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Klassifikationsfrågor 
RDK´s fortbildningsdagar

Clarion Hotel Sign, Stockholm
Mars 2020 

Ralph, Gunnar och Olafr

Fråga 1

Inom ÖNH-sjukvården har det blivit vanligt med 
mellannålsbiopsier från spottkörtlar, lymfkörtlar o s v. Detta är ju 
ett större ingrepp än vanlig biopsi. Ska man använda någon 
särskild åtgärdskod för mellannålsbiopsi?

SVAR:
Finns inte speciella KVÅ koder för mellannålsbiopsi. Vill man införa det så får 
man höra av sig till SOS.
Ex på kod TEM00 Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid
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Fråga 2

Postoperativ irit eller endoftalmit efter kataraktoperation har vi kodat på 
T85.7 – infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av implantat. Men 
under H59.8 – andra specificerade förändringar i ögat och närliggande 
organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp står även postoperativ 
endoftalmit.
När används T-koden och när används H59.8? Gäller även postoperativt 
maculaödem (Irvin Gass syndrome) och postoperativt högt ögontryck.

SVAR:
Postoperativ endoftalmit kodas normalt på H59.8. Det är en kod som 
står i slutet av organkapitlen då behövs ingen ytterligare T och Y kod. 
Den är dock en relativt ospecifik kod.
Ett alternativ skulle kunna vara T85.7 H44.0 Y83.1 för att markera att 
främmande material är inblandat.
WHO för den dock till H59.8 

Fråga 3
Enligt ögonläkarföreningens lathund kodas zoster oftalmicus: 
G53.8* Andra kranialnervsförändringar vid andra sjukdomar som 
klassificeras på annan plats  + B02.3† Bältros med ögonkomplikationer.
Men det är ju inte säkert att de har någon ögonkomplikation. Har de keratit
så kodas ju det H19.2* + B02.3†.
Frågan är således: Hur kodas zoster oftalmicus utan ögonengagemang? 
Ska vi ha G-koden med i något av fallen?

SVAR:
G53.8* B02.9†

B02.9 Zoster without complication

B02.2† Zoster with other nervous system involvement

trigeminal neuralgia (G53.0*)
G53.0*Postzoster neuralgia

G53.8*Other cranial nerve disorders in other diseases classified 

elsewhere
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Fråga 4

”Det är nämligen så att jag för länge sedan har hört att koden 
B34.9 ”Virusinfektion, ospecificerad” inte bör användas/inte ska 
användas i Sverige. Stämmer detta?”

SVAR:
Generellt sätt bör man ju beskriva vad pat har  för kliniskt problem.
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad säger bara att pat har en infektion 
orsakad av virus utan att den är närmare beskriven

Fråga 5

Utläkt hepatit – ska det tas med som bidiagnos i en epikris?

SVAR:
Endast om det haft betydelse för det aktuella vårdtillfället, och det är nog i allmänhet  
tveksamt. ”Utläkt” betyder frisk och inte smittsam.
Om den ska kodas blir det: 
Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien
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Fråga 6

Hur kodas skavsår på amputationsstump?

SVAR:
T87.6 Andra komplikationer i amputationsstump
S81.9 Sårskada på underben
Y83.5 Efter amputation av extremitet

Fråga 7

Patient som har en allvarlig kognitiv störning eller typ minimalt 
responsivt tillstånd. Förslag på kodning?

SVAR:
Via mappning från ICD-11 (8E22 minimally conscious state, MCS) R40.1 
(USA R40.3 specifik kod)

ICD-10-SE:    R40.1 Stupor
Exempel: Kraftigt sänkt vakenhetsgrad

7

8



2020-04-02

5

Fråga 8
Patient som är korsbandsrekonstruerad. Semitendinosus- och 
gracilisgraft. Kommer för återbesök. 
I löptexten står: Impingement av graftet mot kanten på laterala 
femur-kondylen. 
Läkaren dikterar diagnos: Impingement graft. 
Kod?
Läkaren har också funderat kring detta och finner ingen lämplig 
kod.

SVAR:
T84.4 Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument,

implantat och transplantat
Exempel Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av 

muskel- och sentransplantat

Fråga 9

Hur kodas exostos i armbågsspets? M77.9 – bensporre UNS?

SVAR:
M89.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad
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Fråga 10

Finns det något sätt att koda en patient som genomgått en 
rotationsplastik? 
Behöver det specificeras? Eller räcker det med Z89.5vr –
förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför 
knänivå? (I de fall informationen är relevant att ha med).

SVAR: Varför pat har gjort en rotationsplastik kan sannolikt 
kodas. Att de har gjort en rotationsplastik finns det sannolikt 
ingen bra kod för.

Fråga 11
Patient som legat inne för gallstensanfall med akut kolecystit
(K80.0) och därefter satts upp på väntelista för elektiv
kolecystektomi. Patienten opereras elektivt något år senare, har 
då fortfarande gallsten men ingen kolecystit vid vårdtillfället. 
Läkaren vill använda samma diagnos som tidigare, d v s gallsten 
med kolecystit, då den ligger till grund för operationsanmälan 
men patienten har ju ingen kolecystit vid detta vårdtillfälle. 
Ska jag koda med K80.1 eller K80.2 i stället?

SVAR: Eftersom patienten inte har kolecystit nu kan inte kolecystit kodas  
så det blir 
K80.2 Gallsten utan kolecystit
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Fråga 12

Hur kodas IPMN under de olika stadierna? När blir det malignt? 
Blir det C-kod någon gång? Vi brukar koda D13.6. Rätt eller fel?
IPMN – Intraductal papillary mucinous neoplasm

SVAR:
D13.6A Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, 
involverar huvudgången

Fråga 13
Patient inkommer pga ganska plötsligt påkommen smärta i höger fossa. Mjuk i 
buken men generellt öm, framförallt i nedre delen av buken. Afebril. CRP 9, LPK 
7,4. CT buk visar något oklar bild med gränsvida tunntarmsslyngor förenligt med 
sub-ileus och lite väggförtjockning i distala ileum. Förbättras spontant. Äter u a. 
Åter till hemmet. Ingen uppföljning planeras.

