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Avdelningen för statistik och jämförelser
Enheten för klassifikationer och terminologi

Ändringar i och tillägg till

Yttre orsaker till sjukdom och död – separat utgåva av kapitel XX ur
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)
Kumulativ lista 1999-2019

2018-10-23

Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Kommentar

Ändringsdatum

Systematisk förteckning

Systematisk förteckning

2006-01-01

Anmärkning:

Anmärkning:

…
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
…
Y35-Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och
kirurgiska åtgärder
Y40-Y59 Ogynnsam effekt av droger,
läkemedel och biologiska
substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y69 Missöden som inträffat med
patienter under kirurgisk och
medicinsk vård
Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska
instrument i diagnostiskt och
terapeutiskt bruk
Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska
åtgärder som orsak till onormal
reaktion eller sen komplikation
hos patient utan anknytning till
missöde vid operations- eller
behandlingstillfället
Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom
och död
Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med
yttre orsaker till sjukdom och död, vilka
klassificeras annorstädes

…
Detta kapitel innehåller följande avsnitt:
…
Y35-Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och
kirurgiska åtgärder
Y40-Y59 Läkemedel, droger och biologiska
substanser i terapeutiskt bruk som
orsak till ogynnsam effekt
Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter
under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska
instrument i diagnostiskt och
terapeutiskt bruk
Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska
åtgärder som orsak till onormal
reaktion eller sen komplikation hos
patient utan anknytning till missöde
vid operations- eller
behandlingstillfället
Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och
död
Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre
orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras
annorstädes

Rättelse av
innehållstext
s. 11 pga.
felaktig
översättning
från ICD-10

Utdrag ur MATRIS 1

Utdrag ur MATRIS 1

T illägg av
koder i
Matris 1
s. 12

2002

T illägg under
Utesluter
s. 19

2005-01-01

Transportsätt för den
skadade

Annat
motorfordon

Transportsätt för den
skadade

Annat
motorfordon

Tre hjuligt motorfordon
(förare/passagerare)

V39.0, V39.1,
V39.5, V39.6

Tre hjuligt motorfordon
(förare/passagerare)

V39.0, V39.1,
V39.2, V39.4
V39.5, V39.6

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)

…
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83)
…

…
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83)
Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll
eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i
rörelse och ej på allmän väg (W00-X59)
…
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Kommentar

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)

…
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83)
Olyckor som drabbar personer sysselsatta med
underhåll eller reparation av fordon eller transportmedel
som ej är i rörelse och ej på allmän väg (W00-X59)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan
person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33)
T ransportolycka orsakad av naturkatastrof (X34-X38)

…

Ändrad text
2006-01-01
under
Utesluter
s. 19
T illägg under
Utesluter
T ext under
Utesluter utgår

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)

TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99)
…
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X81-X83)
…
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y31-Y33)

Ändring
(rättelse) av
kodintervall
under
Utesluter
s. 19

2007-01-01

…
Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83)
…
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt
(Y32-Y33)
Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio
platser. Minibuss räknas som personbil.

Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio
platser. Minibuss räknas som personbil. Släpvagn eller
husvagn som tas på släp betraktas som del av personbilen.

T illägg under
definition
s. 19

2006-01-01

FALLOLYCKOR (W00-W19)

FALLOLYCKOR (W00-W19)

T illägg under
Utesluter
…
s. 40
Utesluter:
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02)
Fall:
• från brinnande byggnad (X00.-)
• från djur (V80.-)
• från transportfordon (V01-V99)
• i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som
följd) (W65-W74)
• in i eld (X00-X04, X08-X09)
• i eller från maskin i gång (W28-W31)
• upprepade fall som ej beror på olyckshändelse (R29.6)
Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)

2006-01-01

…
Utesluter:
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02)
Fall:
• från brinnande byggnad (X00.-)
• från djur (V80.-)
• från transportfordon (V01-V99)
• i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som
följd) (W65-W74)
• in i eld (X00-X04, X08-X09)
• i eller från maskin i gång (W28-W31)
Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)

W17

W17

T illägg under
Innefattar

2013-01-01

Annat fall från ett plan till
ett annat

Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83)
Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll
eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i
rörelse, utom personer skadade av annat fordon i rörelse
(W00-X59)
Olyckor som omfattar fordon utan att dessa har samband
med riskerna med transportsättet som sådant (t.ex. skador
från slagsmål ombord på fartyg, transportfordon involverat
i naturkatastrof, finger krossat vid stängning av bildörr)
(W00-X59)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan
person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33)

