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Förord till diagnoskodslathund i plastikkirurgi 

Denna diagnoskodslathund bygger på Internationell statistisk 
klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 
(ICD-10-SE), den svenska versionen av WHO:s International 
Clas-sification of Diseases and Related Health Problems, Tenth 
Revision (ICD-10), och på KVÅ (Klassifikation av Vårdåtgärder).

Lathunden är sammanställd av Emma Hansson1 och Carolin Freccero1 
och godkänd av Svensk plastikkirurgisk förenings styrelse 130416. 
Diagnoskodslathunden har även granskats av DRG-ansvarig 
sekreterare Pia Okorski1. Teckningarna är ritade av Ingrid Hansson 
och layouten gjord av klinikfotograf Magnus Nilsson1. Tryckning och 
distribution av boken har sponsrats av Promeduc Surgical AB.

Diagnos- och åtgärdskoderna är indelade i 10 kapitel baserat på typ av 
diagnos. Diagnos- och åtgärdskoderna i de respektive kapitlena 
kommer i direkt anslutning till varandra för att underlätta 
användningen av lathunden. Förbättringsförslag av lathunden 
mottages löpande (emma.x.hansson@skane.se).

Alla i boken fetade X måste bytas ut mot för situationen rätt siffra/
bokstav, i enlighet med figur på samma uppslag. 

Diagnoskodslathunden kan beställas kostnadsfritt från 
Promeduc Surgical AB, http://www.promeduc.se/.  

 Kodningsanvisningarna nedan är hämtade från Socialstyrelsens skrift 
“Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos” (artikelnummer: 
2012-4-18): http://www.socialstyrelsen.se/publikatiner2012/2012-4-18

Val av huvuddiagnos
• Som huvuddiagnos väljs det tillstånd som är orsak till vår kontakten, 
   fastställts vid vårdkontaktens slut. 
• Om det finns mer än en orsak till vårdkontakten ska det tillstånd 
   som förbrukat mest resurser väljas som huvuddiagnos.
• För eftervård och kontrollundersökningar gäller särskilda 
   klassificeringsregler, vg se nedan.  
• En komplikation till behandlingen av huvuddiagnosen som inträffar 
   under vårdtiden kan aldrig bli huvuddiagnos oavsett 
   resursförbrukning.

Val av bidiagnos
• Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser 
   registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella 
   vårdkontakten. Dessa bidiagnoser bör om möjligt ordnas efter sin 
   relativa betydelse.

Kodning av eftervård och kontroll
• För eftervård och kontrollundersökningar gäller särskilda 
   klassificeringsregler: Om huvudanledningen till en kontakt med 
   sjukvården är eftervård och kontrollundersökningar kodas de som 
   “eftervård”, dvs. Z42.X (“Eftervård för plastikkirurgi som omfattar.”  
   0. Huvud och hals, 1: Bröst, 2: Andra delar av bålen, 
   3: Övre extremitet, 4: Nedre extremitet, 8: Annan specificerad 
   kroppsdel, 9: Ospecificerad). 
• Om patienten däremot söker för fortsatta eller nya besvär ska 
   eftervårdskoden inte användas som huvuddiagnos, utan det 
   specifika tillståndet.  

• Vid kontroll av utläkta sjukdomar används Z08-Z09 (t.ex. Z08.9A 
   ”Kontrollundersökning efter behandling för basalcellscancer”).

Kodning av komplikationer
• Komplikationer kodas med T-kod (t.ex. T81.0 ”Blödning som 
   komplikation till kirurgisk ingrepp”) tillsammans med Y-kod 
   (t.ex. Y83.4 ”Annan rekonstruktiv kirurgi”). 
• En komplikation till behandlingen av huvuddiagnosen kan 
   aldrig bli huvuddiagnos oavsett resursförbrukning.
• Reoperationer kodas med koder där det finns W i andra 
   positionen (t.ex. HWE00 ”Reoperation pga djup blödning 
   efter bröstkirurgi”).

Rekonstruktionskoder  (ZZ-koder)
• ZZ-operationskoder kan inte stå ensamma utan måste kombneras 
   med en operationskod som förklarar syftet med/orsaken till 
   operationen, t.ex. ZZA00 ”Delhud”, ZZQ10 ”Fritt mikrovaskulärt 
   transplantat av hud och muskel” ,ZZS10 ”Transpositionslambå” och 
   ZZS50 ”Inläggning av ävnadsexpander ”måste kombineras med 
   excisions-/revisions-/rekonstruktionskod, såsom QXE10 ”Excision 
   av hudförändring”, QXD10 ”Revision av brännskada”, QXE35 
   ”Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation”, HAE10 
   ”Rekonstruktion av bröst med transplantat eller lambå” och DLD30 
   ”Rekonstruktion av näsa” .

Kodning av malign sjukdom 
•  Koder för cancers primära eller sekundära lokalisation får 
    bara användas så länge patienten får aktiv behandling mot 
    cancern/ har aktiv cancersjukdom. Därefter används koden 
    för status post cancer: Z85.X  (t.ex. Z85.3 ”Malign tumör i 
    bröstkörteln i den egna sjukhistorien”).

Kodning vid skador, trauman och brännskador
• Skador, trauman och brännskador kodas med S-T i kombination 
   med orsakskod i kapitel V-W-X-Y (t.ex. skållskada av grad 2 armen 
   kodas: T22.2 ”Brännskada av andra graden på övre extremitet 
   ”+T31.0 ”Brännskada som engagerar mindre än 10 procent av 
   kroppsytan” +X11.03 ”Kontakt med hett kranvatten-bostad-annan 
   aktivitet” och skärskada kind i bostaden kodas med S01.4 ”Sårskada 
   i kind”+W26.03 ”Kontakt med kniv – bostad – annan aktivitet”).

Symptomkoder (kapitel R)
• I kapitel R anges endast symptom (t.ex. R05.9 ”Hosta”) och dessa 
   koder får bara användas om ingen annan diagnos kunnat ställas.

Koder för tilläggsinformation
• ATC-koder (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) 
   används som tilläggsinformation vid läkemedelsanvändning, t.ex. 
   hyraluonsyrafiller D03AX05, botulinumtoxin M03AX01 i tillägg till 
   TQX20 ”Inläggning av subkutant läkemedeslimplantat”.
• Vid infektion kan man tilläggskoda med infektiös agens (t.ex. B95.0 
   ”Streptokocker grupp A”).

Malmö 130417

Emma Hansson och Carolin Freccero

Svensk plastikkirurgisk förening 1Plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus,  
Jan Waldenströms gata 18, 205 02 Malmö
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott

0: Läpphuden 

  
1: Huden på ögonlock inklusive ögonvrå 

2: Huden på ytteröra och yttre hörselgång 

3: Huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet

4: Huden i hårbotten och på halsen

5: Huden på bålen6: Huden på övre extremitet inklusive skuldran

7: Huden på nedre extremiteten inklusive höften  

Fjärde position (BC)
B: Ytligt växande 
C: Morfealiknande
D: Annan basalcellscancer
E: Ospecificerad8: I huden med övergripande växt

9: Icke specificerad lokalisation

Malignt melanom
C43.X  Malignt melanom 
D03.X  Melanom in situ 
C79.8 Metastas av malignt melanom
 

Specialformer av melanom (icke-specificerad lokalisation)
MC43.9A  Akralt lentiginöst melanom i huden
C43.9B  Desmoplastiskt malignt melanom i huden
C43.9C  Lentigo maligna melanom i huden
C43.9D  Nodulärt melanom i huden
C43.9E  Subungualt malignt melanom 
C43.9F  Ytligt spridande melanom i huden 
C43.9  används även för t.ex. neurocutan melanos.
 

Hudcancer in situ (ej melanom)
D04.X  Cancer in situ 
Inkluderar morbus Bowen

Ospecificerade maligna hudtumörer 
Samma grundkod som BC
C44.X Malign tumör 
C44.XW Andra maligna tumörer 
C44.XX  Ospecificerad malign tumör 
 

Övriga maligna hudadnextumörer (icke specificerad lokalisation)
Samma grundkod som BC
C44.9A  Fibroepiteliom i huden 
C44.9H  Svettkörtelcancer 
C44.9J  Talgkörtelcancer i huden 
C44.9K  Annan malign adnextumör i huden 
C44.9L  Ospecificerad malign adnextumör i huden 
C44.9Q  Verrukös cancer i huden 
C44.9R  Annan epitelial malign tumör i huden 
 

Aktinisk keratos
L57.0  Aktinisk keratos 
Kerakoacanthom och cornu cutaneum
L85.9F Keratoacanthom
L85.8A Cornu cutaneum
 

Naevus
D22.X  Melanocytnevus (naevus pigmentosus congenita)
D22.9  Ospecificerat melanocytnevus med icke specificerad  
                lokalisation
Q82.5D   Verruköst naevus
I78.1B  Spiderneavus
 

Epidermoidcysta 
L72.0  Dermoidcysta 
 

Fibrös dysplasi
M85.0  Fibrös dysplasi

Tredje position

Hudtumörer

Skivepiel- och basalcellsca
C44.XS Skivepitelcancer 
C44.XX  Basalcellscancer
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0: Huvudet, ansiktet och halsen Tidiga komplikationer efter kirurgi
T81.0  Blödning och hematom 
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp 
T81.5  Främmande kropp oavsiktligt lämnad 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till ingrepp 
T81.8 Serom
T81.8 Nekros
T81.8  Anastomosinsufficiens
T81.9  Icke specificerad komplikation till ingrepp

Kombineras med orsakskod

Y83.1  Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort
  inre instrument eller materiel
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller
 graft
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi
Y83.6  Borttagande av annat organ
Y83.9  Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat
Y84.9  Medicinsk åtgärd, ospecificerad

Hårigt transplantat
L68.2 Hårigt transplantat

Tumör av okänd typ och okänd valör
D48.7  Tumör av osäker eller okänd natur i 
 andra specificerade lokalisationer
 

Fibromatos
D48.1  Medfödd fibromatos
Q85.0  Neurofibromatos (von Recklinghausen, NF1, NF2)
D36.1  Solitärt neurofibrom, alla lokalisationer
 

Lipom
D17.X  Lipom i hud och subkutan vävnad (0: Ansikte och   
                hals, 1: Bålen, 2: Extremiteterna, 3: Andra och icke
                specificera lokalisation)

Aterom
L72.1 Aterom

Benign bindvävstumör
D21.X  Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad 

1: Övre extremitet, inklusive skuldra

2: Nedre extremitet, inklusive höft

3: Bröstkorgen

4: Buken

5: Bäckenet

6: Bålen 

9: Icke specificerad lokalisation

Andra benigna hudtumörer
D23.X  Andra benigna tumörer 
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Hudsutur och sekundärsutur
QXB00  Hudsutur
QXG30  Sekundärsutur
 

Sutur av näsa, läpp och öra
DHD00 Sutur i näsa
EAB00 Sutur av läpp
DAD00 Sutur av ytteröra
 

Delhud
Måste kombineras med excisionskod/ 
revisionskod/rekonstruktionskod
ZZA00  Fri delhud, autotransplantat
 

Fullhud
Måste kombineras med excisionskod 
/revisionskod/rekonstruktionskod
ZZA50  Fritt fullhudstransplantat, autotransplantat, inklusive 
pinch-graft
 

Compositegraft
ZZM00 Sammansatt transplantat

Lokala rekonstruktioner i ansiktet
CBD10  Rekonstruktion av ögonlock med transplantat eller
 lambå
DLD30 Rekonstruktion av näsa
 

Bedövning
SI110  Slemhinneanestesi
SI310  Ytanestesi
SI410  Infiltrationsanestesi
SK999  Ledningsanestesi UNS
SK196  Annan regional blockad huvud/hals  
 (t.ex. infraorbitalisblockad)
 

Omläggning och ”annan sårbehandling”
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte 
QXB99  Annan sårbehandling
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte av större sår,  
 ospecificerad region
DQ017  Omläggning av sår UNS
 

Bandage (inklusive gips)
TNG30  Mjukt bandage, knäled eller underben
TNG32  Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33  Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG34  Större modellerbart bandage, knäled eller underben
 