Det finns ingen diagnoskod för subileus. Koden för ileus är K56.7, känns inte helt 
OK. Är det inte mer korrekt att använda koden Z03.8E – observation för misstänkt 
mag-tarmsjukdom? Patienten förbättras spontant och utredning med CT visar 
”oklar bild….”. Kollega föreslår R10.4X – buksmärta UNS, men vi har ju en 
utredning/observation under ett dygn med CT så den koden anser jag inte vara 
korrekt.

SVAR:  Man kodar den ställda diagnosen som tycks vara 
subileus. 
K56.6 Annan och ospecificerad obstruktion av tarmen
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Fråga 14
Patient med nyupptäckt anemi. Ska utredas med koloskopi. P g a hög 
ålder och lång resväg till sjukhuset skrivs patienten in dagen innan 
koloskopin för hjälp med laxering. Vanligtvis görs koloskopi polikliniskt. 
Anledningen till inskrivning i slutenvård är alltså enbart för hjälp med 
laxeringsförberedelser. Koloskopin utförs under vårdtillfället.
Hur ska vi klassificera?
HD: Z01.8 Inneliggande laxeringsförberedelser
BD: D64.9 Anemi
Åtg: UJF32 Koloskopi                            eller

HD: D64.9 Anemi
Åtg: UJF32 Koloskopi

SVAR:  Här finns det en klar diagnos som motiverar 
undersökningen. Verkar rimligast att använda den.

Fråga 15
Hur ska man koda för att påvisa att ett tillstånd är ett sent besvär efter en 
tidigare hjärnblödning, där blödningen inträffat när patienten var nyfödd och 
ursprungligen kodats med kod från P-kapitlet?

Har patienten en blödning som ursprungligen kodats från I- eller S-kapitlen 
finns speciella koder för sena besvär men jag vet inte vad vi kan använda 
om den ursprungliga blödningen kodades med en P-kod.

SVAR: Koda tillståndet. Sent besvär-kod som pekar på 
perinatalperioden finns inte. Kan detta vara Cerebral Pares G80?

Annars: koda symtom + Z87.6
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Fråga 16
Om en patient har sena besvär efter skada eller sjukdom så kodar man t ex:

HD: F06.7 – lindrig kognitiv störning och BD: I69.1 sent besvär efter 
intracerebral blödning.

Min fråga: Är det OK att bara koda F06.7 utan att ta med varför patienten har 
en kognitiv störning?

Eller om patienten har en ryggmärgsskada och bara sätta G82.1 – spastisk 
pares – som huvuddiagnos och inte T91.3 + yttre orsakskod som bidiagnos?

SVAR: Kodningen styrs av dokumentationen. 
Är det dokumenterat varför, är det bra att lägga till 
bakomliggande sjukdom

*

Fråga 17

Hur kodas inkontinens p g a strålningscystit?

SVAR:
N39.4 Urininkontinens + Y84.2 Radiologisk åtgärd och 
radioterapi
N30.4 Strålcystit
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Fråga 18

Hur kodar man följande:
Gastric-banding-opererad patient.

SVAR: finns ingen kod för detta 
Z98.8 Andra specificerade postoperativa tillstånd

Fråga 19

Hur kodar man följande:
Viktrecidiv hos patient som genomgått överviktskirurgi.

SVAR: E66.9 Fetma, ospecificerad
Z98.0 Tillstånd med tarm-bypass
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Fråga 20

Hur kodar man följande:
Bedömning hos psykolog inför överviktskirurgi

SVAR: 
E66
Med adekvata KMÅ koder för den utredning som görs.

Fråga 21

Hur kodar man följande:
Behandling av psykolog efter överviktskirurgi 
(komplikationer/psykiska aspekter av viktuppgång eller viktrecidiv

SVAR: Vilken diagnos hade pat? 
Vad behandlar psykologen, dvs diagnosen ska kodas.

Z98.0 Tillstånd med tarm-bypass
Ev. terapi med KMÅ koder
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Fråga 22

Gastric bypassopererad patient med buksmärta. Det utförs en 
diagnostisk laparoskopi (JAH01) och adherenslösning (JAP01). 
Diagnosen blir ”Knickbildning vid enteroanastomosen”.
Kod för detta? K91.3?

SVAR: K91.3 Postoperativ intestinal obstruktion 
eller R10.4
Z98.0 Tillstånd med tarm-bypass

Fråga 23

Hur kodas urkopplingskolit?

SVAR: K52.8 Annan specificerad icke-infektiös 
gastroenterit och kolit
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Fråga 24

En patient har en s k ACE-stopper i ett stoma för att motverka obstruktion. 
Denna satt i för länge och gick sönder varpå en del åkte in i stomikanalen. 
Man fick skära upp både huden och stomat för att nå delen som satt sig på 
tvären. ACE-stoppern är inte kirurgiskt inopererad, man sätter den bara som 
en plugg i stomikanalen. 

Hur kodas detta?

SVAR:  Det minst dåliga alternativet är nog 
T85.5 Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplantat 
i mag-tarmkanalen

Fråga 25

Hur kodas stopp i stent?

SVAR: Beror på vilket stent det rör sig om. I allmänhet kodas de 
som Mekanisk komplikation (Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, 
läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion)
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Fråga 26

Patient som kommer till onkologen för cytostatikabehandling efter operation 
för bröstcancer med metastaser.

Vid kontroll efter avslutad behandling kan man sätta bröstcancer i 
sjukhistorien, Z85.3, då? Patient har kvar sina metastaser. Spridd cancer 
sedan start.

SVAR: Man kodar på metastaserna med 
sina lokalisationer men sen lägger man till
Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna 
sjukhistorien

Fråga 27
Ur epikris:

Anamnes: Spridd kolorektalcancer. Opererad för levermetastaser. Misstänkta lungmetastaser. Smärtproblematik 
p g a flertalet kotkompressioner.