Innefattar:
Fall från eller ned i:
• brunn
• fartygsdocka
• håla
• höstack
• schakt
• stenbrott
• tank

W23

Innefattar:
Fall från eller ned i:
• brunn
• fartygsdocka
• grop
• hål
• håla
• höstack
• mobil arbetsplattform/skylift
• schakt
• stenbrott
• tank

Fångad av, klämd eller
pressad i eller mellan
föremål
…
Utesluter:
Skada orsakad av:
• handverktyg utan motor (W27.-)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Annat fall från ett plan till ett
annat

Ändringsdatum

W23

Fångad av, klämd eller pressad Ändrad text
under
i eller mellan föremål
Utesluter

2006-01-01

…
Utesluter:
Skada orsakad av:
• handverktyg utan motor (W27.-)
• maskiner (W28-W31)
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

•
•

W26

Kontakt med vasst
glasföremål

Ändringsdatum

•

maskiner (W28-W31)
skärande och borrande instrument
(W25-W27)
• transportfordon (V01-V99)
• utrustning för kraftöverföring och
lyftning (W24.-)
T räffad av kastat eller fallande föremål
(W20.-)

W25

Kommentar

skärande och borrande instrument (W25W27)
• transportfordon som används som
transportmedel (V01-V99)
• utrustning för kraftöverföring och
lyftning (W24.-)
T räffad av kastat eller fallande föremål
(W20.-)

W25

Kontakt med vasst glasföremål T illägg under

2015-01-01

Utesluter

Utesluter:
Fall mot glasföremål (W00-W19)
Flygande glassplitter orsakat av explosion
eller projektil från skjutvapen
(W32-W40)

Utesluter:
Fall mot glasföremål (W00-W19)
Flygande glassplitter orsakat av explosion
eller projektil från skjutvapen
(W32-W40)
Glas inlagrat i huden (W45)

Kontakt med dolk, kniv eller W26
svärd

Kontakt med andra vassa
föremål
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken
innebär att kategorin W26 försetts med
fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl
införs inte denna ändring i Sverige.

Ändrad
2015-01-01
kategoritext (se
även under
Innefattar)
T illägg av
Anmärkning,
Innefattar och
Utesluter

Innefattar:
Dolk, kniv eller svärd
Kant av styvt papper
Konservburkslock
Utesluter:
Vassa föremål inlagrade i huden (W45)

W27

Kontakt med ej motordrivet
handverktyg

W27

Innefattar:
Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa

Kontakt med ej motordrivet
handverktyg

T illägg av
Utesluter

2006-01-01

T illägg under
Utesluter

2008-01-01

Innefattar:
Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa
Utesluter:
Injektionsnål (W46.-)

W45

Främmande kropp som
trängt in genom huden

W45

…
Utesluter:
Kontakt med:
• dolk, kniv eller svärd (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• vasst glasföremål (W25.-)
T räffad av föremål (W20-W22)

W45

Främmande kropp som
trängt in genom huden
Innefattar:
Kant av styvt papper
Konservburkslock
Spiktramp

SOCIALSTYRELSEN
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Främmande kropp som trängt
in genom huden
…
Utesluter:
Kontakt med:
• dolk, kniv eller svärd (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• injektionsnål (W46.-)
• vasst glasföremål (W25.-)
T räffad av föremål (W20-W22)

W45

Främmande kropp som trängt
in genom huden
Innefattar:
Spik(tramp)
Sticka

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Exempel under 2015-01-01
Innefattar
utgår (se W26)
Ändring under
Innefattar och
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Sticka

Biten eller angripen av
annat däggdjur

Ändringsdatum

Utesluter:
Kontakt med:
• andra vassa föremål (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• injektionsnål (W46.-)
• vasst glasföremål (W25.-)
T räffad av föremål (W20-W22)

Utesluter

W46

Kontakt med injektionsnål

Ny kategori

2006-01-01

W55

Biten eller angripen av annat
däggdjur

T illägg av
Innefattar

2006-01-01

Rättelse av
kategoritext
pga. felaktig
översättning
från ICD-10
T illägg under
Utesluter
s. 47

