
Klassifikationer på 
Socialstyrelsen          RDK Tylösand 2013-03-15 

• Frågor 

• Uppdateringar 

• Nyheter 

• Primärvård 

• Nytt sätt att visa våra klassifikationer 

• ICD-11 

 
 

Anna-Karin Isaksson & Soili Palmqvist 



Klassifikationer 

Enheten för fackspråk och informatik 

Avdelningen för regler och tillstånd 



Frågor angående klassifikationer 

 

• klassif@socialstyrelsen.se  

 

• Ärendeportalen  

Fråga om klassificering och koder 

Ta bort kontakten från ditt 

mailprogam 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/fraga-om-klassificering-koder
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/fraga-om-klassificering-koder


Hur hitta till ärendeportalen 



Hur hitta? 



  



  

Här ska du endast 

skriva din fråga. 

Ditt namn och e-

post fyller du i  

i rutorna nedanför 

Skriv inte ”Fråga” 

här!  

Utan försök vara 

lite kreativ och 

hitta på en rubrik 

till din fråga t.ex. 

Anomali 



Kvittens 



Hur svårt kan det vara? 
  

 

 

 

  



Uppdateringar och Nyheter 

Bland årets nyheter finns  

• Hemorrojderna har bytt kapitel från I till K 

• Nya koder för hjärtflimmer/fladder (I48.-) 

    - och tidigare fördjupningskoder borttagna  

• Tilläggskoder för hjärtinfarkt (U-kap.)  

• Bukhudsöverskott – har äntligen fått en kod 

• J96 har fått en 5:e position 

• Kod som kan tas i bruk med kort varsel 

 



Nyheter  

• (!)-tecken i slutet av kodtext till KVÅ-kod 

Den fullständiga KVÅ (och KKÅ) hittar du 

bl.a. på webbsidan 

www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkode

r/laddaner/aktuellaklassifikationer  

• Vi kommer att ändra från (!) till (i) 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/aktuellaklassifikationer
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/aktuellaklassifikationer


Nyhetsbrevet Klassificering 
och koder 
• Gratis prenumeration 

• Viktig information om bl.a. nyheter i våra 

klassifikationer och kodningsanvisningar 

• Information från andra enheter på 

Socialstyrelsen 

• 1-3 nr per år 

• http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev/klas

sifikationer 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev/klassifikationer
http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev/klassifikationer
http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev/klassifikationer


Uppdateringsrutiner 

• Önskemål om nya koder - förankrat hos 

specialistläkarförening eller motsvarande 

• Idag är deadline för inkomna förslag 30/9 

• KVÅ 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringoc

hkoder/atgardskoderkva 

• ICD-10-SE inkl. fördjupningskoder 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringoc

hkoder/diagnoskoder  

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder


Primärvården  

• Socialstyrelsen har inte för avsikt att 

uppdatera KSH97-P 



Vår nya 
klassifikationsdatabas 

 

 

 

 



Kontaktgrupp 

• Vi har för avsikt att inrätta en referensgrupp med 

kodare – en från varje landsting 

• Gruppen ska vara vårt språkrör in och ut 

• Gruppen ska samlas 1-2 gånger per år 

• Om något nytt inträffar ska information kunna 

ges snabbt till representanten som sedan 

förmedlar det vidare till kodare/sekreterare och 

övrig berörd personal 

• Förfrågan till landstingen kommer (troligen) att gå 

ut under hösten 2013  

anna-karin.isaksson@socialstyrelsen.se 

soili.palmqvist@socialstyrelsen.se  

 

mailto:anna-karin.isaksson@socialstyrelsen.se
mailto:anna-karin.isaksson@socialstyrelsen.se
mailto:anna-karin.isaksson@socialstyrelsen.se
mailto:soili.palmqvist@socialstyrelsen.se


2018 

2020 

Länk till WHO:s hemsida för ICD-11 Länk till ICD-11 betaversionen 

http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.html
http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.html
http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.html
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en
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