Topic negative pressure
DQ023  Vakuumbehandling av sår
 

Behandling av hudtumörer Excision och biopsi av hudförändring
QXE10  Excision av hudförändring, innefattar excisions-  
                biopsi

Tidiga reoperationer
QWA00 Reoperation för sårruptur
QWB00 Reoperation för ytlig infektion
QWD00 Reoperation för ytlig blödning
QWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
QWW99 Annan reoperation på hud

Suturtagning och sårkontroll
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Ärr
L90.5  Ärrtillstånd och fibros i huden
L90.6 Hudbristningar
L91.0  Hypertrofiskt ärr eller keloid (samma kod)
L58.9  Stråldermatit, ospecificerad
L73.0  Aknekeloid
L91.8  Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar
L90.8  Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar

Andra position:

A: Huvud-halsregionen

B: Bål

C: Övre extremitet

D: Nedre extremitet
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Behandling av ärr
QH009  Ärrbehandling
DQ006  Kosmetologisk behandling och rådgivning 
                (t.ex.”Cinema secret”)
QXE20  Excision av annat ärr 
QXE30  Excision av operationsärr  
ZZF00 Fettransplantation

Z-plastik
Måste kombineras med ärrkorrektionskod.
ZZS45  Z-plastik 

Vävnadsexpander
Kombineras med ärrkorrektionskod.
ZZS50  Inläggning av vävnadsexpander
ZZS60  Byte av vävnadsexpander
ZZS70  Avlägsnande av vävnadsexpander
TQX50  Justering av volym av vävnadsexpander 

Kortison- och cellgiftsinjektion
DT010  Läkemedelstillförsel, intrakutan
ATC-koder:
Kenakort    H02AB08
5-FU:       L01BC02

Hudöverskott och hudhäng
Z42.2  Eftervård för plastikkirurgi som omfattar andra
 delar av bålen
L98.8E  Hudöverskott, innefattar hudöverskott efter viktned-
 gång
Z48.9  Kirurgisk eftervård, ospecificerad (efter gastric
 bypass)
Z92.4 Större kirurgiskt ingrepp i egna sjukhistorien, 
 t.ex. gastric by pass
E65.9 Hängbuk 
M62.0 Muskeldiastas
L90.8 Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar
L90.6 Hudbristningar
R23.8E Hudrynkor
R23.4 Förändringar i hudstrukturen 

L90.5  Hundöron 

F45.2A Dysmorfofobi 

Z48.8 Annan specificerad kirurgisk eftervård

Tidiga komplikationer efter kirurgi
T81.0  Blödning och hematom 
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp 
T81.5  Främmande kropp oavsiktligt lämnad 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till ingrepp 
T81.8 Serom
T81.8 Nekros
T81.8  Anastomosinsufficiens
T81.9  Icke specificerad komplikation till ingrepp

Kombineras med orsakskod:
Y83.1  Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre 
 instrument eller materiel
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller
 graft
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi
Y83.6  Borttagande av annat organ
Y83.9  Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat
Y84.9  Medicinsk åtgärd, ospecificerad Behandling av hudöverskott och hudhäng 

(inklusive ansiktslyftning och andra 
estetiska ingrepp)

Andra position:
A: Huvud-halsregionen
B: Bål
C: Övre extremitet
D: Nedre extremitet

Övriga hudsjukdomar
L73.2 Hidradenitis suppurativa
R61.9 Hyperhidros
L51.2 Toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom)
L05.9 Pilonidalcysta
L71.1  Rhinopyma
L70.0 Acne vulgaris
L88.9 Pyoderma gangrenosum
Q79.6  Ehler-Danlos syndrom
Q84.8A Aplasia cutis congenita
Q18.9  Epidermolysis bulosa
Q82.9 Medfödd missbildning av huden (inklusive pseudo-
 xanthom elasticus, hyperelastos, elastisk hud, skin tag,
 cutis laxa)
Q82.1  Xeroderma pigmentosum

Korrektion av hudöverskott (inkl. bukplastik) 
QBJ30 Korrektion av hängbuk (bukplastik)
QXJ35 Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud
QXJ99 Annan operation av estetiska orsaker 

JAF10 Öppen operation av navelbråck med suturplastik
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Injektion av filler och Botox
TQX20 Injektion av filler subkutant (ej autotransplantation)
 Kombineras med ATC-kod, t.ex. Restylane/ 
 Juvéderm/Teosyal/Esthélis: D03AX05  
DT021  Läkemedelstillförsel, subkutan
 Kombineras med ATC-kod, t.ex. Botox: M03AX01
ZZF00  Fettvävnadstransplantat, lipofilling 

Hårtransplantation
Z41.0  Hårtransplantation
QAF00  Hårtransplantation med hårbärande transplantat 

Ansiktslyftning
QAJ20 Subperiostal ansiktslyftning
QAJ25 Ansiktslyftning med användande av videoendoskop
QAJ30 Annan ansiktslyftning 

Ögonbrynslyft
QAJ10  Lyftning av ögonbryn
QAJ15  Lyftning av ögonbryn med användande av 
 videoendoskop 

Seromtappning
QXA00  Seromtappning
TQX05 Punktion av hud, inklusive evakuering av hematom,
 serom 

Suturtagning och sårkontroll
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Excision av svettkörtlar
Excision av svettkörtlar eller svettkörtlar i axil

Korrektion av hundöron 
QXE99  Annan excision eller rekonstruktion 
QXE30  Excision av operationsärr 

Andra position:

A: Huvud-halsregionen

B: Bål

C: Övre extremitet

D: Nedre extremitet

Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Bröst, lymfödem och bröstväggsmissbildningar

Bröst

Bröstcancer  och bröstcancer i anamnes
C50.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i
 bröstkörteln
Z85.3  Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Z80.3  Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen
D05.9 DCIS
Z40.0  Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med 
 maligna tumörer 

Eftervård för plastikkirurgi
Z42.1 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst 

Strålbehandling och kemoterapi i anamnesen
Z92.3  Strålbehandling i den egna sjukhistorien
Z92.6  Kemoterapi för tumörsjukdom i den egna
 sjukhistorien 

Brösthypertrofi
N62.9  Hypertrofi av bröstkörtel 

Bröstmissbildningar
Q83.0  Aplasi. Medfödd avsaknad av bröstkörtel med
 avsaknad av bröstvårta

För utförlig bröstkodning vg se Svensk Bröstkirurgisk Förenings diagnoskodslathund

Q83.1  Accessorisk bröstkörtel
Q83.2  Avsaknad av bröstvårta
Q83.3  Accessorisk bröstvårta, används även för indragna 
 bröstvårtor
Q83.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av 
 bröstkörtel, t.ex. hypoplasi.
Q83.9  Medfödd missbildning av bröstkörtel, ospecificerad, 
 t.ex. tubulära/tuberösa bröst
Q79.8     Polands syndrom 
 
 
Bröstptos
N64.2  Atrofi av bröst 

Fettnekros i bröst
N64.1  Fettnekros i bröst 

Bröstasymmetri
Kodas Q83.8 vid förstoringsplastik och N62.9 vid 
reduktionsplastik

Mammografi
Z01.6 Mammografi, rutinmässig
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Tidiga komplikationer efter bröstkirurgi
T81.0  Blödning och hematom 
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp 
T81.5  Främmande kropp oavsiktligt lämnad 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till ingrepp 
T81.8 Serom
T81.8 Nekros
T81.8  Anastomosinsufficiens
T81.9  Icke specificerad komplikation till ingrepp 

Kombineras med orsakskod:
Y83.1  Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre 
 instrument eller materiel
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller
 graft
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi
Y83.6  Borttagande av annat organ
Y83.9  Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat
Y84.9  Medicinsk åtgärd, ospecificerad

Bröstproteskomplikationer
T85.4  Mekanisk komplikation av bröstprotes och
 implantat (kapselkontraktur, protesruptur,
 dislokation, ventilläckage etc.)
T85.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av
 protes
T85.8  Andra specificerade komplikationer av inre protes
T85.9  Icke specificerad komplikation av inre protes

Behandling av bröst
Lateralitet
ZXA00  Höger sida
ZXA05  Vänster sida
ZXA10  Bilateralt 
 
Mastektomi 
Kombineras med Z80.3 och Z40.0 vid profylaktisk mastektomi 
och F64.0 vid TS
HAC10  Subkutan mastektomi med bevarad mamill
HAC15  Subkutan mastektomi med excision av mamill
HAC20  Mastektomi
HAC22  Modifierad radikal mastektomi
HAC25  Radikal mastektomi
HAC30  Extirpation av aberrant bröstkörtel eller mamill
HAC99  Annan mastektomi 

Bröstförstoring och bröstprotesoperationer
HAD00  Förstoring av bröst
HAD10  Förstoring av bröst med protes
HAD50  Avlägsnande av inopererad bröstprotes
HAD55  Kapselklyvning i bröst
HAD57  Extirpation av fibrös kapsel kring bröstimplantat
HAD60  Byte av bröstprotes 

Bröstförstoring med filler
TQX20 Injektion av filler subkutant (ej autotransplantation)
Kombineras med ATC-kod, t.ex. Restylane/Juvéderm/Teosyal/
Esthélis: D03AX05 

Bröstförminskning
HAD20  Fettsugning i bröst
HAD30  Reduktion av bröst med transposition av areola
HAD35  Reduktion av bröst med transplantation av areola

Fettsugning av bröst
HAD20  Fettsugning i bröst

Bröstlyft
HAD40  Mastopexi

Bröstrekonstruktioner 
Kombineras med ZZ kod för lambå/mikrovaskulär lambå om 
sådan används, vg se “Sår” alt. ”Mikrokirurgi
HAE00  Rekonstruktion av bröst med protes
HAE05  Rekonstruktion av bröst med lambå och protes
 (LD/LTD)
HAE10  Rekonstruktion av bröst med transplantat eller
 lambå (TRAM/DIEP/ LD utan protes)
HAE20  Rekonstruktion av areola och mamill med
 transplantat eller lambå/ tatuering
HAE99  Annan rekonstruktion av bröst

Bröstrekonstruktion efter recidiv
HAF00  Lokal excision av cancerrecidiv eller metastas
HAF10 Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidi
 med transplantat
HAF20  Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidiv
 med främmande material

HAF99  Annan operation vid lokalrecidiv av bröstcancer

Extirpationer
HAD01  Sutur av bröstkörtel
HAB00 Extirpation av bröstkörtel
HAB30  Extirpation av areola eller mamill
HAB40 Resektion av bröstkörtel
HAC30 Extirpation av aberrant bröstkörtel eller mamill

Övriga bröstkorrektioner
HAD45  Korrektion av inverterad mamill
HAD99  Annan korrektiv operation på bröst

Areola- och mamill rekonstruktion
HAE20  Rekonstruktion av areola och mamill med
 transplantat eller lambå/ tatuering
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Lymfödem och lokal fettansamling
I97.2 Lymfödem efter mastektomi
I89.0 Lymfödem som ej klassificeras annorstädes
Q82.0     Hereditärt lymfödem
R60.0B   Lipödem (underben) 

E65.9 Lokaliserad fetma
E88.8  Madelungs sjukdom
E24.9  Cushings syndrom
G40.3 MERRF (myoclonic epilepsy with ragged red fibers) 
                syndrom 

Lipom
D17.X  Lipom i hud och subkutan vävnad (0: Ansikte och 
hals, 1: Bålen, 2: Extremiteterna, 3: Andra och icke specificera 
lokalisation)

Rosfeber 
A46.9  Rosfeber

Behandling av lymfödem och lokal 
ansamling av fett

QXJ00    Fettsugning 
HAD20  Fettsugning i bröst

Excision av hudförändring
QXE10  Excision av hudförändring

Hudsutur och sekundärsutur
QXB00  Hudsutur
QXG30  Sekundärsutur

Kompressionsbehandling
DP005  Kompressionsbehandling
DP006  Manuellt lymfdränage

Thoraxväggsmissbildningar
Q76.7     Medfödd missbildning av bröstbenet (pectus
                carinatum)
Q67.6     Pectus excavatum
Q79.8     Polands syndrom