Vårdförlopp: Inkommer med konfusion som patienten drabbats av efter att ha fått inopererat en smärtpump. 
Hallucinerat hemma. Inga neurologiska bortfall. Genomgått CT hjärna som utfaller u a. Insticksstället till 
smärtpumpen inspekteras och ser infekterat ut. Det kommer pus från hålet. Har huvudvärk. Avlägsnar ytliga och 
djupa suturer. Inifrån portdoshålan kommer det 50-110 ml gult, tjockflytande var. Spolas med NaCl. Får 
Cefotaxim och Vancomycin. Slangen dras ut och man drar likvor som skickas för odling. Odling visar preliminärt 
växt av Stafylococcer. LPK 389, mono 75 och poly 314. Även lätt förhöjt laktat samt albumin. Tillfällig försämring 
med RLS2-3. Därefter piggare och får komma för vidare vård till Infektionskliniken.

Enligt läkaren: HD: ”Infektion och jag vet inte vad man ska säga om själva infektionen, oklar infektion kanske vi 
kan kalla det. Sen får vi kalla det koloncancer, lever- och skelettmetastaser.

Tacksam för kodningsförslag.

SVAR:
Läkaren sätter diagnos. Kodningen styrs av de dokumenterade 
diagnoserna. Verkar vara ett infekterat implantat smärtpump var den 
förbunden med CNS ?
Så någon komplikationskod verkar man nog kunna använda som hd
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Fråga 28
Om en patient får akut njursvikt efter en operation – kodas det 
med:
N17.9 under samma vårdtillfälle som operationen och därefter 
med N99.0? 
Eller N99.0 direkt under samma vårdtillfälle?
Kodas sedan njursvikten för alltid med N99.0? Eller kan den gå 
över till N18?

SVAR: Om njursvikten beror på operationen och blir bestående så är 
N99.0 ett gott alternativ. N18 kan väl användas i tillägg för att gradera 
svikten… 

Fråga 29

Hur kodas postoperativt hygrom?

SVAR: Beror på var det sitter 

Vanligast subduralt hygrom
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Fråga 30
Fråga 31 och 32 gäller båda besök i öppenvården, som skett hösten 2019 på en mottagning för 
långtidsuppföljning av vuxna efter barncancer. Många patienter har käk- och tandproblem efter 
cancerbehandling och frågorna rör kodning av dessa.

47-årig man, född 1972, insjuknade när han var 3 år och 8 månader i embryonalt rhabdomyosarkom
lokaliserat i epifarynx. Enligt gällande protokoll vid den tiden startade han strålbehandling initialt. Fick 
totalt 50 Gy under juli-sept det år han insjuknade, därefter cytostatikabehandling. Färdigbehandlad 2 
år efter insjuknandet.

Initial uppföljning av patientens besvär med tänder skedde i Lund och sedan i Göteborg. När de 
permanenta tänderna växte fram visade sig många vara skadade. Nu endast ett fåtal egna tänder 
kvar i främre över- och underkäke, resten av de bakre tänderna är utbytta med implantat.  
Kvarvarande tandvårdsbehov och kontakt med specialisttandvård pga permanent tandskada efter 
strålbehandling.

Hur ska vi koda kvarstående skada på de framväxande permanenta tänderna efter strålbehandling i 
tidig barndom, som medfört tandimplantat i över- och underkäke och fortsatt tandvårdsbehov?

SVAR: koda skadan på tanden + Y84.2
K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Exempel Osteoradionekros och periostit i käke

Fråga 31
Nu 35-årig man som behandlats för synovialt sarkom retromaxillärt höger sida vid 10 års ålder. 
Genomgått kirurgi, cytostatikabehandling samt strålbehandling. Till följd av sjukdomen och dess 
behandling utvecklade patienten slemhinneproblematik, problem med tänderna, gapdiastas samt 
asymmetrisk ansiktstillväxt. Under uppväxen följdes patienten avseende hypofysfunktion utan tecken 
till hormonell svikt. Inga recidiv.

Patienten beskriver en del fysiska problem som framförallt är relaterade till ansiktsasymmetrin som 
lett till flera ingrepp via plastikkirurgen, senast 2015. Opererades då med fettsugning från buken med 
transplantation höger ögonbryn och mun. Har regelbunden kontakt med käkkirurg. Det diskuteras ev
käkamputation på sikt till följd av komplicerad bild med degenerativ process höger käke. 
Bendestruktionen är för närvarande stationär. Patienten har besvär med smärta och värk höger käke.

Bedömd på ÖNH-kliniken 2017 som bekräftade den tidigare diagnostiserade hörselnedsättningen 
höger öra och problemen bedömdes som strålningsrelaterade.

Hur koda sena besvär i form av gapdiastas, nedsatt salivproduktion som medfört problem med 
tänder, ansiktsasymmetri höger sida, bendestruktion höger käke och nedsatt hörsel höger öra. 
Samtliga sena besvär bedöms sekundära till strålbehandlingen i barndomen.

SVAR: koda de besvär som går att koda och lägg till Y84.2 
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Fråga 32
Osteonekros i kring fem implantat (tandproteser) i underkäksfronten. Högriskpatient att söva, beslut 
tagits om att utföra ingreppet i lokalbedövning. Genomgår revision på käkkirurgen där man tagit biopsi 
för PAD och odling. Insatt antibiotika i väntan på odlingssvar.

Hur kodas osteonekros i underkäke relaterad till Bifosfonatbehandling. Läkaren önskar kodning enligt 
nedan, vårdtillfället hamnat då i DRGZ60 – annan sällsynt eller felaktig kombination.

HD: Osteonekros i underkäke orsakad av läkemedel M87.1 + Y57.9 + ATC-kod 
för Bifosfonater M05BA  

Åtgärd: Avlägsnande av implantat från underkäke EDU00

Åtgärd: Rekonstruktion av underkäke EBB99 

Vad är fel i kodningen?                    

