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Covid-19 - Diagnosregistreringar i Cosmic och
Orbit
Syfte och omfattning
Beskrivning av hur registrering i Cosmic och Orbit ska göras med anledning av covid-19. Syftet är att
kunna följa upp effekterna av corona gällande vård, vårdgaranti, ombokad och inställd verksamhet.

Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kommit med rekommendationer på hur avvikelser ska
registreras i journalsystem för patienter som själva eller av vården ombokar sina besök eller
behandlingar, samt diagnos och åtgärdskodning.

Vårdgaranti och avgifter



Patienter kommer inte att räknas som aktivt väntande och därmed inte ingå i
vårdgarantimätningen.
Patient som avbokar sitt besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för
uteblivet besök. Detta gäller all sjukvård och tandvård.

Koder som ska användas
ICD-10-koder:
U07.1 Covid-19, virus påvisat
U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19

Fördjupningskod i ICD-10-SE
Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

KVÅ-kod:
ZV100 Åtgärd relaterat till Covid-19 (under Terminologi: välj Tillägg till operationskoder)

Cosmic
Inställda besök/åtgärder



Patient som har fått en bokad tid, men av rädsla för att bli smittad av Covid- 19 önskar flytta
sin tid längre; Av- eller ombokningsorsak och/eller avvikelseorsak Corona
Patient med symtom för Covid -19 som hör av sig och inte kan komma på bokad tid; Av- eller
ombokningsorsak och/eller avvikelseorsak Corona
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Patient vars besök/operation/åtgärd behöver ombokas av vården på grund av Covid- 19; Av eller ombokningsorsak och/eller avvikelseorsak Corona

Diagnos-och åtgärdskodning
Fastställda koder ska användas och kodsättning sker enligt ordinarie rutin.

Smittsamhet
Vid inskrivning, innan diagnoskodning blivit aktuell, används sökordet Smittorisk med tillhörande
fastavalslisa och möjlighet att skriva fritext. Sökordet finns i informationsinsamlingsmallar för
sjuksköterskor.
Covid-19 ska inte registreras i uppmärksamhetssignalen, UMS.

Orbit
Samma patientorsaker som ovan:
När operationer blir strukna eller ombokade så ska följande strykningsorsaker anges:
Stryknings – och ombokningskoder:
 Om en operation ombokas eller stryks - använd strykningsorsak 11 C.
Störningsorsak 11C = Platsbrist pga säsongsmitta.
 Om det blir strykningar på grund av brist på skyddsmaterial:
Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas

Diagnoskod för operation


När en Corona-smittad patient opereras ska följande diagnoskod
läggas till: U07.1 Covid19 (U-noll-sju punkt 1)

Källa
Sveriges kommuner och regioner, SKR
SPOR
Socialstyrelsen ICD 10, kodning av covid-19:
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/
För instruktion av kodning av covid-19, se kodningsanvisningar:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationeroch-koder/kodning-av-covid-19.pdf
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Dokumenthistorik
Författare Carina Lundin 2020-03-19
Revisionsdatum2020-03-30 Gunnar Enlund
2020-03-31 Erika Sohtell angående kodning i Cosmic. Granskare Carina Lundin, Maria Svensson
Boreklev.
2020-04-06 Erika Sohtell angående kodning i Cosmic, borttagning av kodanvisningar, lagt in
direktlänk till Socialstyrelsens kodanvisningar.
2020-06-03 Barbro Nordström Komplettering med instruktion för dokumentation av Smittsamhet vid
inskrivning.
2020-06-18 Barbro Nordström Komplettering med fördjupningskod i ICD-10-SE: Z86.1A Covid-19.
2020-10-19 Barbro Nordström Komplettering med koderna U09.9 och U10.9.
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