Behandling av Thoraxväggsmissbildningar

GAF00  Korrektion av pectus carinatum
GAF03  Korrektion av pectus excavatum, med t.ex. implantat
ZZF00  Fettvävnadstransplantat, t.ex. lipofilling
GAF10  Avlägsnande av implantat i bröstväggen efter
 operation för anomali eller defekt
GAF96  Annan rekonstruktiv operation vid
 bröstväggsanomalier eller defekter
GAE16 Rekonstruktion av bröstväggen
GAE20 Resektion av bröstväggen och rekonstruktion med
 muskel- eller hudplastik
GAE23 Resektion av bröstväggen och rekonstruktion med 
 implantat eller protes

Naropkateter
DT007  Läkemedelstillförsel med annat specificerat
 administrationssätt
ATC-kod NO1BB09

Expanderpåfyllning/urtappning
TQX50  Justering av volym av vävnadsexpander

Uttagning av påfyllnadsventil, pluggning av slang, 
ventilvändning
TQX30  Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat 

Seromtappning
THW99 Annat mindre ingrepp på bröstkörtel

Tidiga reoperationer på bröst
HWA00  Reoperation för sårruptur
HWB00  Reoperation för ytlig infektion
HWC00  Reoperation för djup infektion
HWD00 Reoperation för ytlig blödning
HWE00  Reoperation för djup blödning
HWF00  Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
HWW99 Annan reoperation på bröstkörtel

Suturtagning
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer

Andra position:
A: Huvud-halsregionen
B: Bål
C: Övre extremitet
D: Nedre extremitet
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Mikrokirurgi
Sårdiagnoser och trauma vg se sårkapitlet.
Bröstdiagnoser vg se bröstkapitlet
Head-andneck-tumörer, vg se ansiktskapitlet
Tidiga komplikationer till mikrokirurgisk behandling
I74.9  Emboli och trombos i icke specificerad artär
Kombineras med: 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till kirurgiska
 och medicinska ingrepp som ej klassificeras
 annorstädes
Samt
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft

Mikrokirurgisk behandling
Mikrovaskulär lambå
Måste kombineras med excisionskod/revisionskod/rekonstruk-
tionskod. 
Vid bröstrekonstruktion: HAE00-HAE99, vg se ”Bröst”.

ZZQ00  Fritt mikrovaskulärt hudtransplantat
ZZQ10  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud och muskel
ZZQ20  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud, muskel
 och ben
ZZQ30  Fritt mikrovaskulärt muskeltransplantat 
ZZR00  Hudlambå
ZZR05  Fasciokutan lambå (t.ex. killambå, Göteborgslambå)
ZZR10  Muskulokutan lambå (t.ex. latissimus dorsilambå) 

Bukplastik
QBJ30 Korrektion av hängbuk (bukplastik) 

Naropkateter
DT007  Läkemedelstillförsel med annat specificerat 
 administrationssätt
ATC-kod NO1BB09 

Laser-doppler och annan lambåövervakning
SS109  Dopplerbaserad cirkulationsövervakning
SS196  Annan cirkulatorisk monitorering 

Gips
TNG32  Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33  Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG34  Större modellerbart bandage, knäled eller underben 

Reoperation pga anastomosinsufficiens
QWF00  Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

ZZR20  Hud-muskel-benlambå
ZZR30  Muskellambå
ZZR40  Muskel-benlambå
ZZR45  Muskel-slemhinnelambå
ZZR50  Mukoperiostal lambå
ZZR60  Omentlambå
ZZR70  Lambå av bröstkörtelvävnad (t.ex. Grisottilambå)
ZZS00  Rotationslambå
ZZS10  Transpositionslambå
ZZS20  Distanslambå

Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Läpp-käk-gomspalt, kraniofaciala 
missbildningar och muntumörer
Missbildningar i mun och käke, inklusive 
Läpp-Käk-Gomspalt

Isolerade gomspalter
Q35.3  Kluven mjuk gom
Q35.3A  Submukös kluven mjuk gom
Q35.3B  Subtotalt kluven mjuk gom
Q35.3C  Totalt kluven mjuk gom
Q35.5  Kluven hård och mjuk gom
Q35.5A  Subtotalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom
Q35.5B  Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom
Q35.5W Annan kluven hård och mjuk gom
Q35.7  Kluven uvula
Q35.9  Kluven gom, ospecificerad

Isolerade läppspalter samt läpp- och käkspalter     

  Tillägg: A: Läpp B: Läpp/Käke

Q36.0  Bilateralt kluven läpp
Q36.1  Medialt kluven läpp
Q36.9  Unilateralt kluven läpp

Gomspalter med och utan övriga spalter
 
  Tillägg: A: Läpp B: Läpp/Käke

Q37.2  Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp
Q37.3  Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp
Q37.4  Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp
Q37.5  Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp
Q37.8  Icke specificerad kluven gom med bilateraltkluven läpp
Q37.9  Icke specificerad kluven gom med unilateraltkluven läpp

Övriga missbildningar i mun  

Q38.0  Medfödda missbildningar av läppar som ej 
                klassificeras annorstädes (inkluderar van der Woude 
                syndrom, kongenital läppfistel, läppmissbildning UNS)
Q38.1  Ankyloglossi (tungband)
Q38.2  Makroglossi
Q38.3  Andra medfödda missbildningar av tungan 
               (inkluderar aglossia, bifid tunga, medfödd adhesion, 
                medfödd fissur, tungmissbildning UNS, hypoglossi, 
                tunghypoplasi, microglossi)
Q38.5  Medfödda missbildningar av gommen som ej 
                klassificeras annorstädes (inkluderar avsaknad av 
                uvula, gommissbildning UNS, medfödd gom- 
                insufficiens, ”high arched palate”)
Q38.6  Andra medfödda missbildningar av munhålan 
                (inkluderar munhålemissbildning UNS, Morbus 
                Fordyce laborium och White sponge naevus -Cannon)
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Q38.7  Svalgficka (farynxdivertikel)
Q38.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av 
                svalget (farynx)
G83.8 Gompares 

Käkmissbildningar
K07.0  Uttalade anomalier i käkarnas storlek (A: makrognati, 
                B: mikrognati)
K07.1  Missbildning mellan käke och skallbas
K07.2  Missbildning i förhållandet mellan tandbågarna
K07.4  Malocklusion, ospecificera 

Talstörning 

Ska kombineras med annan diagnoskod
R49.2 Öppen/blandad nasalering 

Syndrom associerade med LKG-spalt

D82.1  22q11 deletion (kallas även Di Georges syndrom, 
                Shprintzen syndrom, velocardiofacialt syndrom, 
                Catch 22)
Q87.0  Medfödda missbildningssyndrom som främst 
                påverkar ansiktets utseende (inkluderar 
                Acrocephalosyndactyli, Aperts syndrom, 
                Cryptophalamus syndrom, Cyclopi, Goldenhars 
                syndrom(auriculovertebrala syndrom, 
                Gälbågssyndrom), Moebius syndrom, 
 Oro-facialt-digitalt syndrom, Pfeiffer, Saethre-Chotzen 
                syndrom, Robins syndrom och ”Whistling face”). 

Q38.0  Medfödda missbildningar av läppar som ej 
                klassificeras annorstädes (inkluderar van der 
                Woudesyndrom, kongenital läppfistel, 
                läppmissbildning UNS)

Associerade diagnoser: Otosalpingit och 
hörselnedsättning 

H65.2  Kronisk serös mellanöreinflammation
H65.3  Kronisk mukös mellanöreinflammation
H90.2  Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, 
                ospecificerad
 

Tumörer i munnen
C04.9 Malign tumör i munbotten
C03.9 Malign tumör i tandköttet
C41.1 Malign tumör i underkäkens ben
C31.0 Malign tumör i maxillarsinus

Tidiga komplikationer efter kirurgi
T81.0  Blödning och hematom 
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp 
T81.5  Främmande kropp oavsiktligt lämnad 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till ingrepp 
T81.8 Serom
T81.8 Nekros
T81.8  Anastomosinsufficiens

T81.9  Icke specificerad komplikation till ingrepp
Kombineras med orsakskod:
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi

Fistelbildning efter kirurgisk behandling
T81.8+Y83.4
 
Behandling av mun- och käkmissbildning

Gomplatta /krok och tejp
TEW99 Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, mun eller svalg 

Läppoperationer
EAB00   Sutur av läpp
EAB30   Läpprekonstruktion eller -plastik på grund avläppspalt
EAB99   Annan rekonstruktion av läpp

Gomoperationer
EHC00  Sutur av gom
EHC10  Plastikoperation vid oronasal eller oroantral fistel i gom
EHC20  Sårrevision av gom
EHC30  Plastikoperation vid gomspalt
EHC31  Främre partiell rekonstruktion av gom
EHC32  Bakre partiell rekonstruktion av gom
EHC40  Plastikoperation vid dold gomspalt
EHC45  Sekundär rekonstruktion av gom vid gomspalt
EHC50  Rekonstruktion med farynxlambå vid gomspalt
EHC60  Rekonstruktion vid kombinerad läpp- och gomspalt

EHC99  Annan rekonstruktion av gom

Näsoperationer
DLD00  Korrektionsplastik av näsans broskskelett
DLD10  Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett
DLD20  Yttre näsplastik
DLD25  Korrektionsplastik av koanalatresi
DLD30  Rekonstruktion av näsa
DLW99  Annan näsplastikoperation

Käkoperationer
EEC45  Rekonstruktion av överkäke med bentransplantat
EEC99  Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäke
EEW99  Annan operation på överkäke
EFB99  Annan rekonstruktion av käke
EFW99  Annan operation på käke
YNA00  Uttagning av spongiöst ben från bäcken
YNA01  Uttagning av kortiko-spongiöst ben från bäcken 
 
Behandling av tumörer i munregionen, 
munbottenrekonstruktion
EJB30 Extirpation av tumör i munbotten
EFA10 Extirpation av tumör i käke
EJC99 Annan rekonstruktion av tunga eller munbotten 
 
Naropkateter

DT007    Läkemedelstillförsel med annat specificerat administrationssätt
ATC-kod NO1BB09
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Suturtagning och sårkontroll
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Tidiga reoperationer: Läpp, gom och käke
EWA00  Reoperation för sårruptur
EWB00  Reoperation för ytlig infektion
EWC00  Reoperation för djup infektion
EWD00  Reoperation för ytlig blödning
EWE00  Reoperation för djup blödning
EWF00  Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
EWW99 Annan reoperation på läpp, tand, käke, munnen
 eller svalget

Tidiga reoperationer: Näsa
DWA00   Reoperation för sårruptur
DWB00   Reoperation för ytlig infektion
DWC00   Reoperation för djup infektion
DWD00  Reoperation för ytlig blödning
DWE00   Reoperation för djup blödning
DWF00   Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
DWW99 Annan reoperation på öron, näsa, hals eller
  struphuvud

Associerade öronoperationer
DCA10  Paracentes av trumhinna
DCA20  Anläggande av mellanöredränage

Vanliga övriga barndiagnoser
L20.8A Atopisk dermatit hos barn utan födoämnesallergi
L20.8B Atopisk dermatit hos barn med födoämnesallergi
T78.4  Allergi, ospecificerad
Z88.1  Överkänslighet mot andra antibiotika i den egna
 sjukhistorien
E73.9  Laktosintolerans, ospecificerad
K90.0  Celiaki
J45.0  Huvudsakligen allergisk astma
J45.1  Icke allergisk astma
J45.8  Blandad astma
J45.9  Astma, ospecificerad
B08.1 Mollusker
Q21.0  Kammarseptumdefekt (VDS)

Kraniofaciala missbildningar
Q75.0  Kraniosynostos (inkluderar acrocefali, “imperfect
 fusion of the skull”, oxycefali, trigonocefali)
Q75.1  Kraniofacial dysostos (Crouzons sjukdom)
Q75.2  Hypertelorism
Q75.3  Makrocefali 
Q75.4  Mandibulofacial dysostos (inkluderar
 Franceschetti och Treacher-Collins syndrom)
Q75.5  Okulomandibulär dysostos
Q75.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av 
                skallben och ansiktsben (inkluderar kongenital avsaknad 
                  av skallben, kongenital panndeformitet, platybasi)

