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Mötespunkt Anteckning Ansvarig 

1. Genomgång och 
godkännande av 
föregående minnes-
anteckningar 

  

2. Val av sammankallande, 
sekreterare och ordförande 
till nästa möte 

Sammankallande och sekreterare: Susanne  

Ordförande: Maria  

 

3. Frågor från föregående 
möte 

Det neonatala intensivvårdsteamet åker till 
Skövde för att hämta en patient som ligger i 
CPAP. Teamet väljer att intubera patienten och 
lägga i respirator innan de lämnar Skövde. 
Neonatal (SU) brukar vilja koda på hur de 
intuberat patienten – i det här fallet trakeal 
intubation – och nu när patienten gått hem så 

 



 

har de tagit med detta i sin slutanteckning, även 
om åtgärden gjordes i Skövde. 
Normalt sett hade jag bett dem ta bort koden, 
åtgärden har ju skett i Skövde. Denna gång har 
dock ett team från SU utfört åtgärden. 
Hur ska man tänka angående registreringen av 
denna åtgärd? 
 

Svar: Åtgärden ska registreras på Skas 

eftersom patienten är inskriven på Skas tills 

patienten lämnar sjukhuset/skrivs ut.  

 

Gällande koden Z86.7B, står det att den gäller 
bara tillstånd som klassificeras under I80.2. För 
att kunna använda denna kod så räcker det 
alltså inte bara med att patienten haft en 
ventrombos (alltså under I80), utan den måste 
vara under just I80.2, DVT i nedre 
extremiteterna? Om koden innan varit till 
exempel I80.8 så kan man inte använda sig utav 
Z86.7B? 
 

Svar från Klassif:  Som kodtexten är 

formulerad idag under Z86.7B så är 

det ju endast tidigare genomgången 

I80.2 som leder till Z86.7B. 

Vi ska se över detta, men eventuell 

ändring kan inte ske förrän tidigast 1 

januari 2023, eftersom ändringarna 

till 2022 redan är fastställda. 

Strikt kodningsmässigt kan egentligen 

inte Z86.7B användas, men vi anser 

ändå att ni kan använda den koden 

om patienten tidigare genomgått 

I80.1. 

 



 

4. Klassifikationsfrågor från 
KlassReg 

  

5. Frågor från resp förvaltning   

• Sjukhusen i Väster Diskussion L08 infektion i hud och trycksår L89 

 

Svar: Ett infekterat trycksår. Är det ett trycksår 

koda med L89. För att få fram att det är en 

infektion kan man koda med en B-kod eller 

lägga till L02. 

 

Ann skickar ytterligare fråga angående 

trycksår med frätskada till Socialstyrelsen.  

 

Ann 

 

• NU Fråga från KK, NU-sjukvården: 

Inom kvinnosjukvården ska man från 

och med idag 13 sept börja fråga alla 

patienter angående våld i nära 

relationer. Om det framkommer att 

detta förekommer har det bestämts 

att diagnoskod Z03.8K, 

observation/utredning för misstänkt 

misshandel ska sättas. Är det korrekt 

att använda denna kod?  

Det har tydligen 

bestämts/rekommenderats centralt 

(VKV, VGR kompetenscentrum för våld 

i nära relationer) att den här koden ska 

användas. 

 

Mitt svar (Agnetas): Nej, koden Z03.8K 

får ni absolut inte använda i detta 

syfte. Koden ska användas när det 

funnits en misstanke, man har utrett 

Agneta  



 

och misstanken kan efter utredningen 

avskrivas. Under utredning kodar man 

på patientens symtom. Om det är 

uppenbart att en patient är 

misshandlad, med aktuell skada, bör 

man väl kunna använda koden T74.1 

Kvinnomisshandel + Y07. 

Har ni inom de andra förvaltningarna i 

VGR hört samma sak från KK? Jag 

reagerade på att VKV har bestämt att 

koden Z03.8K ska användas. Är detta 

något vi ska gå ut med på bred front 

till KK/Akutmott i våra förvaltningar 

och informera om? 

 

Svar: Finns ett RMR från december 

2020 där man uppmanas använda 

Z038.K på ovan beskrivet sätt. 

