Kjære Nyfødtleger

November 2005

Her kommer subgruppens endelige ”Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk
av neonatale diagnosekoder i ICD-10". Disse kriteriene er utarbeidet etter en bred
høringsrunde i nyfødtmiljøet.
Vi har bevisst ikke laget forslag til kriterier for absolutt alle ICD-10 koder i
nyfødtmedisin, men fokusert på de diagnosekodene hvor vi både tror og vet at det
er betydelige forskjeller i kodingspraksis innad i miljøet.
Det har ikke vært mulig å oppnå konsensus på alle diagnosekoder, men vi har tatt
hensyn til innspill fra en rekke erfarne neonatologer i Norge. I forbindelse med at
Neonatalprogrammet nå innføres som et nasjonaltregister vil det bli av enda større
betydning at vi har en ensartet praksis for diagnosekoding i det norske
nyfødtmedisinske miljøet.
Vi er ikke av den mening at de kriteriene som presenteres i dette heftet/vedlegget
skal ha noen ”evig” eller ”obligatorisk” gyldighet. Vi anbefaler imidlertid at de brukes
i størst mulig utstrekning. Der hvor det fortsatt er uenighet ber en om at
kommentarer sendes til Subgruppen i nyfødtmedisin. Det bør være et mål at man
innen ett til to år gjennomgår dette på ny, og reviderer disse kriteriene.
Vi gjengir kommentarer og merknader til mange av kriteriene på side 3-6 i
heftet/vedlegget. På denne måten kan man få innblikk i hva som er bakgrunnen for
valget av en del av kriteriene. Side 5- 12 inneholder deretter de foreslåtte
kriterier.
Subgruppen har mottatt stønad fra DNLs kvalitetssikringsfond II til trykking og
mangfoldiggjøring av "Enhetlige kriterier for neonatale diganosekoder". Disse vil bli
sendt til norske avdelinger.
Hilsen på vegne av Styret i Subgruppen i Neonatologi
Britt Nakstad og Claus Klingenberg

Forkortelser/definisjoner brukt dokumentet
GA = Gestasjonsalder. Beregnet med ultralyd, fortrinnsvis i uke 16-19. FV = Fødselsvekt PPHN =
Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødt SEH = Subependymal hjerneblødning
IVH = Intraventrikulær hjerneblødning PVL = Periventrikulær leukomalaci
PMA = Postmenstruell alder = gestasjonalder slik den beregnes, dvs. fra 1. dag av morens siste
menstruasjon
MAS = Mekoniumaspirasjonssyndrom ROP = Retinopathy of Prematurity SIP = Spontan
intestinal (tarm) perforasjon NEC = Nekrotiserende enterocolitt
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Kommentarer vedrørende noen av kriteriene for ICD-10 diagnoser
Kommentar vedr. P01.1 (for tidlig vannavgang)
Det er ikke avklart i ICD-10 om P01.1 skal dekke både: i) for tidlig vannavgang (før uke 37) og ii)
langvarig vannavgang (> 24 timer, uavhengig av GA). Da det ikke finnes noe annen kode for disse
to tilstandene velger vi å la P21.1 omfatte begge.
Kommentar vedr. P21.0 og P21.1(Asfyksi)
Disse diagnosene/kodene er problematiske! Vi foreslår at man inntil videre bruker P21.0 og P21.1
på bakgrunn av Apgar score ved 1 minutt (slik det står i ICD-10) + enkle tilleggskriterier.
Subgruppen vil fremme forslag til SINTEF Unimed om en endring slik at Apgar score verdier ved
5 min legges til grunn for diagnosen P21.0-P21.1 i revidert i ICD-10 klassifikasjonen.
Da diagnosekodene P21.0 og P21.1 ikke inneholder noen informasjon om organaffeksjon (hjerne,
hjerte, nyre etc.) må man naturligvis alltid ved alvorlige asfyksier vurdere hvilke andre diagnoser
som skal tas med ved utskriving. I en revidert versjon får man vurdere om P21.0 kun skal brukes
ved dokumentert organaffeksjon
Kommentar vedr. P22.0 (RDS)
Vedr. kriterium A: De aller fleste under 32 uker som gis surfactant får dette grunnet primær
surfaktantmangel. At noen også kan ha eks. kongenitt infeksjon, evt. pneumoni, ekskluderer ikke
nødvendigvis RDS diagnosen. Lungehypoplasi vil/kan hos noen ganske få være det primære, men
disse kan også ha surfactantmangel med RDS til følge. Dette er noe av bakgrunnen for valg av
kriterium A. En bør altså vurdere om det kan foreligge diagnoser som utfyller hverandre, dvs.
tilleggsdiagnoser (f.eks. RDS og lungehypoplasi) Kriterium B og C er i samsvar med kriterier for
RDS definert i Vermont-Oxford Network.