Q75.9  Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, 
                ospecificerad
Q87.0  Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar 
                ansiktets utseende (inkluderar acrocephalosyndactyli, 
                Aperts syndrom, Cryptophalamus syndrom, Cyclopi, 
                Goldenhars syndrom( auriculovertebrala syndrom, 
                gälbågssyndrom), Moebius syndrom, Oro-facial- 
                digitalt syndrom, Pfeiffer, Saethre-Chotzen syndrom, 
                Robins syndrom och ”Whistling face”). 
Q87.1  Medfödda missbildningssyndrom som främst är 
 förenade med kortväxthet (inkluderar Aarskog, 
 Cocayne, De Lange, Dubowitz, Noonan, Prader-Willi, 
 Robinow Silverman-Smith, Russel-Silver, Seckel och
 Smith Lemli-Opitz. Exkluderar: Ellis-van Creveld
 syndrom – Q77.6)

Hypertelorism
Q75.2 Hypertelorism

Von Recklinghausen
Q85.0  Von Recklinghausen neurofibromatos

Rombergs sjukdom
G51.8  Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven 
                (inkluderar Rombergs sjukdom)

Ansiktsspalter 
Q75.9  Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, 
                ospecificerad (inkluderar medfödda missbildningar UNS)

Operation av kraniofaciala missbildningar
 
AAK20 Operationer p.g.a. kraniosynostos
AAK30 Kraniofacial rekonstruktion vid missbildning 

Tungoperationer
EJC20 Tungbandsplastik (plastik eller klippning) 
EJC40 Glossoplastik
EJC50 Reducerande glossoplastik 
Ansiktsasymmetri
 
Q67.0  Ansiktsasymmetri
Q67.1  Hoptryckt ansikte
Q67.2  Dolikocefali
Q67.3  Plagiocefali
Q67.4  Andra specificerade medfödda deformiteter av
 skalle, ansikte och käke (inkluderar impression i
 skallben, kongenital nasal septumdeviation,
 hemifacial atrofi eller hypertrofi, medfödd böjd
 näsa, utesluter: dentofaciala missbildningar,
 syfilissadelnäsa).
Q67.4 Hemifacial mikrosomi 
 

Operationer vid ansiktsasymmetri 
AAW99 Annan operation på kraniet eller intrakraniell struktur
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Övriga missbildningar: 
Kärl (inkl. tumörer), urogenitalia, 
extremiteter
Kärlmissbildningar och kärltumörer

Kärltumörer (inklusive hemangiom)
D18.0  Hemangiom, alla lokalisationer
D18.0E  Multipla progressiva angiom
D18.0F  Targetoid haemosiderotiskt hemangiom
D18.0G  Verruköst keratotiskt hemangiom
D18.0H  Epitelioidalt hemangiom
D18.0J  Tufted angioma
D18.0W Annat hemangiom
D18.0X  Hemangiom, ospecificerat
D69.5  Kasabach-Merritt-fenomen (KMP)
C49.9A  Hemangiosarkom med icke specificerad
 lokalisation (hemangiopericytom)
Q82.8L Hemangiomatos
Q82.8L1 Systemisk hemagiomatos (disseminerad eruptiv
 neonatal hemangiomatos)
I78.1 Spindle cell hemangiothelioma
L98.0 Pyogent granulom (granuloma teleangiectaticum)

Lymfatiska missbildningar
D18.1  Lymfatisk missbildning, alla lokalisationer
 (A: kapillärt, B:kavernöst, C:cystiskt)

Kapillära missbildnignar
Q82.2D  Telangiectasia macularis eruptiva perstans
Q82.5  Medfött icke-neoplastiskt nevus
Q82.5B  Naevus flammeus
Q82.5  Port-Wine-Stain
I78.0  Hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT, Mb
 Osler)
I78.1B  Spindelnevus
I78.1C  Telangiektasier
I78.1X  Icke neoplastiskt nevus, ospecificerat
I78.8  Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna
I78.9  Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad
Q85.8B  Sturge-Weber(-Dimitris) syndrom
Q82.5B4 Blue Rubber Blebb
Q87.2B  Klippel-Trénaunay-Webers syndrom

Arteriella missbildningar
Q25.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av
 de stora artärerna
Q25.9  Medfödd missbildning av de stora artärerna,
 ospecificerad 
 
Venösa missbildningar
Q26.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av de 
                stora venerna
Q26.9  Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
I78.83     Venous lakes
Q82.5B3 Venös kärlmissbildning

Ateriovenösa missbildningar
Q27.3 Perifer arteriovenös missbildning

Kombinerade kärlmissbildningar  
(hög- eller lågflödesförändringar)
LVM: lymfovenös missbildning
CLVM: kapillär-lymfovenös missbildning
Vid dessa diagnoser kombineras koderna för de ingående kom-
ponenterna

Övriga missbildningar i det perifera kärlsystemet
Q27.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av det 
                perifera kärlsystemet
Q27.9  Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, 
                ospecificerad

Komplikationer till kärltumörer och kärlmissbildningar
I80.9 Flebit och tromboflebit med icke specificerad
 lokalisation
I82.8 Emboli och trombos i andra specificerade vener
R58.9 Blödning som ej klassificeras annorstädes
D68.4 Förvärvad brist på koagulationsfaktorer
D69.6 Trombocytopeni
D70.9 Agranulocytos
D59.8 Andra förvärvade hemolytiska anemier
I50.9 Cor incomp

Behandling av kärlmissbildningar och 
tumörer
 
TPX00 Kärlbiopsi
QXE10  Excision av hudförändring, innefattar excisionsbiopsi

Suturtagning och sårkontroll
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Tidiga reoperationer
PWA00  Reoperation för sårruptur
PWB00  Reoperation för ytlig infektion
PWC00  Reoperation för djup infektion
PWD00  Reoperation för ytlig blödning
PWE00  Reoperation för djup blödning
PWW99 Annan reoperation på kärl- eller lymfsystem

Andra position:
A: Huvud-halsregionen
B: Bål
C: Övre extremitet
D: Nedre extremitet
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Urogenitala missbildningar

Hypo- och epispadi
Q54.0  Balanisk hypospadi
Q54.1  Penil hypospadi
Q54.2  Penoskrotal hypospadi
Q54.3  Perineal hypospadi
Q54.4  Medfödd chordée
Q54.8  Andra specificerade hypospadier
Q64.0  Epispadi
N47.9  Förhudssjukdomar (inkluderar phimosis)

Komplikationer efter hypospadikirurgi
N99.1  Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska
 ingrepp
N36.0  Uretrafistel

Urogenitala missbildningar och syndrom (förutom hypospadi)
Q56.4  Obestämt kön, ospecificerat
E25.0  Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med 
                enzymbrist
E34.5  Androgen resistens
Q52.0  Medfödd avsaknad av vagina
Q52.4  Andra medfödda missbildningar av vagina 
                (inkluderar vaginamissbildning UNS, medfödd cysta i 
                Nucks kanal, embryonal vagina)
Q52.5  Fusion av labia
Q52.6  Medfödd missbildning av klitoris

Behandling av urogenitala missbildningar
Behandling av hypo- och epispadi
KDH10 Meatusplastik, inklusive meatotomi
KGH00  Sutur av penis
KGH05  Sutur av huden på penis
KGH60  Plastikoperation vid hypospadi
KGH80  Plastisk rekonstruktion av penishud
KGH96  Annan rekonstruktiv operation på penis

KAD, suprapubisk blåskateter och stent
TKC10  Perkutan punktion av urinblåsa
TKC20  Kateterisering av urinblåsa
KCJ00  Cystostomi
KDV02  Inläggning av stent i uretra

Urinflödesmåtningar (kodas på den klinik de utförs)
XDH  Urinflödesmätning
XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning

Behandling av komplikationer
KDH00  Sutur av uretra
KDH10  Meatusplastik, inklusive meatotomi

KDH30  Slutning av uretrokutan fistel
KDH50  Slutning av uretrointestinal fistel
KDH62  Endoluminal rekanalisering vid uretrastriktur
KDH70  Plastikoperation vid uretrastriktur
KDH96  Annan rekonstruktiv operation på uretra
KDH98  Annan transluminal endoskopisk rekonstruktiv
 operation på uretra
TKD00  Dilatation, sondering av uretra

Testisprotes
KFH50 Implantation av testisprotes
KFH60 Extirpation av testisportes
KFH69 Annan operation på skrotum eller skrotalinnehåll

Behandling av kvinnliga urogenitala missbildningar
LEE00  Sutur av vagina
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
LEE96  Annan rekonstruktiv operation på vagina
TLE00  Dilatation av vagina
LFC00  Vulvaresektion
LFC96  Annan resektion av vulva eller perineum
LFD00  Vulvektomi
LFD10  Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar
LFE00  Sutur av vulva
LFE10  Vulvaplastik

Q52.7  Andra medfödda missbildningar av vulva
 (inkluderar avsaknad av vulva, cysta och
 vulvamissbildning UNS)
Q52.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av 
 de kvinnliga könsorganen
Q52.9  Medfödd missbildning av de kvinnliga
 könsorganen, ospecificerad

LFE96  Annan rekonstruktion av vulva eller perineum
LFW96  Annan operation på vulva eller perineum
LEE20  Vaginal slutning av urovaginal fistel med transplantat 
                eller lambå 
 
Tidig reoperation: urinvägar och manliga könsorgan
KWA00  Reoperation för sårruptur
KWB00  Reoperation för ytlig infektion
KWC00  Reoperation för djup infektion
KWD00  Reoperation för ytlig blödning
KWE00  Reoperation för djup blödning
KWW99 Annan reoperation på urinvägar och manliga könsorgan 

Tidiga reoperationer: kvinnliga könsorgan
LWA00  Reoperation för sårruptur
LWB00  Reoperation för ytlig infektion
LWC00  Reoperation för djup infektion
LWD00  Reoperation för ytlig blödning
LWE00  Reoperation för djup blödning
LWW99  Annan reoperation på kvinnliga könsorgan

Transsexualism 
F64.0  Transsexualism 

Behandling av transsexualism
HAC10  Subkutan mastektomi med bevarad mamill
LEE40  Konstruktion av vagina vid könsomvandling
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning

Nedre extremitet
M62.5  Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes 

Behandling nedre extremitet
QDJ99 Vadimplantat
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Q17.0  Övertaligt ytteröra (inkluderar accessorisk tragus,
 polyoti, fibroma praeauricularis, extra öra, extra
 öronlob).
Q17.1  Makroti
Q17.2  Mikroti
Q17.3  Annan missbildning av öra (spetsigt öra)
Q17.4  Felplacerat öra (för lågt sittande öron)
Q17.5  Utstående öra
Q17.8  Andra specificerade medfödda missbildningar av 
                öra(inkluderar medfödd avsaknad av öronlob).
Q17.9  Medfödd missbildning av öra, ospecificerad
 (Öronmissbildning UNS)
Q87.0D  Goldenhars syndrom

Förvärvad örondefekt (efter t.ex. trauma och kirurgi)
H61.9  Sjukdom i ytteröra, ospecificerad (förvärvad)

Hårigt transplantat
L68.2 Hårigt transplantat

Ansikte: näsa, öron, ögon, 
n. facialis, asymmetri och trauma

Näsavvikelser

Rhinophyma 
L71.1  Rhinophyma

Näsmissbildningar och syndrom
Q30.0  Koanalatresi (atresi eller medfödd stenos)
Q30.1  Agenesi och bristande utveckling av näsan
Q30.2  Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa
Q30.3  Medfött perforerat nässeptum
Q30.8  Andra medfödda missbildningar av näsan (inkluderar 
                accessorisk näsa och kongenital missbildning av 
                nässinusväggen)
Q30.9  Medfödd näsmissbildning, ospecificerad
Q67.4  Nässeptumdeviation (medfödd)
Q75.8  Binders syndrom

Förvärvad näsdeformitet
J34.2  Nässeptumdeviation (förvärvad)
M95.0  Förvärvad deformitet av näsan 
 