SVAR:HD K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Osteonekros (läkemedelsutlöst) (strålningsutlöst)

Fråga 33
Patient som har njursvikt p g a strålskada efter uteruscancer. 
Njursvikt stadium 5, får hemodialys. 
Hur kodas denna njursvikt? Kodas den också med N99.0? Eller 
N18.5? 

SVAR:
N99.0 +Y84.2 
sen kan man väl lägga till N18,- för att beskriva graden av njursvikt

33

34



2020-04-02

18

Fråga 34

Patienten har tidigare haft vulvacancer som är opererad och 
strålad. Nu inkommit med höftfraktur utan trauma. Frakturen 
bedöms som stressfraktur sekundär till strålning/strålinducerad 
fraktur. Hur kodas detta?

SVAR: 
M84.3F Stressfraktur i höftled/lårben
M87.3 Annan sekundär osteonekros + Y84.2

Fråga 35
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som behandlar patienter 
efter handleds- och fotledsfrakturer där frakturen är läkt – vad blir 
då huvuddiagnos?
Är det korrekt att koda exempelvis 
funktionshinder/rörelseinskränkning som patienten går på träning 
för eller är det en rehabiliteringsinsats och skadekod som gäller?
Önskar förtydligande vad som är rehabiliteringsinsats hos 
paramedicinska resurser.

SVAR: Diskussion
Rehabiliteringsinsats måste definieras av verksamheten.

35
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Fråga 36

Kontusion mot rygg med oklar lokalisation – är det rätt att 
använda T-kod i stället för S-kod?

SVAR: T09.0 Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad

Fråga 37
Hos oss råder det olika åsikter om när man ska koda för commotio vid diagnosen 
commotio-obs.
Vilka av nedanstående påståenden stämmer?
- Patienten måste ha varit avsvimmad i samband med traumat för att använda 

koden för commotio
- Man ska alltid koda för commotio om patienten har varit avsvimmad i samband 

med traumat
- Man kodar alltid commotio vid inneliggande vård för commotio-obs
- Man kodar med Z04 om patienten frikänns från commotio vid inneliggande vård 

för observation efter skalltrauma, men kodar skalltrauma vid AKM-besöket
Tacksam för riktlinje hur man ska tänka.

SVAR: Diskussion
För S06.0  - krävs medvetandeförlust

*
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Fråga 38

Är subdural blödning alltid traumatisk?

Tillägg 2020-01-01 till koden S06.5: ”Innefattar: Subdural blödning UNS”

SVAR: UNS betyder Utan Närmare Specifikation (dvs ospecificerad) 
Subdural blödning  ska kodas som det om inte läkaren säger att det är 
en spontan (icke traumatisk) subduralblödning.

*

Fråga 39

Hur kodas posttorakotomisyndrom?

SVAR: Posttorakotomi syndrom är kronisk smärta efter torakotomi. 
Det finns ingen specifik kod så vi kan väl bygga ett paket:

T81.8 Andra specificerade komplikationer
R52.2 Annan kronisk smärta alt R07.3 Andra bröstsmärtor
Y83.8 Andra kirurgiska ingrepp

(I97.0 är postcardiotomi syndrom)

39
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Fråga 40

Hur kodas ”biventrikulär hjärtsvikt”?

SVAR: Kodas som högerhjärtsvikt I50.0  
USA har det på I50.8

Fråga 41

Ibland dikterar läkare Huvuddiagnos: Kardiogen chock.

Vi har tolkat att det är sjukdomen som orsakat den kardiogena chocken som 
ska vara huvuddiagnos.

Tacksam för tydliggörande av detta. Kan Kardiogen chock väljas som 
huvuddiagnos?

SVAR: Nej, är bakomliggande sjukdom känd, ex 
hjärtinfarkt el liknande, skall den kodas först 
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Fråga 42

STEMI

När det gäller STEMI vill våra läkare att vi klassificerar I21.3 –
icke specificerad lokalisation. Sällan finns info om det är en 
anterior, inferior, posterior STEMI.
Hjärtläkare bör väl i de flesta fall känna till var infarkten är 
lokaliserad efter att utredning genomförts?

SVAR: Har du fått någon motivering varför de vill göra det?
Brukar framgå av EKG eller UKG var hjärtmuskelskadan sitter
EKG och UKG är standard undersökning i samband med hjärtinfarkt.

Fråga 43 a
Hjärtinfarkt, status post hjärtinfarkt, ”28-dagarsregeln”

Vårdtillfälle 1 181106—08

Inkommer med en liten NSTEMI och genomgår PCI mot LAD och CX. Ledarförsök mot RCA.  
UCG: Sammanfattningsvis lätt sänkt vänsterkammarfunktion men inga klaffel.

Bedömn: 74-åring med hypertoni, diabetes, förmaksflimmer, Eliquisbehandling, nervstimulator 
höger ben. Inkommer med NSTEMI och genomgår PCI mot trekärlssjuka enl ovan. Kvar laesion
RCA.  Eliquis utsätts. Trombyl 3 mån. Clopidogrel 12 mån. Xarelto 15 mg i 12 mån. Därefter Xarelto
20 mg singelterapi tills vidare.

HD: I21.4 NSTEMI.

BD: I25.1. E11.9. I10.9. E78.5. I48.0. Z92.1

Åtg: AF037. FNG05. AF021. AF063.

Forts……. SVAR: Sannolikt ok kodning, borts från att
vi ser ingen dokumentation om att pat har 
E78.5 Hyperlipidemi, ospecificerad
Z92.1 Långtidsanvändning av blodförtunnande medel i den 
egna sjukhistorien
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Fråga 43 b
Vårdtillfälle 2 181111—14

Patienten söker vård på sennatten 11/11 pga ihållande centrala bröstsmärtor under 
kvällen/natten. Vid ankomst till Akuten smärtfri efter nitrospray i ambulansen. Nyligen vårdad för 
NSTEMI med PCI-behandling. Skrevs ut med trippelbehandling, Xarelto, ASA och Clopidogrel, 
men verkar inte ha tagit Xarelto. Kopplas upp mot telemetri. Det tas troponinserie. EKG visar 
inga säkra förändringar. Angio görs. Stentar i LAD. Öppnar upp LCX. Inga synliga tromboser.