Kommentar vedr. P22.1 og P22.8 (transitorisk takypne og wet lung)
Det har vært stor uenighet om diagnosene/begrepene ”transitorisk takypne” og ”wet lung” skal
skilles som to separate tilstander eller om de er uttrykk for samme tilstand og derfor burde gis
samme diagnosekode og navn (f.eks under samlebetegnelsen ”pulmonal adaptasjonsforstyrrelse”).
Da det ikke har vært mulig å oppnå enighet innad i miljøet har vi valgt å beholde separate kriterier
for P22.1 og P22.8. Selv om det ikke skal ha noen betydning for vår praksis vedrørende koding er
det dog verdt å merke seg at verken P22.1 eller P.22.8 gir noen økt DRG refusjon.
Kommentar vedr. P27.1 og P27.8 (BPD)
Inndelingen i BPD-28 dager og BPD-36 uker har vært i bruk i Norge i mange år. Et barn kan ha
enten P27.1 eller både P27.1 og P27.8. I 2001 ble det publisert forslag til enhetlige diagnostiske
kriterier for BPD (Bancalari/Jobe, Workshop summary - BPD. Am J Respir Crit Care Med; 163:
1723– 1729).
Våre forslag til kriterier for P27.1 og P27.8 vil delvis være i tråd med disse. Eksempel: •
Et
barn med kun P27.1 og ikke P27.8 vil ha en mild BPD (Bancalari/Jobe)
•
Et barn med P27.1 og P27.8 vil ha enten en moderat eller alvorlig BPD (Bancalari/Jobe)
Kommentar vedr. P36.3 (sepsis med koagulase negative stafylokokker)
Kriterium B er i tråd med Vermont-Oxford Network og andre publikasjoner. CRP > 10 mg/L
brukes internasjonalt ofte også som tilleggskriterium for KNS sepsis hvis det kun er tatt en
blodkultur (BJ Stoll. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the
NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 110, 285- 291, 2002).
Kommentar vedr. P36.9 (sepsis uten oppvekst)
Stigende CRP verdier gir økende spesifisitet, men lavere sensitivitet mtp diagnose av
infeksjon/sepsis. Internasjonalt er det foreslått CRP ”grenseverdier” på neonatal sepsis på 10 mg/l
(Haque, 2005), 20 mg/l (Gastmeier et al., 2004) og 30 mg/l (Benitz et al., 1998). Hva som er
”riktig” er meget vanskelig å si. Vi tror imidlertid mange vil ha vanskelig for å akseptere at f.eks
CRP på 15 mg/l skal bidra til å stille diagnosen sepsis hos nyfødte. Ved ”lave” CRP verdier,
negativ blodkultur og fredelig klinikk vil man ofte avslutte antibiotikabehandling før 5 dager.
Dette vil da, i følge kriteriene for P36.9, ikke kunne kalles sepsis. Vi foreslår at man i disse
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tilfeller bruker P96.8 ”Observasjon/behandling for mistenkt sepsis i < 5 dager” 1. KN Haque.
Definitions of bloodstream infection in the newborn. Pediatr. Crit Care Med. 6, S45-S49, 2005. 2.
P Gastmeier et al.Development of a surveillance system for nosocomial infections: the component
for neonatal intensive care units in Germany. J. Hosp. Infect. 57, 126-131, 2004. 3.WE Benitz et
al. Serial serum C-reactive protein levels in the diagnosis of neonatal infection. Pediatrics 102,
E41,1998.
Kommentar vedr. P59.9 (hyperbilirubinemi hos fullbårne)
Pågående dialog med SINTEF Unimed vedr. DRG refusjon. P96.8 kan brukes i tillegg inntil
avklaring foreligger.
Kommentar vedr. P61.- (anemi etc.)
Det vil være meget vanskelig å finne vitenskapelig funderte eksakte grenseverdier for de
forskjellige anemi diagnosene. I tillegg vil prøvemateriale (venøs, kapillær, arteriell) kunne spille
en rolle, spes. i de første levedøgn. Måten prøven er tatt på (fra kateter, direkte innstikk) kan også
være en feilkilde.