Socialstyrelsen kommer vid årsskiftet 

uppdatera kodtexten där det klart 

kommer att framgå att Z038.K inte 

ska användas på ovan beskrivna sätt. 

Agneta fortsätter bevaka frågan.  

 

• SKAS 1.Frågor från Infektion angående 

vaccinationer som vi utför här på 

mottagningen och hur vi ska koda 

dessa.  

 

En patient som är splenektomerad kommer hit 

för att få vaccination mot ex pneumokocker, 

meningokocker, Haemophilus influenzae och 

säsongsinfluensa. Kommer hit därför att 

Eva-Britt 



 

splenektomerade patienter löper större risk att 

utveckla svår infektion. Hur kodar vi detta på 

 

D73.0 Status efter splenektomi + 

DT030 med eller utan ATC-kod? eller 

Z26.8 Vaccination avseende andra 

specificerade enstaka 

infektionssjukdomar + DT030? 

Sedan kodar vi så här:  

 
Rätt eller ska man koda på annat sätt? 

Ta med ATC-koden t ex. Detta gäller 

friska personer.  

Om en person som har hepatit C ska 

vaccineras för hepatit B t ex, då är det 

väl hepatit C diagnosen man sätter och 

sedan DT030, eller har jag fel.  

 

Svar: Om en patient enbart kommer 

för vaccination Z23-Z27 som 

huvuddiagnos. Som bidiganos D73.0. 

Åtgärdskod DT030 + ATC.  

 

2.Jag undrar lite kring hur man ska 

koda ”Spasticitet i höger övre 

extremiteter efter intracerebral 

blödning efter 

meningeomoperation”. Patienten 

kommer för att få botox för sin 



 

spasticitet. Operationen skedde 2019, 

d.v.s. inte opererats nyligen. 

 

Ska man koda det som R25.2 + 

Z92.4/R25.2 + I69.1 + Z92.4, eller ska 

det användas en T-kod i stället? Ska 

I69 användas? Annat förslag? 

(Eva-Britt tycker en T-kod, ej I69.1) 

 

Svar:  

Vi behöver mer information. Vi tolkar 

det dock som ett sent besvär efter 

komplikation men det framgår t.ex. 

inte om blödningen är ett missöde 

eller inte.  Utifrån den informationen 

vi har så ger vi det här förslaget 

 

R25.2 Kramp och spasm  

T98.3  Sena besvär av komplikationer 

till kirurgiska åtgärder och medicinsk 

vård som ej klassificeras på annan 

plats 

Y88.1 Sena effekter av missöden med 

patienter under kirurgisk och 

medicinsk behandling 

Eller 

Y88.3 Sena effekter av kirurgiska och 

medicinska åtgärder som orsak till 

onormal reaktion eller sen 

komplikation hos patient utan 

anknytning till missöde vid tiden för 

åtgärden 

KVÅ DT002 + ATC 

  



 

• SU Jag har skickat en fråga till Socialstyrelsen (se 
nedan). Vi undrar vilken kodning som 
rekommenderas när en vaccinerad patient insjuknar 
i Covid. Vi tror att det är något man kommer att vilja 
följa upp, inte bara i vår region utan även nationellt. 
 

Fråga: Hej! Hur kan vi koda för att visa att en 

patient insjuknat i covid trots vaccin? Det finns 

önskemål om att kunna följa upp detta.  

Svarsdatum: 2021-10-07 16:47:18 

Svar: Någon kod som talar om att man 

tidigare fått vaccin finns inte. 

 

Socialstyrelsen ska diskutera frågan 

ytterligare.  

Camilla 

Bernhardsson 

• SÄS   

6. Information från 
klassifikationskoordinatorer 
VGR 

Agneta informerar om senaste mötet med 

Socialstyrelsen: 

 

Man räknar med att översättningen av ICD-11 

ska pågå till 2024. Det är inte beslutat att vi ska 

ha ICHI i Sverige.  

 

Patientregistret önskar att vi ska gå ut med 

följande information då felaktigheter 

förekommer:  

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, 

ospecificerat  

Får inte användas som huvuddiagnos.  

 

XS100 oplanerad inskrivning i sluten vård 

Får inte sättas på slutenvårdstillfället.  

