34.2)
• preeklampsi: kod från O14 sid. 5-6
• prolaps O34.8A (tidigare op. för prolaps O34.8C)
• psykologisk indikation (s.k. humanitär indikation) O82.8 - gäller endast
enkelbörd, och är både förlossningskod och indikationskod
• tidigare kirurgi/skada
- bäckenbottenop., t ex prolapsop. O34.8C
- kejsarsnitt (>1 okompl. kejsarsnitt eller 1 T-/L-snitt, annars O82.8) O34.2B/C
- könsstympning O34.7A
- sfinkterruptur O34.8D
- uterusoperation, kod från O34.2A-X sid. 9
• tillväxthämning O36.5
• tvärläge O32.2
• snedläge O32.2
• sätesläge O32.1
• uterusmissbildning O34.0 (tidigare op för uterusmissbildning - se O34.2- sid. 9)
• elektivt kejsarsnitt av annat skäl, t ex HIV - se resp. uppslagsord

2
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Kel-Knä
Keloidärr L91.0
Kemisk peritonit T81.6 + Y69.9
Kemoterapi - se Cytostatikabehandling, under Tumörer sid. 102
Klamydia (Under graviditet O98.3)
• cervicit A56.0A
• endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.4*A56.1†
• klamydialymfogranulom A55.9
• könsorgan och nedre urinvägar UNS A56.0X
• perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom) K67.0 + A74.8
• svalg A56.4
• uretrit A56.0C
• vulvovaginit A56.0D
Klimakteriebesvär
Utesluter: Blödningsbesvär - se Menstruationsrubbningar sid. 72
• svettbyar, blodvallning, sömnlöshet, hjärtklappning etc.
- vid kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
- vid naturlig menopaus N95.1
• andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet N95.8
• sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat N95.9
(Senilatrofisk vaginit - se sid.90
Svetting UNS R61.9)
”Klinikfärdig” - se Causa socialis sid. 34
Klitorishypertrofi N90.8
Kloasma L81.1
Klåda

•
•
•
•
•

anal L29.0
anogenital UNS L29.3
generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom L29.8
graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Hepatos O26.6)
prurigo Besnier L20.0 (Atopiskt eksem UNS L20.9)
(Under graviditet O26.8F)
• psykogen klåda F45.8
• vulva L29.2
(för mer specifik diagnos, se Eksem sid. 41, resp. Lichen sid. 69)
• ospecificerad L29.9

2

Knäledsartros (gonartros)
• ensidig M17.1
• dubbelsidig M17.0
• ospecificerad M17.9
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Knö-Kol
Knöl (oklar resistens) - se Onormala fynd, sid. 78 resp.
Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 31
Koagulationsrubbningar (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)
• faktor VIII-brist, vid hemofili A D66.9, vid von Willebrand D68.0
• faktor IX-brist (hemofili B) D67.9
• faktor XI-brist (hemofili C) D68.1
• hereditär brist på andra koagulationsfaktorer D68.2
• annan specificerad koagulationsrubbning D68.8
• ospecificerad D68.9
Koitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)
Kolecystit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• akut K81.0, med gallsten K80.0
• kronisk K81.1, med gallsten K80.1
• ospecificerad K81.9
Kolik

• gallkolik utan sten resp. Gallstensanfall - se under Gallbesvär sid. 46
• njurkolik N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)
• UNS (Buksmärtor UNS) R10.4X

Kolon irritabile - se Colon irritabile sid. 35
Kolostomi
• förekomst av Z93.3 (bidiagnos)
• problem, bristande funktion K91.4
Kolpit, akut/UNS N76.0
Kolposkopi op.kod XLE00
(Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00)

2
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Komplikationer
Komplikationer
• Abortkomplikationer samt komplikationer vid missfall/mola/X - se under
Abort sid. 23-24
• Abscess - se Infektion, postop., nästa sida
• Adherenser - se sid. 26
• Allergisk reaktion på läkemedel - se Läkemedelbiverkning sid. 71
• Amniocenteskomplikation - se O35.7 sid. 10
• Aspirationspneumoni J69.0 + Y84.9
(graviditet O29.0, förlossning O74.0, barnsängstid O89.0)
• Assisterad befruktning, komplikationer - se sid. 29
• Blödning - t ex >1000 ml perop. blödning vid hysterektomi på benign
indikation- T81.0 + Y83.9
(Vid kejsarsnitt O67.8. Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)
Se f.ö. Hematom, här nedan, resp. Skada, kärl sid. 65
• Bråck; postoperativt bukväggsbråck - se under Bråck sid. 32
• Brännskada: Diatermiskada/annat specificerat missöde
(Utesluter: Stråldermatit - se under Strålningsskador sid. 95)
- bål T21.0-3 (icke specificerad grad T21.0 + Y65.8)
- axel och arm, utom hand T22.0-3 (icke specificerad grad T22.0 + Y65.8)
- höft och ben, utom fot T24.0-3 (icke specificerad grad T24.0 + Y65.8)
• Chock, hjärtkomplikationer
- av anestesi T 88.2 + Y48.4
(under graviditet O29.1, under förlossning O74.2, i puerperiet O89.1)
- endotoxisk, hypovolemisk, postoperativ, septisk T81.1 + Y84.9
(Obstetrisk chock, under eller efter värkarbete och förlossning O75.1)
• CNS-komplikation vid anestesi, t ex cerebral anoxi
- under graviditet O29.2
- under förlossning O74.3
- under barnsängstid O89.2
• CVK, Vascuport
- infektion T82.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekanisk komplikation T82.5 + Y83.9
- andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T82.8 + Y83.9
• Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37
• Dekubitalsår L89.9 (av prolapsring N89.8)
• Diatermiskada - se Brännskada, här ovan
• Durapunktion - se Komplikationer, Postspinal huvudvärk sid. 65
• Emfysem, subcutant efter ingrepp T81.8 + Y83.9
• Epiduralkateter
- infektion T85.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekanisk komplikation T85.6 + Y83.9
- andra komplikationer (t ex blödning, smärta) T82.8 + Y83.9
• Fistel - se sid. 44
• Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad i op.sår T81.5 + Y61.0
se f.ö. uppslagsordet Främmande kropp sid. 45
• Förlossningsskador - se O70-O71 sid. 15-16
• Gravid efter sterilisering T98.3 + Y88.3
• Hematom T81.0 + Y83.9 (Obstetriskt - se O90.2 sid. 20)
se f.ö. Skador på kärl/organ sid. 65
Forts.
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Komplikationer

2

Komplikationer, forts.
• Hemotorax - se Skador på kärl/organ, torax sid. 66
• Hepatorenalt syndrom, leversvikt K76.7 (Obstetriskt O90.4)
• Hjärtkomplikation vid obstetrisk anestesi - se Chock, föregående sida
• Huvudvärk, postspinal - se Postspinal huvudvärk, nästa sida
• Ileus - se sid. 55
• Implantat - se Proteser och implantat, nästa sida
• Intubationsproblem T88.4 + Y83.9 (felplacerad endotrakealtub Y65.3)
(under graviditet O29.6, förlossning O74.7, barnsängstid O89.6)
• Infektion (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- av CVK, Vascuport etc. T82.7 + Y83.9
- av implantat, katetrar i urinorgan T83.5 + Y84.6,
i genitalorgan T83.6 + Y83.9
- efter infertilitetsbehandling - se Assisterad befruktning, komplikationer sid. 29
- efter infusion, injektion, transfusion T80.2 + Y84.9
- postop. infektion ytlig/djup, sepsis T81.4 + Y83.9
(Under barnsängstid: sårinfektion O86.0, sepsis O85.9)
• Intraperitoneal kateter
- infektion T85.7 + Y83.9 (Tillägggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekanisk komplikation T85.6 + Y83.9
- andra komplikationer (blödning, perforation, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
• IUD, mekanisk komplikation - se Spiral sid. 66
• Kateter i urinorganen (KAD, cystostomikateter, uretärkateter)
- infektion T83.5 + Y84.6 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekanisk komplikation T83.0 + Y84.6
- andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y84.6
• Kirurgiskt material, ej resorberbart
- infektion T85.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekaniska komplikationer T85.6 + Y83.9
- andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
• Kontaktdermatit - se sid. 67
• Kärlskada - se Skador på kärl, nästa sida
• Leversvikt - se Hepatorenalt syndrom, här ovan
• Luftemboli
- av infusion, injektion, transfusion T80.0 + Y65.8
- övriga ingrepp T81.7 +Y65.8
• Lunginsufficiens
- akut respiratorisk insufficiens efter kirurgi J95.2
- chocklunga, ARDS J80.9
• Lymfödem - se sid. 70
• Läkemedel, felaktig administrering/överdosering - se sid. 70
• Misslyckad sterilisering (pat blivit gravid) T98.3+Y88.3
• Mukosit, oral, orsakad av läkemedel eller strålbehandling K12.3
• Nervskada
- bål, bäcken (t ex ileoinguinalis) S34.8 + Y83.9
- höft-, lårnivå S74.9 + Y83.9
- underbensnivå S84.9 + Y83.9
• Njursvikt efter kirurgiska/medicinska ingrepp i urin- och könsorganen N99.0
• Ovariellt överstimuleringssyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
Forts.
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Komplikationer
Komplikationer, forts.
• Perforation, accidentell punktion T81.2 + Y60.9
(mer specificerat: se Skador på kärl/organ här nedan, Postspinal huvudvärk här
nedan eller Mekanisk komplikation under resp. implantat, kateter etc. sid. 64)
• Peritonit
- kemisk T81.6 + Y69.9
- urinperitonit K65.8
• Pneumotorax - se Skador på kärl/organ, torax nästa sida
• Postspinal huvudvärk G97.0 (efter analgesi under graviditet O29.4,
förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)
• Proteser och implantat i genitalorganen
- infektion T83.6 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekaniska komplikationer T83.4 + Y83.9
(mekanisk komplikation av IUD - se Spiral, nästa sida)
- andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
• Proteser och implantat i urinorganen
- infektion T83.5 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
- mekaniska komplikationer T83.1 + Y83.9
- andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
• Ruptur av op.sår T81.3 + Y83.9 (sectio O90.0, obstetriskt perinealsår O90.1)
• Sena besvär (av komplikationer till kir./med. åtgärder) - se sid. 90
• Sepsis - se Infektion, föregående sida
• Septisk chock (tilläggskod) R57.2
• Serom, postop. T88.8 + Y83.9
• Serumsjuka T80.6 + Y59.9, anafyl. chock av serum T80.5 +Y59.9 + ATC-kod,
se f.ö. Transfusionsreaktion, nästa sida
• Skador på kärl/organ vid kirurgisk behandling
- blodkärl
° a. coeliaca S35.2 + Y60.0
° a. mesenterica S35.2 + Y60.0
° bukaorta S35.0 + Y60.0
° iliakakärl och grenar (t ex epigastrica inf.) S35.5 + Y60.0
- epigastrica inferior S35.5C + Y60.0
- iliaca communis S35.5A + Y60.0
- iliaca externa S35.5B + Y60.0
- iliaca interna S35.5D + Y60.0
- annan specificerad gren av iliakakärl S35.5W + Y60.0
- iliakakärl, ospecificerat S35.5X + Y60.0
- uterinakärl S35.5E + Y60.0
° interkostalkärl S25.5 + Y60.0
° ovaricakärl S35.8 + Y60.0
° v. cava inferior S35.1 + Y60.0
° v. mesenterica S35.3 + Y60.0
° v. porta S35.3 + Y60.0
° andra specificerade buk-/bäckenkärl S35.8 + Y60.0
° icke specificerat buk-/bäckenkärl S35.9 + Y60.0
- bukorgan
° magsäcken S36.3 + Y60.0
° tunntarm S36.4 + Y60.0
Forts.
° tjocktarm S36.5 + Y60.0
65
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Komplikationer

2

Komplikationer, Skador, bukorgan, forts.
° rektum S36.6 + Y60.0
° multipla organ i buken S36.7 + Y60.0
° peritoneum, retroperitoneum S36.8 + Y60.0
° andra specificerade bukorgan S36.8 + Y60.0
° icke specificerade bukorgan S36.9 + Y60.0
- bäckenorgan (Förlossningsskador - se O70-O71 sid. 15-16)
° ovarium S37.4 + Y60.0
° tuba S37.5 + Y60.0
° uretra S37.3 + Y60.0
° uretär S37.1 + Y60.0
° urinblåsa S37.2 + Y60.0
° uterus S37.6 + Y60.0
° multipla bäckenorgan S37.7 + Y60.0
° andra specificerade bäckenorgan S37.8 + Y60.0
° icke specificerade bäckenorgan S37.9 + Y60.0
- torax
° hemotorax S27.1 + Y60.0
° hemopneumotorax S27.2 + Y60.0
° pneumotorax S27.0 + Y60.0
• Spiral, mekanisk komplikation
° brott, felläge etc. T83.3 + Y83.9
° perforation vid insättningen T83.3 + Y60.0
• Spolvätskeresorption under kirurgiskt ingrepp E87.7
• Stomi, bristande funktion K91.4
• Strålningsskador - se sid. 95
• Subkutant emfysem efter ingrepp T81.8 + Y83.9
• Sår av pessar, prolapsring etc. N89.8
• Sårinfektion - se under Komplikationer, Infektion, sid. 64
• Sårruptur - se Ruptur av op.sår, föregående sida
• Transfusionsreaktion
- ABO-inkompatibilitetsreaktion T80.3 + Y65.0
- Rh-inkompatibilitetsreaktion T80.4 + Y65.0
- transfusionsreaktion UNS T80.9 + Y84.9
• Tromboflebit (Under graviditet O22.2, barnsängstid O87.0)
- av infusion, injektion, transfusion T80.1 + Y84.9
- efter ingrepp T81.7 + Y84.9
• Trombos - se sid. 98
• Uretrastriktur efter ingrepp/KAD N99.1
• Uretärobstruktion S37.1 + Y60.0
• Urinperitonit K65.8
• Urinretention, postoperativt/postpartum - se sid. 104
• Vaccinationskomplikationer
- av vaccin mot rubella Y59.0B
- av annat specificerat virusvaccin Y59.0W
• Vascuport - se Komplikationer, CVK, Vascuport sid. 63
• Vårdrelaterad infektion Y95.9 (tilläggskod)
• Vätskeresorption (spolvätska) under kirurgiskt ingrepp E87.7
• Överstimuleringssyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
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Kon-Kon
Kondylom (Under graviditet O98.3)
• condyloma acuminatum (spetsiga kondylom) A63.0A
• platta kondylom
(subklinisk papillomvirusinfektion, inkl. med lätt dysplasi) A63.0B
• ospecificerat A63.0X
Kongenital binjurebarkshyperplasi E25.0 (Under graviditet O99.2 + E25.0)
Kontaktblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)
Kontaktdermatit
• allergisk
- av kosmetika L23.2
- av läkemedel i kontakt med huden L23.3 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
- av andra specificerade substanser L23.8
- allergisk L23.9
• irritativ
- av kosmetika L24.3
- av läkemedel i kontakt med huden L24.4 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
- av tvättmedel och rengöringsmedel L24.0
- av andra specificerade ämnen L24.8
• ospecificerad
- av kosmetika L25.0
- av läkemedel i kontakt med huden L25.1 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
- av andra ämnen L25.8
• traumiterativt eksem UNS L24.9
Kontaktspårning - se nedan: Kontroll, smittspårning
Kontroll

•
•
•
•
•

cytologprovskontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 36
efter cancerbehandling - se under Tumörer sid. 102
gynekologisk hälsokontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 36
pga av Onormala fynd - se detta ord, sid. 78
pga av oro för STD (Smittspårning - se nedan)
- gonorré Z20.2A
- herpes, HIV, ospec. Z20.2X
- klamydia Z20.2B
- syfilis Z20.2C
• postoperativ kontroll Z09.0
(Föregående inläggningsdiagnos = bidiagnos)
(Omläggning, suturtagning etc. Z48.0,
annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8)
• smittspårning avseende STD hos person utan sjukdomssymtom
- gonorré Z11.3B
- herpes genitalis Z11.3C
- HIV Z11.4
- klamydia, urogenital Z11.3E
- kondylom Z11.3A
- syfilis Z11.3D
• Kontroll UNS Z09.9
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Kor-Kru
Korioamnionit O41.1
Koriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 100
Korionvillibiopsi - se Amniocentes/Korionvillibiopsi sid. 27
Kotkompression
• vid osteoporos - se detta ord, sid. 79
• pat. ramlat under sjukhusvistelse - se Fall under sjukhusvistelse sid. 43
Krampanfall UNS R56.8X (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + R56.8X)
Krauros - se Eksem sid. 41, resp. Lichen sid. 69
Krisreaktion
• akut -några dagars duration- F43.0
• av duration mer än några få dagar F43.2
• känslomässig chock och stress UNS R45.7
Kromosomavvikelser (kromosomavvikelse hos foster - se O35.- sid. 10)
• Downs syndrom Q90.- (Downs syndrom, ospecificerat Q90.9)
• hermafrodit Q99.1
• könskromosomavvikelser
- ”fragile X” Q99.2
- Turners syndrom - se sid. 103
- andra könskromosomavvikelser Q97.0-9
• translokationer Q95.- (Balanserad translokation UNS Q95.9)
• trisomier, förutom Mb Down Q91-92
Kronisk bronkit J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit UNS J45.9)
Kronisk cystit - se Cystit, kronisk sid. 36
Kronisk hepatit K73.- (Kronisk hepatit, ospecificerad K73.9
Kronisk virushepatit - se Hepatit, kronisk sid. 50)