2003-01-01

Utesluter:
Kontakt med:
• dolk, kniv eller svärd (W26.-)
• handverktyg (W27-W29)
• injektionsnål (W46.-)
• vasst glasföremål (W25.-)
T räffad av föremål (W20-W22)

W55

Kommentar

Utesluter:
Marina däggdjur (W56.-)

Innefattar:
Katt
Utesluter:
Marina däggdjur (W56.-)

W56

Biten eller angripen av
marina däggdjur

W56

Biten eller angripen av
vattendjur

EXPONERING FÖR ELEKTRISK
STRÖM, STRÅLNING… (W85-W99)

EXPONERING FÖR ELEKTRISK
STRÖM, STRÅLNING… (W85-W99)

Utesluter:
…

Utesluter:
…
Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
(Y63.2-Y63.5)
Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak till onormal
reaktion utan anknytning till missöde (Y84.2)

W80

Inhalation och nedsväljning
av andra föremål eller
ämnen som orsakat
andningshinder
Innefattar:

W80

Kvävning och
kvävningstillbud,
ospecificerat

W84

Exponering för icke
specificerad rök och öppen
eld

SOCIALSTYRELSEN
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Kvävning och
kvävningstillbud, ospecificerat
Innefattar:
Kvävning UNS
Syrebrist UNS

Innefattar:
Aspiration UNS
Kvävning UNS
Syrebrist UNS

X09

Inhalation och nedsväljning av T illägg av text 2014-01-01
under
andra föremål eller ämnen som Innefattar
orsakat andningshinder
Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna
och kvävning av ämnen eller föremål
som kommit in genom näsa eller mun
med undantag för föda eller uppkräkt
maginnehåll
Aspiration och inhalation av främmande
kropp med undantag för föda eller
uppkräkt maginnehåll
Aspiration UNS
Främmande kropp i näsan
…

Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna
och kvävning av ämnen eller föremål
som kommit in genom näsa eller mun
med undantag för föda eller uppkräkt
maginnehåll
Aspiration och inhalation av främmande
kropp med undantag för föda eller
uppkräkt maginnehåll
Främmande kropp i näsan
…

W84

2005-01-01

X09

T ext under
Innefattar
utgår (se även
W80)

T illägg av
Exponering för icke
specificerad rök och öppen eld Innefattar

2014-01-01

2016-01-01

Innefattar:
Brand UNS
Förbränning UNS
Inhalation av rök UNS
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

X25

Kontakt med andra
X25
specificerade giftiga leddjur
…

Kontakt med andra giftiga
leddjur
…

X34

Jordbävning

X34

Jordbävning

X37

Katastrofartat oväder

X37

Innefattar:
Cyklon
Flodvåg orsakad av oväder
Fordon spolat av vägen av oväder
Orkan
Skyfall
Snöstorm
T ornado
Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som
brister eller störtar samman och orsakar
jordskred (X36.-)
T ransportolycka som inträffar efter
oväder (V01-V99)

X38

Översvämning

X38

Innefattar:
Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej klassificeras
annorstädes

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH
EXPONERING FÖR SKADLIGA
ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELS E
(X40-X49)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Ändrad
kategoritext

2008-01-01

T illägg av
Anmärkning
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD- 1 0 v ilke n
innebär att kategorin X34 försetts med
fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl
införs inte denna ändring i Sverige och
tsunami klassificeras även fortsättningsvis
under X39.
T illägg av
Katastrofartat oväder
inklusioner
Innefattar:
Cyklon
T illägg under
Flodvåg orsakad av oväder
Utesluter
Fordon spolat av vägen av oväder
Kraftigt snöfall
Monsun
Orkan
Skyfall
Snöstorm
T ornado
T yfon

Översvämning
Innefattar:
Högvatten (orsakat av översvämning)
Översvämning:
• av flod, älv, å, ström
• av smältande snömassor
• av vatten
• som resultat av oväder

Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som
brister eller störtar samman och orsakar
jordskred (X36.-)
Flodvåg:
•orsakad av oväder (X37.-)
•UNS (X39.-)

Exponering för andra och
icke specificerade
naturkrafter

Ändringsdatum

2015-01-01

2019-01-01

Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som brister
eller störtar samman och orsakar jordskred
(X36.-)
T ransportolycka som inträffar efter oväder
(V01-V99)
T sunami (X39.-)

