Veiledende (ikke uttømmende) diagnoseliste:
C-agens
X0n – ulykke med brann, flamme, brann
X0n0i
X0n0b
X0nxa
W8n Ulykke med elektrisk kraft, ioniserende stråling, omgivende temperatur og trykk
W8n9a
W8nxa
T58 – Toksisk virkning av karbonmonoksid
T65.0 – Cyanider
T65.9 – toksisk virkning av uspesifisert stoff
T68 – Hypotermi
T62.0 – Fortært sopp
T51.0 – Etanol
T51.9 – Uspes alkohol
T54.3 – Etsende alkalier eller alkalieliknende stoffer
T56.0 – Bly og blyforbindelser
T59.8 – Annen spesifisert gass, røyk, damp
T59.9 - Uspesifisert gass, røyk, damp
J68.2 - Inflammasjon i øvre luftveier forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp, ikke klassifisert
annet sted
J68.0 - Bronkitt og pneumonitt som skyldes kjemikalier, gasser, røyk og damp
J68.3 - Andre akutte og subakutte lungesykdommer forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp

B-agens
A01 Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
A01.0 Tyfoidfeber. Infeksjon som skyldes Salmonella typhi
A01.1 Paratyfoidfeber A
A01.2 Paratyfoidfeber B
A01.3 Paratyfoidfeber C
A01.4 Uspesifisert paratyfoidfeber. Infeksjon som skyldes Salmonella paratyphiINA A02
Andre salmonellainfeksjoner. Inkl: infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter
enn Salmonella typhi og Salmonella paratyphi
A02.0 Salmonellaenteritt. Salmonellose
A02.1 Salmonellasepsis
A02.2† Lokaliserte salmonellainfeksjoner. Salmonella-: artritt (M01.3*), meningitt(G01*), osteomyelitt
(M90.2*), pneumoni(J17.0*), Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes Salmonella(N16.0*)
A02.8 Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner
A02.9 Uspesifisert salmonellainfeksjon
A05.0 Matforgiftning som skyldes Staphylococcus
A05.1 Botulisme. Matforgiftning som skyldes Clostridium botulinum
A09 Annen gastroenteritt og kolitt av infeksiøs og uspesifisert årsak
A20 Pest (pestis). Inkl: infeksjon som skyldes Yersinia pestis
A20.0 Bubonpest
A20.1 Hudpest
A20.2 Lungepest
A20.3 Pestmeningitt

A20.7 Sepsispest
A20.8 Annen spesifisert pest. Abortiv pest. Asymptomatisk pest. Pestis minor
A20.9 Uspesifisert pest
A21 Tularemi. Inkl: harepest, hjortefluefeber, infeksjon som skyldes Francisella tularensis
A21.0 Ulceroglandulær tularemi
A21.1 Okuloglandulær tularemia. Oftalmisk tularemi
A21.2 Pulmonal tularemi
A21.3 Gastrointestinal tularemia. Abdominal tularemi
A21.7 Generalisert tularemi
A21.8 Annen spesifisert tularemi
A21.9 Uspesifisert tularemi
A22 Miltbrann (anthrax). Inkl: infeksjon som skyldes Bacillus anthracis
A22.0 Hudmiltbrann. Ondartet: karbunkel, pustel
A22.1 Lungemiltbrann. Inhalasjonsmiltbrann. Klutesamlersykdom. Ullsorterersykdom
A22.2 Gastrointestinal miltbrann
A22.7 Miltbrannsepsis
A22.8 Annen spesifisert miltbrann. Miltbrannmeningitt† (G01*)
A22.9 Uspesifisert miltbrann
A23 Brucellose. Inkl: febris undulans, Malta-feber, middelhavsfeber
A23.0 Brucellose som skyldes Brucella melitensis
A23.1 Brucellose som skyldes Brucella abortus
A23.2 Brucellose som skyldes Brucella suis
A23.3 Brucellose som skyldes Brucella canis
A23.8 Annen spesifisert brucellose
A23.9 Uspesifisert brucellose
A24 Snive og melioidose
A24.0 Snive. Infeksjon som skyldes Pseudomonas mallei. Malleus. Infeksjon som skyldes Burkholderia
mallei
A24.1 Akutt og fulminant melioidose. Melioidose-: pneumoni, sepsis
A24.2 Subakutt og kronisk melioidose
A24.3 Annen melioidose
A24.4 Uspesifisert melioidose. Infeksjon som skyldes Pseudomonas pseudomallei INA. Whitmores
sykdom. Infeksjon som skyldes Burkholderia pseudomallei INA
A36 Difteri
A36.0 Svelgdifteri. Difteri som omfatter mandler. Difterisk membranøs halsesyke
A36.1 Difteri i nasopharynx
A36.2 Larynksdifteri. Difterisk laryngotrakeitt
A36.3 Kutan difteri.
A36.8 Annen spesifisert difteri. Difterisk: konjunktivitt†(H13.1*), myokarditt† (I41.0*), polynevritt†
(G63.0*)
A36.9 Uspesifisert difteri
A48.3 Toksisk sjokksyndrom (TSS)
A78 Q-feber. Infeksjon som skyldes Coxiella burnetii. Kvadrilateral feber. Nimilsfeber
A83.1 Vestlig heste-encefalitt
A83.2 Østlig heste-encefalitt

