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UNDERLAG TILL PASIS FÖRVALTNING ANGÅENDE INLÄGGANDE AV
”SPÄRRAR” AV ICD-10-SE KODER I BILDEN FÖR MEDICINSK REGISTRERING
Tanken med att lägga spärrar i PASiS i bilderna medicinsk registrering är att underlätta för
användaren att göra rätt och minska risken för felregistreringar. Enligt rapporten ” Analys av

kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen” har man funnit en hel del
registreringar som är systematiska fel och ett stort antal felregistreringar p.g.a. att
användaren inte kan regelverket för ICD-10-SE, primär klassificering.

Med hjälp av spärrar i PASiS skulle man kunna få bort systematiska fel i princip upp till 100%,
medan när det gäller felregistreringar p.g.a. okunskap i regelverket för ICD-10-SE, primär
klassificering uppskattningsvis skulle kunna elimineras med cirka 30% av felregistreringarna.
Underlag för ”spärrar” i PASiS som hjälp till användaren att registrera rätt
CVRB-index och klartext:

CVRB1
CVRB2
CVRB3
CVRB4
CVRB5
CVRB6
CVRB7
CVRB8
CVRB9
CVRB10
CVRB11
CVRB12
CVRB13
CVRB14
CVRB15
CVRB16
CVRB17
CVRB18
CVRB19
CVRB20
CVRB21
CVRB22
CVRB23
CVRB24

Huvuddiagnos saknas
Ska ej användas
Bör ej användas
Ska ej användas för barn < 15 år
Bör ej användas för barn < 15 år
Ska ej användas i slutenvård
Bör ej användas i slutenvård
Ska ej kombineras med kod 2
Bör ej kombineras med kod 2
Ska ej användas som kod för huvuddiagnos
Bör ej användas som kod för huvuddiagnos
Ska ej användas som kod för bidiagnos
Bör ej användas som kod för bidiagnos
Ska ej användas som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2
Bör ej användas som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2
Ska ej användas som kod för bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2
Bör ej användas som kod för bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2
Ska ej användas om enda kod
Bör ej användas om enda kod
Ska ej kombineras med annan daggerkod än kod 2
Bör ej kombineras med annan daggerkod än kod 2
Ska kombineras med kod 2
Bör kombineras med kod 2
Måste kombineras med kod ur kapitel 20 som anger den toxiska substansen
Bör kombineras med kod ur kapitel 20 som anger den toxiska substansen
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CVRB25
CVRB26
CVRB27
CVRB28
CVRB29
CVRB30
CVRB31
CVRB32
CVRB33

Kan anges som bidiagnos endast i kombination med kod 2
Bör anges som bidiagnos endast i kombination med kod 2
Ska anges som bidiagnos i kombination med kod 2
Bör anges som bidiagnos i kombination med kod 2
Ska anges som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2
Bör anges som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2
Ovanlig kod
Ovanlig kod i slutenvård
Ovanlig kod i öppenvård

ICD-10-SE koder som är aktuella att lägga in spärrar på enligt CVRB-index (för slutenvård):
CVRB-index
CVRB1 Ska ej användas
CVRB3 Ska ej användas för barn < 15 år
CVRB5 Ska ej användas i slutenvård

CVRB7 Ska ej kombineras med kod 2
CVRB9 Ska ej användas som kod för
huvuddiagnos (i slutenvård)

CVRB11 Ska ej användas som kod för
bidiagnos (i slutenvård)
CVRB13 Ska ej användas som kod för
huvuddiagnos i kombination med kod 2
CVRB15 Ska ej användas som kod för
bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2
CVRB17 Ska ej användas om enda kod
CVRB19 Ska ej kombineras med annan
daggerkod än kod 2
CVRB21 Ska kombineras med kod 2
CVRB25 Kan anges som bidiagnos endast
i kombination med kod 2
CVRB27 Ska anges som bidiagnos i
kombination med kod 2
CVRB29 Ska anges som kod för
huvuddiagnos i kombination med kod 2

ICD-10-SE kod/koder

R699, U99, Z00, Z01, Z02, Z03.9, Z08, Z09, Z10, Z11,
Z12, Z13, Z21.9, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z32,
Z51.3, Z54, Z70, Z71, Z76.0, U99
B90, B91, B92, B94, B95, B96, B97, B98, D68.3, E34.0,
E64, E68, G09, I46, I69, J96, O94, R57.2, R65, T90, T91,
T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, Z37, Z38, Z51.5, Z53,
Z55, Z56, Z57, Z58, Z88, Z90, Z91, Z92, Z93, Z95, Z96,
Z97, Z98, Z99, U04, U09.9, U11.9, U12.9, U82, U83,
U84, U85, U98, V, W, X, Y
O80, O81, O82, O83, O84, O98, O99, Z03, Z04, Z30,
Z34, Z35, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48,
Z49, Z51.0, Z51.1, Z76.2, Z76.3
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ICD-10-SE koder som är aktuella att lägga in spärrar på enligt CVRB-index (för öppenvård):