Innefattar:
Översvämning:
•av smältande snömassor
•som resultat av oväder

X39

Kommentar

T illägg av
inklusioner

2019-01-01

T illägg under
Utesluter

Utesluter:
Flodvåg:
• orsakad av oväder (X37.-)
• UNS (X39.-)
Fördämning eller byggnadsverk som brister
eller störtar samman och orsakar jordskred
(X36.-)
T sunami (X39.-)

X39

Exponering för andra och icke
specificerade naturkrafter

T illägg under
Innefattar

2006-01-01

Ändring av
text under
Innefattar
s. 52 för
förtydligande

2006-01-01

Innefattar:
Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej klassificeras
annorstädes
T sunami

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH
EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN
GENOM OLYCKSHÄNDELS E (X40-X49)
Innefattar:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Innefattar:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel
läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra
substanser i medicinskt bruk i samband med medicinsk
och kirurgisk behandling
Förgiftning, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt

läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser
i medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk
behandling
Självtillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt
saknas

X40

X41

X47

Kommentar

Ändringsdatum

Oavsiktlig förgiftning med
X40
och exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opiatkaraktär,
febernedsättande medel
och medel mot reumatism
Oavsiktlig förgiftning med
X41
och exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa läkemedel
som ej klassificeras
annorstädes
Oavsiktlig förgiftning med
X47
och exponering för andra
gaser och ångor

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för smärtstillande
läkemedel av icke
opioidkaraktär,
febernedsättande medel och
medel mot reumatism
Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för antiepileptika,
lugnande läkemedel och
sömnmedel, medel mot
parkinsonism samt psykotropa
medel som ej klassificeras
annorstädes

Ändring av
kategoritext

2016-01-01

Ändring av
kategoritext

2004-01-01

Oavsiktlig förgiftning med och
exponering för kolmonoxid
och andra gaser och ångor

Ändring av
kategoritext

2018-01-01

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid,
kväveoxid, svaveldioxid och tårgas

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas

Utesluter:
M etallrök och metallångor (X49.-)

Utesluter:
Kolmonoxid från rök och ånga på grund
av eld och lågor (X00-X09)
M etallrök och metallångor (X49.-)

Ändring under
Innefattar
T illägg under
Utesluter
T illägg av
Anmärkning

Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10
vilken innebär att kategorin X47 försetts
med fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna ändring i
Sverige.

X53

X53

Brist på föda

X53

Brist på föda

Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning

Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av mat på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

Brist på föda
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

X53

Brist på föda
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Ändring och
tillägg av
Utesluter

2015-01-01

Ändring under
Utesluter
(tillägg av
parantes)

2017-01-01
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra
(Y06.-)
Otillräckligt intag av mat på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

X54

X54

X59

Brist på vatten

Kommentar

Ändringsdatum

Ändring och
tillägg av
Utesluter

2015-01-01

*2016-11-30
Ändring under
Utesluter
(tillägg av
parantes)

2017-01-01

T illägg av
Anmärkning

2015-01-01

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opioidkaraktär,
febernedsättande medel och
medel mot reumatism
Avsiktligt destruktiv handling
genom förgiftning med och
exponering för antiepileptika,
lugnande läkemedel och
sömnmedel, medel mot
parkinsonism samt psykotropa
medel som ej klassificeras
annorstädes

Ändring av
kategoritext

2016-01-01

Ändring av
kategoritext

2004-01-01

Avsiktligt självdestruktiv
handling genom förgiftning
med och exponering för

Ändring av
kategoritext

2018-01-01

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra
(Y06.-)
Otillräckligt intag av mat (på grund av
självförsummelse) (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

X54

Brist på vatten

Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
• utmattning
• uttorkning

Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
• utmattning
• uttorkning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

Brist på vatten

X54

Brist på vatten

Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
• utmattning
• uttorkning

Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
• utmattning
• uttorkning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra
(Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten (på grund av
självförsummelse) (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)

Exponering för icke
specificerad faktor

X59

Innefattar:
Olycka UNS

Exponering för icke
specificerad faktor
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken
innebär att kategorin X59 försetts med
fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl
införs inte denna ändring i Sverige.
Innefattar:
Olycka UNS