Bedömn: Oklart om troponinstegringen beror på tidigare PCI eller ny liten hjärtinfarkt. Fortsatt be-
handling enl ordination från förra vårdtillfället.

HD: I25.9 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

BD: I10.9. E78.5

Åtg: AF037. FNG05.

Enl Socialstyrelsens anvisningar ska I21.4 vara HD när infarkten sker inom 28 dagar. Läkaren 
hade själv kodat vårdtillfället.

SVAR: Om hjärtinfarkten skall vara huvuddiagnos eller bidiagnos beror på vilken 
huvuddiagnos som ställdes vid den aktuella vård kontakten. Socialstyrelsens 
anvisningar säger att en hjärtinfarkt skall kodas som färsk de första 28 dagarna, 
inte att den alltid ska vara huvuddiagnos . Är inte I25.1 HD här? (öppnar upp LCX)

Fråga 43 c
Vårdtillfälle 3 181118—21

Söker med bröstsmärta. Troponin negativt. Smärtan förflyttas till höger sida. Beskriver det som 
konstant ihållande smärta, inga toppar eller dalar. Morfin utan effekt. Spasmofen utan effekt. 
Smärtan går över framåt kvällen, kommer inte tillbaka under vårdtillfället. Noteras ngt högt 
blodtryck på 148/82.

Bedömn: Orsaken till smärtan går inte att bestämma med säkerhet men en trolig orsak är den 
sedan tidigare kända gallstenen. Kolecystit har uteslutits. Smärtbilden inte förenlig med ischemisk
hjärt-sjukdom.

HD: R10.4X Buksmärta UNS

BD: I25.9. I10.9. E78.5. K80.2. I25.2. Z95.5. E11.9

Åtg: AF063. XS009 konsultation under vårdtillfället.

OK kodat?

SVAR: Samma patient som tidigare?
Om smärtan bedöms orsakat av gallsten skall den kodas som huvuddiagnos
Hjärtinfarkten skall kodas som färsk men som bidiagnos om den är dokumenterad

XS009 är den nödvändig hos er?

45

46



2020-04-02

24

Fråga 43 d
Öppenvårdsbesök 181206

Samma patient som i de ovanstående tre vårdtillfällena kommer in till akuten med bröstsmärtor 181206: 

”Ny hjärtåkomma utesluts och det bedöms som möjliga gallvägsbesvär , får Spasmofen utskrivet och får 
åka hem.”

Huvuddiagnos Smärtor i övre delen av buken R10.4 tyckte dikterande läkare.
Är det nödvändigt att ta med I25.2 Tidigare hjärtinfarkt som bidiagnos på ett öppenvårdsbesök även om 
läkaren inte dikterar det? 

Följdfrågor:

1. Om inom 4 veckor från symtomdebut Hjärtinfarkt I21.4—121.8 som i vårdtillfälle 2 borde ju i så fall 
I21.4 ännu sättas som huvuddiagnos även om det bedömdes som en liten NSTEMI? 

2. När det är mer än 4 veckor från symtomdebut blir det då Gammal hjärtinfarkt I25.2 och + kvarvarande 
symtom Ischemisk hjärtsjd 125.8 eller annat ex-vis Angina. Blir I25.2 bidiagnos i dessa fall? 

3. Önskar förtydligande om ”28-dagars regeln hjärtinfarkt”.

SVAR Om hjärtinfarkten skall vara huvuddiagnos eller bidiagnos beror dokumentationen 
och på vilken huvuddiagnos som ställdes vid den aktuella vård kontakten. 
Socialstyrelsens anvisningar säger att hjärtinfarkt skall kodas som färsk de första 28 
dagarna inte att den alltid ska vara huvuddiagnos :

?

Fråga 44
Hjärtinfarkt typ 2

KOL-exacerbation har orsakat en hjärtinfarkt typ 2. Läkaren föreslår HD: J44.1 och BD: U98.2 + 
BD: I21.4. Detta överensstämmer inte med Klassifikationsanvisningar från Socialstyrelsen och 
Läkartidningen.

Om läkaren anser att KOL-exacerbationen är huvudorsaken till vårdtillfället – blir då kodningen 
HD: J44.1 och BD: I21.4 + U98.2?

Om hjärtinfarkt typ 2 anses vara den huvudsakliga orsaken till vårdtillfället – blir då kodningen HD: 
I21.4 + U98.2 och BD: J44.1?

Om angina pectoris orsakar en typ-2-hjärtinfarkt – blir då kodningen HD: I21.4 + U98.2 och BD 
I20.-? Om anginan är det största problemet att åtgärdas och förlänger vårdtiden – blir då 
kodningen HD: I20.- och BD: I21.4 + U98.2?

SVAR: 
1) Om pat har hjärtinfarkt vid inkomsten, Hjärtinfarkt HD Kol BD
2) Vad var orsaken till vårdkontakten fastställt vid vårdkontaktens slut 
3) Ja
4) Sannolikt har väl pat en förträngning av ngt coronarkärl, är väl då en typ1.

Hjärtinfarkten kodas först anginan som I25.1 om man åtgärdar den med PCI
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Fråga 45
Patient har en planerad dialys i öppenvården på ett privatsjukhus. Får ett 
hjärtstopp under dialys. Vårdas på storsjukhuset på IVA. Aspirationspneumoni. 
Överförs till lilla sjukhuset pga platsbrist. Djupt medvetslös. 

Dag 7 efter hjärtstopp med normotermi, behandlad kroniskt njursvikt och utan 
kvarvarande långtidseffekt av sedering, avbryts aktiv behandling. Patienten har 
enl neurolog svåra supratentoriella hjärnskador men bevarad hjärnstamsfunktion. 

Läkaren vill ha som huvuddiagnos: I46.0 Hjärtstillestånd med framgångsrik 
hjärt/lungräddning. 
Hur ska vi koda?