Det angis i Roberton`s Textbook of Neonatology 4ed, 2005 at Hb < 14 g/dl rett etter fødsel er å
regne som en anemi. I Norge har man tradisjonelt brukt en verdi på 13.5 g/dl, og vi har valgt å
beholde denne grenseverdien for diagnosen ”medfødt anemi”. I læreboken av Nathan A, Oski FA,
Hematology of infancy and childhood (1993) side 18-43 er det angitt referanseverdier for
hematologiske prøver hos nyfødte. Fullbårne vil falle i Hb til gjennomsnitt 9.5-11 g/dl ved 7-9
ukers alder. Premature faller som kjent raskere i Hb. En grenseverdi på 9 g/dl for å stille
diagnosen prematuritetsanemi kan derfor synes rimelig, men denne verdien sier ikke noe om
behandlingsbehov (transfusjon, EPO etc.).
De foreslåtte grenseverdier er også valgt for å ha et enhetlig og enkelt diagnosesystem. I tillegg vil
de kunne brukes retrospektivt i gjennomgang av prøver som man ikke alltid vil kunne vite om er
tatt venøst, arterielt eller kapillært. Det vil være varierende praksis for når man gir transfusjon og
vi foreslår derfor at ”gitt blodtransfusjon” ikke inkluderes som diagnosekriterium for noen av
anemidiagnosene.
Kommentar vedr. P61.1 (polycytemi )
Det kan være varierende praksis for når man behandler, vi foreslår derfor at ”gitt behandling” ikke
inkluderes som diagnosekriterium.
Kommentarer ved. P70.2 og P70.4 (hyperglykemi og hypoglykemi)
Normalverdier for fastende blodsukker vil være opp mot 7.0 mmol/l i nyfødtperioden, og verdier
over dette regnes å være for høye. (jfr. Roberton`s Textbook of Neonatology 4ed, 2005). Denne
grenseverdien er dog noe diskutabel da en svært høy andel av premature barn vil ha
glukoseverdier på et eller annet tidspunkt som er høyere enn 7.0 mmol/l. Blodsukkeret kan i de
første tre timer etter fødselen normalt være < 2.0 mmol/l. Ellers er ofte 2.0 mmol/l angitt som
grenseverdi for hypoglykemi. Noen angir en litt høyere grenseverdi etter 3 døgn (2.5-2.6 mmol/l).
Premature og asfyktiske barn tåler sannsyn- ligvis hypoglykemi dårligere enn fullbårne friske
barn. Å lage forskjellige grenseverdier for barn med forskjellige diagnoser og avhengig av alder
etter fødsel vil bli upraktisk. For enkelthets skyld, og dermed for å sikre enhetlig koding, velges en
grenseverdi på 2.0 mmol/l som kriterium for diagnosen hypoglykemi.
Kommentar vedr. P71.1 (hypokalsemi).
Første 2 levedøgn kan premature barn normalt ha ionisert calcium verdier ned mot 0.7- 0.8
mmol/l. Fra 3. levedøgn vil referanseområdet for ionisert calcium både hos premature og fullbårne
være > 1.0 mmol/l (jfr. Roberton`s Textbook of Neonatology 4ed, 2005). Vi foreslår at 1.0 mmol/
brukes som grenseverdi for å stille diagnosen hypokalsemi.
Kommentar vedr. P52.0-2 (hjerneblødning)
Papile`s klassifikasjon (J Pediatr 1978; 92: 529-34) er ikke direkte overførbar til ICD-10, men
fortsatt den som brukes mest internasjonalt. Subgruppen vil fremme forslag til SINTEF Unimed
om en endring. Vi foreslår følgende underklassifisering:
P52.11 Intraventrikulær blødning Tilsvarer Papile grad 2 blødning uten ventrikkeldilatasjo.
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Brukes hos premature barn.
P52.12 Intraventrikulær blødning Tilsvarer Papile grad 3 blødning med ventrikkeldilatasjon.
Brukes hos prematurebarn. PS. Hvis man benytter cerebral ultralyd modulen i
Neonatalprogrammet (Neo-2005) vil den:
i)
Gradere blødninger i henhold til Papile. Denne graderingen kan taes ut i egen rapport til
eget bruk og til bruk i Nasjonalt register
ii)
Graderer blødningen i henhold til ICD-10 til bruk for WHO statistikk.