2

Kronisk obstruktiv lungsjukdom
• med akut exacerbation UNS J44.1
• med emfysem J44.8
• kronisk astmatisk bronkit J45.9
• ospecificerad J44.9
Kronisk smärta UNS R52.2
Kronisk vulvit - se Eksem sid. 41, Klåda sid. 61, resp. Lichen sid. 69
Kroniskt hudsår UNS L98.4
Krukenbergtumör C79.6 (canceranmäls)
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Krä-Luf
Kräkningar R11.9B (Graviditetskräkningar - se O21 sid. 6)
Kvarhållen placenta - se O72-O73 sid. 16
Känsel, förändrad
• hyperestesi R20.3
• hypestesi R20.1
• parestesi R20.2
Kärlkramp - se Angina pectoris sid. 28
Könsstympning, status post Z91.7 (Under graviditet O34.7A)

L
Lacerationssyndrom i parametriet N83.8
Latexallergi Z91.0G
Leukopeni - se Neutropeni sid. 76
Leukoplaki (denna kod används ej om specifik diagnos finns)
• portio N88.0
• vagina N89.4
• vulva N90.4 (se f.ö. Lichen här nedan)
Leukorré UNS N89.8
Levercirros UNS K74.6
Libido, nedsatt F52.0, ökad F52.7
Lichen

• lichen ruber planus UNS L43.9
• lichen sclerosus et atroficus, yttre genitala N90.4 + L90.0
• lichen simplex chronicus (neurodermatit) L28.0

2

Liggsår L89.9
Lipom D17.0-9
• bål, yttre könsorgan D17.1
• icke specificerad lokalisation D17.9
Listerios A32.9 (Listeria-sepsis A32.7) (Om fosterskada O36.8W)
Ljumskbråck - se Bråck sid. 32
Luftemboli, obstetrisk O88.0
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Luf-Läk
Luftrörskatarr - se Bronkit sid. 32
Luftvägsinfektion
(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.0
Bidiagnos till planerad inläggningsdiagnos)
• förkylning J00.9
• nedre luftvägsinfektion UNS J22.9
• övre luftvägsinfektion J06.9
Se f.ö. Bronkit sid. 32, Pneumoni sid. 82, Sinuit sid. 91, Tonsillit sid. 96
Lumbago-ischias under graviditet O26.7 Se f.ö. Ryggvärk sid. 88
Lungemboli I26.9 (Vid abort, mola och extrauteringraviditet - se dessa ord
Obstetrisk lungemboli - se O88 sid. 19)
Lunginflammation - se Pneumoni sid. 82
Lungödem, akut J81.9 (vid hjärtsvikt I50.1)
(Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J81.9)
Lupusantikoagulans-närvaro D68.6C
Lymfadenit, mesenteriell I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)
Lymfödem
• lymfangiektasi, lymfödem (t ex vid bäckentumör) I89.0
• lymfödem
- efter mastektomi I97.2
- efter andra kirurgiska ingrepp I97.8

2

Läkemedel, felaktig administrering/överdosering
Princip för kodning av läkemedelsförgiftning/felaktig administrering:
• Som huvuddiagnos anges det orsakande läkemedlet med ATC-kod ur FASS
• Som bidiagnos anges akut somatisk effekt av intoxikationen,
t ex koma R40.2 och/eller bakomliggande psykisk/somatisk sjukdom,
t ex Depression F32.9
• Därtill anges en ”kapitel XX-kod”:
- Felaktig administrering/överdosering/fel läkemedel givet eller intaget
av misstag X44.9
- Förgiftning med oklar avsikt Y14.9
Läkemedelsberättelse KVÅ-kod XV017
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Läk-Man
Läkemedelsbiverkning
Princip för kodning av läkemedelsallergi och andra biverkningar:
• Som huvuddiagnos anges den allergiska manifestationen/ogynnsamma
effekten, t ex urtikaria, se nedan.
• Därtill anges som ”kapitel XX-kod” Y57.9 (ogynnsam effekt av läkemedel).
• Som bidiagnos anges ATC-kod ur FASS för aktuellt läkemedel.
Allergisk manifestation/ogynnsam effekt:
(För ogynnsam effekt som inte återfinns här nedan, t ex Cushings syndrom/
neutropeni - se resp. uppslagsord)
- anafylaktisk chock
° av korrekt givet läkemedel T88.6 + Y57.9 + ATC-kod
° av serum T80.5 + Y59.9 + ATC-kod
- angioneurotiskt ödem T78.3 + Y57.9 + ATC-kod
- aplastisk anemi D61.1 + Y57.9 + ATC-kod
- hudreaktion av förtärda läkemedel
° fotoallergisk L56.1 + Y57.9 + ATC-kod
° fototoxisk L56.0 + Y57.9 + ATC-kod
° generaliserad hudreaktion L27.0 + Y57.9 + ATC-kod
° lokaliserad hudreaktion L27.1 + Y57.9 + ATC-kod
° urtikaria, allergisk L50.0 + Y57.9 + ATC-kod
- hudreaktion av läkemedel i kontakt med huden - se Kontaktdermatit sid. 67
- oral mukosit K12.3 + Y57.9 + ATC-kod
- Quincke-ödem T78.3 + Y57.9 + ATC-kod
- ogynnsam effekt UNS av läkemedel T88.7X + Y57.9 + ATC-kod
Läkningsgranulom L92.8

M
Magkatarr - se Gastrit sid. 47
Magnesiumbrist E61.2 (Under graviditet O99.2 + E61.2)
Magsjuka - se Enterit sid. 42

2

Makrosomi hos foster O36.6
Malaria B50-B54 (Under graviditet O98.6)
Malignitetsutredning, gyn.status u.a. Z03.1
Malign tumör i tidigare anamnes - se Anamnes på, sid. 27
Mallory-Weiss-blödning K22.6 (Under graviditet O99.6 + K22.6)
Manlig infertilitet UNS N46.9 - se Infertilitet hos man, sid. 56
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Man-Men
Manodepressiv sjukdom UNS F31.9 (Under graviditet O99.3 + F31.9)
Mastit - se Bröstproblem/-sjukdomar sid. 33 (vid graviditet/amning - se O91 sid. 20)
Mastodyni N64.4
Meckels divertikel Q43.0 (Under graviditet O99.8 + Q43.0)
Melanom, vulva/vagina - se under Tumörer sid. 99
Melena K92.1 (Under graviditet O99.6 + K92.1)
Mellanblödning N92.5 - se f.ö. Menstruationsrubbningar, här nedan
Menometrorragi N92.1 (Perimenopausal menometrorragi N92.4)
Menopaus, för tidig (ovariell svikt) E28.3
Menstruationsförskjutning Z76.8

2

Menstruationsrubbningar
• acyklisk blödning (metrorragi) N92.1
• amenorré
- primär N91.0
- sekundär N91.1
- UNS N91.2
• dysfunktionell blödning, tillfällig N93.8
• koitusblödning N93.0
• mellanblödning N92.5 (kontaktblödning N93.0)
• menometrorragi (oregelbunden mens, riklig/långdragen) N92.1
- i perimenopausen N92.4
- i puberteten N92.2
• menorragi (regelbunden mens, riklig/långdragen) N92.0
- i perimenopausen N92.4
- i puberteten N92.2
• metrorragi (acyklisk blödning) N92.1
- i perimenopausen N92.4
- i puberteten N92.2
• oligomenorré (glesa menstruationer)
- primär N91.3
- sekundär N91.4
- UNS N91.5
• oregelbunden menstruation UNS N92.6
• ovulationsblödning N92.3
• polymenorré (täta menstruationer, regelbundna cykler) N92.0
• postmenopausblödning - se sid. 82
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Men-Mis
Menstruationsrubbningar, forts.
• rikliga/täta menstruationer
- oregelbunden cykel N92.1
- regelbunden cykel N92.0
- i perimenopaus N92.4
- i puberteten N92.2
• menstruationsrubbning UNS N92.6
Menstruationssmärtor - se Dysmenorré sid. 39
Mesenteriell lymfadenit I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)
Metastaser - se under Tumörer sid. 101
Metropathia haemorrhagica cystica (MHC) N85.0
Metrorragi - se Menstruationsrubbningar, föregående sida
Migrän G43.0-9 (Under graviditet O99.3 + G43.-)
• klassisk migrän (med aura) G43.1
• menstruell migrän N94.8 + G43.• migränekvivalenter G43.1
• vanlig migrän (utan aura) G43.0
• ospecificerad G43.9
Miktionsbesvär
• dysuri R30.0
• hematuri UNS R31.9
• inkontinens - se sid. 57
• nykturi R35.9
• pollakisuri R35.9
• polyuri R35.9
• urinretention - se detta ord, sid. 104
• urinträngningar R30.1
• andra och icke specificerade miktionsbesvär R39.8
• UNS R39.8
Minskade fosterrörelser (undersökning pga) KVÅ-kod AM041
Diagnoskoder: Normal graviditet Z34.9, IUGR O36.5, Oligohydramnios O41.0
Missbildningar, medfödda
• breda ligament
- parovarialcysta, andra embryonalcystor i lig. latum Q50.5
- annan och ospecificerad missbildning i lig. latum Q50.6
• bröst Q83.0-9
- accessorisk bröstkörtel Q83.1
- accessorisk bröstvårta Q83.3
- hypoplasi av bröst Q83.8
- annat specificerat Q83.8
- UNS Q83.9

Forts.
73
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Mis-Mis

2

Missbildningar, medfödda, forts.
• cervix Q51.5-9
- agenesi, aplasi Q51.5
- embryonalcysta på cervix Q51.6
- hypoplasi Q51.8
- annat specificerat Q51.8
- UNS Q51.9
• njure, urinledare Q60-63
• ovarium
- accessoriskt ovarium Q50.3
- agenesi Q50.0
- cysta, medfödd Q50.1
- ovarialtorsion, medfödd Q50.2
- streak ovaries Q50.3
- annan och ospecificerad ovarialmissbildning Q50.3
• situs inversus Q89.3
• tuba
- accessorisk tuba Q50.6
- agenesi, atresi Q50.6
- fimbriecysta (Morgagnis hydatid), annan embryonalcysta på tuba Q50.4
- annan och ospecificerad missbildning av tuba Q50.6
• uretra, urinblåsa Q64.1-7
• uterus
- agenesi, aplasi Q51.0
- bicornis Q51.3
- dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina Q51.1
- annan/ospecificerad dubbelmissbildning av uterus Q51.2
- hypoplasi Q51.8
- unicornis Q51.4
- annan specificerad uterusmissbildning Q51.8
- uterusmissbildning UNS Q51.9
• vagina
- agenesi Q52.0
- cysta av embryonal typ Q52.4
- dubbel vagina Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
- hymen imperforatus Q52.3
- kloak Q43.7
- septum Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
- annan och ospecificerad vaginalmissbildning Q52.4
• vulva
- agenesi Q52.7
- cysta av embryonal typ Q52.7
- fusion av labiae Q52.5
- klitorismissbildning Q52.6 (Klitorishypertrofi, förvärvad N90.8)
- annan och ospecificerad vulvamissbildning Q52.7
• andra specificerade missbildningar av de kvinnliga könsorganen Q52.8
• medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, UNS Q52.9
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Mis-Mäs
Missed abortion - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23
Missfall - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23
Misslyckad sterilisering (gravid efter sterilisering) T98.3 + Y88.3
Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + KVÅ-kod AM040
Mittelschmertz N94.0
Mjölkstockning O91.2
Mola hydatidosa i samband med graviditet
(Vid komplikation, se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23
• komplett mola O01.0 (canceranmäls)
• partiell mola O01.1 (canceranmäls)
• mola UNS O01.9 (canceranmäls)
• invasiv, malign samt koriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 100
Mollusker B08.1
Morbilli, utan komplikationer B05.9 (Under graviditet O98.5 + B05.9)
Morgagnis hydatid (fimbriecysta) Q50.4 (Torsion av hydatid N83.5)
(Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.4 som bidiagnos)
Mors subita causae ignotae - se Plötslig död av okänd orsak, sid. 82
MRSA-bärare Z22.3C + U82.1
MRSA-screening KVÅ-kod AV028
Multipel endokrin adenomatos (MEA) D44.8
Multipel skleros (MS) G35.9 (Under graviditet O99.3 + G35.9)
Mukosit, oral (orsakad av läkemedel eller strålbehandling) K12.3

2

Mumifierat foster O31.0
Myom i uterus D25.9
(Vård under graviditet O34.1, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 60)
Münchhausens syndrom F68.1 (Medveten simulering Z76.5)
Mässling, utan komplikationer B05.9 (Under graviditet O98.5 + B05.9)
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Nar-Nju

N
Narkomani (Under graviditet: alkohol O35.4, andra droger O35.5)
Vid akut intoxikation byts decimal -.2 ut mot -.0
• alkohol F10.2
• blandmissbruk F19.2
• cannabis F12.2
• drogmissbruk UNS F19.2
• hallucinogener F16.2
• kokain F14.2
• opiater F11.2
• sedativa, hypnotika F13.2
• UNS F19.2
Navelbråck UNS K42.9 (Under graviditet O99.6 + K42.9)
Navelsträngskomplikationer - se O69 sid. 15
Nefropathia epidemica A98.5 (Under graviditet O98.8W + A98.5)
Nefrotiskt syndrom UNS N04.9
Neurogen blåsrubbning
• vid cauda equina-syndrom G83.4
• vid ryggmärgssjukdom G95.8
• vid ryggmärgsskada, t ex av strålning G95.8
• neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, utan omnämnande av ryggmärgsskada
- atonisk, autonom blåsa N31.2
- hypokontraktil (hypoton) blåsa N31.2
- ohämmad blåsa N31.0
- reflexblåsa UNS N31.1
- annan neuromuskulär blåsrubbning N31.8
- ospecificerad N31.9

2

Neutropeni, läkemedelsutlöst D70.9C
(För bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid 71.
Som orsak till uppskjuten cytotstatikabehandling Z53.0)
Nevus på bålen, perianalt, yttre könsorgan D22.5
Njurkolik UNS N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)
Njursten N20.0 (Njursten med hydronefros N13.2)
(Under graviditet O99.8 + N20.0/N13.2)
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Nju-Oms
Njursvikt
• akut
- efter abort/mola/extrauteringraviditet - se sid. 24
- efter kirurgiska och medicinska ingrepp N99.0
- efter värkarbete och förlossning O90.4
- hepatorenalt syndrom K76.7 (efter förlossning O90.4)
- annan akut njursvikt N17.0-8
- ospecificerad N17.9
• kronisk (uremi) N18.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)
• UNS N19.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)
Njurtransplanterad Z94.0
Nykturi R35.9B
Näsblödning R04.0

O
Obesitas (BMI ≥30) E66.9
Observation/utredning - se Befarad sjukdom sid. 31
Obstetrisk död - se O95-O97 sid. 20
Obstetriskt ultraljud - se Prenatal undersökning sid. 83, resp. KVÅ-koder sid. 141
Obstipation K59.0
Ofostrig graviditet - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23
Ofullständiga hinnor - se O73 sid. 16
Oklar resistens - se Onormala fynd, nästa sida
Oligohydramnios (DVP < 2 cm/AFI < 5 cm oberoende av graviditetslängd) O41.0

2

Oligomenorré
• primär N91.3
• sekundär N91.4
• UNS N91.5
Oliguri R34.9B
Omläggning, suturtagning - se Eftervård, kirurgisk sid. 40
Omskärelse, status post - se Könsstympning sid. 69
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Ono-Org

2

Onormala fynd utan specificerad diagnos
Utesluter: Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras - se detta ord, sid. 31
• cytologi (Under graviditet O28.2)
- buksköljvätska R85.6
- cervix, vagina, vulva R87.6
- pleuravätska R84.6
- urin R82.8
- andra lokalisationer R89.6
• lab.svar
- AFP förhöjt R77.2 (Under graviditet O28.1)
- endokrina funktioner, exkl. tyreoidea R94.7 (Under graviditet O28.0)
- glukostoleranstest R73.0 (Under graviditet O28.1, se f.ö. Diabetes sid. 38)
- glukosuri R81.9 (Under graviditet O28.1)
- hematuri R31.9 (Under graviditet O28.1)
- proteinuri R80.9 (Under graviditet - se O12 sid. 5)
- tyreoidea R94.6 (Under graviditet O28.0)
- WR, falskt pos. R76.2 (Under graviditet O28.0)
• odlingssvar (Under graviditet O28.8: utom GBS O98.8A)
- cervix, vagina R87.5
- urinodling pos. utan UVI-diagnos R82.7 (ABU under graviditet O23.4)
• oklar resistens (Under graviditet O28.8)
- bröst N63.9
- buk, bäcken R19.0
- lymfkörtelförstoring, ospecificerad R59.9
- yttre genitalia R22.2
• provexcision (Under graviditet O28.8)
- cervix, vagina, vulva R87.7
- andra lokalisationer R89.7
• radiologisk diagnostik och ultraljud
(Under graviditet: rtg-fynd O28.4, u-ljudsfynd O28.3)
- bröst R92.9
- buk, bäcken (utom urinorganen) R93.5
- CNS (utom intrakraniellt) R90.8
- galla R93.2
- intrakraniellt R90.0
- inre genitalia R93.5
- lever R93.2
- lunga R91.9 (Lungscintigrafi R94.2)
- njure R93.4
- retroperitoneum R93.5
- tarmar R93.3
- urinorgan R93.4
- ventrikel R93.3
Oregelbunden menstruation UNS N92.6 - se f.ö. Menstruationsrubbningar sid. 72
Orgasmstörning F52.3
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Oro-Ovu
Oro för sjukdom; ingen diagnos ställs Z71.1
Ortostatisk hypotension I95.1 (Under graviditet O26.5)
Osteomalaci, puerperal M83.0
Osteoporos
• idiopatisk M81.5 (med fragilitetsfraktur M80.5)
• läkemedelsutlöst M81.4 (med fragilitetsfraktur M80.4)
(för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
• efter ooforektomi M81.1 (med fragilitetsfraktur M80.1)
• postmenopausal M81.0 (med fragilitetsfraktur M80.0)
• UNS M81.9 (med fragilitetsfraktur M80.9)
• (Puerperal osteomalaci M83.0)
Ovarialcysta (Under graviditet O99.8 + kod nedan)
Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och koden för cystan som bidiagnos.
• corpus luteumcysta N83.1
• dermoidcysta D27.9
• endometrioscysta N80.1
• follikelcysta N83.0
• hyperstimulering i samband med ovulationsinduktion N98.1
• medfödd ovarialcysta Q50.1
• (parovarialcysta Q50.5)
• polycystiska ovarier (PCO) - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 82
• thecaluteincysta N83.2
• UNS N83.2
Ovarialtorsion N83.5 (Under graviditet O99.8 + N83.5)
Ovariell dysfunktion
• anovulation vid infertilitet N97.0
• androgenöverskott (från ovariet) E28.1
• för tidig menopaus E28.3
• ovariell insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.4
• polycystiskt ovariesyndrom (PCO) - se sid. 82
• ”resistant ovary” E28.3
• annan specificerad ovariell dysfunktion E28.8
• ovariell dysfunktion, ospecificerad E28.9