X60

X61

X67

Avsiktligt självdestruktiv
X60
handling genom förgiftning
med och exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opiatkaraktär,
febernedsättande medel
och medel mot reumatism
Avsiktligt destruktiv
X61
handling genom förgiftning
med och exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa läkemedel
som ej klassificeras
annorstädes
Avsiktligt självdestruktiv
X67
handling genom förgiftning
med och exponering för

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Ändring under

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

andra gaser och ångor

kolmonoxid och andra gaser
och ångor

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid,
kväveoxid, svaveldioxid och tårgas

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas

Utesluter:
M etallrök och metallångor (X69.-)

Kommentar

Ändringsdatum

Innefattar
T illägg under
Utesluter
T illägg av
Anmärkning

Utesluter:
Kolmonoxid från rök, eld och lågor
(X76.-)
M etallrök och metallångor (X69.-)
Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10
vilken innebär att kategorin X67 försetts
med fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna ändring i
Sverige.

X88

Övergrepp med gaser eller
ångor

X88

Övergrepp med kolmonoxid
och andra gaser och ångor
Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas
Utesluter:
Kolmonoxid från rök, eld och lågor
(X97.-)

Ändring av
kategoritext

2018-01-01

T illägg av
Innefattar
T illägg av
Utesluter
T illägg av
Anmärkning

Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10
vilken innebär att kategorin X88 försetts
med fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna ändring i
Sverige.

Y07

Andra misshandelssyndrom

Y07

Anmärkning:
Misshandelssyndromets natur kodas i
kapitel XIX (T74.- jämte relevant
skadenummer).
Problem som har samband med
misshandel och andra negativa
upplevelser under barndomen kan kodas i
kapitel XXI (Z61.-).

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Anmärkning:
Misshandelns natur kodas i kapitel XIX
(T 74.- jämte relevant skadenummer).
Problem som har samband med misshandel
och andra negativa upplevelser under
barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-).

Ändrad text
under
Anmärkning

2010-01-01

Utesluter:
Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person
(Y05.-)

Utesluter:
Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person
(Y05.-)

Misshandel utövad av make
eller partner
SKADEHÄNDELS ER MED OKLAR
AVSIKT (Y10-Y34)

Ändrad
kategoritext

Innefattar:
Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
T ortyr

Innefattar:
Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
T ortyr

Y07.0

Annan misshandel

Y07.0

Misshandel utövad av make/maka
eller partner
SKADEHÄNDELS ER MED OKLAR
AVSIKT (Y10-Y34)

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Ändrad
kodtext

2014-01-01

T illägg av text 2005-01-01
under

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Anmärkning:
…
Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig
information är otillräcklig för att avgöra om skadan
uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad
eller av annan person avsiktligt tillfogad.
…

Anmärkning:
Anmärkning
…
s. 59
Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information
är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid
olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av
annan person avsiktligt tillfogad. Förgiftningar, ovisst om
olyckshändelse eller med avsikt, klassificeras dock som
förgiftningsolyckor (X40-X49)
…

SKADEHÄNDELS ER MED OKLAR
AVSIKT (Y10-Y34)

SKADEHÄNDELS ER MED OKLAR
AVSIKT (Y10-Y34)

Anmärkning:
…
Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig
information är otillräcklig för att avgöra om skadan
uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad
eller av annan person avsiktligt tillfogad. Förgiftningar,
ovisst om olyckshändelse eller med avsikt, klassificeras
dock som förgiftningsolyckor (X40-X49).

Anmärkning:
…
Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information
är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid
olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av
annan person avsiktligt tillfogad. Självtillfogad förgiftning
där uppgift om eventuell avsikt saknas, klassificeras dock
som förgiftningsolyckor (X40-X49).

…

…

Y10

Y11

Y17

Förgiftning med och
Y10
exponering för
smärtstillande läkemedel av
icke opiatkaraktär,
febernedsättande medel
och medel mot reumatism,
med oklar avsikt
Förgiftning med och
Y11
exponering för
antiepileptika, lugnande
läkemedel och sömnmedel,
medel mot parkinsonism
samt psykotropa läkemedel
som ej klassificeras
annorstädes, med oklar
avsikt
Förgiftning med och
Y17
exponering för andra gaser
och ångor, med oklar avsikt
Utesluter:
M etallrök och metallångor (Y19.-)