Näsfraktur
S02.2  Fraktur på näsbenen

Behandling av näsavvikelser

DHD00  Sutur i näsa
DHB00 Extirpation av ytternäsa
DLD00  Korrektionsplastik av näsans broskskelett
DLD10  Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett
DLD20  Yttre näsplastik
DLD25  Korrektionsplastik av koanalatresi
DLD30  Rekonstruktion av näsa
DLW99  Annan näsplastikoperation
DJB10  Resektion av nässeptum
DJD00  Sutur av nässeptum
DJD10  Tillslutning av nässeptumperforation
DJD20  Plastikoperation av nässeptum
DJD30  Sluten reposition av nässeptumfraktur
DJD40  Öppen reposition av nässeptumfraktur
DJW99  Annan operation på nässeptum
YNA20 Uttagning av brosk till transplantation
ZZM00 Compositegraft (sammansatt graft)

Tidiga reoperationer på näsan
DWA00  Reoperation för sårruptur
DWB00  Reoperation för ytlig infektion
DWC00  Reoperation för djup infektion
DWD00 Reoperation för ytlig blödning
DWE00  Reoperation för djup blödning
DWW99 Annan reoperation på näsan

Öronavvikelser Behandling av öronavvikelser

DAD00  Sutur av ytteröra
DAD10  Rekonstruktion av ytteröra
DAD20  Benfixering av öronprotes
DAD30  Plastikoperation av ytteröra
YNA20  Uttagning av brosk till transplantation
ZZG00 Brosktransplatnat, autotransplantat

Tumör
DAB00 Resektion av tumör från ytteröra
DAB10 Resektion av ytteröra

Naropkateter
DT007  Läkemedelstillförsel med annat specificerat
 administrationssätt
ATC-kod NO1BB09

Tidiga reoperationer
DWA00  Reoperation för sårruptur
DWB00  Reoperation för ytlig infektion
DWC00  Reoperation för djup infektion
DWD00 Reoperation för ytlig blödning
DWE00  Reoperation för djup blödning
DWW99 Annan reoperation på nervsystemet

Kondrit och perikondrit i öronmusslan
H61.0 Kondrit och perikondrit i öronmusslan
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Ögonlocks- och ögonbrynsavvikelser 

Blefarochalasis/dermatochalasis
H023      Blepharochalasis (båda diagnoserna kodas likadant)

Ptos
H02.4      Ögonlocksptos
Q10.0     Kongenital ptos
L90.8      Ögonbrynsptos 

Chalazion
H00.1 Chalazion

Ektropion/entropion/enoftalmus
H02.1 Ektropion, ej postoperativt
H05.4 Enoftalmus
H02.0 Entropion, ej postoperativt 

Ögonlocksmissbildningar
Q10.3  Andra medfödda missbildningar av ögonlock
 (Inkluderar: ablepharon, ögonlocksagenesi,
 kongenital blefarophimosis, ögonlockskolobom
 och ögolocksmissbildning UNS).
H02.5 Störning av ögonlocksfunktion, annan
H04.5 Stenos av tårvägarna

Xanthelasm
H02.6 Xanthelasma

Konjunktivit
H10.3 Akut konjunktivit, ospecificerad

Behandling av ögonlocks och ögonbrynsavvikelser 
(inkl face-lift)

Ptos och dermatochalasis/blefarochalasis
CBB10  Excision av hud, operation för dermatokalasis
CBB15  Resektion av fettprolaps
CBB20  Resektion av hud och fettprolaps
CBJ00  Lyftning av ögonlock med suturslynga
CBJ10  Korrektion av ögonlocksptos med slynga (fascia/synt)
CBJ20  Tarsomyektomi på ögonlock
CBJ30  Rekonstruktion av levatormuskelaponeuros
CBJ40  Resektion av levatormuskel
CBJ45  Stramning av övre tarsalmuskel (Müllers muskel)
CBJ50  Operation för ögonbrynsptos
CBJ99  Annan operation för ptos
QAJ10  Lyftning av ögonbryn
QAJ15  Lyftning av ögonbryn med användande av
 videoendoskop
Tarsorafi och intubation av tårkanal
CBH25 Tarsorafi
CBH40 Uppklippning av tarsorafi
TCC30 Intubation av tårkanal
Ögonlocksrekonstruktion
CBC00  Sutur av ögonlock
CBD10  Rekonstruktion av ögonlock med transplantat
 eller lambå
CBD11  Öppning av lambå efter ögonlocksrekonstruktion
CBD99  Annan rekonstruktion av ögonlock
CBN60 Excision av ögonlocksärr och rekonstruktion

Ögonbrynslyft
QAJ10  Lyftning av ögonbryn
QAJ15  Lyftning av ögonbryn med användande av
 videoendoskop

Ansiktslyft (face lift)
QAJ20  Subperiostal ansiktslyftning
QAJ25  Ansiktslyftning med användande av
 videoendoskop
QAJ30  Annan ansiktslyftning
QAJ35  Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud i
 huvud-halsregion
QAJ99  Annan operation av estetiska orsaker i huvud
 halsregion

Ansiktsasymmetri

Q67.0  Ansiktsasymmetri
Q67.1  Hoptryckt ansikte
Q67.2  Dolikocefali
Q67.3  Plagiocefali
Q67.4  Andra specificerade medfödda deformiteter av
 skalle, ansikte och käke (inkluderar impression i
 skallen, kongenital nasal septumdeviation,
 hemifacial atrofi eller hypertrofi, medfödd böjd
 näsa, utesluter: dentofaciala missbildningar, 
 syfilissadelnäsa).
Q67.4 Hemifacial mikrosomi

N. facialistillstånd

G51.0  Bells pares
G51.1  Genikulatumganglionit (exkluderar postherpetisk
 genikulatumganglioni – B02.2)
G51.2  Melkerssons syndrom (Melker-Rosenthalsyndrom)
G51.3  Facialishemispasm (klonisk)
G51.4  Ansiktsmyokymi
G51.8  Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven
G51.9  Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad
S04.5 Förvärvad skada på nervus facialis
P11.3 Förlossningsskada på facialisnerven 

Behandling av n. facialis-tillstånd

AAP00  Lokal muskeltransposition vid facialispares
AAP10  Crossfaciell nervtransplantation vid facialispares
AAP20  Mikrovaskulär muskelförflyttning vid facialispares
AAP99  Annan rekonstruktiv operation vid facialispares
ZZK00 Nervtransplantat
CBJ50 Operation för ögonbrynsptos



42 43

S02.0 Fraktur på huvudets övre del
S02.3 Fraktur på orbitagolvet
S02.2 Fraktur på näsbenen
S02.4 Fraktur på överkäkens ben
S02.5 Tandfraktur

S02.1 Fraktur på skallbasen
S02.6 Fraktur på underkäken 

Ansiktstrauma

Skada måste kombineras med traumakod.

Mjukdelsskada: vg. se även ”Sår”.
S09.1  Skada på muskel och sena i huvudet 

Skada på nerver och kärl i ansiktet
S09.0  Skada på huvudets blodkärl som ej klassificeras 
                annorstädes
S04.5  Skada på nervus facialis

Frakturer

Ospecificerad huvudskada
S09.7  Multipla huvudskador
S09.8  Andra specificerade huvudskador
S09.9  Huvudskada, ospecificerad

Ögonskada
S05.1  Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader
S05.9  Skada på ögat och orbitan, ospecificerad

Sena besvär efter ansiktsskada
T90.0  Sena besvär av ytlig skada på huvudet
T90.1  Sena besvär av sårskada på huvudet
T90.2  Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben
T90.3  Sena besvär av skada på kranialnerver
T90.4  Sena besvär av skada på öga och orbita
T90.5  Sena besvär av intrakraniell skada
T90.8  Sena besvär av andra specificerade skador på huvudet
T90.9  Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet

Traumatisk amputation
S08.1 Traumatisk amputation av öra
S08.9 Traumatisk amputation av icke specificerad del av
 huvudet

S02.7 Multipla frakturer som engagerar skallens och 
                ansiktets ben
S02.8 Fraktur på andra specificerade skallben ochansiktsben
S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke  
                specificerad lokalisation

Position 4
  0: Sluten
  1: Öppen

Behandling av ansiktstrauma
EFB10  Benplastik på käke
EFB20  Behandling av multipla ansiktsfrakturer
EFB30  Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur
EFB60  Plastik av käkben eller ansiktsben med hjälp av
 bentransplantat eller alloplastiskt material
EFB99  Annan rekonstruktion av käke
DHD10  Sluten reposition av näsfraktur
DHD20  Öppen reposition av näsfraktur
DHD30  Osteosyntes vid näsfraktur 

Mjukdelsskada: vg se ”Sår” 

Kärlskada: vg se ”Mikrokirurgi” 

Nervskada: vg se ”N. facialistillstånd”
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Brännskador

Tredje positionen: 
 
0.    Brännskada av icke specificerad grad 
1.    Brännskada av första graden
2.    Brännskada av andra graden
3.    Brännskada av tredje graden
4.    Frätskada av icke specificerad grad
5.    Frätskada av första graden
6.    Frätskada av andra graden
7.    Frätskada av tredje graden

T29.X  Flera kroppsregioner

Brännskador måste kombineras med traumakod.

T20.X  Huvud och hals

T25.X  Fotled och fot

T26.0  Öga bränn 
T26.5  Öga frät

T24.X  Nedre extremitet

T23.X  Handled 
 och hand

T28.0  Mun och
 svalg

T21.X  Bål

T22.X  Skuldra och övre 
 extremitet

Patientens hand = 1 procent

Brännskada i mun och svalg samt i inre organ
T28.0  Brännskada i munnen och svalget
T28.1  - i esofagus
T28.2  - på andra delar av  matsmältningskanalen
T28.3  - på inre urin- och könsorgan
T28.4  - på andra och icke specificerade inre orga

Frätskada i mun och svalg samt i inre organ
T28.5  Frätskada i munnen och svalget
T28.6  - i esofagus
T28.7  - på andra delar av matsmältningskanalen
T28.8  - på inre urin- och könsorgan
T28.9  - på andra och icke specificerade inre organ

Engagerad procent

T31.X  Brännskador 
T32.X  Frätskador 

Tredje positionen: 

0. Mindre än 10 procent av kroppsytan
1. 10-19 procent av kroppsytan
2. 20-29 procent av kroppsytan
3. 30-39 procent av kroppsytan
4. 40-49 procent av kroppsytan
5. 50-59 procent av kroppsytan
6. 60-69 procent av kroppsytan
7. 70-79 procent av kroppsytan
8. 80-89 procent av kroppsytan
9. 90 procent eller mer av kroppsytan

Köldskador

T33.X  Ytlig köldskada
T34.X  Köldskada med vävnadsnekros

Tredje positionen:

0. Huvud
1. Hals

2. Bröstkorg

3. Bukvägg, nedre delen 
     av rygg och bäcken

8. Fotled och fot

7. Knä och underben

6. Höft och lår5. Handled och hand

4. Arm

9. Andra och icke specificerade lokalisationer



48 49

Sårinfektion
T79.3  Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras 
 annorstädes

Sena besvär och ärr av brännskada, frätskada och köldskada
T95.X  Sena besvär av brännskada, frätskada och
 köldskada 

Tredje positionen sena besvär:

0. Huvud och hals

1. Bål

3. Nedre extremitet

2. Övre extremitet 

4. Klassificerad endast med 
    hänsyn till hudytan
8. Annan specificerad
9. Icke specificerad 

Behandling av brännskador

QXD00  Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada
QXD10  Revision av brännskada
QXD20  Excision och täckning av brännskada
QXE25  Excision av ärr efter brännskada

Eskarotomi
QXA10 Eskarotomi

Kompressionsbehandling efter brännskada
DP005 Kompressionsbehandling

Suturtagning
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer

Andra position:
A: Huvud-halsregionen
B: Bål
C: Övre extremitet
D: Nedre extremitet

Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Sår
Traumatiska sår

Kombineras med traumakod.