2

Ovariell insufficiens - se Ovariell dysfunktion, här ovan
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
Ovulationsblödning N92.3
Ovulationssmärta N94.0
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Ovu-PCO
Ovulationsstimulering (KVÅ-koder vid monitorering - se sid. 138)
• för superovulation Z31.8A
• vid anovulation Z31.8B
• Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd Z31.8W
Oönskad graviditet; abortrådgivning Z64.0

P
Pacemaker förekomst av Z95.0
Palliativ vård Z51.5
Panhypopituitarism E23.0
Panikångest F41.0 (Under graviditet O99.3 + F41.0)
Pankreatit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• akut K85.9
• kronisk UNS K86.1 (kronisk av alkohol K86.0)
Pannbjudning
• som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
• vid vaginalförlossning - se O80-O81 sid. 17-18
Paralytisk ileus K56.0
Parametrit (innefattar även abscess)
Spiralbärare, bidiagnos Z97.5
• akut N73.0 (Gc N74.3*A54.2†, Klamydia N74.4*A56.1†)
• kronisk N73.1
• UNS N73.2
Parestesi R20.2

2

Parkinsons sjukdom G20.9
Parovarialcysta Q50.5
(Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.5 som bidiagnos)
Paroxysmal takykardi (Under graviditet O99.4 + I47.-)
• ventrikulär I47.2
• supraventrikulär I47.1
Patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) - se Osteoporos sid. 79
PCB-bradykardi (som föranleder ingrepp) O74.8
PCO - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 82
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Ped-Pla
Pedikulos B85.0-4 (Flatlöss B85.3)
Pelvospondylitis ossificans (Mb Bechterew) M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)
Perianalabscess K61.0 (Under graviditet O99.6 + K61.0)
Perinealbristningar under förlossning - se O70 sid. 15
Perinealhematom, obstetriskt O71.7
Peritonealcysta K66.8
Peritonit

Utesluter: vid barnsängsfeber O85.9
• akut, med generaliserad peritonit eller abdominopelvisk abscess K65.0
• av galla eller urin K65.8
• kemisk T81.6 + Y69.9

Periuretral abscess N34.0 (Gonokocker N34.0 + A54.1)
Peroperativ/postoperativ komplikation - se Komplikationer sid. 63-66
Peteckier R23.3B
PID (pelvic inflammatory disease) - se Salpingit sid. 89
Pigmentrubbningar
• café au lait-fläckar L81.3
• kloasma L81.1
• postinflammatorisk hyperpigmentering L81.0
• vitiligo L80.9
• UNS L81.9
Pilonidalcysta
• med abscess L05.0
• utan abscess L05.9

2

Placenta

• accreta/increta/percreta - se O43.2 sid. 12
• infarkter O43.8
• kvarhållen - se O72-O73 sid. 16
• previa (inkl. lågt sittande, marginell) se O44 sid. 12
Plastikkirurgiskt ingrepp, hud (för op. koder - se Del 3, sid. 126)
• ärrvävnadsplastik på bålen Z41.2, yttre genitalia Z41.8
(Defektläkt förlossningsskada - se detta ord, sid. 37)
• annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp Z41.1
Platta kondylom (inkl. med lätt dysplasi) A63.0B (Under graviditet O98.3)
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Ple-Pos
Pleuravätska UNS (ej vid känd malignitet i pleura) J90.9 (Under graviditet O99.5 + J90.9)
(Överstimuleringssyndrom, ovariellt - se sid. 108)
Pleurit (Under graviditet O99.5 + J90.9)
• exsudativ/UNS J90.9
• torr R09.1
Plötslig död av okänd orsak
• obstetrisk död - se O95-O97 sid. 20
• ögonblicklig död R96.0
• död inom 24 tim efter symtomdebut/utan tecken på sjukdom R96.1
• funnen död, ingen fastställd orsak R98.9
PMS -premenstruellt spänningssyndrom- N94.3
Pneumotorax (Under graviditet O99.5 + nedanstående kod)
• perop. komplikation S27.0 + Y60.0
• spontan J93.1
• ospecificerad J93.9
Pneumoni (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)
• bakteriell, ospecificerad J15.9
• bakteriell, specificerat agens J13-J15.8
• virus J12.- (virus UNS J12.9)
• UNS J18.9
Pollakisuri R35.9C
Polycystiskt ovariesyndrom E28.2
(Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges vid PCO E28.2 som bidiagnos)
Polyhydramnios (DVP > 8 cm/AFI > 25 cm oberoende av graviditetslängd) O40.9
Polyp

2

•
•
•
•

cervix N84.1 (under graviditet O34.4)
corpus uteri N84.0 (Vid infertilitet N97.2)
vagina N84.2
vulva N84.3

Polyuri R35.9A
Porfyri UNS E80.2X (Under graviditet O99.2 + E80.2X)
Postkoital antikonception Z30.3
Postmenopausblödning
• hos icke hormonbehandlad kvinna N95.0A
• hos östrogenbehandlad kvinna N95.0B
• annan specificerad postmenopausal blödning
(t ex under Tamoxifenbehandling) N95.0W
• ospecificerad N95.0X
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Pos-Pre
Postoperativ kontroll - se Kontroll, postoperativ sid. 67
Postpartumobservation - t ex förlöst i hemmet/på annan ort - se Z39.0A-X - sid. 22
Postpartumtyreoidit O90.5
Postspinal huvudvärk G97.0 (efter analgesi under graviditet O29.4,
förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)
Posttraumatiskt stressyndrom F43.1 (Under graviditet/barnsängstid O99.3 + F43.-)
(Anpassningsstörning, krisreaktion, sorgreaktion F43.2)
Preeklampsi - se O14 sid. 5-6
Prematurbörd (Förtidsbörd) - se O60 sid. 13
Prematur vattenavgång - se O42 sid. 11
Prematurt värkarbete - se O47 sid. 12
Premenstruellt spänningssyndrom (PMS) N94.3
Prenatal undersökning
• amniocentes/korionvillibiopsi/KUB (AC op.kod MAA00, CVS op.kod MAA10)
- för kromosomanalys Z36.0 (NIPT/NIPD KVÅ-kod AM042)
- amniocentes för annan analys Z36.2
• ultraljud, obstetriskt (för Åtgärdskoder - se sid. 141)
- missbildningsscreening Z36.3
- tillväxtmätning, flöde Z36.4
• undersökning avseende
- immunisering Z36.5
• annan specificerad prenatal undersökning Z36.8
• ospecificerad Z36.9
(För intrauterina operationer på gravid uterus och foster - se Del 3 sid. 120)

2
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Pre-Pro
Preventivmedel
• allmän preventivmedelsrådgivning Z30.0
• graviditetstest Z32.0
• postkoital antikonception -”dagen-efter-piller”- Z30.3
• p-piller
- första förskrivning Z30.0
- kontroll/byte/fortsatt förskrivning Z30.4
• p-spruta
- första förskrivning Z30.0
- kontroll/fortsatt behandling/-förskrivning Z30.4
• p-stav
- insättning Z30.1 (op. kod TQX20)
- kontroll/byte/uttagande Z30.4 (uttagande: op. kod TQX30)
- kvarvarande p-stav som ej gått att ta bort M79.5
• spiral
(Förekomst av spiral - bidiagnos vid sjukdom - Z97.5)
- insättning Z30.1 (op. kod TLC00)
- komplikation - se Komplikationer, spiral sid. 66
- kontroll/byte/uttagande Z30.5 (insättning: op. kod TLC00,
uttagning enkel: op. kod TLC10, se f.ö. sid. 119)
• sterilisering (kvinna eller man)
- rådgivning Z30.0
- operation Z30.2 (för op. koder - se Del 3)
- (spermaräkning efter vasektomi Z30.8)
• annan födelsekontroll (t ex pessarutprovning) Z30.8
• födelsekontroll, ospecificerad Z30.9
Primär amenorré N91.0
Proctalgia fugax K59.4

2

Profylaktisk kirurgi (för op.koder - se Del 3)
• pga cancerhereditet Z40.0
(Anamnes på gyn.cancerhereditet: bidiagnos Z80.4)
• annan profylaktisk kirurgi Z40.8
• UNS Z40.9
Prolaktinom E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)
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Pro-Psy
Prolaps (Genital prolaps under graviditet O34.8A)
Se också Defektläkt förlossningsskada, sid 37
• anal K62.2
• cervixelongation N88.4
• cystocele N81.1
• enterocele N81.5
• hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
• recidivprolaps i samma kompartment som tidigare operation
Z98.8 - tilläggskod till N81.• rektal K62.3
• rektocele N81.6
• uretraslemhinna N36.3 (Uretrakarunkel N36.2)
• uterovaginal prolaps
- inkomplett N81.2
- komplett (totalprolaps) N81.3
- UNS N81.4
• vagina/cervixstump (efter hysterektomi) N99.3
• UNS N81.9
Protein C-brist D68.5C
Protein S-brist D68.5D
Proteinuri
Utesluter: Hypertoni med njursjukdom - se Hypertoni sid. 52
Proteinuri som uppstår under graviditet - se O12/O14 sid. 5-6
• isolerad proteinuri med glomerulär skada UNS N06.9
• proteinuri UNS R80.9
Protrombingenmutation D68.5E
Prurigo Besnier L20.0 (Under graviditet O26.8F)
Pseudohermafroditism
• adrenal kvinnlig E25.0C
• makrogenitosomia praecox E25.0D
• UNS Q56.2
Psoriasis

2

• invers psoriasis, genital/intertriginös L40.8
• ospecificerad L40.9

Psykos (Under graviditet O99.3 + F23.-)
• akut F23.0-9
• puerperal psykos - se Puerperala psykiska störningar, nästa sida
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Pub-Qui
Pubertetsstörningar
• försenad pubertet E30.0
• för tidig pubertet
- hypofysärt betingad E22.8
- kongenital binjurebarkshyperplasi E25.0
- pseudopubertet E25.8
- annan för tidig pubertet E30.1
Pudendusneuralgi (specifierad mononeuralgi) G58.8
Puerperala psykiska störningar (debut inom 6 v. efter förlossning)
• amningspsykos F53.1
• puerperal depression UNS F53.0
• psykisk störning i puerperiet, ospecificerad F53.9
Puerperalendometrit O85.9
PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) O26.8G
Pyelonefrit
Bakteriell etiologi kan anges som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 56
Utesluter: Under graviditet O23.0, barnsängstid O86.2
• akut N10.9
• kronisk, ospecificerad N11.9 (Vid reflux N11.0)
• UNS N12.9
Pyelostomi (bidiagnos)
• förekomst av Z93.6
• tillsyn, borttagning Z43.6
Pyometra N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
Pyosalpinx - se Salpingit, akut sid. 89

2

Q
Quincke-ödem T78.3
(Om läkemedelsutlöst: för bidiagnoser, se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
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Rak-Res

R
Rakställning, hög som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
Ramlat ur sängen el. dyl. - se Fall under sjukhusvistelse, sid. 43
Randsinusblödning O46.8
Receptskrivning KVÅ-kod XV008
Recidivprolaps (i samma kompartment som tidigare op) Prolapskod från N81.- + Z98.8
Reflexblåsa UNS N31.1 (Vid ryggmärgsjukdom: Spinal reflexblåsa G95.8)
Reflux

• gastroesofagal K21.9 (Refluxesofagit K21.0)
(Under graviditet O99.6 + K21.-)
• vesikoureteral N13.7

Regional enterit - se Crohns sjukdom sid. 35
Rektalblödning K62.5
Rektalfistel K60.4 (Rektovaginal fistel - se Fistel sid. 44)
Rektalprolaps K62.3 (Analprolaps K62.2)
Rektocele N81.6
Residual ovary syndrome N99.8
Residualurin - se Urinretention sid. 104
Resistant ovary E28.3 (Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges E28.3 som
bidiagnos)
Resistens, oklar - se Onormala fynd sid. 78 resp.
Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 31

2

Respiratorisk insufficiens
• akut J96.0 (Akut andningssvikt hos vuxna - ARDS - J80.9)
• kronisk J96.1
• ospecificerad J96.9
(Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 63)
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Reu-Rök
Reumatism, ospecificerad M79.0 (Under graviditet O99.8 + M79.0)
Reumatoid artrit UNS M06.9X (Under graviditet O99.8 + M06.9X)
Rh-immunisering O36.0
Rh-profylax KVÅ-kod DR026
Riskgraviditet - se Graviditetsövervakning sid. 48
Rosfeber A46.9 (Under graviditet, barnsängstid O98.8W + A46.9)
Rotavirus-enterit A08.0
Rubella

• utan komplikationer B06.9
• fosterskada - se O35.3 sid. 10
• vaccination Z24.5 (mässling, påssjuka, rubella Z27.4)

Rullstolsburen Z99.3
Ruptur av op.sår - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 65
Rygg-/bäckeninsufficiens under graviditet O26.7
Ryggvärk (Under graviditet O26.7)
• coccygodyni M53.3
• ischias M54.3
• lumbago M54.5
• lumbago-ischias
- pga diskbråck M51.1
- UNS M54.4
• ryggvärk, ospecificerad M54.9

2

Rådgivning
• abortrådgivning Z64.0
• fertilitetsrådgivning Z31.6
• genetisk rådgivning Z31.5
• preventivmedelsrådgivning Z30.0 - se f.ö. Preventivmedel sid. 84
• sexualrådgivning Z70.8
• vid HIV Z71.7
• annan specificerad rådgivning Z71.8
Rökare Z72.0

88

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 89

Sak-Sel

S
Sakraldermoid - se Pilonidalcysta sid. 81
Sakroiliakaledsbesvär under graviditet O26.7
Sakroiliit M46.1 (Under graviditet O99.8 + M46.1)
Saktosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)
Salmonella-enterit A02.0
Salpingit/ooforit
Spiralbärare, bidiagnos Z97.5
Utesluter: Som komplikation efter
- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0
• akut (innefattar även pyosalpinx, tuboovarialabscess)
- gonokocker N74.3*A54.2†
- klamydia N74.4*A56.1†
- okänd etiologi N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)
• kronisk (hydrosalpinx, saktosalpinx) N70.1 (Vid infertilitet N97.1)
Salpingitis isthmica nodosa N83.8 (Vid infertilitet N97.1)
Samlagssmärtor - se Dyspareuni sid. 39
Samtal av stödkaraktär KVÅ-kod DU007
Diagnoskoder, t ex:
Krisreaktion - se sid. 68
Problem som har samband med social miljö Z60.9
Problem som har samband med svårigheter att kontrollera
livssituationen Z73.8
Sarkoidos D86.- (Sarkoidos UNS D86.9) (Under graviditet O99.1 + D86.-)

2

Sarkom - se under Tumörer sid. 99-100
Schanker, mjuk A57.9
Schizofreni F20.- (Schizofreni, ospecificerad F20.9) (Under graviditet O99.3 + F20.-)
Seborroisk dermatit (eksem), ospecificerad L21.9
Seborroisk keratos, ospecificerad L82.9X
Sekundär amenorré N91.1
Selektiv abort O31.1
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Sen-Sex
Sena besvär, >1 år efter skadetillfället T90-T98 + Y85-89
av komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder T98.3 + Y88.0-3,
t ex gravid efter sterilisering T98.3 + Y88.3
(Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37)
Senil demens UNS F03.9
Senil vårta L82.9
Senilatrofisk vaginit
• efter kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
• efter naturlig menopaus N95.2
Sepsis

(Bidiagnos för Infektiöst agens - se detta ord, sid. 56
(Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
Utesluter: Sepsis efter abort, extrauteringraviditet och mola O08.0
Sepsis efter IVF-åtgärd N98.3, efter insemination N98.0
Sepsis efter kirurgiskt ingrepp T81.4 + Y83.9
Sepsis under barnsängstiden O85.9
Sepsis under värkarbete O75.3
• anaeroba bakterier A41.4
• candida B37.7
• gonokocker A54.8
• listeria A32.7
• staphylococcus aureus A41.0 (Toxic shock syndrome A48.3)
• streptokocker grupp A, GAS A40.0
• streptokocker grupp B A40.1 (GBS under graviditet O98.8A)
• toxic shock syndrome A48.3
• ospecificerad A41.9 (Bakteremi UNS A49.9)