Kommentar vedr. P 91.1 og P91.2(PVL)
For white matter disease (WMD) eller periventrikulær leukomalaci (PVL) finnes det forskjellige
forslag til inndeling/klassifikasjon. Kanskje den mest anerkjente er av DeVries (Neuropediatrics
1993:24:263-8). Inntil videre mener vi at P91.1 og P91.2, slik de er definert, kan benyttes, selv om
prognosen er langt mer alvorlig ved multiple store cyster enn ved enkelte små cyster. Hvis det
foreligger både cyster og diffuse forandringer brukes både P91.1 og P91.2. Subgruppen vil i
tillegg fremme forslag til SINTEF Unimed om følgende underklassifisering for å skille mild fra
alvorlig PVL:
P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1 Vedvarende(> 14 dager) ”flares/økt periventrikulært
ekko” i hvit substans, også uten påviste cyster. (PS. Finnes i Neo-2005 s PVL grad 1 = non cystisk
PVL)
P91.12 Periventrikulær leukomalaci grad 2 Små cyster, oftest lokalisert frontalt. (PS. Finnes i
Neo-2005 som cystisk PVL)
P91.13 Periventrikulær leukomalaci grad 3 Multiple cyster periventrikulært, ofte lokalisert
parieto-occipitalt. (PS. Finnes i Neo-2005 som cystisk PVL)
P91.14 Periventrikulær leukomalaci grad 4 Multiple, ofte store cyster med betydelig substanstap
subcortikalt.
Kommentar vedr. P91.3-5 (encefalopati)
Den mest brukte klassifikasjon av neonatal hypoksisk-ischemisk encefalopati er beskrevet av
Sarnat og Sarnat (Arch Neurol 1976; 33: 696-705). ICD-10 har ingen helt tilsvarende
klassifikasjon, men vi mener at P91.3-5 kan brukes som ekvivalenter for grad I-III encefalopati.
Subgruppen vil fremme forslag til SINTEF Unimed om at det i beskrivelsen av ICD-10 kodene
P91.3-P91.5 angis at disse kan brukes som ekvivalent for neonatal encefalopati grad I-III jfr.
Sarnat.
Kommentar vedr. H 35.1 (ROP)
Subgruppen har fremmet forslag om underklassifisering for å skille mild ROP fra alvorlig,
behandlingskrevende ROP. Forslaget er formidlet til SINTEF Unimed som vil foreslå dette til
KITH som vil kunne vedta endringen. H35.11 ROP grad I H35.12 ROP grad II H35.13 ROP grad
III H35.14 ROP grad IV H35.15 ROP grad V
Kommentar vedr. P77og P78 (NEC og tarmperforasjon/SIP)
En kunne ønsket en inndeling i: A) NEC etter ovennevnte kriterier, som er tatt fra VermontOxford Network B) Kirurgisk NEC, altså NEC som blir operert.
Inntil videre foreslår vi at ovennevnte diagnostiske kriterier brukes. NB. Før kirurgi kan NEC
forveksles med spontan intestinal perforasjon (SIP). Denne diagnosen avklares ved funn av isolert
tarmperforasjon uten de klassiske nekrotiske forandringene i tarm som finnes ved NEC.
Kommentar vedr. P96.1 (neonatal abstinens)
Denne diagnosen kan få juridiske konsekvenser (barnevern, omsorgsovertagelse etc.). Bruk av
scoringsskjemaer vil kvalitetssikre diagnostikken. (Finnegan LP. Neonatal abstinence syndrome:
assessment and management. Addictive Diseases International Journal 1975: 2; 141 - 158)
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"Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av
neonatale diagnosekoder i ICD-10"
Subgruppen i nyfødtmedisin, november 2005
Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under
svangerskap, fødsel og forløsning (P00-P04)
P00-P04 skal alltid kombineres med en diagnose som spesifiserer hvilken tilstand/sykdom
som dette har medført for barnet
P00.8 Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert tilstand hos mor
A. Klinisk eller evt. histologisk tegn på amnionitt hos mor og infeksjon (P36.-) eller prematur
fødsel hos barnet
B. SLEhosmorogbradykardi/AV-blokkhosbarnet. C. Annet(spesifisert)
P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang
A. Vannavgang > 24 timer før fødsel og infeksjon (P36.-) hos barnet. B. Vannavgang > 1 uke og
kliniske holdepunkter lungehypoplasi C. Andre tilstander som er knyttet til for tidlig vannavgang
og som medfører innleggelse i barneavdeling.
P01.5 Flere fostre
Fødsel, hvor det pga. tilstander/sykdom assosiert med ”flerlingfødsel” (f.eks prematuritet,
diskordans, matningsproblemer etc.) er behov for innleggelse på barneavdeling. Ved ukomplisert
tvillingfødsel uten behov for innleggelse barneavdeling brukes Z38.3.
P03.4 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt
Diagnosekriterier: A. Behov for innleggelse barneavdeling B.
Enannendiagnosesomspesifisererhvilkesymptomerbarnethar

Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08)
P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde
FV < 10 percentil for GA, men lengde > 10 percentil for GA. En bør bruke det norske
percentilskjemaet (Acta Obst Gynecol Scand 2000:79:440-9).