 

VGR, Skåne, Östergötland kör den nationella  

utbildningen för fullt. Stockholm och Örebro 

Agneta/Susanne 



 

 

 

Vid datorn 

Maria Algården 

 

 

 

har också börjat.  Ytterligare 11 landsting vill 

vara med.  

 

Klassif ser över alla kodningsanvisningar.  

7. VGR frågelåda Se bilaga 1  

8. FVM Maria informerar.   Maria  

9. Arbetssätt, lathundar, 
internutbildningar, 
internkontroll 

Agneta visar lathund för val av huvud- och 

bidiagnos i z-kapitlet.  

 

Agneta 

10. Övriga frågor Påminnelse om att skriva ut hela kodtexterna i 

frågan och inte bara koden.  

 

Alla 

11.  Diskussion om att förbättra mallen för agendan. 

Vi tar med oss det till nästa möte. 

Alla 

12.  Ann informerar om sepsisprojekt.  Ann 

Nästkommande möten  

2021-12-09 

Kommentar om frågor som ska tas upp på nästkommande möten 



 

Bilaga 1.  

Frågor som inkommit till Frågelådan VGR, där Klassif, 

Socialstyrelsen svarat 

 

1. 

Rubrik: Djup ventrombos i sjukhistorien 

Fråga från: VGR Klassifikationsgrupp, Agneta Karlsson 

Fråga: Koden Z86.7B har i ICD-10 tilläggstexten ”tillstånd som 

klassificeras under I80.2”. Betyder det att om en patient exempelvis haft 

en djup trombos i vena femoralis (I80.1) så kan man inte vid ett senare 

tillfälle använda koden Z86.7B? Eller ska man tolka det på annat sätt? 

Svar: Som kodtexten är formulerad idag under Z86.7B så är det ju 

endast tidigare genomgången I80.2 som leder till Z86.7B. 

Vi ska se över detta, men eventuell ändring kan inte ske förrän tidigast 1 

januari 2023, eftersom ändringarna till 2022 redan är fastställda. 

Strikt kodningsmässigt kan egentligen inte Z86.7B användas, men vi 

anser ändå att ni kan använda den koden om patienten tidigare 

genomgått I80.1. 

 

 

2. 

Rubrik: Covid-sjuk trots vaccin 

Fråga från: Camilla Bernhardsson, SU 

Fråga: Hur kan vi koda för att visa att en patient insjuknat i covid-19 

trots vaccin? Det finns önskemål om att kunna följa upp detta. 

Svar: Någon kod som talar om att man tidigare fått vaccin finns inte. 

 

 

 



 

3. 

Rubrik: Huvuddiagnos vid stentextraktion efter tidigare stenextraktion 

Fråga från: Susanne Lindahl, SU 

Fråga: En patient har tidigare opererats med åtgärd av en uretärsten 

och fick i samband med ingreppet en dubbel-J-stent (pigtailkateter som 

”krullar sig i njurbäcken och blåsa”). Stentet skulle ligga kvar några 

veckor. 

Vid aktuellt vårdtillfälle inkommer patienten enbart för extraktion av 

stent via cystoskopi i narkos. Den tidigare stenen är borta och det finns 

ingen stenrest kvar. Vad använder man för huvuddiagnos här? 

Kontaktorsaken/anledningen till vården är extraktion av stent. Patienten 

har ingen sten kvar och då kan man inte använda sjukdomen 

(uretärsten) som huvuddiagnos. Kan stenten räknas som ett implanterat 

hjälpmedel (Z45)? 

Under Z45 ”Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel” samt 

under Z46 ”Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel” 

finns i så fall ingen inkluderingstext om att det ingår borttagning, som 

det t ex finns under Z43. 

Önskemål finns därför att under Z45 och Z46 lägga till i rubriken 

”borttagande” eller göra en inkludering att det även innefattar 

borttagande. 

Svar: Av den information som finns i frågeställningen anser vi att man 

ska använda koden Z48.8 som huvuddiagnos (annan specificerad 

kirurgisk eftervård). 

Vi planerar inte att lägga till ”borttagande” under Z45 och Z46. Dessa 

två koder är inte samma sak som Z43. Z43 handlar om en konstgjord 

öppning, d v s det handlar om skötsel av öppningen med hjälp av något 

medel. WHO har heller inte någon skrivning om borttagande under Z45 

och Z46. 