Septisk chock R57.2 (Tilläggskod. Vid känt etiologiskt agens - se Sepsis, här ovan)
Sequelae efter komplikation - se Sena besvär, här ovan

2

Sexualrådgivning Z70.9
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Sex-Sju
Sexuell dysfunktion
Utesluter: Partner till kvinna/man med sexuell dysfunktion Z70.2
Rådgivning angående
- sexuellt beteende/orientering Z70.1
- sexuellt beteende/orientering hos partner, barn Z70.2
- sexuell rådgivning, ospecificerad Z70.9
• anhedoni, sexuell (avsaknad av sexuell njutning) F52.1
• dyspareuni - se sid. 39
• libido
- minskning F52.0
- ökning F52.7
• lubrikation, nedsatt F52.2
• orgasmstörning F52.3
• transsexualism F64.0
• vaginism - se sid. 106
• vulvodyni - se sid. 107
• annan specificerad sexuell dysfunktion (icke-organisk) F52.8
• sexuell dysfunktion, ospecificerad (icke-organisk) F52.9
Sexuellt ofredande - se Våldtäkt sid. 107
Sfinkterruptur - se O70 sid. 15
Sicklecellsanemi UNS D57.1 (Under graviditet O99.0 + D57.1)
Sinuit, akut J01.- (Akut sinuit UNS J01.9)
Situs inversus Q89.3
Sjukdomar i manliga genitalia
För diagnoskodning i mannens journal.
Utesluter: Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4
• atrofi
- testikel N50.0
- andra manliga könsorgan N50.8
• azoospermi, oligospermi etc. N46.9
• hydrocele testis N43.- (Hydrocele testis UNS N43.3)
• impotens
- icke-organisk orsak F52.2
- organisk orsak N48.4
• infertilitet, manlig UNS N46.9
• kronisk prostatit N41.1
• spermatocele N43.4

2
Forts.
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Sju-SLE
Sjukdomar i manliga genitalia, forts.
• striktur i vas deferens N50.8
• varikocele I86.1
• andra specificerade sjukdomar i manliga genitalia N50.8
• Sjukdom i manliga genitalia UNS N50.9
Sjögrens syndrom M35.0 (Under graviditet O99.8 + M35.0)
Skabb B86.9
Skador, yttre könsorgan
• brännskada T21.0 + bidiagnos, se nedan
Utesluter: Solbränna UNS L55.9
Stråldermatit - se Strålningsskador sid. 95
Bidiagnos: ° elektrisk ström W85-87 (UNS W87.9)
° eld X00-X09 (UNS X09.9)
° heta föremål/ämnen X10-X19 (UNS X19.9)
° misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
° olycka/skada UNS X59.9
• frätskada T21.4 + X49.9
• främmande kropp, ytlig, utan större sårskada S30.2 + W45.9
• (främmande kropp i urin- och könsorganen - se Främmande kropp sid. 45
• insektsbett T63.4 + X29.9
• klämskada S38.0 + bidiagnos, se nedan
• kontusion/skrubbsår S30.2 + bidiagnos, se nedan
• sårskada S31.4 + bidiagnos
Bidiagnos: ° cykelolycka UNS V19.3
° fall
- från/mot lekredskap på lekplats W09.1
- mot annat föremål W22.9
- slag mot sportredskap W21.0
° misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
° olycka UNS X59.9
° skadehändelse UNS med oklar avsikt Y34.9

2

Skengravid F45.1
Skleroserande kolangit K83.0A
Skrumpblåsa N32.8
Skrumpnjure
• vid hypertoni I12.9
• UNS N26.9
Skulderdystoci vid vaginalförlossning O66.0
SLE -Systemisk lupus erytematosus- M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)
(Läkemedelsutlöst SLE M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
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Sle-Sta
Slemhinneatrofi efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)
Smittsam sjukdom, exponering för - se Exponering sid. 42
Smittskyddsanmälan KVÅ-kod GD001
Smittspårning - se under Kontroll sid. 67
Smärta, kronisk UNS R52.2
Smärtor UNS, som har samband med de kvinnliga könsorganen N94.9
Snedläge - se Tvärläge sid. 103
Social miljö, problem sammanhängande med Z60.8
(t ex social faktor som indikation för vård/åtgärd)
Sorgreaktion F43.2
Sorkfeber A98.5 (Under graviditet O98.8W + A98.5)
Spermaprov Z31.4 (Spermaräkning efter vasektomi Z30.8)
Spinal reflexblåsa, vid ryggmärgsjukdom G95.8 (Reflexblåsa UNS N31.1)
Spiral - se Preventivmedel sid. 84
Spiralgraviditet - se O26.3 sid. 7
Spolvätskeresorption under kirurgiskt ingrepp E87.7
Spontanabort - se (Abort, spontan) Missfall sid. 23
Springmaskinfektion B80.9 (Under graviditet O98.8W + B80.9)
Spänningshuvudvärk G44.2 (Under graviditet O99.3 + G44.2)
Status asthmaticus J46.9 (Under graviditet O99.5 + J46.9)
Status post
Utesluter: Sena besvär - se sid. 90
• bröstcancer Z85.3
• gastric bypass Z98.8
• gynekologisk cancer
- cervix Z85.4C
- ovarium Z85.4E

2
Forts.
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Sta-Str
Status post gynekologisk cancer, forts.
- placenta Z85.4G
- uterus Z85.4D
- vagina Z85.4B
- vulva Z85.4A
- andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan Z85.4F
• strålbehandling Z92.3
Sten i urinvägar (Under graviditet O99.8 + kod nedan)
• blåssten N21.0
• njursten N20.0 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit
N13.6)
• uretärsten N20.1 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit
N13.6)
• UNS N20.9 (sten UNS med hydronefros N13.2, med pyelonefrit N10.9)
Stenos, striktur
• cervix N88.2 (Som förlossningshinder O65.5)
• uretra - se Uretrastriktur sid. 104
• vagina N89.5 (Postop. adherenser i vagina N99.2)
• vulva, introitus vaginae N90.5 (Trång hymenring N89.6)
Sterilisering
• operation Z30.2 (för op.koder, se Del 3)
• steriliseringsrådgivning Z30.0
Stomi - se Cystostomi sid. 36, Ileostomi sid. 55, Kolostomi sid. 62
Streptokocker grupp B under graviditet O98.8A
Stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll Z63.7
Stressinkontinens N39.3
Stressreaktion - se Krisreaktion sid. 68

2

Striktur - se Stenos, här ovan
Striæ atrophicæ L90.6
Stroke (under graviditet O99.4 + I-kod nedan)
• pga hjärninfarkt I63.- (UNS I63.9)
• pga hjärnblödning I61.- (UNS I61.9)
• UNS I64.9
Struma, atoxisk, ospecificerad E04.9 (Under graviditet O99.2 + E04.9)
Strålbehandling - se under Tumörer sid. 102
Strålbehandling i egna sjukhistorien Z92.3
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Str-Sys
Strålningsskador
• hud och underhud
- akut stråldermatit L58.0
- kronisk stråldermatit L58.1
- stråldermatit, ospecificerad L58.9
• mag-tarmkanal
- gastroenterit, kolit orsakad av strålning K52.0
- oral mukosit K12.3
- strålningsproktit K62.7
• urinblåsa
- strålcystit N30.4
• vagina N89.8 + T95.8 + Y88.3
Studiepatient Z00.6
Subaraknoidalblödning - se Hjärnblödning sid. 50
Subduralblödning - se Hjärnblödning sid. 50
Subileus K56.7 (Under graviditet O99.6 + K56.7)
Subkutant emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y60.0
Sugklockeförlossning - se O81 sid. 18
Suprapubisk blåskateter - se Cystostomi sid. 36
Suturtagning, omläggning - se Eftervård, kirurgisk sid. 40
Svamp

• candida - se sid. 34
• dermatofytoser B35-B36 (Ringorm B35.9)

Svettning UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 61
SVF KVÅ-koder - se sid. 139

2

Svimning R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)
Syfilis A51-A53 (se ICD-10-boken) (Under graviditet O98.1)
Symfyseolys under graviditet O26.7
Synekier, intrauterina N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
Synkope R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)
Systemisk lupus erytematosus (SLE) M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)
(Läkemedelsutlöst M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
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Sår-Tor
Sår i huden - se Ulceration sid. 103
Sårinfektion - se Komplikationer, infektion sid. 64
Sårruptur - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 65
Sårskada - se Skador, yttre könsorgan sid. 92
Sätesläge under graviditet O32.1
• vid kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
• vid vaginalförlossning - se O83 sid. 18
Sömnstörning, ospecifierad G47.9

T
Takykardi UNS R00.0 (se f.ö. Paroxysmal takykardi)
(Under graviditet O99.8 + R00.0)
Talassemi, ospecificerad D56.9 (Under graviditet O99.0 + D56.9)
Tamoxifenbehandling
• kontroll pga förtjockat endometrium, utan blödning R93.5
• postmenopausblödning under Tamoxifenbehandling N95.0W
Tampongsjukan A48.32
Terminalvård/palliativ vård Z51.5
Thecaluteincysta N83.2 (Under graviditet O99.8 + N83.2)
TIA (transitorisk ischemisk attack) G45.9
(Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)
Tietzes syndrom M94.0 (Under graviditet O99.8 + M94.0)

2

Tillväxthämning, intrauterin O36.5
Tobaksbruk Z72.0
Tonsillit (Under graviditet O99.5 + J03.-)
• streptokock- J03.0
• annan specificerad J03.8
• ospecificerad J03.9
Torsion av ovarium/tuba/hydatid N83.5
(Medfödd ovarialtorsion Q50.2)
Se Ovarialcysta sid. 79 resp. Morgagnis hydatid sid. 75 för dessa koder
(bidiagnoser)

96

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 97

Tox-Tro
Toxic shock syndrome (TSS) A48.3
Toxoplasmos, ospecificerad B58.9
(Under graviditet, barnsängstid O98.6, Om känd/misstänkt fosterskada O36.8W)
Trafikolycka, förare eller passagerare i personbil V49.9 (Tilläggskod)
Observation efter trafikolycka Z04.1
Transfusionsreaktion - se Komplikationer, transfusionsreaktion sid. 66
Transfusionssyndrom, placenta - se O43 sid. 12
Transitorisk cerebral ischemisk attack G45.9
(Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)
Transplanterad Z94.0-9 (t ex benmärg Z94.8, hjärta Z94.1, njurar Z94.0)
Transsexualism F64.0
Trigonit N30.3
Trikomonas vaginalis (urogenital) A59.0 (Under graviditet O98.3)
Trombocytimmunisering - se O36.8D/W sid. 11
Trombocytopeni (Under graviditet O99.1 + D69.-)
• idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) D69.3
• annan primär trombocytopeni D69.4
• sekundär trombocytopeni D69.5
• ospecificerad D69.6
Trombofili
• Primär trombofili
- APC-resistens D68.5A
- brist på antitrombin D68.5B
- brist på protein C D68.5C
- brist på protein S D68.5D
- protrombingenmutation D68.5E
- annan primär trombofili D68.5W
- primär trombofili, ospecificerad D68.5X
• Annan trombofili
- antifosfolipidantikroppssyndrom D68.6A
- kardiolipinantikroppssyndrom D68.6B
- närvaro av lupus D68.6C
- annan specificerad trombofili D68.6W
- annan trombofili, ospecificerad D68.6X

2
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Tro-Tub
Tromboflebit
Utesluter: Tromboflebit under graviditet O22.2, barnsängstid O87.0
• i nedre extremitet I80.0
• UNS I80.9
• i samband med kir./med. behandling - se under Komplikationer sid. 66
Trombos; djup ventrombos
• i v. femoralis I80.1
• nedre extremitet UNS I80.3
• (mesenterialkärlstrombos K55.0)
• annan specificerad lokalisation I80.8 (Cerebral ventrombos I63.9)
• i samband med abort/mola/extrauteringraviditet - se dessa ord
• under graviditet
- nedre extremitet O22.3
- annan lokalisation, t ex bäckentrombos O22.8
(Cerebral ventrombos under graviditet O22.5)
• under förlossning/barnsängstid
- nedre extremitet O87.1
- annan lokalisation, t ex bäckentrombos O87.8
(Cerebral ventrombos under förlossning/barnsängstid O87.3)
Trombos• anamnes Z86.7
• hereditet Z82.4
• profylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantiabehandling Z92.1)
Trycksår L89.9 (av prolapsring N89.8)
Trängningsinkontinens N39.4A (El.stimulering vid inkontinens, op.kod KCV31)
Trötthet UNS R53.9 (Under graviditet O26.8W)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion G93.3
Tubarpassage, kontroll Z31.4

2

Tubartorsion N83.5
Tuberkulos, latent Z22.7
Tuboovarialabscess - se Salpingit, akut sid. 89
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Tumörer

Tumörer i kvinnliga könsorgan (Under graviditet, ange även O99.8)
Vulva
• Benign tumör i vulva, neoplasma benignum vulvae D28.0
• Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VIN III = Cancer in situ)
• Cancer in situ i vulva och VIN III D07.1 *
• Cancer in situ på perianala huden D04.5 *
• Melanom in situ i vulva och perianalt D03.5 *
• Malign epitelial tumör i vulva, carcinoma vulvae C51.9 *
• Malign mjukdelstumör i vulva, sarcoma vulvae C51.9 * + M88003
- Fall där tumörväxten är begränsad till uretra kodas med C68.0 *
(tumör i uretra).
- Invasivt melanom i vulva kodas som övrig vulvacancer.
Vagina
• Benign tumör i vagina, neoplasma benignum vaginae D28.1
• Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VAIN III = Cancer in situ)
• Cancer in situ i vagina och VAIN III D07.2 *
• Melanom in situ i vagina D03.8 *
• Malign epitelial tumör i vagina, carcinoma vaginae C52.9 *
• Malign mjukdelstumör i vagina, sarcoma vaginae C52.9 * + M88003
- Fall där tumörväxten griper över på cervix och når fram till
externa ostiet kodas C53.9 * (tumör i cervix).
- Invasivt melanom i vagina kodas som övrig vaginalcancer.
Cervix
• Benign tumör i cervix, neoplasma benignum cervicis uteri D26.0
(Utesluter: Cervixpolyp N84.1)
• Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, CIN III = Cancer in situ)
• Cancer in situ i cervix och CIN III D06.9 *
• Malign epitelial tumör i cervix, carcinoma cervicis uteri C53.9 *
• Malign mjukdelstumör i cervix, sarcoma cervicis uteri C53.9 * + M88003
- Vid två histopatologiska diagnoser, t ex adenocarcinom och
skivepitelcancer, föreligger två tumörer.
- Som regel är det kliniskt omöjligt att bestämma om en cervixcancer har
vuxit upp i livmodern eller inte. Växt upp i livmodern ska därför inte
påverka klassificeringen.
Uterus
• Uterusmyom D25.9
• Benign tumör i uterus, neoplasma benignum corporis uteri D26.1
(Utesluter: Polyp i corpus uteri N84.0, Vid infertilitet N97.2)
• Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet N85.0
• Adenomatös hyperplasi av endometriet utan atypi N85.1
• Adenomatös hyperplasi av endometriet med atypi D39.0 *
• Malign epitelial tumör i uterus, carcinoma corporis uteri C54.9 *
• Malign tumör i uterus UNS C55.9 *
• Sarkom i uterus, sarcoma uteri C54.9 * + M88003
- Carcinosarkom i uterus betraktas som carcinom och kodas med C54.9 *
- Fall där man ej kan avgöra om det rör sig om cervix- eller corpusslemhinnecancer kodas med C54.8 * (malign tumör i uterus med övergripande växt).
Forts.
* Canceranmäls
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Tumörer
- Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 *
(malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt).
- Skivepitelcancer är mycket ovanligt och accepteras endast efter noggrann
kontroll av patologutlåtande. Där det är oklart om den är utgången från
cervix eller corpus bedöms den som cervixcancer C53.9 *
Ovarier
• Enkel cysta N83.2
• Benign tumör i ovarium, t ex dermoid D27.9 (benigna tekom skall anmälas
till cancerregistret)
• Borderlinetumör i ovarium D39.1 *
• Malign tumör i ovarium, neoplasma malignum ovarii C56.9 *
• Malign mjukdelstumör i ovarium, sarcoma ovarii C56.9 * + M88003
- Krukenbergtumör är alltid metastas i ovariet (oftast från ventrikel)
och kodas om primärtumören är okänd med C79.6 *
- Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 *
(malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt).
- Borderlinetumörer benämns också tumörer med osäker malign potential.
- Granulosacellstumörer, tekacellstumörer, luteom, arrhenoblastom,
Sertolicellstumörer, Leydigcellstumörer och Sertoli-Leydigcellstumörer
kodas beroende på malignitetsgrad som D27.9 * resp. C56.9 *
- ”Serous surface papillary carcinoma” - se nedan under ”Dåligt definierade
tumörer”.
- För pariga organ skall sida anges i canceranmälan.
Tubor, ligament och icke specificerade kvinnliga könsorgan
• Benign tumör i tuba och ligament D28.2
• Cancer in situ i tuba och ligament D07.3 *
• Malign tumör i tuba, carcinoma tubae C57.0 *
• Malign tumör i breda ligament C57.1 *
• Malign tumör i runda ligament C57.2 *
• Malign tumör i parametrium C57.3 *
• Malign tumör i övriga delar av kvinnliga könsorgan C57.9 *
- För pariga organ skall sida anges i canceranmälan.
Placenta
• Mola hydatidosa i samband med graviditet - se sid. 75
• Invasiv mola D39.2A *
• Misstänkt malign tumör i moderkakan, misstänkt koriocarcinom,
neoplasma malignum placentae suspecta D39.2B *
• Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad D39.2X *
• Malign tumör i moderkakan, neoplasma malignum placentae,
koriocarcinom C58.9 *
- Fall av persisterande trofoblastsjukdom diagnosticerad genom HCGbestämningar som inträffar efter mola, legal abort, missfall eller
extrauteringraviditet, kodas som invasiv mola vare sig histologisk
verifikation finns eller inte.
- Koriocarcinom kan endast registreras om histologisk verifikation finns.
- Fall som inträffar efter partus kodas som misstänkt koriocarcinom
(D39.2B *) om histologisk verifikation saknas.
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Tumörer
Dåligt definierade tumörer
• Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS C57.9 *
• Malign tumör i buken, neoplasma malignum abdominis C76.2 *
• Malign tumör i bäckenet, neoplasma malignum pelvis C76.3 *
• Malign tumör, primär lokalisation okänd C80.0 *
• Malign tumör, ospecificerad C80.9 *
- En cancer med den histologiska bilden av en serös ovarialcancer men
enbart ytväxt på ovarium eller enbart med peritoneal utbredning, och
morfologisk verifikation av frånvaro av växt i ovarierna (ibland benämnd
”Serous surface papillary carcinoma, SSPC”) kodas C48.2 * (peritonealcancer med ovarialcancerliknande histologi, ej specificerad lokalisation)
eller C48.1 * om lokalisationen specificeras. Om utgångspunkten är
osäker (t ex att PAD från ovarier saknas) och vid annan morfologi
används C76.2 * (malign tumör i buken) eller C76.3 * (malign tumör i
bäckenet). Observera att resultatet av senare kirurgi kan medföra att
diagnosen skall ändras om denna morfologiskt verifieras.
- Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt
(neoplasma malignum corporis uteri et ovarii) kodas, om det inte av
anamnesen och kliniska undersökningsfynd går att göra sannolikt
vilken av lokalerna som är primär, under Malign tumör i de kvinnliga
könsorganen med övergripande växt C57.8 *.
• Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i uterus D39.0A
• Tumör av kliniskt okänd natur i uterus D39.0B
• Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i ovarium D39.1A
• Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium D39.1B
• Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i andra specificerade
lokalisationer i de kvinnliga könsorganen D39.7A
• Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de
kvinnliga könsorganen D39.7B
Metastaser
• carcionos buk/peritoneum (inkl malign ascites) C78.6 *
• hjärna C79.3 *
• lever C78.7 *
• lunga C78.0 * (pleurametastasering J91.1*C78.2†)
• lymfkörtlar C77.9 *
• ovarium C79.6 *
• andra specificerade/multipla lokalisationer C79.8 *