T14.0  Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
T14.0A  Hematom, ospecificerat
T14.0B  Skrubbsår, ospecificerat
T14.0C  Exkoriation
T14.0E  Blåsbildning, ospecificerad (ej brännskada)
T14.0X  Ospecificerad ytlig skada på icke specificerad
 kroppsregion
T14.1  Sårskada på icke specificerad kroppsregion
T14.1A  Bett av djur, ospecificerat
T14.1B  Öppen sårskada, ospecificerad (skär-/sticksår
 UNS)
T14.1X  Ospecificerad sårskada på icke specificerad
 kroppsregion
T14.4  Skada på nerv i icke specificerad kroppsregion
T14.5  Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
T14.6  Skada på muskler och senor i icke specificerad
 kroppsregion
T14.8  Andra skador på icke specificerad kroppsregion
T14.9  Skada, ospecificerad
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ATC-koder: Cytostatika: L01, B05BA10: Lösningar för parenteral  
 nutrition: B05BA10

Kombineras med orsakskod:
Y84.9 Medicinsk åtgärd, ospecificerad 

Smutstatuering
L81.8B Smutstatuering  

Atraumatiska sår

Sår som komplikation till kirurgi
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till kirurgiska
 och medicinska ingrepp 

Kombineras med orsakskod:
Y83.1  Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre   
 instrument eller materiel
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi
Y83.6  Borttagande av annat organ
Y83.9  Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat
Y84.9  Medicinsk åtgärd, ospecificerad 
 
Infektion efter kirurgi
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

S01.0  - i hårbotten

 Sårskador

S01.1  - på ögonlock och i området kring ögat

S01.2  - på näsanS01.4  - på kinden och tinning-käkregionen

S01.3  - på örat

S01.8  - på andra specificerade delar av huvudet

S01.5  - på läpp och i munhåla

S11.8  - på andra specificerade delar av halsen

S21.0 - i bröstkörtel

S21.9  -  bröstkorg

S31.0  -  på nedre delen av ryggen och bäckenet

S31.2  - på penis
S31.3  -  på skrotum och testiklar

S31.8  - på buken

S41.0  - på skuldra

S41.1 - på överarm

S51.0  - på armbåge

S51.9  - på underarm med icke 
            specificerad lokalisation

S71.0  - på höft

S71.1  - på lår

S71.8  - på bäcken

S81.9  - på underben med icke 
            specificerad lokalisation

S91.3  - på andra delar av fot
T11.1  - på övre extremitet, nivå ospecificerad
T13.1  - på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T14.1  - på icke specificerad kroppsregion

Traumatisk amputation 
Kombineras med traumakod
S08.1 Traumatisk amputation av öra
S08.9 Traumatisk amputation av icke  
                specificerad del av huvudet (t.ex. läpp, näsa)
T11.6 Traumatisk amputation av 
 övre extremitet, nivå ospecificerad 
T13.6 Traumatisk amputation av 
 nedre extremitet, nivå
 ospecificerad

Sena besvär av sårskada
T90.1  Sena besvär av sårskada på huvudet
T91.0  - halsen och bålen
T92.0  - övre extremitet
T93.0  - nedre extremitet
T93.6  Sena besvär av klämskada och traumatisk
 amputation på nedre extremitet

Sårinfektion
T79.3  Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras
 annorstädes

Extravasering - Accidentell subkutan 
vätska/läkemedel/cytostatika 

T80.8  Andra specificerade komplikationer som följd av
 infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
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Biopsi
TQX00  Biopsi av hud

Hudsutur och sekundärsutur
QXB00  Hudsutur
QXG30  Sekundärsutur

Sutur av näsa, läpp och öra
DHD00  Sutur i näsa
EAB00   Sutur av läpp
DAD00  Sutur av ytteröra

Vävnadsklister
DQ022  Sårslutning med vävnadslim

Sårrevision
QXB05  Sårrevision

Tetanusprofylax (båda koderna ska finnas med)
Z23.5  Stelkrampsvaccination
DT030  Vaccination (läkemedelstillförsel) 

Delhud
Måste kombineras med excisionskod/revisionskod/rekonstruk-
tionskod
ZZA00  Fri delhud, autotransplantat, inkulsive pinch-graft
ZZA20  Fri delhud, heterotransplantat
ZZA40  Fri delhud, odlat homotransplantat

Kroniskt hudsår 
L98.4  Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
L98.4A  Hudsår UNS

Diabetes
E10.5  Sår vid diabetes mellitus typ 1 
E11.5  Sår vid diabetes mellitus typ 2 

Bensår
I70.2C  Perifer ateroskleros med bensår
I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår
L97.9  Bensår som ej klassificeras annorstädes

Decubitalsår
Decubitalsår ska kodas med två koder: en för lokal och en för 
grad. Paraplegi kodas G.82.2 Hemipares kodas G81.9
L89.0  Trycksår grad 1 (huden är hel men det finns en
 rodnad som inte bleknar när man trycker på den.
 Andra tecken: missfärgad el. förtjockad hud.)
L89.1   - grad 2 (epitelskada. Såret är ytligt och kan ses
 som en blåsa eller genom att epitelet skavts av.)
L89.2   - grad 3 (fullhudsskada då också underhuden och
 fettlagret är skadat). Såret kan nå ner till, men inte
 genom, muskelfascian som ligger under.)
L89.3   - grad 4 (djup vävnadsskada som omfattar
 muskel-, ben- eller bindvävnad. Nekros ingår
 alltid.)
L89.9   - ospecificerat
L89.9A   - i halsregionen

L89.9B   - på axel/överarm
L89.9C   - på armbåge/underarm
L89.9D   - på handled/hand
L89.9E   - i bäckenregionen
L89.9F   - på höft/lår
L89.9G   - på knä/underben
L89.9H   - på fotled/fot
L89.9J   - i thorakalregionen
L89.9K   - i ländregionen
L89.9X   - med icke specificerad lokalisation

Abscess
L02.0  Kutan abscess, furunkel och 
 karbunkel i ansiktet
L02.1  - på halsen
L02.2  - på bålen 
L02.4  - på extremitet
L02.3  - i sätesregionen
L02.4  - på extremitet
L02.8  - med andra specificerade lokalisationer
L02.9  - ospecificerad.

Okänd förändring
D48.5  Tumör av osäker eller okänd natur i huden
D48.1W Annan tumör av osäker eller okänd natur i bindväv   
 och annan mjukvävnad

Behandling av sår

Andra position:
A: 
B: 
C: 
D: 

Fullhud
Måste kombineras med excisionskod/revisionskod/rekonstruk-
tionskod
ZZA50  Fritt fullhudtransplantat, autotransplantat

Fett-transplantation
Måste kombineras med rekonstruktionskod / ärrkorrektions-
kod.
ZZF00  Fettvävnadstransplantat, t.ex. lipofilling

Mikrovaskulär lambå
Måste kombineras med excisionskod / revisionskod / rekon-
struktionskod. 
Vid bröstrekonstruktion: HAE00-HAE99, vg se ”bröst”.
ZZQ00  Fritt mikrovaskulärt hudtransplantat
ZZQ10  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud och muskel
ZZQ20  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud, muskel och   
 ben
ZZQ30  Fritt mikrovaskulärt muskeltransplantat
 
Lambå
Måste kombineras med excisionskod/revisionskod/rekonstruk-
tionskod 
Vid bröstrekonstruktion: HAE00-HAE99, vg se ”Bröst”.
ZZR00  Hudlambå
ZZR05  Fasciekutan lambå (t.ex. killambå, Göteborgslambå)
ZZR10  Muskulokutan lambå (t.ex. latissimus dorsilambå)
ZZR20  Hud-muskel-benlambå
ZZR30  Muskellambå
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ZZR40  Muskel-benlambå
ZZR45  Muskel-slemhinnelambå
ZZR50  Mukoperiostal lambå
ZZR60  Omentlambå
ZZR70  Lambå av bröstkörtelvävnad (t.ex. Grisottilambå)
ZZS00  Rotationslambå
ZZS10  Transpositionslambå
ZZS20  Distanslambå
ZZS40  V-Y eller Y-V lambåplastik
ZZS45  Z-plastik

Vävnadsexpander
Måste kombineras med excisionskod / revisionskod /  
rekonstruktionskod 
ZZS50  Inläggning av vävnadsexpander
ZZS60  Byte av vävnadsexpander
ZZS70  Avlägsnande av vävnadsexpander
TQX50  Justering av volym av vävnadsexpander

Ärrkorrektion
QH009  Ärrbehandling
DQ006  Kosmetologisk behandling och rådgivning
QXE20  Excision av annat ärr 
QXE30  Excision av operationsärr 

Excision av hudförändring
QXE10  Excision av hudförändring, innefattar excisionsbiopsi

Hudincision
DQ005  Hudincision UNS
QXA10   Incision

Punktion
QXA00   Punktion

Rekonstruktion (efter skada/operation/missbildning/ 
hudsjukdom)
QXE35  Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation
QXE40  Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom

Operation av liggsår
QXG00  Revision av liggsår
QXG10  Excision med rekonstruktion vid liggsår

Operation av kroniska sår och fistlar
QXG20  Operation för kroniskt sår eller fistel, innefattar fistel
 klyvning
QXG99  Annan operation för kroniskt sår eller fistel

Korrektion av hudöverskott
QXJ05  Korrektion av hudöverskott eller lös hud
QXJ35  Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud

Lokala rekonstruktioner i ansiktet
CBD10  Rekonstruktion av ögonlock med transplantat eller lambå
DLD30  Rekonstruktion av näsa

Tidiga reoperationer
QWA00  Reoperation för sårruptur
QWB00  Reoperation för ytlig infektion
QWD00 Reoperation för ytlig blödning
QWW99 Annan reoperation på hud

Dermatobrasio och laserbehandling
QXA20   Dermabrasio
QXA40   Laserbehandling eller fotokoagulation av 
 hudförändring

Bedövning
SI110  Slemhinneanestesi
SI310  Ytanestesi
SI410  Infiltrationsanestesi
SK999  Ledningsanestesi UNS
SK196  Annan regional blockad huvud/hals 
 (t.ex. infraorbitalisblockad)
 
Omläggning och ”annan sårbehandling”
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte 
QXB99  Annan sårbehandling
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte av större sår,
 ospecificerad region
DQ017  Omläggning av sår UNS

Bandage (inklusive gips)
TNG30  Mjukt bandage, knäled eller underben
TNG32  Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33  Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG34  Större modellerbart bandage, knäled eller underben

Topic negative pressure
DQ023  Vakuumbehandling av sår

Suturtagning och sårkontroll
TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Andra position:
A: 
B: 
C: 
D: 
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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”Nyttig”

Infektioner 

T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp
 som ej klassificeras annorstädes

M72.6  Nekrotiserande fasciit
N49.8 Fourniers gangrän - män
N76.8 Fourniers gangrän – kvinnor

L05.0  Pilonidalcysta med abscess
L05.9  Pilonidalcysta utan abscess

A46.9  Rosfeber
L08.9  Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad

L02.0  Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
L02.1  - på halsen
L02.2  - på bålen
L02.3  - i sätesregionen
L02.4  - på extremitet
L02.8  - med andra specificerade lokalisationer
L02.9  - ospecificerad.