A92.2 Venezuelansk hestefeber. Venezuelansk heste-: encefalitt, virussykdom med encefalomyelitt
A96.2 Lassafeber
A98.0 Hemoragisk krimfeber som skyldes Congo-CHF-virus. Sentralasiatisk hemoragisk feber
A98.3 Marburg-virussykdom
A98.4 Ebola-virussykdom
B03 Kopper. I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen er
opprettholdt av beredskapshensyn.
B04 Apekopper
B08.0 Andre orthopoxvirusinfeksjoner. Kukopper. Orfvirussykdom. Pseudokukopper [melkerknuter].
Vaccinia
J09 Influensa som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus. Merk:
Konferer med retningslinjene i WHOs globale influensaprogram (GIP, http://www.who.int/influenza/)
for bruk av denne kategorien.
B34.2 Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon. Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom
(sars)(U04.9)
J12.8 Annen spesifisert viruspneumoni
T61 Toksisk virkning av skadelige stoffer spist som sjømat. Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som f
eks: anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0), dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2),
gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-) matforgiftning (bakteriell) (A05.-), toksisk virkning av
forurensninger i matvarer, som f eks: aflatoksin og andre mykotoksiner (T64), cyanider (T65.0),
hydrogencyanid (T57.3), kvikksølv (T56.1)
T61.0 Ciguatera
T61.1 Forgiftning med makrellfisk. Histaminlignende syndrom
T61.2 Annen fiske- og skalldyrforgiftning
T61.8 Toksisk virkning av annen spesifisert sjømat
T61.9 Toksisk virkning av uspesifisert sjømat
T62 Toksisk virkning av andre skadelige stoffer spist som mat. Ekskl: allergisk reaksjon på matvarer, som
f eks: anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer (T78.0), dermatitt (L23.6, L25.4, L27.2),
gastroenteritt (ikke-infeksiøs) (K52.-), matforgiftning (bakteriell) (A05.-), toksisk virkning av
forurensninger i matvarer, som f eks: aflatoksin og andre mykotoksiner (T64), cyanider (T65.0),
hydrogencyanid (T57.3), kvikksølv (T56.1)
T62.0 Fortært sopp
T62.1 Fortærte bær
T62.2 Annen fortært (del av) plante
T62.8 Andre spesifiserte skadelige stoffer spist som mat
T62.9 Uspesifisert skadelig stoff spist som mat
Koder for spesielle formål (U00-U85)
Kategoriblokker
U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I
beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Underkategorier er

tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon
fra WHO.
U04 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars). Severe acute respiratory syndrome
U04.9 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert
U06 Zikavirussykdom. Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med
underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes
umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
U06.9 Uspesifisert Zikavirussykdom. Zikafeber. Zikavirusinfeksjon. Zikaencefalitt
U07 Bruk av U07 for beredskapsformål
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I
beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori
U07 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert
elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.
U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler
U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler
Koder for spesielle formål (U00-U85)
Kategoriblokker
U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål
U82-U85 Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske legemidler
Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål (U00-U49)
U04 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars). Severe acute respiratory syndrome
U04.9 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert
U06 Zikavirussykdom.
Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I
beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori
U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert
elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

