Enheten för klassifikationer och terminologi

Exempel
Figur 1. Pdf-fil sorterad efter ICD-10.
Tabellen är uppdelad på fem spalter, och längst till vänster finns ICD-10-koden, därefter följer ICD-9-koden och
siffran (N) som följer anger antalet ICD-10-koder som motsvarar respektive ICD-9-kod.
Exempelvis för koden A060 i ICD-10 är motsvarigheterna 0062, 0068 och 0069 i ICD-9. 0062 motsvaras i sin
tur av två koder (N=2) i ICD-10 (A060 och A062), 0068 motsvaras av tre (N=3) ICD-10-koder (A060, A063 och
A068) och 0069 har också tre motsvarande koder i ICD-10 (A060, A061 och A069).
ICD-10-koden A010 motsvaras i ICD-9 av 0020, som i sin tur endast har en (N=1) motsvarighet i ICD-10.
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Figur 2. Sortering efter ICD-9.
Här anger N i stället hur många ICD-9-koder som motsvarar respektive ICD-10-kod till vänster om N.
När man har dessa enkla förhållanden går pdf-filerna att använda på ett enkelt sätt. Men om relationerna är mera
komplexa kan det vara enklare att använda tabellen i Excel (se nedan). Denna tabell innehåller även relationstal
och antal för respektive ICD-10 och ICD-9, vilket ger en bättre direkt översikt, men nackdelen är att man måste
växla mellan att ha tabellen sorterad efter ICD-10 respektive ICD-9, och att det kan vara svårt att hitta bra
skärningar där all information finns med. Man måste ofta gå i flera olika steg om det är mera komplexa
relationer.
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Figur 3-7. Urklipp från Excel-tabellen av translator.
Tabellen är sorterad efter innehållet i kolumn A, d v s ICD-10-koderna. Kolumn B innehåller ICD-9-koder.
Varje rad i tabellen bildar ett kodpar av en ICD-10- respektive en ICD-9-kod. För att hantera detta datamässigt
har ytterligare tre kolumner, C – E skapats. I kolumn C uttrycks relationen för kodparet. I kolumnerna D och E
anges förekomsten av ICD-9-koder respektive ICD-10-koder för varje kodpar. ”Antal (ICD-10)” ska tolkas som
att man utgår från ICD-10 och får i denna kolumn (D) se hur många koder i det andra kodverket (i detta fall ICD9) som motsvarar utgångskoden.
Fem exempel, ett för varje typ av relation (1-5) följer nedan.

Övningsexempel 1 (relation 1)
Om man utgår från ICD-10 och tyfoidfeber med koden A01.0 (i patientstatistik och även här i tabellen utan
decimal, dvs. A010) finner man att motsvarande kod i ICD-9 är 0020. Detta är det enklaste fallet och har
relationen 1. Att koderna är unika kan avläsas ur kolumnerna D och E, där antalet förekomster av ICD-9-koden
respektive ICD-10-koden är 1. Således motsvaras en kod i ICD-10 av en kod i ICD-9.
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Övningsexempel 2 (relation 2, dvs. ICD-10 är unik, men inte ICD-9 vilket innebär att ICD-10-koden är den mest
detaljerade. Med ”unik” i dessa sammanhang menas att koden som är unik har en och endast en motsvarighet i
det andra kodverket.)
Om man utgår från ICD-10-koden A040 finner man att den motsvarar endast 1 st. ICD-9-kod, 0080. Om man
däremot utgår från ICD-9-koden 0080, finner man 5 st. ICD-10-koder, A040-A044.

0080 Intestinal infektion orsakad av Escherichia coli
A040 Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier
A041 Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier
A042 Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier
A043 Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier
A044 Annan tarminfektion med Escherichia coli
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Övningsexempel 3 (relation 3, dvs. ICD-9 är unik, men inte ICD-10 vilket innebär att ICD-9-koden är den mest
detaljerade).
Om man utgår från ICD-10-koden A020 finner man, i kolumn D, att den motsvarar 2 st. ICD-9-koder, 0030 och
0081. Om man istället utgår från ICD-9-koderna 0030 och 0081, finner man att vardera av dessa motsvaras av
endast 1 st. ICD-10-kod, A020 (se kolumn E)
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Exempel 4 (relationstal 4, dvs. varken ICD-10 eller ICD-9 är unik)

0082
A048

0083

A045
A046
A047

0084

Varken A048 eller 0084 är unika, eftersom båda kan översättas till mer än en kod i andra kodverket.
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Exempel 5 (ICD-10 eller ICD-9 är odefinierad, dvs. ingen ekvivalent kod står att finna, varken helt eller delvis, i
den andra klassifikationen)
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