Följdfråga 211004: Var god se tidigare fråga och svar angående åtgärd 

efter utläkt tillstånd. Då svarade ni att man skulle använda Z48.8 vid 



 

borttagning av inopererat stent, då borttagning inte ingick under Z45 

och Z46. 

Ska man resonera likadant och använda Z48.8 som huvuddiagnos om en 

patient kommer in för att ta bort en Reveal-dosa (inopererad dosa för 

kontinuerlig EKG-registrering av allvarliga rytmrubbningar)? Patienten 

hade tidigare svimningar och har haft dosen inopererad i 4 år. Nu har 

patienten inte haft några svimningar på 2 år och man väljer att plock ut 

dosan. 

Patienten har alltså inga svimningar längre och vi kan därför inte koda 

på detta och i Z45.0 ingår inte borttagning. Hur kodar vi? 

Ser att borttagande inkluderas under Z45.2. Synd att detta inte finns 

under övriga Z45- och Z46-koder. 

Svar på följdfrågan: Ja, eftersom patienten nu verkar frisk från sin 

hjärtsjukdom kan ni ange Z48.8 som huvuddiagnos. 

 

 

4. 

Rubrik: Förvärvad avsaknad av extremitet Z89.- 

Fråga från: VGR Klassifikationsgrupp, Agneta Karlsson /Ortopeden SU 

Fråga: Vi i Västra Götalands klassifikationsgrupp har fått fråga från 

Ortopeden Sahlgrenska.  

Patient som är underbensamputerad. Kommer till Ortopeden för 

insättning av skruv i benet i amputationsstumpen. I skriven ska man 

sedan fästa benprotesen, men protesen ska sättas dit i ett senare skede. 

Man har som huvuddiagnos vid detta besök kodat Z89.5 + KVÅ-kod för 

insättning av skruv. Är denna kodning okej? 

I klassifikationsgruppen har vi noterat att koderna Z89 och Z90 endast 

ska användas som bidiagnos.  Håller ni på Klassif, Socialstyrelsen med 

om att koderna Z89 och Z90 endast ska användas som bidiagnoser? 

Skulle man kunna använda koden Z44.1 ”Inpassning av benprotes” som 

huvuddiagnos vid den aktuella vårdkontakten på Ortopeden? 



 

Svar: Vi ser det som en åtgärd på benet och inte inpassning av protesen 

varför koden Z89.5 kan vara huvuddiagnos vid beskriven vårdkontakt. 

Ingen av koderna Z89 eller Z90 är ”spärrade” som huvuddiagnos – det 

kan alltså finnas tillfällen när de är huvuddiagnos. 

 

Fråga på ”samma tema”: Ska koden Z74 ”Problem som har samband 

med beroende av vårdgivare” enbart användas som bidiagnos?  

Svar: Z74 finns inte med på listan över ”spärrade” koder som 

huvuddiagnos, det kan alltså finnas tillfällen när koder under Z74 anges 

som huvuddiagnos, men det är kanske inte så vanligt. 

 

 

5. 

Rubrik: Inläggande av dialyskateter 

Fråga från: Fråga från Dialys/Njursviktsmott, Norra Älvsborgs 

Länssjukhus, Trollhättan/Agneta 

Fråga: "Vad är det för skillnad mellan ”DK001 Anläggande av 

tunnelerad hemodialyskateter” och ”SP312 Inläggande av central 

venkateter för dialys, tunnelerad”?  

 Det är i mina öron samma sak men ger det skillnad i ersättning 

eller finns det andra fördelar med någon av koderna?  

Svar: Utdrag ur KVÅ: 

DK001 Anläggning av tunnelerad hemodialyskateter 

SP312 Inläggning av central venkateter för dialys, i vena jugularis interna, 

tunnelerad 

 

Åtgärdskoden DK001 säger endast att kateter för hemodialys har lagts in 

tunnelerat, medan åtgärderna under SP mycket noggrant anger om 

kateterspetsen ligger i central eller perifer ven och vilket kärl man gått via. Man 

kan alltså säga att SP312 är en delmängd av DK001. Vet man i vilket kärl katetern 

sitter/blev inlagd i så bör man använda SP-koderna. 
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