P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde (Small for gestational age - SGA)
FV og fødselslengde < 10 percentil for GA. En bør bruke det norske percentilskjemaet (Acta Obst
Gynecol Scand 2000:79:440-9)
P05.2 Dysmaturitet
Et nyfødt barn som ikke (per definisjon) er liten eller lett i forhold til svangerskaps- lengde, men
som viser tegn på feilernæring i fosterstadiet, som f.eks tørr, skallende hud, lite underhudsfett etc.
Eksisterende vekt er altså lavere enn forventet (”intrauterine wasting”). Tilleggskriterium er behov
for vektfremmende tiltak. NB Begrepet er uklart, foreldet og burde vært bedre definert.
P07.2 Immaturitet
GA < 28 uker
P07.3 Prematuritet
GA 28-36 uker
P08.0 Uvanlig stort barn
FV > 4500g
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P08.1 Large for gestational age (LGA)
FV > 90 percentilen for gestasjonsalder. En bør bruke det norske percentilskjemaet (Acta Obst
Gynecol Scand 2000:79:440-9).
P08.2 Postmaturitet
GA > 42 uker

Fødselsskader (P10-P15)
P11.3 Facialisparese
Som skyldes fødselsskade. Eksludert er ervervet facialisparese (G 51.0) og facialisparese som ledd
i medfødte misdannelsessyndromer klassifisert under Q 87.P13.- Fødselskader i skjelett (kranie, humerus, femur, clavicula etc.)
Se P13.0-13.9 for presis lokalisering.
P15.- Andre fødselskader
Se P 15.0-15.9 for presis lokalisering.
Hvis torticollis foreligger ved fødsel (Q68.0), så tenk at det foreligger en nevrologisk tilstand eller
et fibrom. En torticollis som oppstår grunnet organisering av et intramuskulært hematom fra
fødsel, vil først manifestere seg en tid etter fødsel (P15.2)

Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden
(P20-P29 + enkelte andre)
P20.- Intruterin hypoksi
Diagnose basert på obstetriske kriterier, brukes ikke på barneavdelinger.
P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi
Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < - 12 i
navlestrengsblod.
P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi
Apgar 4-7 ved 1 min og behov for resuscitering (bagging etc.)
P21.9 Uspesifisert fødselsasfyksi
Kan brukes når kriteriene for P21.0 og P 21.1 ikke er oppfylt, men når barnet utvikler symptomer
på et hypoksisk-ischemisk insult (fra CNS, nyre, lever, lunger) forenlig med perinatal asfyksi.
Andre årsaker må utelukkes.
P22.0 Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt (RDS)
Kriterier: A. Alle premature barn < 32 uker som får surfactant ut i fra kliniske kriterier. Annen
sykdom som mekoniumaspirasjon, lungehypoplasi eller sepsis/pneumoni, skal
utelukkes. B. PaO2 < 6.7 kPa/SaO2 < 88 % i romluft eller behov for ekstra O2 > 24 timer for å
holde PaO2 > 6.7 kPa/SaO2 > 88 % C.
Røntgenthorax:FunnforenligmedRDS(generalisertnedsattluftholdighet/
retikulogranulære fortetninger, med eller uten luftbronkogramm) For å stille diagnosen RDS
kreves enten kun kriterium A eller i de tilfeller hvor barnet ikke har fått surfactant både B og C.
P 22.1 Transitorisk takypne
Kriterier: A. Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte uten ekstra O2 behov eller kun kortvarig O2
behov. Normalisering av klinikk innen 6-12 timer. Ikke behov for CPAP. B. Røntgen thorax:
Normalt.
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P22.8 Wet lung
Kriterier: A. Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte O2 behov. Alle gestasjonsaldre. Elektiv sectio og
asfyksi disponerer. Varighet av symptomer > 24 timer. Ingen infeksjon. Fyller ikke kriteriene for
RDS. B. Røntgen thorax: Hyperinflasjon. Interlobær væske. Evt. småflekkete fortetninger.
P24.0 Mekonium-aspirasjonssyndrom (MAS)
Følgende 4 kriterier skal være oppfylt: A. Mekonium i fostervannet
Merknad:

B. Misfargetfostervannsugdfraluftveier,menikkenødvendigvisdistaltfor stemmebånd
C. Varierendegraderavrespirasjonsbesvær,evt.kombinertmedPPHN D. Rtg. thorax: Fortetninger
forenlig med aspirasjon.
P25.0 Pulmonalt interstitielt emfysem
Røntgen forandringer nødvendig for å stille diagnosen
P25.1 Pneumothorax
Kriterier: A. Pneumothorax påvist radiologisk. og/eller B. Pneumothorax mistenkt klinisk/ved
transilluminasjon og deretter evakuert med klinisk overbevisende effekt.
