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Information från Vårdval primärvård – Nr 19/20
Uppdaterad ICD-10-SE och kodningsanvisningar gällande covid-19
Vi vill uppmärksamma er på de senaste uppdateringarna gällande kodning relaterat till
covid-19 och hänvisa till aktuella kodningsanvisningar på Socialstyrelsens sida
Klassifikationen ICD-10.
På sidan finns länkat till ett särskilt dokument med kodningsanvisningar för covid-19 (i
skrivande stund version 3.3 som uppdaterades 1 juni). Där finns även dokumentet Frågor
och svar om kodning kring covid-19 som uppdateras kontinuerligt med exempel på
kodning vid specifika patientfall.
Det finns en regionövergripande instruktion i ledningssystemet, dok nr 52530 som länkar
direkt till Klassifikationen ICD-10 enligt ovan. Sidan nås även via Vårdgivarwebben under
rubriken ”Klassificering och koder”.

Kodning Covid-19
Socialstyrelsen har på förekommen anledning bett oss sprida information om att koderna
U07.1 och U07.2 ska användas enbart då läkare ställt diagnos covid-19. Är man tveksam
om patienten har fått diagnosen covid-19 eller inte får man fråga ansvarig läkare.
U07.1 och U07.2 är sjukdomen covid-19 och kan inte användas för
asymtomatisk bärare av viruset. U07.2 kan inte heller användas vid
negativt provsvar.

• U07.1 Covid-19, virus påvisat
Koden ska användas då virus har påvisats genom laboratorietest, oavsett hur
allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

• U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
Koden ska användas vid kliniskt eller epidemiologiskt ställd diagnos, utan
verifiering med laboratorietest (laboratorietest är inkonklusivt eller av något
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annat skäl inte föreligger). Även fall som är ”misstänkta” och ”sannolika” enligt
WHO:s definition kodas med U07.2. Symtom kan anges som bidiagnos vid behov.

Kodning vid genomgången Covid-19
För patienter som behandlats för covid-19 (diagnos U07.1 eller U07.2) vid annan
vårdinrättning och kommer till vårdcentralen för fortsatt rehabilitering används
fördjupningskod Z86.1A.
Socialstyrelsen förtydligar: Är det flytt inom samma sjukhus/samma vårdinrättning är
huvuddiagnosen densamma. Samma sjukdom men annat fokus. Fortsatt vård för covid19 som huvuddiagnos, andra symtom som bidiagnoser, åtgärdskoder beskriver rehabinsatser. Om patient däremot flyttas mellan olika sjukhus/till annan vårdinrättning får
man koda först symtomet + Z86.1 (fr.o.m. den 1/6 Z86.1A - se nedan).

• Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som
klassificeras under U07.1-U07.2)
Koden ska användas vid vårdkontakt där genomgången infektion med covid-19
är av betydelse för aktuell vårdkontakt. Koden är en tilläggskod och används
tillsammans med annan kod för diagnos eller anledning till vårdkontakten.

Åtgärdskodning Covid-19
• ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Åtgärdskoden används som tilläggskod till annan utförd åtgärd för att förtydliga
att åtgärden har ett samband med covid-19. Koden används för åtgärder
relaterade till covid-19, men där läkare ännu inte ställt diagnos. (Koden kan
användas även då diagnos ställts men eftersom informationen då redan finns i
diagnoskoden är det onödigt.)

Med vänliga hälsningar
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