N39.0  Urinvägsinfektion
J20.9  Akut bronkit, ospecificerad

J18.9  Pneumoni, ospecificerad
J15.9  Bakteriell pneumoni, ospecificerad
H65.4 Mediaotit, icke-purulent
H66.4 Mediaotit, purulent
H65.2  Kronisk serös mellanöreinflammation
H65.3  Kronisk mukös mellanöreinflammation
H90.2  Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder,
 ospecificerad
J00.9 Förkylning med snuva
J02.9 Förkylning med halsont UNS
A41.9  Sepsis, ospecificerad
B34.9  Virusinfektion, ospecificerad
B18.1 Kronisk hepatit B
Z22.5 Bärare av hepatit B
B18.2 Kronisk hepatit C
Z21.9 HIV-positiv (asymptomatisk, serologiskt konstaterad)
B24.9 HIV (HIV-sjukdom)
Y95.9 Nosokomial infektion

Agens (tilläggskoder)
B95.0  Streptokocker grupp A 
B95.1  Streptokocker grupp B 
B95.2  Streptokocker grupp D 
B95.3  Pneumokocker 
B95.6  Staphylococcus aureus 
B95.7  Andra specificerade stafylokocker 
B96.1  Klebsiella pneumoniae 
B96.2  Escherichia coli 
B96.3  Haemophilus influenzae 

B96.4  Proteus 
B96.5  Pseudomonas (aeruginosa) 

MRSA/VRE/ESBL-bärarskap
Z22.3  Bärare av andra specificerade patogena bakterier
Kombineras med kod för bakterien:
B95.6  Staphylococcus aureus 
B96.8  Andra specificerade bakterier 
Samt med kod för resistensen:
U82.0 Bakteriell resistens mot penicilliner
U83.0  Bakteriell resistens mot vancomycin

Isoleringsvård
Z29.0 Isoleringsvård

Åtgärder på grund av infektioner 
(inklusive fasciotomi)
NAM09  Fasciotomi i kotpelare eller nacke
NBM09  - axel eller överarm
NCM09  - underarm
NDM09  - handled eller hand
NFM09  - höft eller lår
NGM09  - knä eller underben
NHM09  - fotled eller fot
QXA10  Incision av abscess

Sårrevision
QXB05  Sårrevision

Isolering pga infektion
DV091  Smittisolering
DV092  Skyddsisolering

MRSA/VRE-screening
AV028  Screening för antibiotikaresistenta bakterier

Vanliga övriga diagnoser

F45.2A  Dysmorfofobi

D68.9 Koagulationsrubbning, ospecificerad
D68.0 von Willebrands sjukdom
D68.5A APC-resistens
Z92.1  Waranbehandling

D64.9  Anemi, ospecificerad
D62.9  Anemi postoperativt (akut)

I82.8 Emboli och trombos i andra specificerade vener
I26.9 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale

E66.9  Fetma, ospecificerad
I10.9  Essentiell hypertoni
E78.5  Hyperlipidemi, ospecificerad
I20.9 Angina pectoris
I50.9 Cor incomp
I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat
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I25.9 Ischemisk hjärtsjukdom
U98.1-U98.5 Hjärtinfarkt
I25.2 Gammal hjärtinfarkt
Z95.0  Förekomst av elektronisk kardiell anordning
Z95.2 Förekomst av mekanisk klaffprotes
Z95.1 Tidigare coronar bypassoperation (CABG)  
 – förekomst av aortokoronart bypass-graft
Z95.5 Tidigare PCI med stent – förekomst av koronargraft

I60.9 Subarachnoidalblödning
I61.9 Intracerebral blödning
I62.9 Intrakranial blödning
I63.9 Cerebral infarkt
G45.9 Transitorisk cerebral ischemisk attack (TIA)

N18.9 Kronisk njursvikt
K72.9 Leversvikt

E10.9  Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om)
 komplikationer
E11.9  Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om)
 komplikationer
E14.9  Icke specificerad diabetes mellitus, utan (uppgift
 om) komplikationer

E03.9  Hypotyreos, ospecificerad
E87.8  Elektrolytrubbning, UNS

J45.9  Astma, ospecificerad
J44.9  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom,
 ospecificerad

L50.9  Urtikaria
T78.4  Allergi, ospecificerad
Z88.X Överkänslighet mot läkemedel i anamnesen  
 (0: pencillin, 1: andra antibiotika, 4: anestesimedel, 
 5: narkotiska preparat 6: smärtstillande 8: andra 
 läkemedel)
E73.9  Laktosintolerans, ospecificerad
K90.0  Celiaki

H65.2  Kronisk serös mellanöreinflammation
H65.3  Kronisk mukös mellanöreinflammation

M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad
M07.3 Psoriasisartrit
M13.9 Artrit, ospecificerad
M16.9 Coxartros, ospecificerad
M17.9 Gonartros, ospecificerad
S72.X Höftfraktur (färsk=2-3 mån) 0: kollum 1: pertrokantär  
 2: subtrokantär 
M79.9 Fibromyalgi

G43.9  Migrän, ospecificerad
G44.2  Spänningshuvudvärk
G40.4 Epilepsi
F03.9  Ospecificerad demens

F32.9  Depressiv episod, ospecificerad
F20.9 Schizofreni, ospecificerad
F29.9 Ospecificerad icke organisk psykos
Missbruk – se sista i denna lathund

K59.0  Obstipation
E43.9  Malnutrition, UNS
K50.9  Crohns sjukdom, ospecificerad
K51.9  Ulcerös kolit, ospecificerad

Malign tumörsjukdom kodas C00-C97

Läkemedelsbiverkan
Y57.9 Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt  
 bruk
Kombineras med ATC-kod (står under varje läkemedel i FASS)

Vanliga övriga barndiagnoser

Astma, allergier, atopi och intoleranser 

L20.8A Atopisk dermatit hos barn utan födoämnesallergi
L20.8B Atopisk dermatit hos barn med födoämnesallergi
T78.4  Allergi, ospecificerad
Z88.1  Överkänslighet mot andra antibiotika i den egna
 sjukhistorien

E73.9  Laktosintolerans, ospecificerad
K90.0  Celiaki
J45.0  Huvudsakligen allergisk astma
J45.1  Icke allergisk astma
J45.8  Blandad astma
J45.9  Astma, ospecificerad
B08.1 Mollusker
Q21.0  Kammarseptumdefekt (VDS)

Preoperativ bedömning

AF022  Elektrokardiografi (EKG) 

Nutritions-, och läkemedelsbehandling, 
blodtransfusion samt bedövning

Blodtransfusion
DR029 Blodtransfusion 

Nutrition
DV053  Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning
DV055  Nutritionsbehandling, parenteral nutrition
DV056  Nutritionsbehandling, specialkost
DV065 Sondmatning

Läkemedelstillförsel+ ATC-kod (står i FASS)
DT009  Läkemedelstillförsel, intraarteriell
DT010  - intrakutan
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DT011  - intramuskulär
DT016  - intravenös
DT017  - kutan
DT021  - subkutan
DT024  - via inhalation

Syrgasbehandling
DG015   Syrgasbehandling (vid spontanandning och
 atmosfärtryck)

Bedövning
SI110  Slemhinneanestesi
SI310  Ytanestesi
SI410  Infiltrationsanestesi
SK999  Ledningsanestesi UNS
SK196  Annan regional blockad huvud/hals (t.ex.
 infraorbitalisblockad)

Några ATC-koder
Narop  NO1BB09
Kenakort H02AB08
5-FU:  L01BC02
Botox M03AX01
Restylane/Juvéderm/Teosyal/Esthélis: D03AX05  
 

Kontaktrelaterade åtgärder

Kontaktrelaterade åtgärder 
XS001  Anhörigsamtal
XS003  Information och rådgivning med patient per brev
XS004  Distanskonsultation
XS007  Konferens med patient
XS008  Konferens om patient
XS009  Konsultation under vårdtillfälle
XS010  Medverkan i teambesök och gruppteambesök
XS011  Information och rådgivning med anhörig per telefon
XS012  Information och rådgivning med patient per telefon 
XS902  Teambesök
XS910  Arbetsterapeut
XS913  Kurator
XS917  Psykolog
XS918  Sjukgymnast
ZV020 Användande av tolk
DV063   Rådgivande samtal

Omläggningar (inklusive VAC)

Andra position:
A: Huvud-halsregionen
B: Bål
C: Övre extremitet
D: Nedre extremitet

Omläggning och ”annan sårbehandling”
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte 
QXB99  Annan sårbehandling
QXB10  Omläggning eller förbandsbyte av större sår,
 ospecificerad region
DQ017  Omläggning av sår UNS

Bandage (inklusive gips)
TNG30  Mjukt bandage, knäled eller underben
TNG32  Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33  Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG34  Större modellerbart bandage, knäled eller underben

Topic negative pressure
DQ023  Vakuumbehandling av sår

Second opinion

ZV041   Second opinion 

Utfärdande av recept och intyg, samt anmälningar 

XV008  Utfärdande av recept, hjälpmedelskort och
 livsmedelsanvisning
GD001  Anmälan enligt lag
GD002  Intyg, enklare
GD003  Intyg, omfattande
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Fotodokumentation

AV008  Bilddokumentation UNS 

Information och utbildning

GB002  Information och undervisning UNS
GB004  Patientrelaterad extern information och utbildning
GB009  Information och undervisning riktad till patient
DV030  Hälsosamtal (får bara sättas om patienten kommit  
 på remiss)

Suturtagning och sårkontroll

TQX40   Avlägsnande av hudsuturer
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer 

Eftervård

Postoperativt
QT013  Påverkan av attityder i omgivningen
QT015  Anpassa omgivning för föräldrar och barn
QX005  Postoperativ övervakning

Eftervård 
Z48.8  Annan specificerad kirurgisk eftervård
Z48.9  Kirurgisk eftervård, ospecificerad

Z42.0  Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud
 och hals
Z42.1  - bröst
Z42.2  - andra delar av bålen
Z42.3  - övre extremitet
Z42.4  - nedre extremitet
Z42.8  - annan specificerad kroppsdel
Z42.9  - ospecificerad
Z54.0  Konvalescens efter kirurgi
Z09.0  Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd

Reoperationer

C: Ögon

D: ÖNHE: Läppar, tänder, käkar, 
     mun och svalg

F:Thorax H: Bröstkörtel

K:Urinvägar och 
    manliga könsorgan
L: Kvinnliga könsorgan

N: Rörelseapparaten
P: Perifera kärl och lymfsystem
Q: Hud och subkutan vävnad

XWA00  Reoperation för sårruptur
XWB00  Reoperation för ytlig infektion
XWC00  Reoperation för djup infektion
XWD00  Reoperation för ytlig blödning
XWE00  Reoperation för djup blödning
XWW99 Annan reoperation 

Första positionen: Tidiga komplikationer efter kirurgi

T81.0  Blödning och hematom 
T81.3  Ruptur av operationssår 
T81.4  Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp 
T81.5  Främmande kropp oavsiktligt lämnad 
T81.8  Andra specificerade komplikationer till ingrepp 
T81.8 Serom
T81.8 Nekros
T81.8  Anastomosinsufficiens
T81.9  Icke specificerad komplikation till ingrepp

Kombineras med orsakskod:
Y83.1  Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre   
 instrument eller materiel
Y83.2  Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft
Y83.4  Annan rekonstruktiv kirurgi
Y83.6  Borttagande av annat organ
Y83.9  Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat
Y84.9  Medicinsk åtgärd, ospecificerad
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Hudtumörer, ärr och hudöverskott
 
 

Bröst och sternala missbildningar
 
 

Mikrokirurgi
 
 

Läpp-käk-gomspalt och kraniofaciala missbildningar
 
 

Övriga missbildningar: Kärl (inkl. tumörer) och urogenitala missbildningar
 
 

Ansikte (inkl. missbildningar): Ögon, öron, n. facialis, trauma 
 
 

Brännskador
 
 

Sår
 
 

Övrigt ”nyttigt”
 
 

Traumakoder, misshandel, missbruk
Innehållsförteckning
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Traumakoder, misshandel och 
missbruk

Traumakoder för brännskador

Position 3  0: bostad 
  1: institutionellt boende 
  2: skola/offentlig lokal 
  3: idrottsanläggning 
  4: gata  
  5: serviceområde 
  6: industriområde
  7: lantbruksområde
  8: andra områden
  9: ospecificerat område

Position 4 0: idrott
  1: lek och fritid
  2: förvärvsarbete
  3: annan sysselsättning 
  4: vitalaktivitet
  8: andra aktiviteter
  9: ospecificerad aktivitet

X00.XX  Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller
 byggnadskonstruktion-X-X
X01.XX  Exponering för icke kontrollerad eld med undantag
 för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion-X-X
X02.XX  Exponering för kontrollerad eld i byggnad och
 byggnadskonstruktion-X-X
X03.XX  Exponering för kontrollerad eld, med undantag för
 eld i byggnad eller byggnadskonstruktion-X-X
X04.XX  Exponering för plötslig antändning av mycket
 eldfängt material eller ämne-X-X
X05.XX Antändning av nattdräkter-X-X
X06.XX Antändning av andra klädesplagg-X-X
X08.XX  Exponering för annan specificerad rök och öppen
 eld-X-X
X09.XX Exponering för icke specificerad rök och 
 öppen eld-X-X

X10.XX Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja-X-X
X11.XX  Kontakt med hett kranvatten-X-X
X12.XX  Kontakt med andra heta vätskor-X-X
X13.XX Kontakt med vattenånga och andra heta ångor-X-X
X14.XX  Kontakt med het luft och heta gaser-X-X
X15.XX Kontakt med heta hushållsredskap-X-X
X16.XX  Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad,  
 heta värmeelement och rörledningar-X-X
X17.XX Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg-X-X
X18.XX  Kontakt med andra heta metallföremål-X-X
X19.XX Kontakt med andra och icke specificerade heta
 föremål och heta ämnen-X-X