SVAR: Pat har sannolikt ischemisk hjärnskada G93.1 och njursvikt 
Hjärtstillstånd skall ej kodas

Fråga 46
Patient som insjuknar i cerebral infarkt, har en 
90%-ig carotisstenos.

Kan man koda detta I63.2 + I65.2?

I65.2 utesluter när orsak till cerebral infarkt 
men jag vill ha med koden för att tala om att 
patienten har en carotisstenos.

SVAR: Var det Carotisstenosen som orsakade 
infarkten? 
Tror den kan kodas som bidiagnos
HD I63.2
BD I65.2 (I70.8?)
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Fråga 47
I Riksstrokes lathund står att läsa: 
Stroke, behandlad med trombolys och/eller trombektomi, med 
fullständig symtomregress inom 24 timmar efter insjuknandet, ska 
diagnosklassificeras under G45.

Fråga: Stämmer det att en konstaterad stroke med 
trombolysbehandling där symtomen går i regress inom 24 timmar ska 
kodas G45, som TIA?

SVAR: Ja det tror vi nog att riksstroke har befogenhet att säga. Sen är det så att även saker 
som är TIA ofta har en liten stroke om man letar med förfinad MR teknik. Men definitionen  är 
som ovan 
Enligt Riksstrokes diagnoslathund skall en tidsbaserad diagnosprincip tillämpas. Om strokesymtomen 
försvinner fullständigt efter trombolys och/eller trombektomi och ingen strokemimic misstänks ges 
diagnosen TIA. Diagnosen TIA används även om bilddiagnostik påvisat färsk lesion 

Fråga 48
Patient som tidigare blivit lungtransplanterad p g a lungemfysem. 
Man har här kodat 
HD Lungtransplanterad
BD Lungemfysem
Min fråga: Borde inte emfysemet försvunnit med den ”gamla 
lungan” som blivit utbytt? Har man kvar grundsjukdomen 
emfysem ändå?
SVAR:
Har man gjort bilateral lungtransplantation så är svaret ja, annars har man en 
lunga med emfysem kvar.
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Fråga 49
Arbetar på njuravdelning och många biopsier görs. Jag vet inte vilka av 
nedanstående koder som ska användas och vad skillnaden mellan de olika 
är. Tacksam för hjälp med detta.

TKA00 Punktionsbiopsi av njure eller njurbäcken, inkl
transplantatbiopsi

KAB00 Biopsi av njure eller njurbäcken

KAB01 Perkutan endoskopisk biopsi av njure eller njurbäcken

AK062 Punktionsbiopsi av njure
SVAR: KAB01 är nog mkt ovanligt eftersom det görs med endoskop.
KAB00 är öppen biopsi
TKA00 är punktionsbiopsi av både njure eller njurbäcken
AK062 innehåller bara njurbiosier ej njurbäcken

AK060 Punktionsbiopsi av njurbäcken (i) Subindelning av TKA00

AK061 Punktionsbiopsi av njurbäcken i transplanterad njure

AK062 Punktionsbiopsi av njure (i) Subindelning av TKA00

Fråga 50

Patient som söker med dyspné och erhåller 2 liter syrgas.
Vilken KVÅ-kod ska användas för syrgasbehandling? DG015 
eller QD014?

SVAR:
DG015 Syrgasbehandling vid spontanandning och atmosfärtryck (i)

Avser akutbehandling
QD014 Syrgasbehandling (i)

Administrering av syrgas och övervakning av dess effekt. ICF b445

DG015 verkar vara den bättre koden
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Fråga 51

Patient som söker för andningssvårigheter som visar sig vara 
orsakade av en förträngning av trakea i höjd med C6. 
Förträngningen orsakas av gibbusbildning i övre thorakalryggen
som i sin tur beror på kotkompressioner.
Kodningsförslag?

SVAR: 
Trachealstenos J39.8
Gibbus = Kyfos i detta fall sekundär M40.1
Kotkompression = M48.5

Fråga 52
72-årig kvinna som opererats för en ovarialcancer för många år sedan. Cytostatikabehandlats i många 
omgångar. Nu peritoneal metastasering och Avastinbehandling i palliativt syfte. I samband med en 
behandling illamående och kräkningar. I status noteras stigande leverprover och akut CT visar fettlever. 
Man bedömer att fettlevern och leverpåverkan beror på excessivt fettintag. Får Kabiveninfusioner tre 
ggr per vecka och utöver detta äter hon så fet man hon bara kan för att behålla vikten. Patienten har 
ileostomi, stor del av tarmen är bort-op) och short bowel syndrome.
Preliminär kodning för det fem dagar långa vtf blir:
HD: R11.9 Illamående och kräkningar
BD: K76.0 Fettlever
BD: K91.2 Short bowel syndrome
BD: Z93.2 Tillstånd med ileostomi
BD: Z85.4E Ovarialcancer i anamnesen
Rätt kodat? Hur bör kodningen korrigeras? Ställde fråga till PAL ang om illamåendet och kräkningarna 
har samband med short bowel syndrome, fick svaret att nej det bedöms bero på akut fettorsakad 
hepatit. Hur kodas fettorsakad hepatit?

SVAR:
HD Kabiven orsakad fettlever K76.0 + Y57.9 + ATC
Peritoneal carcinos C78.6

I övrigt ok men ta bort illamående 
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Fråga 53
Man med kognitiv svikt, diabetes mellitus typ 2 med fotsår. Avslutat behandling för 
aggressivt diffust storcelligt B-cellslymfom november 2019. Väntar på uppföljande 
återbesök.
Aktuellt: Inkommer 191220 med nedsatt allmäntillstånd, CRP-stegring. Påvisas 
tecken till osteit och abscesser bilateralt på akillessenor, fotsår med nekroser
bilateralt. Insättes på Cefotaxim. Bedöms av ortoped och tas till operation. Därefter 
överflyttning till endokrinavdelning 191222.
Är detta rätt klassificerat?
HD: L02.4 Kutan abscess på extremitet
BD: E11.5A Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati utan gangrän
BD: C83.3 Diffust storcelligt B-cellslymfom

SVAR: Osteit M86.9
Diabetes med fotsår E11.6D
Kutana abscesser kanske
Lymfom ja

Fråga 54

Hur kodar man Cordaroneinducerad tyreotoxikos (AIT)?
E05.8 + Y57.9?