2

Gynekologisk cancer i anamnesen (bröstcancer i anamnesen Z85.3)
• vulva Z85.4A
• vagina Z85.4B
• cervix Z85.4C
• uterus Z85.4D
• ovarium Z85.4E
• placenta Z85.8G
• andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan Z85.4F

* Canceranmäls
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Tumörer
KODNINGSPRINCIPER för BEHANDLING OCH KONTROLLER
AV CANCERPATIENTER
Cytostatikabehandling (Medicinsk behandling för tumör)
• Huvuddiagnos: Cytostatikabehandling Z51.1. KVÅ-kod i.v. cytostatika DT116
• Bidiagnoser: - Vid primär cytostatikabehandling: Primärtumörens diagnoskod
- Vid sekundär cytostatikabehandling:
Ev. metastaskod + Primärtumören som Gynekologisk cancer
i anamnesen Z85.4A-F - se föregående sida
Strålbehandling
• Huvuddiagnos: Strålbehandling Z51.0
• Bidiagnoser: - Vid primär strålbehandling: Primärtumörens diagnoskod
- Vid sekundär strålbehandling:
Ev. metastaskod + Primärtumören som Gynekologisk cancer
i anamnesen Z85.4A-F - se föregående sida
Primärbehandling avser den behandlingssekvens som initialt planeras och ges.
Den inkluderar inte t ex konsoliderande behandling. Om progress eller stabil
sjukdom under primärbehandling leder till byte till annan terapi definieras
primärbehandlingen som avslutad när sista administreringen av den först
planerade behandlingen sker.
Kontroller
• Så länge patienten är kontrollfall:
- Huvuddiagnos: Kontroll efter cancerbehandling
• Kirurgisk behandling Z08.0
• Strålbehandling Z08.1
• Kemoterapi Z08.2
• Kombinerad behandling Z08.7
• Cancerbehandling, ospecifierad Z08.9
- Bidiagnos: Gynekologisk cancer Z85.4A-F - se föregående sida
• Vid recidiv:
- Huvuddiagnos: Metastasdiagnos
- Bidiagnos: Gynekologisk cancer Z85.4A-F - se föregående sida

2

Tumörer med annan lokalisation än kvinnliga könsorgan
Cancer in situ
Benigna
• appendix D01.0 *
• appendix D12.1
• urinblåsa D09.0 *
• binjure D35.0
(andra urinorgan D09.1 *)
• bröst D24.9
Maligna
• hypofys D35.2 (Prolaktinom E22.1)
• appendix C18.1 *
• kolon, rektum, anus D12.0-9
• binjure C74.9 *
• levern D13.4
• bröst C50.9 *
• lipom - se sid. 63
• colon C18.9 *
• peritoneum D20.1 (Mesotelial
• hypofysen C75.1 *
vävnad i peritoneum D19.1)
• malign tumör, primär
• retroperitonealrummet D20.0
• uretra D30.4 (Uretrakarunkel N36.2)
lokalisation okänd C80.0 *
• urinblåsa D30.3
• malign tumör, ospec. C80.9 *
• uretra C68.0 *
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Tur-Ulc
Turners syndrom
• specificerade karyotyper Q96.0-8
• ospecificerat Q96.9
Tvillingkollision Kejsarsnittsförlossning: O84.2 + O66.1
Tvilling- och annan flerbördsgraviditet - se O30-31 sid. 8-9
Tvillingtransfusion
• kejsarsnittsförlossning O84.2 + O43.0B
• vård under graviditet O43.0B
Tvärläge/snedläge
• kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
• vård under graviditet O32.2
Tvärställning, djup
• som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
• vid vaginalförlossning - se O80/O81 sid. 17-18
Tyreoidit E06.- (Postpartumtyreoidit O90.5)
Tyreotoxikos UNS E05.9 (Under graviditet O99.2 + E05.9)
Tångförlossning - se O81 sid. 18

U
Ulceration
Utesluter: Herpes - se detta ord
• i magtarmkanalen - se Ulcus, här nedan
• i vagina N76.5 (Dekubitalsår av prolapsring N89.8)
• i vulva N76.6 (Mb Behcet N77.8*M35.2†)
• kroniskt hudsår/hudsår UNS L98.4A
• oral mukosit, ulcerativ (orsakad av läkemedel eller strålbehandling) K12.3
Ulcerös kolit (Under graviditet O99.6 + K51.-)
• specificerat tarmavsnitt K51.0-3 (Ulcerös proktit K51.2)
• ospecificerad K51.9
Ulcus (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)
• i duodenum K26.- (Duodenalulcus, ospecificerat K26.9)
• i tunntarm K63.3
• i ventrikel K25.- (Ventrikelulcus, ospecificerat K25.9)
• i ventrikel eller duodenum, UNS K27.- (ospecificerat K27.9)
Ulcus molle A57.9
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Upp-Uri
Uppskjuten operation/behandling - se Inställd/uppskjuten op. eller behandling, sid. 57
Uremi N18.9 (vid hypertoni I12.0)
Uretraabscess/periuretral abscess N34.0 (Gonokocker N34.0 + A54.1)
Uretradivertikel N36.1
Uretrakarunkel N36.2
Uretrastriktur
• blåshalsförträngning N32.0
• efter strålbehandling N35.8
• postinfektiös N35.1
• postoperativ/efter KAD N99.1
• posttraumatisk (efter förlossning/annan skada) N35.0
• annan uretrastriktur N35.8
• UNS N35.9
Uretrasyndrom N34.3
Uretrit UNS N34.2W (Uretrasyndrom N34.3)
Uretärobstruktion per-/postoperativt S37.1 + Y60.0
Uretärsten N20.1 (Uretärsten med hydronefros N13.2)
(Under graviditet O99.8 + N13/N20)
Urininkontinens - se Inkontinens sid. 57
Urinperitonit K65.8
Urinretention
• postoperativt R33.9 (långvarig/komplikation R33.9 + T81.8 + Y83.8)
• postpartum O90.8 (t ex resturin >300 ml 2 d. postpartum)
• UNS R33.9

2

Urinstämma - se Urinretention, här ovan
Urinträngningar R30.1
Urinvägsinfektion - se Cystit sid. 36 resp. Pyelonefrit sid 86
Urinvägskonkrement - se Sten i urinvägar, sid. 94
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Uro-Utv
Uroterapeut
• el.stimulering op. kod KCV31
• inkontinenshjälpmedel: insättning, utprovning, justering Z46.6
(Bidiagnos. Inkontinensdiagnos = huvuddiagnos)
• intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid) op.kod TKC25
• uretradilatation, op.kod TKD00
• urodynamiska undersökningar - se Del 3 sid. 135
KVÅ-koder:
QT005 Hjälpmedelsförskrivning
AK064 Blåsfyllnadstest och läckageprovokation
AV072 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer (ev. vägning)
Urtikaria L50.0-9 (Under graviditet O99.7 + L50.-)
• allergisk L50.0 (vid läkemedelsallergi - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
• idiopatisk L50.1
• ospecificerad L50.9
Utbrändhet Z73.0 (Utmattningssyndrom F43.8A)
Uterovaginal prolaps - se Prolaps sid. 85
Uterusmissbildningar - se Missbildningar sid. 74
Uterusruptur (kombineras med förlossningskod - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59)
• under graviditet O71.0
• under förlossning O71.1
Utmattningssyndrom F43.8A
Utomkvedshavandeskap - se Extrauteringravidtet sid. 42
Utredning av onormala fynd - se Onormala fynd sid. 78
Utredning/observation pga befarad sjukdom - se Befarad sjukdom sid. 31
Uttröttad moder O75.0 (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern
är så uttröttad att detta i sig föranleder ingrepp)

2

Utvecklingsstörning, psykisk UNS F79.9 (Under graviditet O99.3 + F79.9)
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Vac-Vas

V/W
Vaccination, öppenvårdsbesök enbart för vaccination
• hepatit Z24.6
• influensa Z25.1
• mässling, påssjuka, röda hund Z27.4
• röda hund Z24.5
Vaccination i samband med annan vård:
KVÅ-kod DT030 + ATC-kod för vaccinet
Vaccinationskomplikation - se under Komplikationer sid. 66
Vaginalcysta N89.8 (Under graviditet O99.8 + N89.8)
Vaginalhematom, obstetriskt O71.7 (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)
Vaginalruptur, obstetrisk - se O70.1A-X/O71.4 sid. 15-16
Vaginalseptum - se Missbildningar sid. 74
Vaginalstriktur N89.5 (Postoperativa adherenser i vagina N99.2)
Vaginaltoppsprolaps N99.3
Vaginism N94.2
(När vaginism bedöms vara ett problem, och som bidiagnos till
vulvodynidiagnos vid kraftig vaginism)
Vaginit, vulvovaginit
• akut/UNS N76.0
• deskvammativ inflammatorisk vaginit N76.1
• senilatrofisk N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)2
Vaginos, bakteriell N76.8 (Under graviditet O99.8 + N76.8)

2

Varicellae, utan komplikationer B01.9 (Under graviditet O98.5 - B01.9)
Varicer

•
•
•
•
•

bäckenvaricer I86.2
i nedre extremiteter I83.- (nedre extremitet UNS I83.9)
i skrotum (varikocele) I86.1
i vulva I86.3
under graviditet
- i benen O22.0
- i könsorganen O22.1

Vasa praevia, blödning från - se O69 sid. 15
Vascuport - se Implantat sid. 55
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Vat-Zik
Vattenavgång, för tidig
• t o m v. 36+6 - se O42 sid. 11
• fr o m v. 37+0 - se O75.6 sid. 17
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7
Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + KVÅ-kod AM040)
Vattkoppor, utan komplikationer B01.9 (Under graviditet O98.5 + B01.9)
Velamentöst navelsträngsfäste O43.1
Ventrikelulcus UNS K25.9 (Under graviditet O99.6 + K25.9)
Vesikoureteral reflux N13.7
Vestibulit - se Vulvodyni
Vitiligo L80.9
von Willebrands sjukdom D68.0 (Under graviditet O99.1 + D68.0)
Vulvasmärta - se Vulvodyni
Vulvavaricer - se Varicer, föregående sida
Vulvodyni
- Lokaliserad provocerad vulvodyni N76.3
- Generaliserad spontan vulvodyni N94.8
Våldtäkt/sexuellt ofredande T74.2 + Y05.9A (förövare känd) Y05.9B (förövare
okänd) (Intygsskrivande, KVÅ-kod GD003)
Vid skador, yttre könsorgan - se sid. 92 - anges de som bidiagnos
Vårdrelaterad infektion Y95.9 (Tilläggskod)
Värkarbete, prematurt/avstannat - se O47 sid. 12
Värkrubbningar - se O62 sid. 13

2

Y
Yrsel UNS R42.9
Yttre vändning av foster op. kod MAB10 (Vändningsförsök op. kod MAB20)

Z
Zikavirusinfektion A92.5
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Åde-Öve

Å
Åderbråck - se Varicer, sid. 106
Åderförkalkning, generaliserad/UNS I70.9
Ångestneuros F41.1 (Panikångest F41.0) (Under graviditet O99.3 + F41.-)
Ångest UNS F41.9

Ä
Ägglossningssmärta N94.0
Ärrbildning i huden
• hypertrofiskt ärr L91.0
• keloid L91.0
• striæ atrophicæ L90.6
• UNS L90.5
Ärrbråck - se Bråck, postoperativt bukväggsbråck sid. 32
Ätstörning F50.9

Ö
Ödem UNS R60.9 (Graviditetsödem - se O12 sid. 5). (Lymfödem - se sid. 70)
ÖLI -övre luftvägsinfektion- J06.9 (Under graviditet O99.5 + J06.9)
(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.8
Bidiagnos till inläggningsdiagnos)
Överaktiv blåsa N39.4A

2

Överburenhet (graviditetslängd fr o m v. 42+0) O48.9
Överfyllnadsinkontinens N39.4B
Överkänslighetsreaktion, läkemedel - se Läkemedelsbiverkning sid. 71
Överstimuleringssyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

108
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Utdrag ur
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997
Innehåll:
Gynekologiska operationer
Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier
Ovarier 111
Äggledare 112
Uterus, parametrier 113
Bäckenutrymning 114
Abort 115
Cervix 115
Vagina 116
Prolaps 117
Inkontinens 118
Vulva, perineum 118
Sterilisering 119
Preventivmedel 119
Op. (även endoskopiska) i samband med assisterad befruktning 119
Obstetriska ingrepp
Op. på gravid uterus och foster 120
Ingrepp för påskyndande av vaginal förlossning 120
Traktion med sugklocka/tång 120
Extraktion med sugklocka/tång 121
Reduktion av multipel graviditet 121
Exeres, placentalösning m.m. 122
Sutur av förlossningsskador 122
Kejsarsnitt 122
Obstetrisk laparotomi 123
Torax 123
Bröstkörtlar 123
GI-kanalen och därtill hörande organ
Manliga genitalia 125
Urinvägar 125
Lymfkörtlar 126
Hud och subkutan vävnad 126
Kärl 126

123-125

3
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Laparoskopiska op. på kvinnliga könsorgan
Ovarier; laparoskopi 127
Äggledare; laparoskopi 128
Uterus, parametrier; laparoskopi 129
Prolaps; laparoskopi 130
Inkontinens; laparoskopi 130
Sterilisering; laparoskopi 130
Hysteroskopi, falloposkopi 131-132
Laparoskopiska operationer på övriga organ
Diagnostisk laparoskopi 133
Bukvägg och bukhåla; laparoskopi 133
Tarm; laparoskopi 133
Lever, manliga genitalia, urinvägar (exkl. inkontinens); laparoskopi
Lymfkörtlar; laparoskopi 133
Reoperationer
Öppen teknik 134
Laparoskopisk teknik 134
Transluminal endoskopisk teknik
Enkla diagnostiska åtgärder 135
Urodynamiska undersökningar 135
Kateter, sond 135
Tilläggskoder 136

3
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L

GYNEKOLOGISKA OPERATIONER

LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG

Operationer på ovarier
Operationer på äggledare
Operationer på uterus och dess upphängningsapparat
Operationer på cervix uteri
Operationer på vagina
Operationer på vulva och perineum
Steriliseringsoperationer

Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier

LA Operationer på ovarier
Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10
(gäller ej LAE och LAF)

LAA Punktion av ovarium

Inkl. perkutan/transvaginal punktion och punktion under laparotomi
Inkl. ultraljudsledd punktion
Kapselpunktion vid polycystiskt ovarium LAC20
LAA00 Punktion av ovarialcysta, via laparotomi
LAA03 Perkutan punktion av ovarialcysta
LAA06 Transvaginal punktion av ovarialcysta
LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg
LAA20 Perkutan eller transvaginal injektion av läkemedel för behandling
av ovarialgraviditet
LAA96 Annan punktion av ovarium

LAB Incision och biopsi av ovarium

LAB00 Ovariotomi, via laparotomi
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
LAB10 Biopsi (px) av ovarium, via laparotomi
TLA00 Punktionsbiopsi av ovarium
LAB96 Annan incision eller biopsi av ovarium, via laparotomi

