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Diagnosekoding i 

spesialisthelsetjenesten ved mistenkt 

eller påvist covid-19-infeksjon 

Retningslinjene i dette dokumentet erstatter tidligere utsendt rundskriv om samme tema 

datert 05.02.2020. Dokumentet kan bli oppdatert når nye aktuelle problemstillinger 

kommer til. 

Etter nye retningslinjer fra WHO 20.03.2020 tas nå også ICD-10-koden U07.2 i bruk 

umiddelbart. Kodetekstene for U07.1 og U07.2 oppdateres i henhold til WHOs nye tekster. 

Hovedregler: 

Koden U07.1 Covid-19 med påvist virus skal kun benyttes ved påvist SARS-CoV-2 etter 

testing. 

Koden U07.2 Covid-19 uten påvist virus benyttes ved klinisk eller epidemiologisk stilt 

diagnose (også i sannsynlige eller mistenkte tilfeller av covid-19) når 

laboratorieundersøkelse ikke foreligger eller resultatet er inkonklusivt. 

U07.1 eller U07.2 skal alltid brukes som kode for annen tilstand, etter spesifikk kode for 

infeksjonen eller symptomet pasienten har. 

Ingen andre U07-koder enn U07.1 og U07.2 skal benyttes ved rapportering av covid-19 til 

Norsk pasientregister. 

Vanlige regler for valg av hovedtilstand gjelder fortsatt. Se årets Kodeveiledning for 

reglene. 

 

Koding hos pasienter med påvist, sannsynlig eller 

mistenkt covid-19 infeksjon 

Første kode varierer etter pasientens tilstand: 

• Ved symptomgivende infeksjon brukes koden for den aktuelle infeksjonen, f.eks. 

J12.8 Annen spesifisert viruspneumoni. 

• Ved symptomer uten klinisk sykdom brukes koden for det aktuelle symptomet, 

f.eks. R06.0 Dyspné. 

https://ehelse.no/kodeverk/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp
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• Ved subklinisk/asymptomatisk infeksjon brukes koden R84.5 Unormalt 

mikrobiologisk funn i prøve fra åndedrettsorgan eller brysthule. 

Dersom SARS-CoV-2 påvises ved testing legger man til U07.1 Covid-19 med påvist virus 

som kode for annen tilstand. 

Ved mistenkt* eller sannsynlig** covid-19 uten at det er funn av SARS-CoV-2 ved testing, 

legger man i stedet til U07.2 Covid-19 uten påvist virus som kode for annen tilstand. 

Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom legges også til når aktuelt. 

Definisjon av sannsynlig eller mistenkt covid-19-infeksjon  

*  WHO definerer mistenkt covid-19 som en av følgende: 

• Akutt luftveissykdom (feber og minst ett annet tegn eller symptom på 

luftveissykdom, som hoste eller dyspné) OG ingen annen tilstand som fullt ut 

forklarer det kliniske bildet OG reise eller opphold i et område der det er rapportert 

covid-19 med lokal smitte i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut 

• Enhver akutt luftveissykdom hos en pasient som har vært i kontakt med et bekreftet 

eller sannsynlig tilfelle av covid-19 de siste 14 dagene før symptomdebut 

• Alvorlig akutt luftveisinfeksjon (feber og minst ett annet tegn eller symptom på 

luftveissykdom) OG behov for sykehusinnleggelse OG ingen annen tilstand som 

fullt ut kan forklare det kliniske bildet 

** WHO definerer sannsynlig covid-19 som et mistenkt tilfelle der virustesting er 

inkonklusiv. 

Kodingseksempler 

Eksempel 1: Laboratoriebekreftet covid-19 med viruspneumoni: 
Kode 1: J12.8 Annen spesifisert viruspneumoni 
Kode 2: U07.1 Covid-19 med påvist virus 

Eksempel 2: Klinisk sannsynlig covid-19 med viruspneumoni og alvorlig sepsis med 
nyresvikt (ikke påvist virus hos pasienten): 
Kode 1: J12.8 Annen spesifisert viruspneumoni 
Kode 2: U07.2 Covid-19 uten påvist virus 