NB. Thoraxdren gir prosedyrekode GAA 10, men er ikke nødvendig for diagnosen.
P26.1 Massiv lungeblødning:
Diagnosen brukes kun når barnet er respiratorisk påvirket av tilstanden, ikke hvis man kun påviser
blodtilblandet luftveissekret.
P27.1 BPD-28 dager
Lungestatus evalueres på dag 28 postnatalt. Følgende 3 kriterier skal være oppfylt: A. RDS første
leveuke B. Røntgen thorax forandringer fra siste 14 dager forenlig med BPD. C. Vedvarende
behov for > 21 % O2 (ved O2 behov < 30 % skal det foreligge positiv seponeringstest: SaO2 < 88
% under pusting 60 min i romluft etter gradvis nedtrapping i av surstofftilførselen ).
P27.8 BPD-36 uker
Lungestatus evalueres ved 36 ukers korrigert alder. Følgende 4 kriterier skal være oppfylt: A.
RDS første leveuke. B. Røntgen thorax forandringer forenlig med BPD. C. Vedvarende behov for
> 21 % O2 utover 28 dager. D. Ved 36 ukers alder behov for > 21 % O2 (obs ved O2 behov < 30 %
skal det foreligge pos. seponeringstest, se over).
P28.1 Atelektase
Røntgen forandringer nødvendig for å stille diagnosen
P28.4 Apne hos nyfødt
Episodisk pustestopp på mer enn 20 sekunder, med bradykardi og/eller fargeforandring som
krever stimulering eller bag-maske ventilasjon, eventuelt behandling med
metylxantiner eller CPAP/respirator. Med episodisk menes minst 3-6 apne episoder løpet av en
12-24 timers periode.
P28.5 Respirasjonssvikt hos nyfødt
Nyfødt barn med respirasjonssvikt som krever CPAP- eller respiratorbehandling. Denne koden
skal alltid være kombinert med en annen diagnose (lunge/hjerte/sepsis etc.).
P29.0 Hjertesvikt hos nyfødt
Klinisk diagnose. Kombineres alltid med en etiologisk diagnose (medfødt hjertefeil,
kardiomyopati, arytmi),
P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon/pulmonal hypertensjon
Ekkokardiografisk doppler-verifisert pulmonaltrykk nær eller høyere enn systemtrykk og/eller
høyre-venstre shunt over atrieseptum/ductus arteriosus. NB Diagnosen bør prinsipielt alltid
baseres på en ekkokardiografisk undersøkelse!
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R01.0 Godartet og uskyldig bilyd
Bilyd på hjertet hos et nyfødt barn. Forutsetning for diagnosen er at det med ekkokardiografi ikke
er påvist hjertefeil Opptil 50 % av nyfødte med bilyd har angivelig hjertefeil og det synes da riktig
at man skal ha gjort ekko før man kaller det en fysiologisk bilyd.

Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39 + enkelte andre)
P36.3 Neonatal sepsis m/oppvekst av koagulase negative stafylokokker (KNS)
Vekst av KNS i blodkultur (minimum 1) og begge tilleggskriterier 1) CRP > 10 mg/l ± 2 dager fra
blodkulturen er tatt 2) Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller død av KNS-sepsis før 5 dager.
P36.9 Neonatal sepsis u/oppvekst
Følgende 4 kriterier skal være oppfylt:
1. Klinikk forenlig med infeksjon
2. CRP > 30 mg/l i forløpet (kan akseptere lavere CRP verdi hvis død av akutt sepsis før 5 dager)
3. Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller død av klinisk sepsis før 5 dager.
4. Utelukke annen mulig årsak
P37.5 Candida infeksjon
Invasiv candida infeksjon/sepsis. Dvs. vekst av candida i blodkultur og samtidig kliniske
symptomer forening med infeksjon.
B37.0 Candida stomatitt (trøske)
Trøske (klinisk diagnose)
P39.1 Konjunktivitt
Som har medført behandling med antibiotika øyedråper

Blødnings og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61) P53 Morbus
haemorrhagicus neonatorum
Blødning pga påvist K-vitaminmangel (høy INR uten annen årsak)
P55.0 Rhesusisoimmunisering
Rh negativ mor med Rhesusantistoffer (anti-D) og positiv Coombs prøve.
P55.1 ABO-isoimmunisering
ABO-konstellasjon som krever behandling. Coombs kan være negativ.
P58 Gulsott som skyldes annen sterk hemolyse
Ekskluderer P55-P57
P59.0 Hyperbilirubinemi ved prematuritet
Ikterus som følges eller behandles hos barn med GA < 37 uker
P59.3 Ikterus pga brystmelk
Fullammet barn som etter 14 dagers alder følges opp pga ikterus. Andre årsaker til ikterus (levergalleveissykdom, metabolsk sykdom etc.) er utelukket ved utredning.
