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Indledning 

Sundhedsstyrelsen har oprettet en række officielle diagnosekoder og procedurekoder, som skal an-

vendes på Covid-19 patienter, samt patienter der screenes og vaccineres for Covid-19. 

 

Før de officielle procedurekoder blev oprettet per 1. januar 2021, blev der anvendt lokale (ZX) koder i 

Region Nordjylland vedr. podning. Disse udfases gradvist per 1. januar 2021, hvorfra de officielle ko-

der i denne vejledning anvendes. 
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1 Diagnoseregistrering vedr. Covid-19 

 

Når patienten modtages på baggrund af mistanke om Coronavirus 

Der skal hurtigst muligt påsættes aktionsdiagnose på kontakten: 

DZ038PA1     Obs. pga mistanke om 2019-nCoV-infektion  

 

 

Så vidt patienten podes og kan diagnosticeres med COVID-19 

En af nedenstående registreres som aktionsdiagnose: 

DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation  

DB972A - 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom 

 

 

 

Så vidt mistanken om COVID-19 kan afkræftes ved podning 

”Obs-pro” diagnosen suppleres med tillægskode for ”afkræftet”: 

DZ038PA1     Obs. pga mistanke om 2019-nCoV-infektion 

+ ZZ5650       Aktuel mistanke om sygdom afkræftet 

 

 

 

Hvis patienten har verificeret COVID-19 allerede på henvisnings-

tidspunkt og indlægges til pleje/behandling herfor  

Der registreres relevant diagnose 

DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation eller 

DB972A - 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom  

Bemærk: Tidligst mulig registrering af patientens diagnoser skal gøres for at pandemiens 

omfang bedst og hurtigst kan følges.  
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- både som henvisningsdiagnose og som aktionsdiagnose. 

Når patienten indlægges eller bookes med lidelse uden relation til 

Corona, men enten er diagnosticeret med eller er under mistanke 

for Corona-virus 

Den primære årsag til patientens kontakt, som er den diagnose der aktioneres på, registreres efter 

vanlig praksis som relevant henvisningsdiagnose og Aktions-diagnose. 

Diagnoseregistreringen suppleres dog med relevant bi-diagnose registrering i forhold til patientens 

Corona-status: 

Eksempler: 

 

 

Så vidt patientens Corona-status ikke afklares under indlæggelsen, udelukkes tillægskode for afkræf-

tet. 

Hvis mistanken om COVID-19 er afkræftet, og det i stedet viser sig, at patientens aktionsdiagnose er 

influenza (da patienten også er podet for dette), registreres diagnosen på kontakten.  

 

 

 

Hvis patienten er udskrevet/gået hjem inden svar på podning fore-

ligger 

I dette tilfælde foreligger den registrerede podning på én indlæggelse/akut ambulant kontakt, men op-

følgning og svar på podningen gives eks. på en senere telefonsamtale. 

 

• Diagnosen på dén kontakt, hvorpå podningen foretoges, opkvalificeres i henhold til tidligere 

nævnte:  

Ved positiv test til én af de to COVID-19 diagnoser. 

Ved negativ test kvalificeres obs-diagnosen med tillægskode ’ZZ5650’. 

 

• Diagnoseregistrering på den virtuelle kontakt som oprettes for at registrere eks. telefonsam-

tale med patienten, og ”vurdering af prøvesvar”: 

Registreres med samme diagnose som på den afsluttede kontakt. 
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Patienter som screenes for Covid-19 iht. retningslinjerne 

Se kapitel 4. 

Patienter som vaccineres mod Covid-19 

Diagnosekoden DZ252 Kontakt mhp. vaccination mod COVID-19 anvendes, hvis patienter i eksiste-

rende/ igangværende forløb vaccineres mod covid-19.  

 

Bemærk; der skal ikke oprettes en kontakt/besøg på borgere eller ansatte som udelukkende vaccine-

res mod Covid-19 og som dermed ikke ses til udredning, behandling eller kontrol i sygehusregi. Vac-

cinen dokumenteres via batchnummer. 

 

Hvis en patient i et eksisterende/ igangværende forløb indkaldes til et ekstra besøg udelukkende med 

henblik på at vaccinere mod covid-19, skal DZ252 anvendes som aktionsdiagnose på den ene kon-

takt. 

 

Hvis patienten vaccineres ifm. besøg eller indlæggelse der foregår som led i patientens udredning, 

behandling eller kontrol, kan DZ252 anvendes som bidiagnose (husk at påføre diagnosen på kontak-

ten, så bidiagnosen kun gælder på den kontakt, hvor vaccinationen er foregået). 

 

Bemærk; DZ252 må kun anvendes: 

 

• Fra og med d. 23/12 2020 

• På den/ de relevante kontakter, hvor vaccinationen foretages, dvs. IKKE på alle kontakter un-

der forløbsansvaret.  

Vaccinebivirkning VITT 

Det er obligatorisk at registrere diagnoser vedr. vaccinebivirkning. Der findes to koder: 

 

• DZ038S Observation pga. mistanke om vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni 

(VITT) 

• DD686G Vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni (VITT) 

 

DZ038S anvendes som henvisningsdiagnose ved mistanke om VITT. Hvis patienten afsluttes uden at 

der stilles anden diagnose, kan DZ038S også anvendes som aktionsdiagnose. 

