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Bruk av ICD-10-koder for influensa
WHO har bestemt at det fra 2016 er endring i bruken av ICD-10-kodene for influensa.
Formålet med dette rundskrivet er å gi en presisering av når de aktuelle kodene skal brukes.
J09 Influensa som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus
Merk: Konferer med retningslinjene i WHOs globale influensaprogram (GIP,
http://www.who.int/influenza/en/) for bruk av denne kategorien.
Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som
overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker.
Denne koden skal bare benyttes etter nærmere beskjed fra WHO, for overvåking av særskilte
epidemiologiske situasjoner. Beskjed om bruk av koden i Norge vil bli komme fra Avdeling helsefaglige
kodeverk, når dette blir aktuelt.
J10 Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus
Inkl: Influensa som skyldes identifisert influensa B eller C-virus
Denne koden skal benyttes for alle typer influensa som er sesongvariabel, dvs. sesongvarianter av
typene A, B og C, som ikke er under særskilt overvåking.
J11 Influensa, uidentifisert virus
Inkl: influensa med opplysning om at spesifikt virus ikke er identifisert
virusinfluensa med opplysning om at spesifikt virus ikke er identifisert
Denne koden benyttes bare når det klinisk vurdert foreligger influensa uten at virus er påvist eller
identifisert.
Vi ber om at aktuelle fagmiljøer blir informert om dette.
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St. Olavs Hospital HF
Helse Møre og Romsdal HF
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Helse Fonna
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Akershus universitetssykehus
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Sunnaas sykehus (p)
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus
Vestre Viken
Lovisenberg Diakonale sykehus (p)
Diakonhjemmet sykehus (p)
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Helse Midt RHF
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