Explosioner, inklusive fyrverkeripjäser
W35.XX  Explosion i ångpanna-X-X
W36.XX  Explosion av gascylinder-X-X
W37.XX  Explosion av däck, rör eller slang-X-X
W38.XX Explosion av andra specificerade föremål under
  övertryck-X-X
W39.XX  Explosion av fyrverkeripjäs-X-X
W40.XX  Explosion av andra sprängämnen-X-X

Kontakt med kyla
X31.XX  Exponering för naturlig köld-X-X
W93.XX Exponering för av människa framställd extrem 
  kyla-X-X

Exponering för solljus 
X32.XX Exponering för solljus-X-X

Exponering för elektricitet
W87.XX Exponering för icke specificerad elektrisk 
  ström-X-X

Övergrepp
X86.XX  Övergrepp med frätande ämnen-X-X
X93.XX  Övergrepp genom skott från pistol och revolver-X-X
X94.XX  Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och
 tyngre skjutvapen-X-X
X95.XX  Övergrepp genom skott från annat och icke
 specificerat skjutvapen-X-X
X96.XX  Övergrepp med sprängämnen-X-X
X97.XX  Övergrepp med rök och öppen eld-X-X
X98.XX  Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och
 heta föremål-X-X
X99.XX  Övergrepp med skärande eller stickande föremål-X-X
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Övriga traumakoder

Position 3  0: bostad   
  1: institutionellt boende 
  2: skola/offentlig lokal 
  3: idrottsanläggning 
  4: gata  
  5: serviceområde 
  6: industriområde
  7: lantbruksområde
  8: andra områden
  9: ospecificerat område

Position 4 0: idrott
  1: lek och fritid
  2: förvärvsarbete
  3: annan sysselsättning
  4: vitalaktivitet
  8: andra aktiviteter
  9: ospecificerad aktivitet

Fall

W01. XX  Fall i samma plan genom halkning, snavnin eller 
    snubbling-X-X
W02. XX  Fall i samband med användning av skridskor,
   skidor, rullskridskor, skateboard eller snowboard-X-X 
W03. XX  Annat fall i samma plan genom kollision med eller
    knuff av annan person-X-X 
W04. XX  Fall när man blir buren eller får stöd av andra
    personer-X-X 
W05. XX  Fall från rullstol-X-X
W06. XX  Fall från säng-X-X
W07. XX  Fall från stol-X-X

W08. XX  Fall från andra möbler-X-X
W09. XX  Fall från lekredskap på lekplats-X-X
W10. XX  Fall i och från trappa och trappsteg-X-X
W11. XX  Fall på och från stege-X-X
W12. XX  Fall på och från byggnadsställning-X-X 
W13. XX  Fall ut ur, från eller genom byggnad eller
    byggnadskonstruktion-X-X
W14. XX  Fall från träd-X-X 
W15. XX  Fall från stup-X-X 
W17. XX  Annat fall från ett plan till ett annat-X-X 
W18. XX  Annat fall i samma plan-X-X 
W19. XX  Fall, ospecificerat-X-X 
 
Föremål och maskiner (inklusive knivar och glas)
W20. XX  Träffad av kastat eller fallande föremål-X-X
W21. XX  Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-X-X
W22. XX  Slagit sig mot eller träffad av andra föremål-X-X
W23. XX  Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan 
    föremål-X-X
W24. XX  Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft 
    som ej klassificeras annorstädes-X-X
W25. XX  Kontakt med vasst glasföremål-X-X
W26. XX  Kontakt med dolk, kniv eller svärd-X-X
W27. XX  Kontakt med ej motordrivet handverktyg-X-X
W28. XX  Kontakt med motordriven gräsklippare-X-X
W29. XX  Kontakt med annat motordrivet handverktyg och 
    hushållsmaskin-X-X
W30. XX  Kontakt med jordbruksmaskin-X-X
W31. XX  Kontakt med annan och icke specificerad maskin-X-X

Skjutvapen

W32. XX  Skott från pistol och revolver-X-X
W33. XX  Skott från gevär, hagelbössa och tyngre 
    skjutvapen-X-X
W34. XX  Skott från andra och icke specificerade 
      skjutvapen-X-X

Explosioner (inklusive fyrverkeripjäs)
W35. XX  Explosion i ångpanna-X-X
W36. XX  Explosion av gascylinder-X-X
W37. XX  Explosion av däck, rör eller slang-X-X
W38. XX  Explosion av andra specificerade föremål under 
    övertryck-X-X
W39. XX  Explosion av fyrverkeripjäs-X-X
W40. XX  Explosion av andra sprängämnen-X-X

Exponering för högtrycksstråle
W41. XX  Exponering för högtrycksstråle-X-X
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Bett

W54.XX  Biten eller angripen av hund-X-X
W55.XX  Biten eller angripen av annat däggdjur-X-X
W53.XX  Biten av råtta-X-X
W59.XX  Biten eller angripen av andra djur-X-X

Självskador och suicidförsök
X72.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott
 från pistol och revolver-X-X
X73.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott
 från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen-X-X
X74.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott
 från annat och icke specificerat skjutvapen-X-X
X75.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling med
 sprängämnen-X-X
X76.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och
 öppen eld-X-X

X77.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, 
 andra heta ångor och heta föremål-X-X 
X78.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande
 eller stickande föremål-X-X
X80.XX  Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller 
 fall från höjd-X-X
X81.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta
 sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse-X-X
X82.XX  Avsiktligt självdestruktiv handling med 
 motorfordon-X-X

Övergrepp
X93.XX  Övergrepp genom skott från pistol och revolver-X-X
X94.XX  Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och
 tyngre skjutvapen-X-X
X95.XX  Övergrepp genom skott från annat och icke
 specificerat skjutvapen-X-X
X96.XX  Övergrepp med sprängämnen-X-X
X99.XX  Övergrepp med skärande eller stickande föremål-X-X

Trafikolyckor

Skadad genom kollision med/mot

                                Person  Cykel      MC          Bil           Lastbil   Tåg        Annat     Föremål Vurpa
    Djur                       Moped    Buss                Fordon      
Olycka                   
Cykel   V10. V11. V12. V13. V14. V15. V16. V17. V18. 
Mc/Moped V20.  V21. V22. V23.  V24.  V25. V26.  V27. V28. 
Bil   V40.  V41. V42. V43. V44. V45. V46. V47. V48.
Lastbil   V60. V61. V62. V63.  V64. V65. V66.  V67.  V68. 
Buss   V70. V71.  V72. V73. V74.  V75.  V76.  V77.  V78. 
Ryttare  V80.1 V80.2  V80.3 V80.4  V80.4 V80.6 V80.7  V80.8  V80.0 

Position 4 (V10-20)
  4: förare trafik
  5: passagerare
  9:UNS  trafik

Position 4 (V30-70)
  5: förare trafik
  6: passagerare
  9:UNS  trafik

Position 5
         0: idrott
         1: lek och fritid
         2: förvärvsarbete
         3: hemarbete, studier
         4: ADL-aktivitet
         9: UNS
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Missbruk

Alkoholmissbruk
F10.9  Psykiska störningar och beteendestörningar
 orsakade av alkohol
Z72.1  Alkoholbruk

Andra droger (inklusive tobak) samt högriskbeteende
F11.9  Psykiska störningar och beteendestörningar
 orsakade av opiater
F12.9  - cannabis
F13.9  - sedativa och hypnotika
F14.9  - kokain
F18.9  - flyktiga lösningsmedel
F19.9  - flera droger i kombination och av
 andra psykoaktiva substanser
F17.9  - tobak
Z72.0  Tobaksbruk
Z72.2  Drogbruk
Z72.3  Brist på fysisk träning
Z72.4  Olämplig diet och olämpliga matvanor

Misshandel

Misshandel och barnmisshandel har samma grundkod men 
kodas olika i position tre och fyra.

Y07.XX  Barnmisshandel, -X-X
Y07.X9  Misshandel, psykisk, ospecificerad plats 

Barnmisshandel
            Tredje position 

            1: Utövad av förälder 
            8: Utövad av annan än förälder 
 
            
            Fjärde position
 
            A: Fysisk 
            B: Psykisk 
            C: Sexuell

Misshandel 
    Tredje position 
   
     0: Utövad av make eller partner
     1: Utövad av förälder
     3: Utövad av myndighet
     8: Utövad av annan specificerad person
     9: Utövad av icke specificerad person
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4. Hudtumörer, ärr och hudöverskott 
 4. Hudtumörer
 8. Behandling av hudtumörer 
 9. Ärr
 10. Behandling av ärr 
 10. Hudöverskott och hudhäng 
 11. Behandling av hudöverskott och hudhäng 
       (inklusive ansiktslyftning och andra estetiska 
        ingrepp)
      11. Övriga hudsjukdomar 

15. Bröst, lymfödem och Thoraxväggsmissbildningar
      15. Bröst 
      16. Behandling av bröst 
      18. Lymfödem och lokal fettansamling 
      19. Behandling av lymfödem och lokal ansamling 
       av fett
      19. Thoraxväggsmissbildningar 
      19. Behandling av sternala missbildningar

22. Mikrokirurgi
      22. Mikrokirurgisk behandling

25. Läpp-käk-gomspalt, kraniofaciala missbildningar 
      och muntumörer
      25. Läpp-käk-gomspalt
      27. Behandling av läpp-käk-gomspalt 
      28. Vanliga övriga barndiagnoser 
      29. Kraniofaciala missbildningar 
      29. Operation av kraniofaciala missbildningar 
      29. Ansiktsasymmetri 
      29. Operationer vid ansiktsasymmetri 

32. Övriga missbildningar:  Kärl (inkl. tumörer), 
      urogenitalia, extremiteter
      33. Kärlmissbildningar och kärltumörer 
      34. Behandling av kärlmissbildningar och tumörer
      34. Urogenitala missbildningar 
      35. Behandling av urogenitala missbildningar
      35. Transsexualism
      35. Behandling av transsexualism
      36. Nedre extremitet
      36. Behandling nedre extremitet

38. Ansikte: näsa, öron, ögon, n. facialis, asymmetri 
      och trauma
      38. Näsavvikelser 
      38. Behandling av näsavvikelser  

      39. Öronavvikelser 
      39. Behandling av öronavvikelser 
      40. Ögonlocks- och ögonbrynsavvikelser 
      40. Behandling av ögonlocks och 
       ögonbrynsavvikelser (inkl face-lift) 
      41. Ansiktsasymmetri 
      41. N. facialistillstånd 
      41. Behandling av n. facialis-tillstånd 
      42. Ansiktstrauma 
      42. Behandling av ansiktstrauma 

46. Brännskador 
      48. Behandling av brännskador 

51. Sår 
      51. Traumatiska sår 
      53. Extravasering - Accidentell subkutan vätska/ 
       läkemedel/cytostatika 
      53. Smutstatuering 
       53. Atraumatiska sår 
      55. Behandling av sår 
60. ”Nyttig” 
     60. Infektioner 
      61. Åtgärder på grund av infektioner (inklusive 
       fasciotomi) 

      61. Vanliga övriga diagnoser 
      63. Vanliga övriga barndiagnoser 
      63. Preoperativ bedömning 
      63. Nutritions-, och läkemedelsbehandling, 
       blodtransfusion samt bedövning 
      64. Kontaktrelaterade åtgärder 
      65. Omläggningar (inklusive VAC) 
      65. Second opinion 
      65. Utfärdande av recept och intyg, samt anmälningar
      66. Fotodokumentation 
      66. Information och utbildning 
      66. Suturtagning och sårkontroll 
      66. Eftervård 
      67. Reoperationer 
      67. Tidiga komplikationer efter kirurgi 
70. Traumakoder, misshandel och missbruk 
      70. Traumakoder för brännskador 
      72. Övriga traumakoder 
      72. Fall
 73. Skjutvapen
 74. Bett
 75. Trafikolyckor 
       Skadad genom kollision med/mot 
   76. Missbruk 
      76. Misshandel

Innehållsförteckning




