
 
 

ICD Refusjonskoder 

Kode Utgående kodetekst Ny kodetekst 

C79 Metastase (sekundær svulst) med 
annen lokalisasjon 

Metastase med annen og uspesifisert 
lokalisasjon 

C81 Hodgkins sykdom (lymfogranulomatose) Hodgkin lymfom 

C82 Follikulært (nodulært) non-Hodgkins 
lymfom 

Follikulært lymfom 

C83 Diffust non-Hodgkins lymfom Ikke-follikulært lymfom 

C84 Perifere og kutane T-cellelymfomer Modne T/NK-cellelymfomer 

C85 Andre og uspesifiserte typer av non-
Hodgkins lymfom 

Andre og uspesifiserte typer av non-
Hodgkin lymfom 

C90.0 Myelomatose (M 9732/3) Myelomatose 

C91.0 Akutt lymfatisk leukemi Akutt lymfatisk leukemi(ALL) 

C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype 

C92.1 Kronisk myelogen leukemi (M 9863/3) Kronisk myelogen leukemi [KML], 
BCR/ABL-positiv 

C95 Andre leukemier med uspesifisert 
celletype 

Leukemier med uspesifisert celletype 

D68 Andre koagulasjonsdefekter Andre koagulasjonsforstyrrelser 

D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter Andre spesifiserte 
koagulasjonsforstyrrelser 

D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse 

D76 Visse sykd. i lymforet. v. og 
retikulohistiocytt. syst. 

Andre spesifiserte sykdommer der 
lymforetikulært og retikulohistiocyttisk 
vev inngår 

E10 Diabetes mellitus type I Diabetes mellitus type 1 

E10.2 Diabetes mellitus type I med 
nyrekomplikasjoner 

Diabetes mellitus type 1 med 
nyrekomplikasjoner 

E11 Diabetes mellitus type II Diabetes mellitus type 2 

E11.2 Diabetes mellitus type II med 
nyrekomplikasjoner 

Diabetes mellitus type 2 med 
nyrekomplikasjoner 

E89.0 Hypotyreose etter behandling Hypotyreose etter kirurgiske og 
medisinske prosedyrer 

E89.2 Hypoparatyreoidisme etter behandling Hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og 
medisinske prosedyrer 

E89.3 Hypopituitarisme etter behandling Hypopituitarisme etter kirurgiske og 
medisinske prosedyrer 

E89.4 Eggstokksvikt etter behandling Eggstokksvikt etter kirurgiske og 
medisinske prosedyrer 

E89.5 Testikulær hypofunksjon etter 
behandling 

Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske 
og medisinske prosedyrer 

E89.6 Binyrebark(-marg)hypofunksjon etter 
behandling 

Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og 
medisinske prosedyrer 

I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang Akutt hjerteinfarkt 

I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere Påfølgende hjerteinfarkt 

N18 Kronisk nyresvikt Kronisk nyresykdom 

N40 Prostatahyperplasi Benign prostataobstruksjon 

  



 
 

O11 Foruteksisterende hypertensjon med 
proteinuri i tillegg 

Preeklampsi med kronisk hypertensjon i 
tillegg 

O13 Svangerskapshypertensjon uten 
vesentlig proteinuri 

Svangerskapshypertensjon 

O14 Svangerskapshypertensjon med 
proteinuri 

Preeklampsi 

T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert 
annet sted 

Infeksjon etter kirurgiske og medisinske 
prosedyrer, ikke klassifisert annet sted 

Z94 Kont. med h.tj. ved status etter 
transplantert organ og vev 

Status etter transplantert organ og vev 

Z95 Kont. m. h.tj. ved status m. 
impl./transpl., hjerte og b.kar 

Status med implantater og transplantater i 
hjerte og blodkar 

 

 

ICPC Refusjonskoder 

Kode Utgående kodetekst Ny kodetekst 

T89 Diabetes insulinavhengig Diabetes type 1 

T90 Diabetes ikke-insulinavhengig Diabetes type 2 

 