LAC Enukleation och destruktion av förändring i ovarium
LAC00 Enukleation av ovarialcysta, via laparotomi
LAC10 Fenestrering av ovarialcysta, via laparotomi
LAC20 Destruktion av förändring i ovarium, via laparotomi
Inkl. koagulation av endometrios, kapselpunktioner vid PCO
LAC30 Exstirpation av parovarialcysta, via laparotomi
LAC96 Annan enukleation eller destruktion av förändring i ovarium, via
laparotomi

3

LAD Resektion av ovarium

LAD00 Resektion av ovarium, via laparotomi

111

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 112

LAE Ooforektomi
LAE10
LAE20

Unilateral ooforektomi, via laparotomi
Bilateral ooforektomi, via laparotomi

LAF Salpingo-ooforektomi
LAF00
LAF10
LAF20

LAF30

Unilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
Bilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
Unilateral transvaginal salpingo-ooforektomi
Tilläggskod för lateralitet, se ZXA sid. 136
Bilateral transvaginal salpingo-ooforektomi

LAG Rekonstruktiva operationer på ovarium

LAG00 Ovariolys, via laparotomi
LAG10 Ooforopexi, via laparotomi
LAG20 Detorkvering av ovarium, via laparotomi
Inkl. ev. detorkverering av tuba
LAG96 Annan rekonstruktiv operation på ovarium, via laparotomi

LAW Andra operationer på ovarium

LAW96 Annan operation på ovarium, via laparotomi

LB Operationer på äggledare
Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 119/130

LBA Punktion och endoskopi av äggledare
Inkl. ultraljudsledda ingrepp
Operationer för tubargraviditet - se LBC - LBE
LBA00 Perkutan punktion av äggledare
LBA03 Transvaginal punktion av äggledare

LBB Biopsi av äggledare
LBB00
TLB00
LBB96

3

Biopsi (px) av äggledare, via laparotomi
Perkutan/transvaginal punktionsbiopsi av äggledare
Annan biopsi av äggledare

LBC Äggledarbevarande behandling av tubargraviditet
utan resektion
LBC00
LBC03
LBC10
LBC20
LBC96

112

Perkutan injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
Transvaginal injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
Utrymning av tubargraviditet utan tubotomi, via laparotomi
Tubotomi med utrymning av tubargraviditet, via laparotomi
Annan äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan
resektion, via laparotomi
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LBD Tubarresektion

Inkl. för tubargraviditet
Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 119/130
LBD00 Tubarresektion, via laparotomi

LBE Salpingektomi

Inkl. för tubargraviditet
Salpingo-ooforektomi - se LAF sid. 112
LBE00 Salpingektomi, via laparotomi
LBE03 Vaginal salpingektomi

LBF Operationer på äggledare vid infertilitet
LBF00
LBF03
LBF20
LBF30
LBF40
LBF50
LBF60
LBF70
LBF96

Genomspolning av äggledare, vid laparotomi
Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion
Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)
Salpingolys, via laparotomi
Fimbrieplastik, via laparotomi
Salpingostomi, via laparotomi
Tubarresektion med anastomos, via laparotomi
Tubarresektion med implantation, via laparotomi
Annan operation på äggledare vid infertilitet, via laparotomi

LBW Andra operationer på äggledare

Detorkvering av tuba och ovarium - se LAG20 sid. 112
Falloposkopi - se sid. 132
LBW96 Annan operation på äggledare, via laparotomi

LC Operationer på uterus och dess
upphängningsapparat

Operationer på cervix uteri - se LD sid. 115-116
Vaginala operationer för uterusprolaps - se LEF sid. 117-118
Hysteroskopiska operationer - se sid. 131

LCA Intrauterina operationer och biopsi av uterus och
parametrium
Inkl. exeres efter missfall
Portiobiopsi - se LDA sid. 115
Legal abort - se LCH sid. 115
LCA00 Biopsi (px) av uterus eller parametrium, via laparotomi
LCA06 Biopsi av endometriet
Exkl. Abrasio av enbart cervix LDA10
Hysteroskopisk biopsi ULC05
LCA10 Abrasio av corpus uteri
Inkl. cervixdilatation
LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus uteri
Inkl. cervixdilatation

3

Forts.
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LCA16 Destruktion av endometrium
T ex genom koagulation
Exkl. Hysteroskopisk destruktion LCB32
LCA20 Extraktion av främmande kropp från uterus
Exkl. Enkel extraktion av IUD TLC10
Hysteroskopisk extraktion LCA22, under graviditet MAA22
LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning
LCA96 Annan intrauterin operation
MBA00 Exeres med vakuumaspiration pga missfall
MBA03 Exeres med curettage pga missfall
MBA10 Manuell exploration av uterus efter missfall

LCB Hysterotomi, excision och destruktion av
förändring i uterus
LCB00

LCB10
LCB20
LCB96

Hysterotomi (t ex vid pyometra)
Exkl. Vid avbrytande av graviditet - se LCH20 sid. 115
Myomexstirpation, via laparotomi
Vaginal myomexstipation
Annan excision eller destruktion av förändring i uterus,
via laparotomi

LCC Uterusresektion
LCC00
LCC10

LCC20
LCC96

Resektion av uterus, via laparotomi
Supravaginal uterusamputation, via laparotomi
Exkl. Supravaginal uterusamputation vid kejsarsnitt (Porro) MCA30
Vaginal supravaginal uterusamputation
Annan uterusresektion, via laparotomi

LCD Hysterektomi

3

Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat - se LAF sid. 112
Vid kejsarsnitt - se MCA sid. 122
Vid prolaps - se LEF sid. 117
Laparoskopiskt assisterade hysterektomier - se sid. 129
LCD00 Hysterektomi, via laparotomi
LCD10 Vaginal hysterektomi
LCD30 Radikal hysterektomi, via laparotomi
(Wertheim-Meigs, Okabayashi)
LCD40 Radikal vaginal hysterektomi
Vaginal hysterektomi, exstirpation av parametrier, körtelutrymning,
resektion av vagina (Schauta, Amreich, Stöckel)
LCD96 Annan hysterektomi, via laparotomi

LCE Bäckenutrymning
LCE00
LCE10
LCE20
LCE96

114

Främre bäckenevisceration hos kvinna
Bakre bäckenevisceration hos kvinna
Total bäckenevisceration hos kvinna
Annan bäckenutrymning hos kvinna
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LCF Exstirpation av förändring i parametrium
LCF00

LCF10
LCF96

Exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium),
via laparotomi
Exstirpation av varicocele hos kvinna, via laparotomi
Annan exstirpation av förändring i parametrium, via laparotomi

LCG Rekonstruktiva och övriga operationer på uterus
LCG10 Sutur av uterus, via laparotomi
Exkl. Sutur av uterusruptur efter förlossning MCC00
LCG20 Uteropexi, via laparotomi
LCG30 Delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament,
via laparotomi
LCG40 Rekonstruktion av uterus, via laparotomi
T ex Strassmann
LCG96 Annan rekonstruktiv operation på uterus, via laparotomi

LCH Avbrytande av graviditet (legal abort)

Exeres efter förlossning eller missfall - se MBA sid. 122
Medicinsk abort/medicinsk förbehandling vid kirurgisk abort
- se ”Abortlathund” sid. 142
LCH00 Exeres med vakuumaspiration
Inkl. ev. cervixdilatation
LCH03 Exeres med curettage
Inkl. ev. cervixdilatation
LCH10 Extra- eller intraamnial instillation av abortframkallande ämne
LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage vid inkomplett
medicinsk/kirurgisk abort
LCH20 Hysterotomi och exeres
Inkl. abdominal eller vaginal hysterotomi
LCH96 Annan operation för avbrytande av graviditet

LCW Andra operationer på uterus och dess
upphängningsapparat
LCW96 Annan operation på uterus eller dess upphängningsapparat,
via laparotomi

LD Operationer på cervix uteri

3

LDA Dilatation och biopsi av portio eller cervix uteri
LDA00 Cervixdilatation
LDA10 Abrasio av cervix uteri
Exkl. Hysteroskopisk biopsi ULC05
LDA20 Biopsi av portio
LDA96 Annan biopsi av portio eller cervix uteri

115
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LDB Exstirpation eller destruktion av förändring på
portio eller i cervix uteri

LDB00 Exstirpation av förändring på portio eller i cervix uteri
T ex av polyp. Inkl. avlägsnande av penetrerande främmande
kropp
LDB10 Kryoterapi av portio eller cervix uteri
LDB20 Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio eller
cervix uteri
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

LDC Cervixresektion

Vid prolaps - se LEF sid. 118
LDC00 Konisation med kniv
LDC03 Konisation med diatermi eller laser
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10, vid ultraljud ZXC40
LDC10 Resektion av cervix uteri (Trachelektomi LCD10 + PJD-- sid. 126)
LDC96 Annan cervixresektion

LDD Rekonstruktiva operationer på cervix uteri

LDD00 Sutur av cervix uteri
Exkl. Vid förlossningsskada MBC00
LDD10 Plastik på cervix uteri
Exkl. Anläggande av cervixcerclage under graviditet MAB00
LDD20 Avlägsnande av cervixcerclage (icke gravid uterus)
Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet MAB03

LDW Andra operationer på cervix uteri

LDW96 Annan operation på cervix uteri
Inkl. exstirpation av cervixrest efter tidigare uterusamputation

LE Operationer på vagina
LEA Kuldoskopi, punktion och incision av vagina

Punktion av fossa Douglasi TLE20
LEA01 Kuldoskopi
Inkl. ev. biopsi
LEA10 Kolpotomi
Exkl. Vaginal hysterotomi (t ex vid pyometra) LCB00
Inkl. ev. dränage av fossa Douglas
Vid dränering av postoperativt hematom, använd
reoperationskod - se sid. 134
TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina
TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglas
Inkl. ascitestappning vid ovariellt överstimuleringssyndrom

3
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LEB Biopsi, exstirp./ destruktion av förändring i vagina
LEB00
LEB10

LEB20
LEB30
TLE10

Biopsi av vagina
Exstirpation av förändring i vagina
Inkl. av ulceration, cysta, benign tumör eller avlägsnande av
penetrerande främmande kropp
Marsupialisation av vaginalcysta
Destruktion av slemhinneförändring i vagina
Inkl. med diatermi, kryo eller laser
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
Avlägsnande av främmande kropp i vagina
(Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)

LEC Resektion av vagina
LEC00
LEC10

Resektion av vagina
Excision av vaginalseptum

LED Kolpektomi
LED00

Kolpektomi

LEE Rekonstruktiva ingrepp på vagina

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ (KKÅ 97)
Exkl. Operationer för inkontinens och prolaps
LEE00 Sutur av vagina
Exkl. Vid förlossningsskada MBC10
LEE10 Rekonstruktion av vagina med transplantat eller lambå
LEE20 Vaginal slutning av urovaginal fistel med transplantat eller lambå
LEE30 Vaginal slutning av enterovaginal fistel med transplantat eller lambå
Inkl. rektovaginal och kolovaginal fistel
LEE40 Konstruktion av vagina vid könsomvandling
LEE96 Annan rekonstruktiv operation på vagina
TLE00 Dilatation av vagina

LEF Prolapsoperationer

Laparoskopiska prolapsoperationer - se sid. 130
LEF00 Främre kolporafi
LEF03 Bakre kolporafi
LEF20 Partiell kolpokleisis
Inkl. ev. levatorsutur
LEF23 Kolpokleisis
LEF40 Vaginal operation av enterocele
LEF50 Abdominell operation för vaginaltoppsprolaps, med eller utan
tidigare hysterektomi
LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps med eller utan tidigare
hysterektomi
LEF96 Annan prolapsoperation
Forts.

117

3

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 118

LDC10 Resektion av cervix uteri
LFE20 Perineorafi
LCD10 Vaginal hysterektomi
ZXL00
ZXL10

Implantat av resorberbart material (Tilläggskod)
Implantat av icke resorberbart material (Tilläggskod)

LEG Inkontinensoperationer

Exkl. Laparoskopiska inkontinensoperationer - se sid. 130
LEG00 Enkel vaginal rafi av blåshalsen
LEG10 Intravaginal retropubisk slyngplastik (TVT)
LEG13 Intravaginal obturatorisk slyngplastik (TVT-O)
LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation
KDG20 Abdominal kolposuspension (t ex Burch)
KDG96 Annan inkontinensoperation via laparotomi
KDV21 Parauretral injektionsbehandling
KDV22 Transluminal endoskopisk submukös uretral injektion

LEW Andra operationer på vagina

LEW96 Annan operation på vagina
Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10
(Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)
Exkl. Dilatation av vagina TLE00

LF Operationer på vulva och perineum
LFA Incision av vulva och perineum
LFA00
LFA10

Incision av vulva eller perineum
Inkl. ev. dränage
Incision av hymenrest eller hymen imperforatus

LFB Biopsi, excision eller destruktion av förändring i
vulva och perineum
LFB00
LFB10

3

LFB20

Biopsi av vulva eller perineum
Excision av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. av tumör eller ulceration, avlägsnande av penetrerande
främmande kropp
Destruktion av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. med diatermi, kryo, laser
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

LFC Resektion av vulva och perineum
LFC00
LFC96

118

Vulvaresektion
Annan resektion av vulva eller perineum
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LFD Vulvektomi

Endast körtelutrymning - se under Lymfkörtlar sid. 126
LFD00 Vulvektomi
LFD10 Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar

LFE Rekonstruktion av vulva och perineum

Sutur av obstetrisk perinealruptur - se MBC sid. 122
LFE00 Sutur av vulva
LFE10 Vulvaplastik
LFE20 Perineorafi
LFE96 Annan rekonstruktion av vulva eller perineum
TLF00 Defibulering (Öppningsoperation efter könsstympning)

LFF Operationer på Bartholins körtel
LFF00
LFF10
LFF96

Marsupialisation/fenestrering av Bartholins körtel
Exstirpation av Bartholins körtel
Annan operation på Bartholins körtel

LFW Andra operationer på vulva och perineum
LFW96 Annan operation på vulva eller perineum

LGA Steriliseringsoperationer

LGA00 Tubarligatur för sterilisering, via laparotomi
LGA10 Koagulation/delning/resektion av tubor för sterilisering,
via laparotomi
LGA20 Applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för sterilisering,
via laparotomi
LGA96 Annan sterilisering, via laparotomi
Salpingektomi - se LBE sid. 113

Preventivmedel
TLC00
TLC10

Spiralinsättning
Spiralextraktion, enkel
Exkl. Hysteroskopisk spiralextraktion LCA22
Annan svår spiralextraktion LCA20
TQX20 Inlägggning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)
TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)

Operationer i samband med assisterad befruktning
LAA10
LAA11
LBF11
LBF12
LCA30

Perkutan eller transvaginal puntion med uthämtning av ägg
Laparoskopisk uthämtning av ägg
Laparoskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning
119
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M

OBSTETRISKA INGREPP

MA
MB
MC

Ingrepp före eller i samband med förlossning
Ingrepp efter förlossning eller abort
Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi

MA Ingrepp före eller i samband med
förlossning
Avbrytande av graviditet - se LCH sid. 115

MAA Intrauterina operationer på gravid uterus och foster
Exkl. Hysteroskopiska ingrepp under graviditet - se sid. 132
MAA00 Amniocentes
MAA03 Amnioinfusion
Exkl. För avbrytande av graviditet LCH10
MAA06 Amnioreduktion
MAA10 Korionvillibiopsi
Exkl. Biopsi via hysteroskopi ULC05
MAA30 Kordocentes
MAA40 Punktion av foster
T ex av cysta, hydrotorax; inkl. ev. inläggande av kateter
(Reduktion av multipel graviditet - se MAJ sid. 121)
MAA43 Fosterbiopsi
MAA51 Embryoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA54 Fetoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA96 Annan intrauterin operation på gravid uterus och foster

MAB Diverse ingrepp på gravid uterus eller foster

MAB00 Anläggande av cervixcerclage under graviditet
MAB03 Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet
Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage hos icke-gravid LDD20
MAB10 Yttre vändning av foster
MAB20 Vändningsförsök av foster

MAC Ingrepp för inledande/påskyndande av förlossning
MAC00 Amniotomi
MAC10 Cervixdilatation för inledande av förlossning
Inkl. användande av ballongkateter
MAC20 Traktion (ej extraktion) med vakuum
MAC23 Traktion (ej extraktion) med tång
MAC96 Annat ingrepp för inledande/påskyndande av förlossning

3

120

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 121

MAD Vidgning av förlossningskanalen
MAD00
MAD20
TMA00
MAD96

Cervikotomi under förlossning
Pubotomi under förlossning
Perineotomi
Annan vidgning av förlossningskanalen

MAE Förlossning med sugklocka

Traktion med sugklocka MAC20
MAE00 Utgångsextraktion av foster
MAE03 Vakuumextraktion; medelhög eller hög
MAE20 Försök till vakuumextraktion av foster
MAE96 Annat förlossningsingrepp med sugklocka

MAF Förlossning med tång

Tång på efterföljande huvud - se MAG
Traktion med tång MAC23
MAF00 Utgångstång för förlossning
MAF10 Medelhög tång för förlossning
MAF20 Tångförsök för förlossning
MAF96 Annan tångförlossning

MAG Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning
MAG00
MAG03
MAG10
MAG13
MAG20
MAG96

Sätesförlossning, manuell
Sätesförlossning med tång på efterföljande huvud
Nedtagning av fot och extraktion
Nedtagning av fot och extraktion med tång på efterföljande huvud
Inre vändning (från huvud till fot/säte) och extraktion
Annat specificerat ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

