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Koder ur ICD-10-SE och KVÅ vid covid-19
U07.1 Covid-19, virus identifierat
Används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga
de kliniska tecknen eller symtomen är.
U07.2 Covid-19, virus ej identifierat
Används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen
har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laboratorietest.
U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat
Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada än covid-19 och det
är relevant att lägga till information om att patienten har haft covid-19. Koden ska
inte användas vid pågående covid-19.
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat
Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.
U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19,
ospecificerat
Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: Cytokinstorm; Kawasaki-liknande
syndrom; Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]; Paediatric
Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]
Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)
U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19
Används vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid19.
U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten.

Tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Tilläggskod till annan utförd åtgärd.
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Kodningsanvisningar för genomgången covid-19
Covid-19 i sjukhistorien
U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien
 Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada och det är av
betydelse/relevant att lägga till information om att patienten tidigare har haft
covid-19.
 Det aktuella tillståndet bedöms inte orsakats av covid-19.
 Kod för det aktuella hälsotillståndet anges som huvuddiagnos och U08.9 som
bidiagnos om det är relevant.
 U08.9 bör inte användas som huvuddiagnos.
 Koden ska endast användas efter genomgången covid-19.
 Någon tidsgräns för hur länge koden U08.9 kan användas finns inte.
 Koden U08.9 används på samma sätt som koderna under Z85-Z87 som också
har kodtexten ”… i den egna sjukhistorien”.
Koden U08.9 har från och med 2021-01-01 ersatt den tidigare nationella fördjupningskoden Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid)
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
 Används som tilläggskod då man vill beskriva aktuellt hälsotillstånds medicinska
samband med genomgången covid-19.
 Kod för det aktuella hälsotillståndet anges som huvuddiagnos och U09.9 som bidiagnos.
 Koden ska endast användas efter genomgången covid-19.
 Vid reinfektion av covid-19 kan dock koden användas som bidiagnos om det
postinfektiösa tillståndet har relevans för den aktuella vårdkontakten.
 Koden används vid tillstånd som kvarstår eller uppstår efter att den akuta infektionen har läkt ut.
Observera att U08.9 och U09.9 inte kan användas tillsammans.

På Socialstyrelsens webbplats finns mer information kring kodning av covid-19:
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd10/

Kontakt vid eventuella kodningsfrågor:
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/fraga-om-klassifikationer-och-koder/
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