SVAR:
E05.8 + Y57.9 + C01BD01 (ATC)

57

58



2020-04-02

30

60© Urban Jürgensen – olafr steinum

Dysplasi i cervix uteri

• HPV – frisk bärare eller orsak till sjukdom
• Papillomvirus kan orsaka cellförändringar (dysplasi/neoplasi)

• Cellprov eller PAD (Px) –
• CIN – cervical intraepitelial neoplasi
• LSIL / HSIL – låggradig / höggradig skvamös intraepitelial lesion

• Kontaktorsak:
• Screening
• Sjukdom
• Kontroll under sjukdom
• Kontroll (efter avslutat behandling) för sjukdom (frisk person)

• Om pat är koniserad pga dysplasi (px visar dysplasi), är patienten då 
botad och frisk?

Principer vid kodning av cervical dysplasi och HPV
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Principer vid kodning av cervical dysplasi och HPV

B97.7 Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Z22.8B Bärare av humant papillomvirus (HPV) (dvs frisk bärare)

Innefattar: HPV-positivitet

Z08 Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör 
(dvs tumör kodad med C-kod)

Z09 Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer
(innefattar cancer in situ D00-D09 (Exempel: D06 Cancer in situ i livmoderhalsen))

D06.9A Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix

D06.9W Cancer in situ i cervix beskriven på annat sätt (än som HSIL)

Innefattar: Adenocarcinoma in situ (AIS)

N87.0 Lätt dysplasi i cervix

Exempel: Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Låggradig skvamös intraepitelial lesion (LSIL)

N87.1 Måttlig dysplasi i cervix

Exempel: Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II

N87.2 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras på annan plats

Exempel: Svår dysplasi i cervix UNS

Utesluter: Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III (D06.-)

LSIL & HSIL

LSIL Låggradig skvamös intraepitelial lesion (Lätt dysplasi i cervix) 
LSIL motsvarar CIN 1 och kodas N87.0

HSIL Höggradig intraepitelial skivepitellesion i cervix motsvaras 
av både CIN 2 och CIN 3  
(Cervikal Intraepitelial neoplasi grad 2 och 3)
och kodas D06.9A

© olafr steinum 63
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SFOG Diagnoshandbok 
för kvinnosjukvården 2020

64

Fråga 55

Pat haft CIN 3, har opererats då HPV positiv, kommer nu för 
första återbesöket efter op. Provtagning görs, svar vid besöket:
1. PAD visar ingen patologi.
2. PAD visar ingen patologi men HPV positiv
3. PAD visar LSIL (CIN grad I) och HPV positiv

SVAR:
1. Z09.0  (D06.9)
2. Z09.0  (D06.9)  Z22.8B
3. N87.0 B97.7
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Fråga 56

Pat haft CIN 2, har opererats då HPV positiv, kommer nu för första 
återbesöket efter op. Provtagning görs, svar vid besöket:

1. PAD visar ingen patologi.
2. PAD visar ingen patologi men HPV positiv
3. PAD visar HSIL (CIN grad II) och HPV positiv

SVAR:
1. Z09.0 (N87.1)
2. Z09.0 Z22.8B
3. Z09.0  D06.9A B97.7

Fråga 57

Pat haft CIN 3, har opererats då HPV positiv, provsvar efter op visar ingen dysplasi
men HPV positiv, kommer nu för uppföljande besök med provtagning. Svar vid 
besöket:

1. PAD visar ingen patologi.
2. PAD visar LSIL (CIN I)  men HPV negativ
3. PAD visar HSIL (CIN grad III) och HPV positiv

SVAR:
1. Z09.0
I texten ovan står det «ingen dysplasi». Då kan 
man väl inte fråga som i punkt 2 och 3?
2. Z09.0 N87.0 B97.7
3. Z09.0 D06.9A B97.7

??

??
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Fråga 58

Pat haft CIN 2, har opererats då HPV positiv, provsvar efter op visar ingen 
dysplasi, kommer nu för uppföljande besök.

1. PAD visar ingen patologi.
2. PAD visar ingen patologi men HPV positiv
3. PAD visar HSIL (CIN grad III) och HPV positiv

SVAR:
1. Z09.0 (N87.1)
2. Z09.0 (N87.1) Z22.8B
I texten ovan står det «ingen dysplasi». Då kan man 
väl inte fråga som i punkt 3?

3. Z09.0  (D06.9A) B97.7

??

??

Fråga 59

Pat har haft CIN 2, vid uppföljande prov visar px CIN 1 och cellprov CIN 
2 , hur kodas nästa besök.

SVAR:   Läkaren avgör vilket av proven som är mest 
tillförlitlig. (sannolikt px) N87.0
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Fråga 60

Pat har haft CIN 1 i px, uppföljande prov visar inget, hur kodas följande 
besök.

SVAR: Kontrollbesök efter behandling?
Z09.0   N87.0

Fråga 61

Pat har följts enbart pga persisterande HPV men ingen dysplasi, senaste 
prov visade inte HPV eller dysplasi, nu kommer pat för ett uppföljande 
besök.