MAH Diverse ingrepp i samband med förlossning

MAH10 Navelsträngsreposition i samband med förlossning
MAH20 Korrektion av huvudställning (t ex pannbjudning) i samband
med förlossning
MAG20 Inre vändning (från huvud till fot/säte) och extraktion
MAH30 Punktion av fosterhuvudet i samband med förlossning
TMA00 Perineotomi (innefattar även sutureringen)

MAJ Reduktion av multipel graviditet

MAJ00 Reduktion av multipel graviditet, reduktion med ett foster
MAJ10 Reduktion av multipel graviditet, reduktion med fler än ett foster

MAW Andra ingrepp före eller i samband med förlossning
MAW96 Annat ingrepp före eller i samband med förlossning
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MB Ingrepp efter förlossning eller abort
MBA Exeres och avlägsnande av kvarhållen moderkaka
MBA00 Exeres med vakuumaspiration vid missfall eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation
MBA03 Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation
MBA10 Manuell exploration av uterus vid missfall eller efter förlossning
MBA20 Exprimering av moderkaka
Ad modum Credé
MBA30 Manuell lösning och uttagande av fosterhinnor, moderkaka eller
rest därav
MBA96 Annat avlägsnande av kvarhållen moderkaka

MBB Andra manuella ingrepp på uterus efter förlossning
MBB00 Manuell reposition av inverterad uterus
MBB10 Tamponad av uterus eller vagina efter förlossning eller abort
MBB96 Annat manuellt ingrepp på uterus efter förlossning

MBC Sutur och revision av förlossningsskador

Sutur av uterusruptur MCC00
MBC00 Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada
Inkl. efter abort
MBC10 Sutur av vagina vid förlossningsskada (isolerad vaginalruptur)
Exkl. Vaginalruptur i samband med perinialruptur grad 2, MBC30
MBC20 Sutur av vulva vid förlossningsskada
MBC30 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 1 och 2
MBC33 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3 och 4
MBC40 Revision av vulva- eller paravaginalhematom efter förlossning
eller abort
MBC96 Annan sutur eller revision av förlossningsskada

MBW Andra ingrepp efter förlossning eller abort
MBW96 Annat ingrepp efter förlossning eller abort

MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi
MCA Kejsarsnitt

MCA00 Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri
MCA10 Abdominalt kejsarsnitt på isthmus
Exkl. T-snitt eller L-snitt, MCA96
MCA20 Vaginalt kejsarsnitt
MCA30 Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal uterusamputation (Porro)
MCA33 Abdominalt kejsarsnitt med hysterektomi
MCA96 Annat kejsarsnitt (t ex med T-snitt eller L-snitt i uterus)

3
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MCB Laparotomi med uthämtande av viabelt
extrauterint foster

Laparotomi vid icke viabel abdominalgraviditet JAH00
Operationer för tubar- och ovarialgraviditet - se LA och LB sid. 112-113
MCB00 Laparotomi med uthämtande av viabelt extrauterint foster

MCC Laparotomi med sutur av uterusruptur efter
förlossning
MCC00 Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

MCW Andra operationer av hithörande art

MCW96 Annan obstetrisk laparotomi (t ex B-Lynch-sutur)
Inkl. obstetrisk explorativ laparotomi

Torax

TGA30 Torakocentes

Bröstkörtlar

HAA00 Incision av bröstkörtel
HAA01 Sutur av bröstkörtel
HAA10 Biopsi (px) av bröstkörtel
HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel
THA10 Punktionsbiopsi av bröstkörtel
THW99 Annat mindre ingrepp på bröstkörtel
(Inläggning av dränage i bröst KVÅ-kod DM021)

Operationer med öppen teknik på GI-kanalen
och därtill hörande organ
Bukväggen, inkl. ärrbråck
JAA10

Exstirpation av förändring i bukvägggen
Inkl. navel
TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport
QBC00 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
JAD10 Operation av ärrbråck
JAD30 Operation av ärrbråck med interstitiellt implantat
(tilläggskoder för nät - se ZXL sid. 137)
JAD50 Operation av ärrbråck med intraperitonealt implantat
JAD96 Annan operation av ärrbråck, öppen teknik

3

Explorativ laparotomi och ”staging-laparotomi”
Inkl. ev. adherenslösning
Dessa koder används bara om annat ingrepp ej utförs
Laparotomi med avlägsnande av främmande kropp JAL10

forts.
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JAH00
JAH20

Explorativ laparotomi
Exkl. Obstetrisk explorativ laparotomi MCW96
”Staging-laparotomi”
Exkl. Annan laparotomi med biopsier JAL00/20

Adherenslösning i bukhålan

Exkl. Adherenslösn. enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen
JAP00 Adherenslösning i bukhålan, via laparotomi

Dränage och lavage av bukhålan
JAJ00

TJA40
JAK00
JAK03
TJA20
TJA10
TLE20

Incision och dränage av bäckenabscess via rektum
Exkl. Via vagina - se LEA sid. 116
Percutant lokalt dränage av peritonealhåla
Dränage av bukhålan via laparotomi
Peritoneallavage via laparotomi
Perkutant peritoneallavage
Laparocentes
Transvaginal punktion av fossa Douglas, t ex för tömning av ascites
Exkl. Dränage av bäckenabscess via vagina LEA10
Tömning av postoperativt hematom - använd reoperationskod, sid. 134

Peritoneum, bukhåla och oment
JAL00

JAL10
JAL20
JAL30

Biopsi av peritoneum
Inkl. lymfkörtel, mesenterium, oment
Avlägsnande av främmande kropp via laparotomi
Exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum, via laparotomi
Omentresektion via laparotomi

Retroperitoneum

TKK00 Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring
TKK05 Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring
TKK10 Punktion av retroperitoneala rummet
Inkl. ev. dränage
KKB10 Exstirpation av retroperitoneal förändring

Tarm inkl. appendix
JEA00
JEA10
JFA70
JFA73
JFA80
JFA83
JFB00

3

Appendektomi via laparotomi
Appendektomi med dränage, via laparotomi
Enterorafi via laparotomi
Exstirpation av lokal förändring i tunntarm via laparotomi
Kolorafi via laparotomi
Exstirpation av lokal förändring i kolon via laparotomi
Tunntarmsresektion

Annan tarmresektion och stomier - se avsnitt JF i Klassifikation
av kirurgiska åtgärder 1997
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Anus och rektum
JHA10
JHA20
JHA30
UJG02
UJG05
UJH00
TJG00
JHC10

Levern

JJA20
JJA23
JJA40

Biopsi (px) av analkanalen
Exstirpation av förändring i analkanalen/perianal vävnad
t ex kondylom
Termisk behandling av förändring i analkanalen/perianalt
Med diatermi, laser, kryobehandling etc.
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
Rektoskopi
Rektoskopi med biopsi
Anoskopi
Manuell uthämtning av fekalier i narkos
Rekonstruktion av analsfinkter

Biopsi (px) av levern vid laparotomi
Punktionsbiopsi av levern vid laparotomi
Excision av förändring i levern via laparotomi

Manliga genitalia
KFD46
KFH30
KFD50
KFB00
TKF00
TKF05

Resektion eller ligatur av vas deferens (sterilisering)
Vasovasostomi (refertilisering)
Ligatur/resektion av vena spermatica, via laparotomi
Biopsi (px) av testis
Punktionsbiopsi av testis
Aspirationscytologi av testis

Urinvägar
Uretär

KBH00 Sutur av uretär via laparotomi
KBH20 Uretärocystostomi via laparotomi

Urinblåsan

Urodynamiska undersökningar - se sid. 135
KCH00 Sutur av urinblåsan via laparotomi
UKC02 Cystoskopi
UKC05 Cystoskopi med biopsi
KBV02 Cystoskopi med uretärkateteruppläggning
KCV02 Cystoskopisk blåsdilatation
TKC10 Suprapubisk blåskatetrisering
TKC25 Intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid)
KCV31 Elektrisk stimulering vid inkontinens

3
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Uretra

KDH00
TKD00
KDD10
KDD32

Sutur av uretra
Dilatation, sondering av uretra
Exstirpation av uretradivertikel
Transuretral resektion/destruktion av lokal förändring i uretra
Inkl. karunkel, kondylom, tumör
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
KDV21 Parauretral injektionsbehandling vid inkontinens
KDV22 Submukös injektionsbehandling vid inkontinens

Lymfkörtlar
TPJ00
TPJ05
PJA10
PJD43
PJD44
PJD45
PJD53
PJD54
PJD55

Biopsi (px) av ytlig lymfkörtel
Punktionsbiopsi av lymfkörtel
Exploration och ev. biopsi av lymfkörtlar
Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
Exstirpation av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar via laparotomi

Hud och subkutan vävnad

TQX00 Hudbiopsi
Exkl. Från vulva och perineum LFB00
QBA10 Incision på bålen
Inkl. dränage
Exkl. Dränage av postop. hematom/abscess - se reoperationer sid. 134
QBE10 Excision av hudförändring på bålen
Exkl. Ärrvävnad
QBE30 Excision av operationsärr på bålen
QBG30 Sekundärsutur på bålen
QBJ30 Korrektion av hängbuk
QBJ35 Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud på bålen
QBJ99 Annan operation av estetiska orsaker på bålen (t ex revision av ärr)
TPX10 Inläggande av vaskulär injektionsport
TPX15 Avlägsnande av vaskulär injektionsport
TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport
TJA55 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
TPH05 Friläggning av perifer ven
TQX20 Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)
TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)
TQX40 Avlägsnande av hudsuturer

3
Kärl
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Transarteriell embolisering av a. iliaca/a. uterina
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LAPAROSKOPISKA OPERATIONER PÅ
KVINNLIGA KÖNSORGAN
Laparoskopiska operationer på ovarier
Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10 (gäller ej LAE och LAF)

Laparoskopisk punktion av ovarium
LAA01
LAA11
LAA31
LAA97

Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
Laparoskopisk uthämtning av ägg
Laparoskopisk ovarioskopi
Annan laparoskopisk punktion av ovarium, t ex injektion av
läkemedel för behandling av ovarialgravidtet

Laparoskopisk incision och biopsi av ovarium

LAB01 Laparoskopisk ovariotomi
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
LAB11 Laparoskopisk biopsi (px) av ovarium
LAB21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
LAB97 Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium

Laparoskopisk enukleation och destruktion av förändring
i ovarium
LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta
LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
Inkl. koagulation av endometrios, kapselpunktioner vid PCO
LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring
i ovarium

Laparoskopisk resektion av ovarium

LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium
Exkl. Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta LAC01

Laparoskopisk ooforektomi
LAE11
LAE21

Laparoskopisk unilateral ooforektomi
Laparoskopisk bilateral ooforektomi

3

Laparoskopisk salpingo-ooforektomi
LAF01
LAF11

Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
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Laparoskopiska rekonstruktiva operationer på ovarium
LAG01 Laparoskopisk ovariolys
LAG11 Laparoskopisk ooforopexi
LAG21 Laparoskopisk detorkvering av ovarium
Inkl. detorkvering av tuba
LAG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium

Andra laparoskopiska operationer på ovarium
LAW97 Annan laparoskopisk operation på ovarium

Laparoskopiska operationer på äggledare
Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 130

Laparoskopisk tuboskopi

Operationer för tubargraviditet - se LBC - LBE här nedan
LBA07 Laparoskopisk tuboskopi
Inkl. ev. adherenslösning
LBB04 Laparoskopisk tuboskopi med biopsi

Laparoskopisk punktion och biopsi av äggledare
LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare
LBB01 Laparoskopisk biopsi (px) av äggledare
LBB11 Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare

Laparoskopisk äggledarbevarande behandling av
tubargraviditet utan resektion
LBC07

LBC11
LBC21
LBC97

Laparoskopisk injektion av läkemedel för behandling av
tubargraviditet
Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet
Utan tubotomi
Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet
Annan laparoskopisk äggledarbevarande behandling av
tubargraviditet utan resektion

Laparoskopisk tubarresektion

3

Inkl. för tubargraviditet
Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 130
LBD01 Laparoskopisk tubarresektion

Laparoskopisk salpingektomi

Inkl. för tubargraviditet
Salpingo-ooforektomi - se LAF sid. 127
LBE01 Laparoskopisk salpingektomi
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Laparoskopiska operationer på äggledare vid infertilitet
Laparoskopisk tuboskopi - se LBA07 sid. 128
LBF01 Genomspolning av äggledare vid laparoskopi
LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning
T ex vid ”gamete intrafallopian transfer”, GIFT
LBF31 Laparoskopisk salpingolys
LBF41 Laparoskopisk fimbrieplastik
LBF51 Laparoskopisk salpingostomi
LBF61 Laparoskopisk tubarresektion med anastomos
LBF97 Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Andra laparoskopiska operationer på äggledare
Detorkvering av tuba och ovarium - se LAG21 sid. 128
LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare

Laparoskopiska operationer på uterus och
dess upphängningsapparat
Laparoskopisk biopsi av uterus och parametrium

LCA01 Laparoskopisk biopsi (px) av uterus eller parametrium

Laparoskopisk hysterotomi, excision och destruktion av
förändring i uterus
LCB01
LCB11
LCB14
LCB97

Laparoskopisk hysterotomi
Laparoskopisk myomexstirpation
Laparoskopisk myolys
Annan laparoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus

Laparoskopisk uterusresektion
LCC01
LCC11
LCC97

Laparoskopisk resektion av uterus
Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)
Supravaginal uterusamputation, laparoskopisk
Annan laparoskopisk uterusresektion

Laparoskopisk hysterektomi

Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat - se LAF sid. 127
LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi (TLH)
LCD04 Laparoskopisk hysterektomi (LH)
Laparoskopisk delning av a. uterina följt av vaginal operation
av kardinalligament och vaginaltopp
LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi (LAVH)
Laparoskopisk delning av strukturer ovanför a. uterina följd
av vaginal hysterektomi
LCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH)
LCD97 Annan laparoskopisk hysterektomi

3
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Laparoskopisk exstirpation av förändring
i parametrium
LCF01
LCF11
LCF97

Laparoskopisk exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium)
Laparoskopisk exstirpation av varicocele hos kvinna
Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

Laparoskopiska rekonstruktiva och övriga op. på uterus
LCG11 Laparoskopisk sutur av uterus
LCG21 Laparoskopisk uteropexi
LCG31 Laparoskopisk delning, destruktion eller resektion av
sacrouterinligament
LGG41 Laparoskopisk rekonstruktion av uterus
LCG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Andra laparoskopiska operationer på uterus och dess
upphängningsapparat
LCW97 Annan laparoskopisk operation på uterus eller dess
upphängningsapparat

Laparoskopiska prolapsoperationer
LEF41
LEF51
LEF97

Laparoskopisk operation av enterocele
Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare
hysterektomi
Annan laparoskopisk prolapsoperation

Laparoskopiska inkontinensoperationer

KDG21 Laparoskopisk kolposuspension (t ex Burch)
KDG97 Annan laparoskopisk inkontinensoperation

Andra laparoskopiska operationer på vagina
LEW97 Annan laparoskopisk operation på vagina

Laparoskopiska steriliseringsoperationer
Sterilisering via hysteroskopi - se LGA sid. 131

LGA11 Laparoskopisk koagulation och/eller delning av tubor för sterilisering
LGA21 Laparoskopisk applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för
sterilisering
LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering
Salpingektomi - se LBE sid. 128

3
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Hysteroskopiska operationer
Hysteroskopi; diagnostisk och med biopsi
ULC02
ULC05
ULC12
ULC15

Hysteroskopi
Hysteroskopi med biopsi
Mikrohysteroskopi
Mikrohysteroskopi med biopsi

Hysteroskopi med exstirpation av främmande kropp,
excision eller destruktion av förändring i uterus

LCA22 Hysteroskopi med exstirpation av främmande kropp
Inkl. extraktion av IUD
Exkl. Under graviditet MAA22
LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring
T ex polyp, myom/del av myom
Exkl. Hysteroskopi med biopsi ULC05
LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium
Transcervikal endometrieresektion (TCRE)
LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium
LCB98 Annan hysteroskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus
Exkl. Rekonstruktiva ingrepp i uterus - se LCG, nedanstående stycke

Hysteroskopi med rekonstruktivt ingrepp

LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning
LCC05 Hysteroskopisk resektion av septum i uterus
Inkl. delning av septum
LCG98 Annan hysteroskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Hysteroskopisk operation för tubargraviditet
LBC08

LBC98

Hysteroskopisk injektion av läkemedel för behandling av
tubargraviditet
Annan transluminal endoskopisk äggledarbevarande behandling av
tubargraviditet

Hysteroskopiska operationer på tubor vid infertilitet
LBF12
LBF20
LBF98

Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)
Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Hysteroskopisk sterilisering

LGA22 Hysteroskopisk sterilisering
Genom förslutning; t ex med pluggar, injektion av polymer e. dyl.
LGA98 Annan transluminal endoskopisk sterilisering

131
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Hysteroskopi under graviditet

MAA22 Hysteroskopi med avlägsnande av IUD från gravid uterus
ULC05 Hysteroskopisk korionvillibiopsi
MAA40 Punktion av foster (t ex av cysta, hydrotorax)
Inkl. ev. inläggande av kateter
MAA43 Fosterbiopsi
MAA51 Embryoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA54 Fetoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA98 Annan hysteroskopisk operation på gravid uterus och foster
MAW98 Annat transluminalt endoskopiskt ingrepp före eller i samband med
förlossning

Falloposkopiska operationer

(Endoskopi av äggledaren via uterina ostiet)
ULB02 Falloposkopi
ULB05 Falloposkopi med biopsi
LBC08 Falloposkopisk injektion av läkemedel för behandling av
tubargraviditet
LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid
infertilitet
LBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare
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LAPAROSKOPISKA OPERATIONER
PÅ BUK, URINVÄGAR m.m.
Laparoskopi; diagnostisk och för ”staging”

