Oversigtsskema 2 – særlige principper og krav til kodeanvendelse
Del I - felt D
Tilgrundliggende
dødsårsag

Del I - felt C-A
Indgående og
umiddelbare
dødsårsager

sygdommen, der behandledes

bivirkninger og andre
komplikationer
T80-88

Del II

Naturlig død
- bivirkninger ekskl. fejl
- andre komplikationer til normal behandling

Ikke-naturlig død
ulykker

ydre årsag (kap. 20)
- V, W, X00-X59, Y60-Y69

-

V01-V99
X40-X49
W00-W19
W20-W49
W50-W64

-

transportulykker
forgiftningsulykke med og eksposition for giftige stoffer
fald (ulykker)
eksposition for livløse mekaniske kræfter (ulykker)
eksposition for levende mekaniske kræfter
(mennesker, dyr m.v.) (ulykker)
drukning ved ulykkeshændelse
andre ulykker med blokering af luftveje/åndedræt
eksposition for elektrisk strøm, stråling samt ekstrem
lufttemperatur og lufttryk i omgivelserne (ulykker)
eksposition for røg, ild og flammer (ulykker)
kontakt med varme og varme genstande (ulykker)
kontakt med giftige dyr og planter (ulykker)
eksposition for naturkræfter
overanstrengelse, rejser og mangel på elementære
livsfornødenheder (ulykker)
eksposition for andre og uspecificerede ulykkesomstændigheder
uheld (fejl) under kirurgisk og medicinsk behandling

W65-W74
W75-W84
W85-W99
X00-X09
X10-X19
X20-X29
X30-X39
X50-X57

I Del II dokumenteres sygdomme,
skader eller andre tilstande med
betydning for forløbet til død, der ikke
indgår i sekvensen i
del I.
I Del II må kun registreres tilstande, der
er konkurrerende, medvirkende eller
fremmende på forløbet til død, som
beskrevet i Del I.

i først udfyldte felt over felt D:
skade S00-99 og T00-88,
herunder:
- forgiftninger T36-65

Betydende tilstande, der dokumenteres i
Del II inkluderer misbrug af alkohol,
psykodysleptika og andre misbrug samt
psykisk sygdom
- misbrug (F1_._-kode (ekskl. F1_.0))

I Del II skal ved ikke-naturlig død
desuden følgende registreres, når dette
skønnes at have været primær eller
medvirkende årsag til hændelsesforløbet:
- intoksikation (beruselse) (F1_.0-kode)

X58-X59
Y60-Y69

drab/vold med døden til følge

X85-Y09

selvmord og selvmordsforsøg med døden til følge

X60-X84

usikker dødsmåde ved ikke-naturlig død

Y10-Y34

legale interventioner og krigshandlinger

Y35-Y36
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koder der ikke må anvendes i pågældende del
Del I - felt D
Tilgrundliggende
dødsårsag

Del I - felt C-A
Indgående og
umiddelbare dødsårsager

skader S00-99, T00-79
bivirkninger og
andre komplikationer T80-88

ydre årsag (V, W, X, Y)

F1_0 Akut intoksikation (beruselse)

Del II
sygdomme, skader og andre
tilstande, der indgår i årsagskæden
fra tilgrundliggende til umiddelbar
dødsårsag (i Del I)
ydre årsager (Kap. 20: V, W, X, Y)
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