Kode 3: R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak 
med organsvikt 

Kode 4: N17.9 Uspesifisert akutt nyresvikt 

Eksempel 3: Laboratoriebekreftet covid-19 med vanlig forkjølelse: 
Kode 1: J00 Akutt nasofaryngitt [vanlig forkjølelse] 
Kode 2: U07.1 Covid-19 med påvist virus 

Eksempel 4: Klinisk sannsynlig covid-19 med forverring av KOLS uten pneumoni, der 
annet medlem i husstanden har fått påvist virussmitte (ikke påvist virus hos 
pasienten): 
Kode 1: J44.0 Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre 

luftveier 
Kode 2: U07.2 Covid-19 uten påvist virus 

Kode 3: Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom 
 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Koding hos pasienter med avkreftet covid-19 etter 

testing 

Hvis testing er årsaken til kontakten med helsetjenesten vil kode for hovedtilstand avhenge 

av funn og årsak til testing: 

• Hvis annen infeksjon påvises brukes koden for den aktuelle infeksjonen 

• Ved symptomer uten at noen diagnose stilles brukes koden for viktigste symptom 

• Hos personer uten påvist infeksjon og uten symptomer brukes Z01.7 Kontakt med 

helsetjenesten for laboratorieundersøkelse hos person uten symptom eller registrert 

diagnose 

Når hovedårsaken til kontakten med helsetjenesten er en annen enn testing, velges 

hovedtilstand etter vanlige regler. 

Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom kan legges til når aktuelt. 

Z03.8 Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom eller tilstand kan også 

legges til som kode for annen tilstand. 

Testing som screeningundersøkelse 

Hvis en gruppe personer testes, f.eks. alle som legges inn ved en helseinstitusjon, brukes 

Z11.5 Kontakt med helsetjenesten for populasjonsbasert screeningundersøkelse med 

henblikk på annen virussykdom som kode for annen tilstand. Den kan legges til i tilfellene 

som er beskrevet over. 

Personer uten mistanke om sykdom som ikke testes 

Hvis en person er i kontakt med spesialisthelsetjenesten, men man etter en vurdering ikke 

finner grunn til å mistenke noen sykdom eller gjøre videre undersøkelser eller tester, 

brukes Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt som kode for hovedtilstand. 

Pasienter som får avlyst planlagt behandling 

Hvis man ved en kontakt finner at planlagt behandling må avlyses fordi pasienten har vært 

eksponert for smitte eller pga. kapasitetsvansker, brukes koden Z53.8 Tiltak ikke utført av 

andre spesifiserte årsaker. Den brukes for hovedtilstand dersom det ikke gjøres noen 

vurdering av sykdommen det var planlagt behandling for, og for annen tilstand dersom det 

gjøres en slik vurdering. Der det er aktuelt legger man til koden Z20.8 Kontakt med og 

eksposisjon for annen smittsom sykdom. 

Se også årets Kodeveiledning avsnitt Z53 Fremmøte hos helsetjenesten på grunn av 

spesielle tiltak når disse ikke er utført, side 180. 

 

  

https://ehelse.no/kodeverk/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp
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Nye koder med kodetekster 

U07.1 Covid-19 med påvist virus 
Coronavirus disease -19  
Merk: Denne koden skal brukes når covid-19 er bekreftet ved laboratorieundersøkelse, 
uavhengig av pasientens kliniske tilstand. 
Den skal brukes i tillegg til, og etter, kode for pneumoni eller annen 
sykdomsmanifestasjon. 
Ekskl: Koronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon (B34.2) 
  Koronavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler (B97.2) 

Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert (U04.9) 

 

U07.2 Covid-19 uten påvist virus 
Coronavirus disease -19  
Merk: Denne koden skal brukes når covid-19 er diagnostisert klinisk eller epidemiologisk, 
men laboratorieundersøkelse er inkonklusiv eller utilgjengelig. 
Den skal brukes i tillegg til, og etter, kode for pneumoni eller annen 
sykdomsmanifestasjon. 
Inkl:    Covid-19 INA 
Ekskl: Covid-19 bekreftet ved laboratorieundersøkelse (U07.1) 
  Koronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon (B34.2) 
  Populasjonsbasert screeningundersøkelse med henblikk på covid-19 (Z11.5) 

Covid-19 mistenkt men utelukket ved negative prøvesvar (Z03.8) 
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