
Revisjon av RESSURSSIDE.NO v/psykologfaglig rådgiver 11.11.18  

Symptomdiagnoser i påvente av F diagnoser (mest aktuelle) 

Vedlagt veiledning for koding av R og F diagnoser 

 

R44 Andre symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner  

R44.0 Hørselshallusinasjoner  

R44.1 Synshallusinasjoner  

R44.2 Andre hallusinasjoner  

R44.3 Uspesifiserte hallusinasjoner  

R44.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og 

persepsjoner  

 

R45 Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand  

R45.0 Nervøsitet - Nervøs spenning  

R45.1 Rastløshet og agitasjon  

R45.2 Ulykkelighet - Bekymringer INA  

R45.3 Demoralisering og apati  

R45.4 Irritabilitet og sinne  

R45.5 Fiendtlighet  

R45.6 Fysisk voldelighet  

R45.7 Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress  

R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand 

(Selvmordstanker)  

 

R46 Symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd  

R46.0 Meget dårlig personlig hygiene  

R46.1 Bisart personlig utseende  

R46.2 Merkelig og uforklarlig opptreden  

R46.3 Overaktivitet  

R46.4 Langsom og dårlig reaksjonsevne  

R46.5 Mistenksomhet og påfallende unnvikenhet  

R46.6 Overdreven engstelse og bekymring ved stressituasjoner  

R46.7 Omstendelighet og ordgyteri som tåkelegger årsaken til kontakt  

R46.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd  

 

R48.0 Dysleksi og aleksi  

R51 Hodepine 

R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted 

R53 Uvelhet og tretthet 

R63.0 Anoreksi 
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Symptomdiagnoser som settes i påvente av F diagnoser  
 

(R40-R46) Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og 

atferd 

Ekskl: slike symptomer som er en del av mønsteret ved psykiske lidelser (F00-F99) 

R40 Somnolens, stupor og koma 

R40.0 Somnolens 

R40.1 Stupor 

R40.2 Uspesifisert koma 

R41 Andre symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet 

R41.0 Uspesifisert desorientering,  

R41.1 Anterograd amnesi 

R41.2 Retrograd amnesi 

R41.3 Annen amnesi 

R41.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og 

bevissthet 

R42 Svimmelhet 

R44 Andre symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og persepsjoner 

R44.0 Hørselshallusinasjoner 

R44.1 Synshallusinasjoner 

R44.2 Andre hallusinasjoner 

R44.3 Uspesifiserte hallusinasjoner 

R44.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til generelle sensasjoner og 

persepsjoner 

R45 Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand 

R45.0 Nervøsitet 

R45.1 Rastløshet og agitasjon 

R45.2 Ulykkelighet 

R45.3 Demoralisering og apati 

R45.4 Irritabilitet og sinne 

R45.5 Fiendtlighet 

R45.6 Fysisk voldelighet 

R45.7 Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress 

R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand 

Selvmordstanker (tendenser til) 

R46 Symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd 

R46.0 Meget dårlig personlig hygiene 

R46.1 Bisart personlig utseende 

R46.2 Merkelig og uforklarlig opptreden 

R46.3 Overaktivitet 

R46.4 Langsom og dårlig reaksjonsevne 

R46.5 Mistenksomhet og påfallende unnvikenhet 

R46.6 Overdreven engstelse og bekymring ved stressituasjoner 
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R46.7 Omstendelighet og ordgyteri som tåkelegger årsaken til kontakt 

R46.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd 

(R47-R49) Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme 

R47 Taleforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted 

R47.0 Dysfasi og afasi 

R47.1 Dysartri og anartri 

R47.8 Andre og uspesifiserte taleforstyrrelser 

R48 Dysleksi og andre forstyrrelser i symbolfunksjoner, ikke klassifisert annet sted 

R48.0 Dysleksi og aleksi  

R48.1 Agnosi  

R48.2 Apraksi 

 (R50-R69) Generelle symptomer og tegn 

R50 Feber av annen og ukjent årsak 

R51 Hodepine 

R52 Smerte, ikke klassifisert annet sted 

R52.0 Akutt smerte 

R52.1 Kronisk intraktabel smerte 

R52.2 Annen kronisk smerte 

R52.9 Uspesifisert smerte 

R53 Uvelhet og tretthet 

R63 Symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak 

R63.0 Anoreksi 

R63.1 Polydipsi (overdreven drikking) 