B90 94
B95 98
D68.3
E34.0
E64.G09.I69.J80.9
J96.O94.R57.2
R65.R69.9
T90 98
Z03.9
Z28.Z33.Z37.Z38.Z51.5
Z53.Z91.Z91.1
Z91.2
Z91.3
Z91.4
Z91.5
Z91.6
Z91.7

Diagnoskod får inte användas som huvuddiagnos
Sena effekter av infektionssjukdomar och
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
parasitsjukdomar
först
Bakterier, virus och andra infektiösa organismer
Hemorragisk sjukdom orsakad av antikoagulantia
Karcinoidsyndrom
Sena effekter av undernäring och andra
näringsbristtillstånd
Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i
centrala nervsystemet
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom
Akut andningssviktsyndrom
Respiratorisk insufficiens som ej klassificeras på
annan plats
Sena besvär av komplikation till graviditet,
förlossning och barnsängstid
Septisk chock
Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom
Okänd och icke specificerade orsaker till
sjuklighet
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra
följder av yttre orsaker
Observation för ospecificerad misstänkt sjukdom
eller ospecificerat misstänkt tillstånd
Kontakt för vaccination avseende….åtgärd ej
utförd
Graviditet som bifynd
Förlossningsutfall
Levande födda barn efter plats för födsel
Palliativ vård
Kontakt med hälso- och sjukvården för
specificerade åtgärder som ej genomförts
Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej
klassificeras annorstädes
Dålig följsamhet till medicinsk behandling och
regim i den egna sjukhistorien
Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien
Störningar i mönstret för sömn-vakenhet i den
egna sjukhistorien
Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej
klassificeras annorstädes
Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien
Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien
Kvinnlig könsstympning i den egna sjukhistorien

DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
Se kodningstips
Tilläggskod
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
först
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
först
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
först
Se kodningstips
Se kodningstips
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
först
DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
Se kodningstips
Se kodningstips, koda symtomet/tillståndet
först
Rimligtvis vet man vad man observerat och
misstänkt för sjukdom, specificera
Patient kan inte komma för att inte få något
utfört.
Se kodningstips
Se kodningstips
Se kodningstips
DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
Z91.0, Z91.8 kan användas som
huvuddiagnos
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Z92.Z92.2
Z92.0
Z92.3
Z92.4
Z92.5
Z92.6
Z92.8
Z92.9
Z93.Z98.Z98.0
Z98.1
Z98.2
Z99.U04.9
U09.9

Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Långtidsanvändning av andra läkemedel i den
egna sjukhistorien
Tidigare användning av preventivmedel
Strålbehandling i den egna sjukhistorien
Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien
som ej klassificeras annorstädes
Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien
Kemoterapi för tumörsjukdom i den egna
sjukhistorien
Annan specificerad medicinsk behandling i den
egna sjukhistorien
Icke specificerad medicinsk behandling i den
egna sjukhistorien
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning
Andra postoperativa tillstånd
Tillstånd med tarm-bypass eller tarmanastomos
Tillstånd med artrodes
Tillstånd med förekomst av hjälpmedel för
dränage av cerebrospinalvätska
Beroende av maskinella och andra hjälpmedel
som ej klassificeras på annan plats
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Postinfektiöst tillstånd efter covid-19,
ospecificerat
Vaccination mot covid-19 i terapeutiskt bruk
som orsak till ogynnsam effekt
Resistens mot antimikrobiella och
antineoplastiska läkemedel

U12.9
U82 85
U98 99
Koder för särskilda nationella behov
V,W,X,Y

Z92.1 kan användas som huvuddiagnos

Z98.8 kan användas som huvuddiagnos

Se kodningstips
Se kodningstips
DRG Z – ogiltig huvuddiagnos. Ska användas
som yttre orsakskod/bidiagnoskod
Se kodningstips
DRG Z - ogiltig huvuddiagnos
Redan spärrat

Diagnoskod får inte användas som bidiagnos
O80 - 84
O98 - 99
Z00 - 09
Z10 -13
Z23 - 27
Z29.Z29.1
Z29.2
Z29.8

Förlossning
Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Kontakt med hälsosjukvården för undersökning och utredning
Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd
Kontakt för vaccination avseende….
Behov av andra förebyggande åtgärder
Förebyggande Immunoterapi
Annan förebyggande kemoterapi
Andra specificerade profylaktiska åtgärder

Z29.0 kan användas som bidiagnos
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Z29.9
Z30.Z34 - 35
Z40 - 49
Z51.0-1
Z71.Z76.U11.9
U99.-

Profylaktisk åtgärd, ospecificerad
Kontakt med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning
Övervakning av graviditet
Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
Radio-/kemoteurapetisk behandling
Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras
på annan plats
Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Kontakt för vaccination mot covid-19
Diagnosinformation saknas