P59.9 Hyperbilirubinemi hos terminfødte barn
Lysbehandlet hyperbilirubinemi hos fullbårne.
P60 Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Lav fibrinogen, høye degraderingsprodukter (FDP/D-dimer), høy Cephotest/INR.
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P61.0 Trombocytopeni
Påvist trombocytter < 100 x 109/l i minst 2 prøver
P61.1 Polycytemi
Påvist venøs hct. > 65 % eller kapillær hct. > 70 %.
P61.2 Prematuritetsanemi
Følgende 3 kriterier skal være oppfylt: A. GA < 37 uker B. Postnatal alder > 14 dager C. Hb < 9
g/dl
P61.3 Medfødt anemi etter blodtap
Hb < 13.5 g/dl første levedøgn på bakgrunn av blødning
P61.4 Annen medfødt anemi.
Hb < 13.5 g/dl første levedøgn og ikke påvist blødning som årsak.
P61.5 Leukopeni/nøytropeni
Leukocytter < 5.0 x 109/l og/eller nøytrofile < 1.5 x 109/l
P61.8 Senanemi ved immunisering
Følgende 3 kriterier skal være oppfylt: A. Påvist Rh-, ABO- eller annen isoimmunisering B.
Postnatal alder > 14 dager C. Hb < 9 g/dl
P61.9 Uspesifiserte hematologiske forstyrrelser
F.eks. trombocytose > 500.000 x 109/l

Endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og
nyfødt (P70-P74 + enkelte andre)
P70.0 Barn av mor med svangerskapsdiabetes
Barn som følges med blodsukkermålinger og/eller får tilskudd po eller iv for å opprettholde
normalt blodsukker.
P70.1 Barn av mor med diabetes mellitus type 1
Barn som følges med blodsukkermålinger og/eller får tilskudd po eller iv for å opprettholde
normalt blodsukker.
P70.2 Hyperglykemi
Blodsukker > 7.0 mmol/l
P70.4 Hypoglykemi
Blodsukker < 2.0 mmol/l .
P71.1 Hypokalsemi
Ionisert Ca < 1.0 mmol/l eller total Ca < 1.70 mmol/l
P74.0 Sen metabolsk acidose
A. Alder > 7 dager og B. pH < 7.20 og samtidig BE < -12 i minst en blodprøve
P74.2 Hyper-/hyponatremi
Natrium < 130 mmol/l eller > 150 mmol/l
P74.3 Hyper-/hypokalemi
Kalium < 2.5 mmol/l eller > 7.0 mmol/l
Ved hyperkalemi skal hemolyse utelukkes hvis det er kapillærprøve.
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E03.1 Medfødt hypotyreose
Hypotyreose som krever medikamentell behandling.

Sykdommer i sentralnervesystemet hos nyfødte inkludert hørsel og syn (P52,
P90, P91 + enkelte andre)
P52.0 Subependymal blødning uten intraventrikulær utbredning
Tilsvarer Papile grad 1 subependymal blødning. Brukes hos premature barn.
P52.1 Intraventrikulær blødning
Omfatter både Papile grad 2 intraventrikulær blødning uten ventrikkeldilatasjon og Papile grad 3
intraventrikulær blødning med ventrikkeldilatasjon. Brukes hos premature barn
P52.2 Intraventrikulær blødning
Tilsvarer Papile grad 4 blødning i hjerneparenkymet. Brukes hos premature barn
P52.3 Uspesifisert intraventrikulær blødning hos foster og nyfødt
Ikke traumatisk intraventrikulær blødning hos nyfødte som ikke er født prematurt
P52.4 Intracerebral blødning hos foster og nyfødt
Ikke traumatisk parenkymatøs blødning hos nyfødte som ikke er født prematurt.
I63.3 Cerebralt infarkt (neonatal stroke)
Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier. Diagnostisert med MR cerebrum. En bør i
tillegg spesifisere hvilken arterie som er trombosert
P90 Kramper hos nyfødte
Klinisk diagnose. EEG forandringer må ikke foreligge da kramper utgående fra et dyptliggende
senter, f.eks i thalamus, ikke alltid kan registreres på EEG.
P91.1 Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt
Brukes for alle PVL forandringer hvor det er påvist cyster, dvs. cystisk PVL. Kan evt. også brukes
som tilleggsdiagnose ved cerebralt infarkt.