SVAR: Är det ett avslutande besök där sjukdom uteslutits? Eller är det ett 
kontrollbesök som förutsätter fortsatt kontroll?
(Z03.8 eller  Z09.8 Z22.8B?)
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Fråga 62

Pat har vid senaste prov enbart haft HPV, kommer nu för uppföljning.
Vid detta besök:
1. PAD visar ingen patologi. Ingen HPV
2. PAD visar ingen patologi men HPV positiv
3. PAD visar LSIL (CIN grad I) och HPV positiv

SVAR:
1. Z03.8 – om ärendet avskrivs
2. Z22.8B  Bärare
3. N87.0    B97.7 

Fråga 63

Vid en planerad hemförlossning, där patienten alltså inte kommer in till 
sjukhuset och eftervårdas där, såvida inte någon komplikation tillstött 
som motiverar sjukhusvård, är det rimligt att koda med O80.0 som 
huvuddiagnos för förlossningen, och Z38.- som bidiagnos för 
förlossningsutfallet – om det är så att hemförlossningsbarnmorskan 
ägnar sig åt sådant som diagnossättning.

SVAR: Kodar man hemförlossningar? 
I så fall samma regler som i slutenvård?? O80.0?
Z38.- är kod i barnets journal, inte i mammans!
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Fråga 64
En principiellt annan situation är en ofrivillig hemförlossning, för att 
förlossningsförloppet är så snabbt att kvinnan inte hinner börja åka till sjukhuset; 
eller om resa påbörjats, men hon inte hinner fram, utan barnet föds under 
resan/transporten. I dessa fall rekommenderas att man på sjukhuset sätter 
förlossningskoden O80.9 förutsatt att inte placenta har avgått vid inkomsten, och 
förlossningen således inte är avslutad. Om placenta har avgått, och alltså 
förlossningen är avslutad, ska man inte sätta förlossningskod, eftersom vårdtillfället 
på sjukhuset inte innefattat förlossning. I sådana fall är rekommendationen att man 
kodar med Z39.0 samt för förlossningsutfallet och ev. komplikationskoder t.ex. 
perinealbristningar

SVAR:
Ja på båda delarna.

Fråga 65

Patient som haft aortadissektion som är opererad med graft eller stentgraft. Har 
patienten fortfarande kvar aortadissektionen och ska man fortsätta koda för 
aortadissektionen?

SVAR: är patienten stentad har den aneurysmet kvar
stentet kan kodas med Z95.8
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Fråga 66

Hur kodas ROP-screening (alla prematura barn undersöks av ögonläkare för att utesluta retinopati)? 
ROP – retinopathy of prematurity

Vi har kodat P07.0/P07.1 + P07.2/P07.3 om barnet inte har retinopati, men har inte haft med koden 
Z13.5 (eftersom det inte skulle vara med vid screening av diabetiker som inte har retinopati) Hittade 
dock detta från frågelådan 2008:

Fråga 36: Kontrollundersökning av för tidigt födda barn som ej befinnes ha ROP. Z13.5 eller Z001 eller 
ska det vara H35.1?

Svar fråga 36: Z13.5 + H35.1 – vid retinopati

Z13.5 – om rutin för denna typ av barn (viss population) att det undersöks.

Z00.1 – om det är en enskild undersökning av ett barn

H35.1 – ska inte vara med om inte patienten har retinopati

Ska Z13.5 vara med eller inte? De första kontrollerna är alltid som konsulter då de är inlagda på 
neonatal, ev kan några besök ske senare när patienten skrivits ut.

SVAR:
Diskussion enligt ovan

Fråga 67

Vad gäller för regler kring användandet av Z09.-? Läser i Anvisningar för 
diagnos-klassificering i öppenvård.

1. Vid slutkontroll av andra sjukdomar än maligna tumörer anges som 
huvuddiagnos kontrollbesök Z09.- följt av diagnos för sjukdomen som 
kontrolleras. (s. 14 och 22)

2. Patient kommer på årlig kontroll (s. 20 och 21)

3. Z09-koden används endast vid första återbesöket för kontroll efter det 
akuta tillståndet (s. 26)

Hur ska man tolka det?

SVAR:  Diskussion.  Läs kodtexten för Z09 och anvisningarna från SoS.
2 Årlig kontroll av kronisk sjukdom (exempel hypertoni) kodas på sjukdomen
3 avser akut hjärtinfarkt  där finns det en kod för status post

*

Z09 Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer
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Fråga 68

En reumaspecialist konsulteras per telefon, bedömer att prover etc inte 
pekar på att patienten har en reumatisk sjukdom. En sekreterarkollega har 
lagt fram ett förslag att man ska registrera telefonkontakten med Z03.8W –
medicinsk observation för misstänkt reumatisk sjukdom som uteslutits + 
KVÅ-kod XS004.
Kan verkligen Z03 användas i de fall där läkaren inte har träffat och 
undersökt patienten?
Vi har tidigare kodat distanskonsultation med läkare på telefon Z71.9 
rådgivning + KVÅ-kod XS004.

SVAR: Ser inget behov att koda distanskonsulationer över huvud  
taget. Däremot skall de dokumenteras av remitterande läkare
Nej

Fråga 69

Videolänkade läkarbesök har startats upp hos oss i Hälsingland/Gästrikland 
och det råder lite delade meningar om vilken KVÅ-kod som lämpar sig bäst.

ZV051Telemedicin eller

ZV044Behandling administrerad via internet

SVAR: Se KVÅ:
ZV044 Behandling administrerad via internet (i)

Tilläggskod
ZV051 Telemedicin (i)

Tilläggskod för hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med 
hjälp av informations- och kommunikationsteknik

78

79



2020-04-02

40

Fråga 70
Patient som 1979 genomgick traumatisk fotamputation, haft 
protes som fungerat bra tills för 5 år sedan. Sedan dess problem 
med smärta i stumpen trots otaliga försök att justera protesen. 
Nu beslut om reamputation cirka 20 cm nedom knäleden. Hur 
kodar man detta?
” Doktorn satte diagnos T93.6 + W1999 Sena besvär av 
klämskada och amputation. Det är ju en kod som inte ska 
användas som huvuddiagnos. 

Jag funderade på om man kan använda M79.6 eller T87.6 + 
Y83.5? Ska man lägga till T93.6 som bidiagnos?”

SVAR:
Vidare frågor till frågeställaren visade sig ge 
svaret att läkaren ej bestämt en klinisk diagnos.
Ingen kan klassificera utan klinisk diagnos.
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