R63.2 Polyfagi (overdreven spising) 

R63.3 Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat 

R63.4 Unormalt vekttap 

R63.5 Unormal vektøkning 

R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske 

R63.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak 
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21 TILSTANDSKODING I FAGOMRÅDENE PSYKISK HELSE – VOKSNE (PHV-V) OG TSB 

Regler og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2018 

21.1 Om Blåboka 

Koding av sykdomstilstander fra ICD-10s kapittel V (Psykiske lidelser og 

atferdsforstyrrelser) («F-koder») følger de kriteriene som er beskrevet i 

publikasjonen «ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Kliniske beskrivelser og diagnostiske 

retningslinjer». Utgaven, som også kalles «Blåboka», er uendret fra 1999, og er WHOs publikasjon i 

norsk oversettelse. Den er tilgjengelig fra FinnKode, og kan også fås kjøpt som bokutgave. 

I 2010 ble 4 koder fra kategori F65 tatt ut av bruk i Norge. Det gjøres oppmerksom på at disse 

endringene per i dag ikke er tatt inn i Blåboka. De er imidlertid registrert i FinnKode med «Brukes 

ikke i Norge». FinnKode må derfor benyttes for oppslag mot gyldige koder i Norge, dersom en lurer 

på om Blåboka omtaler gyldige koder. 

21.2 Regler for tilstandskoding 

En nærmere beskrivelse av bruk av ICD-10-koder ved poliklinisk kontakt i PHV-V og TSB er gitt i brev 

til helseforetakene 10/10-16: 

• De generelle reglene som er omtalt i dette kapitlet gjelder også for innleggelse. 

• Som hovedtilstand velges kode for den tilstanden helsehjelpen hovedsakelig er gitt for. 

• Tentative diagnoser skal ikke benyttes mens pasienten er under utredning. 

• Mens pasienten er under utredning, og inntil en har tilstrekkelig informasjon til å stille en 

sykdomsdiagnose, skal en benytte symptomkoder fra ICD-10-kapittel XVIII (R00-R99). Z-koder for 

kontaktårsak benyttes bare dersom det ikke er mulig å benytte symptomkoder. Merk: Med 

utredning menes her utredning for å stille en diagnose. Dersom utredningen dreier seg om valg 

av behandlingsmåte for en allerede kjent og diagnostisert tilstand, skal en ved slik utredning 

bruke koden for den alleredediagnostiserte tilstanden som kode for hovedtilstand. 

• Ikke alle tilstander en pasient har skal kodes, se avsnitt 2.1.1  

• Ikke alle tilstander en pasient har skal kodes, side 11. 

• Dersom det er aktuelt å registrere mer enn en diagnose: Se omtale av dette i Blåboka, 

innledningskapitlet. 

• Bruk av kode fra kategori Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer 

og tilstander blir avkreftet følger de samme regler som for somatikk, se Z03 Medisinsk 

observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer og tilstander blir avkreftet, side 167. 

• ROP-pasienter skal alltid registreres med to koder: Som Hovedtilstand skal velges den tilstanden 

helsehjelpen hovedsakelig er gitt for ved kontakten, enten rusmiddelbruken/ 

rusmiddelavhengigheten, eller den psykiske lidelsen eller atferdsforstyrrelsen. Det er viktig å 

registrere kode for begge tilstandene, både samtidig rusmiddelbruk/-avhengighet og den 

psykiske lidelsen (ROP-lidelse), fordi dette er den eneste måten en med ICD-10 kodeverket kan 

klassifisere ROP-lidelser. Det skal derfor alltid registreres en F-kode for rusmiddelproblemet, og 

en F-kode for den psykiske lidelsen for disse pasientene (en F-kode for Hovedtilstand og en F-

kode for Annen tilstand). 

• Psykiatrisk undersøkelse som er begjært av rettsmedisinske årsaker skal kodes med 

hovedtilstand Z04.6 Generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter. Kliniske 

rettsmedisinske undersøkelser utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol. 

Oppdragsgiver skal i slike tilfelle gi den sakkyndige et mandat for undersøkelsen. 

• Koden Z04.6 Generell psykiatrisk undersøkelse benyttes også når undersøkelse skjer på oppdrag 

fra barneverntjenesten, som ledd i barnevernets saksbehandling. 

https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Regler%20og%20veiledning%20for%20koding%202018.pdf
https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Kodingsregler%20for%20bru
https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Kodingsregler%20for%20bru