Ändringsdatum

Ändring av
text under
Anmärkning
s. 59 för
förtydligande

2006-01-01

Förgiftning med och
exponering för smärtstillande
läkemedel av icke
opioidkaraktär,
febernedsättande medel och
medel mot reumatism, med
oklar avsikt
Förgiftning med och
exponering för antiepileptika,
lugnande läkemedel och
sömnmedel, medel mot
parkinsonism samt psykotropa
medel som ej klassificeras
annorstädes, med oklar avsikt

Ändring av
kategoritext

2016-01-01

Ändring av
kategoritext

2004-01-01

Förgiftning med och
exponering för kolmonoxid
och andra gaser och ångor,
med oklar avsikt

Ändring av
kategoritext

2018-01-01

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid,
svaveldioxid och tårgas

T illägg under
Utesluter

Utesluter:
Kolmonoxid från rök, eld och lågor, med
oklar avsikt (Y26.-)
M etallrök och metallångor (Y19.-)

T illägg av
Innefattar

T illägg av
Anmärkning

Anmärkning:
WHO har infört en ändring i ICD-10
vilken innebär att kategorin Y17 försetts
med fjärdepositionsindelning. Av
tekniska skäl införs inte denna ändring i
Sverige.

Y35

Polisingripande och annat

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Y35

Polisingripande och annat

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

T illägg av

2005-01-01

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

legalt ingripande

Kommentar

Ändringsdatum

Innefattar

legalt ingripande
Innefattar:
Ingripande av polis eller annan ordningsmakt,
inklusive militär i tjänst, under arrestering av
eller försök att arrestera lagbrytare, stävja
oroligheter, upprätthålla ordning samt andra
legala ingripanden

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER I TERAPEUTISKT
BRUK (Y40–Y59)

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK
(Y40–Y59)

….
Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med
AT C-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50)
används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.
De kategorier…

….
Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATCkod används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.
De kategorier…

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER,
LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA
SUBSTANSER I TERAPEUTISKT
BRUK (Y40-Y59)

LÄKEMEDEL, DROGER OCH
BIOLOGISKA SUBSTANSER I
TERAPEUTISKT BRUK SOM ORSAK
TILL OGYNNSAM EFFEKT (Y40-Y59)

Y43.9

Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan

Y43.9

Y45.0

Opiater och besläktade
Y45.0
analgetika
Psykotropa läkemedel som Y49
ej klassificeras annorstädes

Y49.8

Andra specificerade
psykotropa läkemedel som ej
klassificeras annorstädes

Y49.9

Ändring av
2001-01-01
text under
Anmärkning på
s. 61

Rättelse av
avsnittstext
s. 61 pga.
felaktig
översättning
från ICD-10
Rättelse av
kodtext

2006-01-01

Opioider och besläktade analgetika

Ändring av
kodtext

2016-01-01

Psykotropa medel som ej
klassificeras annorstädes

Ändring av
kategoritext

2004-01-01

Y49.8

Andra specificerade psykotropa
medel som ej klassificeras
annorstädes

Ändring av
kodtext

2004-01-01

Psykotropt läkemedel,
ospecificerat

Y49.9

Psykotropt medel, ospecificerat

Ändring av
kodtext

2004-01-01

Y50.1

Opiatreceptorantagonister

Y50.1

Opioidreceptorantagonister

2016-01-01

Y57.9

Ogynnnsam effekt av drog
eller läkemedel i terapeutiskt
bruk

Y57.9

Ogynnsam effekt av drog eller
läkemedel i terapeutiskt bruk

Ändring av
kodtext
Rättelse av
kodtext
Ändring av
text under
Anmärkning

Rättelse av
kodtext pga.
felaktig
översättning
från ICD-10

2006-01-01

Ändring av
text under
Utesluter
s. 68

2006-01-01

Y49

Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i fråga
specificerats med ATC-kod används enbart
koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57

Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i fråga
specificerats med ATC-kod eller kod från
kapitel XIX (T36–T50) används enbart
koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.

Y57.9

Ogynnsam effekt av drog eller
läkemedel i terapeutiskt bruk
…

Läkemedel med företrädesvis
systemisk verkan, ospecificerat

Y57.9

Läkemedel eller drog i
terapeutiskt bruk som orsak till
ogynnsam effekt
…

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH
MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)
MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)
Utesluter:
Missöden orsakade av medicinska instrument i
diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2003-01-01

2001-01-01

Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Kommentar

Ändringsdatum

T illägg under
Utesluter s. 68

2011-01-01

Rättelse,
mellanslag
saknas

2015-01-01

T illägg av
Innefattar
s. 70
T illägg av
Utesluter

2006-01-01

T illägg under
Utesluter s. 70

2011-01-01

T illägg av
Utesluter

2006-01-01

onormal reaktion utan anknytning till missöde vid
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till
operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84) onormal reaktion utan anknytning till missöde vid
operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED
PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH
MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)
MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69)
Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument
t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd)
(efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82).
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till
onormal reaktion utan anknytning till missöde vid
operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84).

Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning) (Y70-Y82).
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till
onormal reaktion utan anknytning till missöde vid
operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84).
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre
orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)

Y64.9

Y64.9

Förorenad medicinsk eller
biologisksubstans
administrerad på icke
specificerat sätt
Förorenad medicinsk eller biologisk
susbstans UNS

Förorenad medicinsk eller
biologisk substans administrerad
på icke specificerat sätt
Förorenad medicinsk eller biologisk susbstans
UNS

MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT I
DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT
BRUK (Y70-Y82)

MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT I
DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT
BRUK (Y70-Y82)

Anmärkning:
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedda att
användas för kategorierna Y70-Y82…

Innefattar:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning)
Utesluter:
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och
medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60Y69)
Sen komplikation efter användning av medicinska
instrument utan uppgift om kollaps av eller
funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)
Anmärkning:
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att
användas för kategorierna Y70-Y82...

MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT I
DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT
BRUK (Y70-Y82)

MISSÖDEN ORSAKADE AV
MEDICINSKA INSTRUMENT I
DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT
BRUK (Y70-Y82)

Innefattar:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument
t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd)
(efter implantation) (pågående användning)

Innefattar:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning)

Utesluter:
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk
och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69
(Y60-Y69)
Sen komplikation efter användning av medicinska
instrument utan uppgift om kollaps av eller
funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83Y84)

Utesluter:
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och
medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60Y69)
Sen komplikation efter användning av medicinska
instrument utan uppgift om kollaps av eller
funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre
orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)

KIRURGISKA OCH ANDRA

KIRURGISKA OCH ANDRA

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Ändring i/tillägg till Yttre orsaker till sjukdom
och död – separat utgåva av kapitel XX

Kommentar

MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM
ORSAK TILL ONORMAL REAKTION
ELLER SEN KOMPLIKATION HOS
PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL
MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)

MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK
TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN
KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN
ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID
OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)

s. 71

Ändringsdatum

Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och
medicinsk vård (Y60-Y69)

KIRURGISKA OCH ANDRA
MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM
ORSAK TILL ONORMAL REAKTION
ELLER SEN KOMPLIKATION HOS
PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL
MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83Y84)
Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument
t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd)
(efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk
och medicinsk vård (Y60-Y69)

SENA EFFEKTER AV YTTRE
ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD
(Y85-Y89)
Anmärkning:
Kategorierna Y85-Y89 används för att ange
omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning
eller invaliditet som själva klassificeras annorstädes.
Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på detta
sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det
ursprungliga tillståndet.

KIRURGISKA OCH ANDRA
MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK
TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN
KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN
ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID
OPERATIONS- ELLER
BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)

T illägg under
Utesluter s. 71

2011-01-01

Ändrad text i
Anmärkning

2010-01-01

Utesluter:
T rasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex.
pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter
implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)
Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och
medicinsk vård (Y60-Y69)
Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre
orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87,
Y89)

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER
TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89)
Anmärkning:
Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak
till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva
klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd
som betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller
mer efter det ursprungliga tillståndet.
Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och
skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell
förgiftning och skadlig exponering.

Y90.0

Blodalkoholhalt lägre än 0,2
promille (-4 mmol/l)

Y90.0

Blodalkoholhalt lägre än 0,2
promille (mindre än 4 mmol/l)

Förtydligande
av kodtext

2019-01-01

Y90.4

Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99
promille (19-22 mmol/l)

Y90.4

Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99
promille (18-21 mmol/l)

Rättelse av
kodtext

2019-01-01

Y95

Nosokomial infektion

Y95

Vårdrelaterad infektion

Ändring av
text och
inklusion/
exempel

2019-01-01

Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd

Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd
Nosokomial infektion

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Eventuella sidhänvisningar ovan gäller den tryckta boken.
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