Inkl. ev. adherenslösning
JAH01 Diagnostisk laparoskopi
JAH21 ”Staging-laparoskopi”
Exkl. Laparoskopi med biopsi/destruktion av förändring i
peritoneum JAL01/JAL21 - se nedanstående stycke

Laparoskopiska operationer på bukväggen, bukhålan och
peritoneum
JAD97
JAK01

JAK04
JAL01
JAL11
JAL21
JAL31

Laparoskopisk operation för ärrbråck
Laparoskopisk dränering av bukhålan
Exkl. Tömning av postoperativt hematom - se reoperationer sid. 134
Laparoskopiskt peritoneallavage
Laparoskopisk biopsi av peritoneum
Laparoskopiskt avlägsnande av främmande kropp
Laparoskopisk exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum
Laparoskopisk omentresektion

Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Exkl. Adherenslösn. enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen
JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Laparoskopiska operationer på tarm inkl. appendix
JFA71
JFA74
JFA81
JFA84
JEA01

Laparoskopisk enterorafi
Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i tunntarm
Laparoskopisk kolorafi
Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon
Laparoskopisk appendektomi

Laparoskopiska operationer på levern, manliga genitalia
och urinvägar
JJA21
JJA24
JJA44
KFD51
KBH01
KCH01

Laparoskopisk biopsi (px) av levern
Laparoskopisk punktionsbiopsi av levern
Laparoskopisk destruktion av förändring i levern
Laparoskopisk ligatur/resektion av vasa spermatica
Laparoskopisk sutur av uretär
Laparoskopisk sutur av urinblåsan

3

Laparoskopiska operationer på lymfkörtlar
PJD63
PJD64
PJD97

Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymfkörtlar
Laparoskopisk utrymning av iliakala lymfkörtlar
Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar
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Reoperationer (med öppen teknik)
Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.
Exempel 1
Exempel 2

JAH00
JWA00
MCA10
MWE00

Explorativ laparotomi
Reoperation för sårruptur
Abdominellt kejsarsnitt på isthmus
Reoperation för djup blödning, via laparotomi

_WA00
_WB00
_WC00
_WD00
_WE00
_WF00
_WW96

Reoperation för sårruptur
Reoperation för ytlig infektion (t ex i bukväggen)
Reoperation för djup infektion (t ex i bukhålan), via laparotomi
Reoperation för ytlig blödning
Reoperation för djup blödning, via laparotomi
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens, via laparotomi
Annan reoperation
Inkl. punktion för dränering av hematom
Om specifikt ingrepp gjorts utöver resuturering/hemostatisk åtgärd/tömning av
abscess, kodas också för det ingreppet (t ex tarmresektion, hysterektomi etc.)

Laparoskopiska reoperationer
Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.
Exempel 1
Exempel 2
_WC01
_WE01
_WF01
_WW97

JAH00
JWC01
LAF01
LWE01

Explorativ laparotomi
Laparoskopisk reoperation för djup infektion
Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
Laparoskopisk reoperation för djup blödning

Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion
Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
Perkutan endoskopisk reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
Annan laparoskopisk reoperation

(Obs! Följande koder finns inte i klassifikationen: PWC01, PWE01, PWF01)

Transluminala endoskopiska reoperationer
Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.
_WE02 Transluminal endoskopisk reoperation pga blödning
_WW98 Annan transluminal endoskopisk reoperation

3
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Enkla diagnostiska åtgärder
Kvinnliga genitalia
XLE00

Kolposkopi
(Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00)
XLW99 Annan diagnostisk undersökning på kvinnliga genitalia
XXA00 Klinisk undersökning i anestesi
Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10

Anus och rektum
UJH00
UJG02
UJG05
XJH00
XJH10
XJH20

Anoskopi
Rektoskopi
Rektoskopi med biopsi
Transanal ultraljudsundersökning
Anorektal mano-volumetri
Elektromyografi av analsfinktern

Urodynamiska undersökningar
XKC03
XKD00
XKD03
XKD06

Cystometri
Urinflödesmätning
Uretratryckregistrering
Miktionsfysiologisk undersökning
Inkl. tryck- och flödesundersökning
XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten

Kateter, sond
TKC20
TKC10
TJD10
TJD20

KAD (till urinblåsan)
Suprapubisk blåskateter
Duodenal-, ventrikelsond
Byte av gastrostomikateter

3
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Z

TILLÄGGSKODER

ZXA Lateralitet

ZXA00 Höger sida
ZXA05 Vänster sida
ZXA10 Bilateralt

ZXB Lateralt - medialt

ZXB00 Lateralt
ZXB10 Medialt
ZXB20 Lateralt och medialt

ZXC Kirurgisk teknik
ZXC00
ZXC10
ZXC20
ZXC30
ZXC40
ZXC50
ZXC60
ZXC70
ZXC80
ZXC85
ZXC90
ZXC96

Användande av diatermi
Användande av laser
Användande av farmaka
Användande av mikrovågor
Användande av ultraljud
Användande av kryoterapi
Användande av värme
Användande av vattenstråle
Användande av magnet
Endoskopiskt assisterad operation
Extraperitoneal endoskopisk teknik
Robotassisterad operation

ZXD Akut - elektivt

ZXD00 Akut operation
ZXD10 Elektiv operation

ZXE Operationens varaktighet
ZXE00
ZXE10
ZXE20
ZXE30
ZXE40
ZXE50

3

Upp till 1 timme
1 - 2 timmar
3 - 4 timmar
5 - 6 timmar
7 - 8 timmar
9 timmar eller mer

ZXF Orsaker till avbruten operation
ZXF00
ZXF10
ZXF20
ZXF99
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Försämring av patientens peroperativa tillstånd
Tekniska problem med utrustning
Kirurgiskt tekniska orsaker
Annan orsak till avbruten operation
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ZXH Anestesimetoder
ZXH00
ZXH10
ZXH20
ZXH30
ZXH40
ZXH50
ZXH60

ZS

Ytanestesi
Infiltrationsanestesi
Ledningsanestesi
Intravenös regionalanestesi
Spinalanestesi
Epiduralanestesi
Generell anestesi

Relation till tidigare operation

Tredje postion (y) i koden betecknar kapitlet, där den tidigare operationen
klassificeras.
Tilläggskoden kan användas t ex för att ange att det aktuella ingreppet är del
i ett flerseansförfarande.
ZSy00 Ingrepp relaterat till tidigare operation klassificerad i kapitel (y)

ZLX Specificerad teknik för gynekologiska ingrepp
ZLX00
ZLX01

Transvaginal kirurgi
Kombinerad laparotomi och transvaginal kirurgi

Andra tilläggskoder

ZXK00 Konvertering från laparoskopi till öppen operation
Koden för den öppna op. anges först, med tillägg av ZXK00
ZXK99 Annan konvertering till öppen kirurgi
ZXL00 Användande av implantat, resorberbart material
ZXL10 Användande av implantat, icke resorberbart material
ZXC96 Robotassisterad operation

3
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ÅTGÄRDSKODER, GYNEKOLOGI
Det finns ute på klinikerna ett ökande intresse för att göra verksamhetsjämförelser.
Sydöstra sjukvårdsregionen har sedan några år regionala råd för både obstetrik och
gynekologi, där man arbetar med att skapa bra kvalitetsmått. För att kunna göra
jämförelser kliniker emellan är det viktigt att ha gemensamma riktlinjer för vad som
registreras. Man har därför sammanställt en lista med KVÅ-koder för gynekologisk
öppenvård. Denna lista har sedan modifierats och förankrats nationellt mot verksamhetschefer, AR-grupper, SFOGs styrelse, och även medlemmarna via hemsidan.
Klinikerna har frihet att vid behov komplettera med andra åtgärdskoder. KVÅ-listan
finns även på SFOGs hemsida och kan uppdateras när behov finns.
Eva Uustal
Universitetssjukhuset i Linköping

Mottagning och mottagningsoperation

Abort, Missfall (se även ”lathunden” sid. 142-143)
Mifegyne
Cytotec
Rh-profylax
Icke-kirurgisk vakuumaspiration av abort-/missfallsrester
Brevkontakt med patient
Cytostatikabehandling pga cancer
Cytologsprovsavvikelse, utredning, behandling
Cytologprovtagning som enda anledning till besök
Cervixabrasio
Cervixdilatation
Kolposkopi
Portiobiopsi
Vaginalbiopsi
Konisering med slynga
Extirpation av förändring på / i cervix
Extravak
Infertilitet
Patientbedömning av ovarialreserv vid infertilitet
Vaginalt u-ljud, monitorering vid IVF-behandling
Vaginalt u-ljud, monitorering vid peroral ovulationsstimulering
Vaginalt u-ljud, monitorering vid subkutan
ovulationsstimulering
Vaginalt u-ljud med kontrastundersökning av äggledare
Intensivvård
Intyg/Anmälan
Enklare intyg, t ex sjukintyg
Rättsintyg
Anmälan enligt lag (t ex smittskyddslag, socialtjänstlag)
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KVÅ/opkod
DL005
DL006
DR026
DL009
XS003
Z51.1 DT116
AL001
LDA10
LDA00
XLE00
LDA20
LEB00
LDC03
LDB00
GA002
AL015
AL017
AL012
AL013
AL006
ZV049
GD002
GD010
GD001
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Operationssår Omläggning / förbandsbyte på bålen
Patientkontrollerad analgesi (PCA)
P-stav in / P-stav ut
Punktion av ovarialcysta via vagina
Recept som skickas / inringes till apotek utanför vårdtillfälle
Indirekt kontakt
Rikssjukvård
Samtal, rådgivande eller stödjande
Spiral in / spiral ut
Suturtagning
Start av SVF vid välgrundad misstanke om
Invasiv cervixcancer
Corpuscancer
Ovarialcancer
Telefonsamtal med patient eller anhörig
Tolkhjälp
Uterusdiagnostik
Hydrosonografi med vaginalt ultraljud
Endometriebiopsi
Fraktionerad abrasio
Corpusabrasio
Urogynekologi
Inkontinensutredn hos läkare (Blåspåfyllnad med kateter,
provokationstest. Bedömning av utredn, behandlingsplanering)
Inkontinensutredning hos sjuksköterska eller uroterapeut
(anamnes, rådgivning, inkont.hjälpmedel, blåsträning,
miktionslista, ev.res.urinmätn, urinprov)
Cystoskopi
El.stimulering
Intravesikal instillation
Blåspåfyllnad med kateter och provokationstest
Ultraljudsmätning av blåsfyllnad (Bladderscan)
Självkateteriseringsträning
Sjukgymnast/fysioterapeut
Uretradilatation
Utprovning / kontroll prolapsring eller kontinensbåge
Urodynamik
Cystometri
Urinflödesmätning
Uretratryckregistrering
Miktionsfysiologisk undersökning
Vulva
Biopsi
Incision
Exstirpation av lokal förändring i vulva/perineum
Pensling
Övergrepp
Undersökning våldtäkt / sexuellt ofredande T74.2 + Y05.9A/B
Undersökning incest

QBB10
SR310
TQX20 / TQX30
LAA06
XV008
ZV530
DU007
TLC00 / TLC10
TQX40
VH210
VH310
VH410
XS012
ZV020
AL005
LCA06
LCA13
LCA10
AK064 och AV072
DK019
UKC02
KCV31
TKC25
AK064
AK047
GB005
XS918
TKD00
DL011
XKC03
XKD00
XKD03
XKD06
LFB00
LFA00
LFB10
DT017
AV047
AV046
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OBSTETRISKA ÅTGÄRDSKODER
Analgesi
Bloodpatch SN800
EDA SN999
Intrakutan nervstimulering(”kvaddlar”) DA018
Patientkontrollerad analgesi (PCA) SR310 ev. + ATC-kod
PCB SK529
PUD SK549
Spinalanestesi SL199
TENS DA021
Blodtransfusion, erytrocyter DR029. Plasmatransfusion DR036,
Trombocyttransfusion DR038
Bröst/Amning
Amningshjälp DM001
Ultraljud bröst AM035
Punktion bröst DM020
Inläggning av dränage, bröst DM021
Fosterövervakning
CTG AF034
GBS-profylax DM010
Intrauterin tryckmätning AL007
STAN (Foster-EKG) AF027
Skalp-prov AR025
Hysterocentes vid hydramnion MAA06 (op.kod)
Induktion av förlossning
Ballong-kateter för induktion MAC10 (op.kod)
Oxytocin-infusion för induktion DT036
Prostaglandin/Prostaglandinanalog för induktion DT027
Andra induktionsåtgärder DM002 (Hinnsvepning DM030)
Intensivvård ZV049
Minskade fosterrörelser, undersökning på grund av AM041
Diagnoskoder:
Normal graviditet Z34.9, IUGR O36.5, Oligohydramnios O41.0
Misstänkt vattenavgång, undersökning på grund av AM040
Ej verifierad: Diagnoskod Z34.9 (Normal graviditet)
Verifierad: Diagnoskod O75.6X (PROM) resp. O42.9 (PPROM)
NIPT, NIPD (Maternellt blodprov för fetal diagnostik) AM042
Rh-profylax DR026
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Rikssjukvård ZV530
Smittisolering DV091
Smittskyddsamälan GD001
Tolk ZV020
Vattenförlossning DM008
Värkstimulering med oxytocin DT037
Yttre press AM013

OBSTETRISKT ULTRALJUD
AM003 Obstetriskt ultraljud, missbildningsdiagnostik
Innefattar ultraljudsundersökning/monitorering av foster med känd avvikelse
AM004 Obstetriskt ultraljud, riktat
Riktat ultraljud för bedömning av fosteranatomin
(”organscreening”) inkl. ev. datering
AM005 Obstetriskt rutinultraljud i andra trimestern
Bedömning av antal foster samt datering och anatomisk granskning
AM006 Obstetriskt ultraljud, viktskattning
Inkl. fostervattenmängd och läge
AM011 Obstetriskt ultraljud, annat specificerat
Inkl. viabilitetsbedömning, tidig graviditetslängdsbestämning
AM012 Obstetriskt ultraljud, NUPP-KUB
Mätning av fostrets nackuppklarning samt riskbedömning avseende
kromosomavvikelse med eller utan biokemi
AM014 Obstetriskt ultraljud för bedömning av fosterläge
AM015 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av a. umbilicalis
AM016 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av andra fetala kärl
AM017 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av a. uterina
AM020 Obstetriskt vaginalt ultraljud
Innefattar mätning av cervixlängd och bedömning av placentaläge
AM021 Obstetriskt ultraljud för bedömning av fostervattenmängd
AM035 Obstetriskt ultraljud, gravid kvinnas bröst
AM030 Obstetriskt ultraljud, gravid kvinnas njurbäcken
141

142

Kirurgisk abort
DL006 Förbeh. Cytotec
LCH00 Vakuumasp.
LCH03 Curettage
DR026 Rh-profylax

LCH13 Exeres

med infektion
rikl/långv blödn
annan/ospec
utan komplikation

O04.5 med infektion
O04.6 rikl/långv blödn
O04.8 annan/ospec

Vid perforation, koda även för organskada:
- uterus S37.6 + Y60.0
- tunntarm S36.4 + Y60.0
- tjocktarm S36.5 + Y60.0

Medicinsk behandling/förbehandling: DL005 Mifegyne
DL006 Cytotec
LCH00 Vakuumaspiration
LCH03 Curettage
LCH13 Exeres vid inkomplett med./kir. abort
DR026 Rh-profylax

O04.0
O04.1
O04.3
O04.4

Misslyckat försök
(levande grav)
O07.4 - se DH sid. 22

Komplett

Abort med komplikation
Vid komplikation kan O04.9A-X
användas som bidiagnos för att
ange graviditetslängd
Inkomplett (rester)

Kontroll: Z09.8 + O04.-

Sen-abort eller ”tvåstegsabort”
DL005 Mifegyne
DL006 Cytotec
DR026 Rh-profylax

Medicinsk abort
DL005 Mifegyne
DL006 Cytotec
ZL006 Tillägg vid hemabort

Abort, okomplicerad
O04.9A t o m v. 9+0
O04.9B v. 9+1 - 12+0
O04.9C v. 12+1 - 18+0
O04.9D v. 18+1 - 22+0
O04.9E fr o m v. 22+1
O04.9X grav.längd ospec.

Första besök: Z64.0 Abortrådgivning. Z32.1 Grav-test pos, för tidigt att avgöra lokalisation/viabilitet

ABORT, inducerad – lathund för diagnos- och åtgärdskoder

Diagnos times 2014 flyttext 56-10-28 16.19 Sidan 142

Med komplikation
O03.5 med infektion
O03.6 rikl/långv blödn
O03.8 annan/ospec

Med komplikation
O03.0 med infektion
O03.1 rikl/långv blödn
O03.3 annan/ospec

Kontroll: Z09.8 + O03.-/O02.-

Op.kod: MBA00 Vakuumexeres
MBA03 Curettage
Vid perforation: Koda även för organskada
(som under Abort med komplikation - se sid. 142)
DR026 Rh-profylax
KP 2013-12-15

Vid komplikation används
som bidiagnos:
O08.0 Infektion
O08.1 Rikl/långv blödn
O08.6 Organskada
(fler komplik. - se DH sid. 23)

Ofostrig graviditet O02.0
Uteblivet missfall O02.1

Medicinsk behandling/förbehandling: DL005 Mifegyne
DL006 Cytotec

Komplett
utan komplikation
O03.9

Inkomplett (rester)
utan komplikation
O03.4

Missfall
(Blödn. i tidig grav. UNS O20.9)

MISSFALL – lathund för diagnos- och åtgärdskoder
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