P91.2 Cerebral leukomalasi
Forandringer i hvit substans som ikke klassifiseres som cystisk PVL grad 2-4. Påvist ved ultralyd
og/eller MR undersøkelse. Kan også brukes for ventrikulomegali uten annen sannsynlig årsak.
P91.3 Cerebral irritabilitet
Neonatal (hypoksisk ischemisk) encefalopati grad I (Sarnat& Sarnat)
P91.4 Cerebral depresjon
Neonatal (hypoksisk ischemisk) encefalopati grad II (Sarnat& Sarnat)
P91.5 Koma hos nyfødt
Neonatal (hypoksisk ischemisk) encefalopati) grad III (Sarnat& Sarnat)
G91.- Hydrocefalus
G91.- skal kun brukes ved utvikling av hydrocefalus sekundært til tilstand som er ervervet etter
fødsel. Medfødt hydrocefalus skal klassifiseres i henhold til Q03.- med spesifikasjoner.
Q03.- Medfødt hydrocefalus
Medfødte former for hydrocefalus. Obs. evt. tillegg av Q07.0 Arnold Chiari`syndrom. Ved Q05.diagnoser (Spina bifida) med hydrocefalus brukes ikke Q03.- i tillegg
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G93.0 Hjernecyste
Inkludert ervervet porencefal cyste. Porencefale cyster ses ofte i etterkant av en parenkymatøs
(grad 4) hjerneblødning. Vanligst hos premature barn
Q04.6 Porencefali. Medfødte hjernecyste. Må ikke forveksles med ervervet cyste i etterkant av
hjerneblødning eller infarkt.
H90.- Medfødt hørselstap
Diagnosen skal brukes ved døvhet uten misdannelser i øret. Hvis misdannelser brukes også Q16.med spesifikasjoner.
H35.1 Retinopati hos prematur (ROP)
Gradinndeling av ROP står ikke i ICD- 10. Inntil videre klassifiseres alle ROP som H35.1, men
underklassifisering bør brukes internt

Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt (P75-78)
P77 Nekrotiserende enterokolitt (NEC)
Diagnostiske kriterier
A. En eller flere av følgende kliniske kriterier
1. Gallefarget aspirat eller oppkast
2. Utspilt abdomen
3. Blod i avføringen (makroskopisk eller ved hemofec/mikroskopisk)
og
B. En eller flere av følgende radiologiske kriterier
1.
Intramural luft
2.
Hepatobiliær luft
3.
Fri luft i peritoneum
eller
C. NEC påvist ved kirurgi
P78.0 Tarmperforasjon
A. Spontan intestinal perforasjon (SIP). Ses hos ekstremt premature. Fri luft i peritoneum, men
kun perforasjon av tarm uten nekrose i tarmavsnitt. Ingen intramural eller hepatobiliær luft. Ofte
lave inflammasjonsprøver(CRP). og/eller
B. Andre spesifiserte årsaker til tarmperforasjon.

Diverse sykdommer/tilstander hos foster og nyfødt
P80.9 Hypotermi
Påvist temperatur < 36.0 grader
P81.9 Transitorisk feber
Påvist temperatur > 38.0 grader
P92.3 For lite mat til nyfødt
Vi foreslår følgende kriterier, og at P92.3 inkl. P92.5 og P92.9 (som da evt. kan strykes):
A. Innleggelse av barn med dårlig vektoppgang, hvor det viser seg at barnet er friskt men at
årsaken til dårlig vektoppgang er ”ammeproblemer” og/eller
B. Matningsproblemet som forårsaker forlenget opphold på barneavdeling f.eks. prematur som
etter GA 37 uker må bli grunnet spiseproblemer.
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P96.0 Medfødt nyresvikt
På bakgrunn av bilaterale medfødte nyreanomalier (agenesi, cyster etc.). Vanligvis har det
foreligget oligohydramnion
N17.8 Akutt nyresvikt
Sekundært til en sykdom/tilstand, f.eks etter alvorlig asfyksi.
P96.1 Abstinens hos nyfødt som følge av medikamentbruk hos mor
Diagnostisert neonatal abstinens syndrom (NAS) på bakgrunn av bruk av vanedannende
medikamenter hos mor. En bør alltid basere diagnosen på anerkjente scoringsskjema!
P96.2 Abstinens hos nyfødt etter behandling med legemidler
Abstinens symptomer (scoringsskjema), etter bruk av vanedannende medikamenter til barnet
P96.8 Andre spesifisert tilstander oppstått i perinatalperioden
Spesifiseres
Z38.0 Friskt barn
Vil i realiteten ikke brukes ved innleggelser på barneavdelinger ettersom ethvert barn som
innlegges i det minste vil ha en observasjonsdiagnose (f.eks P 96.8).	
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