 

DD686G anvendes som aktionsdiagnose, hvis VITT er konstateret. 

 

Følger efter COVID-19 samt anamnese 

DB948A - Følger efter COVID-19 

• Anvendes som bidiagnose til supplerende beskrivelse af aktionsdiagnosen for den konkrete 

komplikation. 

• Kan anvendes som aktionsdiagnose, når der ikke angives en mere konkret aktionsdiagnose 

for følgetilstanden. 

 

DZ038Q - Observation pga. mistanke om følger efter COVID-19 
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• Anvendes som øvrige ’Observation pga. mistanke om…’-diagnoser  

 
DZ861A - Anamnese med COVID-19  

• Anvendes som øvrige ’Anamnese med…’-diagnoser hvis der tidligere har været infektion med 

COVID-19 og aktuelt ingen ’Følger efter COVID-19’ eller mistanke herom. 

Særligt for børn med multisystem inflammatorisk tilstand som 

følge af infektion med COVID-19 

Der registreres aktions- eller bidiagnose (alt efter relevans): 

DB972B - Multisystem inflammatorisk syndrom associeret med COVID-19 

DB972B1 - Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) 
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2 Procedureregistrering  

Ved podning for Covid-19 

For både indlagte og ambulante patienter under pandemi for Corona-virus gælder særskilt procedure-

registrering. 

 

Fra 1. januar 2021 anvendes officielle procedurekoder ved podning.  

 

Hvis patienten podes, på grund af mistanke om Corona-virus, registreres koden ZZ7120C1 Podning 

mhp. SARS-CoV-2 PCR-test. Den tilføjes den aktuelle aktivitet. Denne registrering skal foretages på 

baggrund af lægenotat eller sygeplejedokumentation.  

 
 

Bemærk; der er tidligere registreret lokalkode for henholdsvis ”Afkræftet pandemipatient” eller (be-

kræftet) ”Pandemipatient”, når resultat af podningen foreligger. Denne procedureregistrering er ud-

gået. Bekræftet/ afkræftet registreres udelukkende via diagnoseregistreringen (se foregående kapi-

tel). 

Ved vaccination mod Covid-19 

Hvis patienter i eksisterende forløb (indlæggelse eller ambulant) vaccineres mod Covid-19 gælder li-

geledes særskilt procedureregistrering. 

 

Bemærk; der skal ikke oprettes kontakt/besøg på borgere eller ansatte som udelukkende vaccineres 

mod Covid-19 og som dermed ikke ses til udredning, behandling eller kontrol i sygehusregi. Vaccinen 

dokumenteres via batchnummer. 

 

Hvis patienten vaccineres mod Covid-19, registreres koderne BPNB51 Vaccination mod Covid-19, 

1. gang, BPNB52 Vaccination mod Covid-19, 2. gang eller BPNB59 Vaccination mod COVID-19, 

revaccination på den aktivitet/standardplan hvor vaccinationen er dokumenteret. Denne registrering 

skal foretages på baggrund af lægenotat eller sygeplejedokumentation.  
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3 Patienter som dør under indlæggelse 

Overvågningen af COVID-19 patienter som dør på de danske hospitaler, er baseret på regionernes 

indberetning herom. 

 

Når der er oprettet morsoplysninger, kan patientens forløbsansvar og sygdomsforløb afsluttes.  

 

 

 

 

 
 

 

Det er væsentligt, at patienter, som dør i afdelingen, hurtigst muligt registreres som ”død” 

i NordEPJ.  

Først når registreringen er gjort, vil afdøde medtælles i de Corona-relaterede dødsfald. 
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4 Færdigvaccinerede patienter skal ikke 

længere screenes 

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu en lempelse i kravene til screening for færdigvaccinerede patienter.  

Man betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter 2. stik uanset vaccinetype. Personer, der ikke er 

færdigvaccinerede, skal fortsat testes som hidtil. 

Test skal fremadrettet foregå i Testcenter Danmark 

De borgere, der fortsat skal testet forud for ambulant behandling og indlæggelse skal fremover testes 

i Testcenter Danmark (samfundssporet) og ikke i vurderingsklinikkerne (sundhedssporet) på hospita-

lerne. 

 

Ændringen betyder, at hospitalsafdelingerne ikke længere skal oprette rekvisitioner til test forud for 

ambulant behandling og indlæggelse. Ved test i Testcenter Danmark skal borgeren anvende den au-

tomatisk genererede rekvisition, som alle borgere har tilgængelig. 

 

Patienter, der har modtaget indkaldelsesbrev før denne ændring, kan dog testes i vurderingsklinik-

kerne. 

Særligt for børn under 2 år 

Hvis et barn under 2 år skal testes forud for ambulant behandling eller indlæggelse, skal dette fortsat 
ske i vurderingsklinikkerne på hospitalerne. Afdelingen skal derfor fortsat oprette rekvisitioner til børn 
under 2 år ved behov for test. 
 
Patienter, der ikke kan booke tid til test 48 timer før behandling eller indlæggelse, kan kontakte regio-
nens corona hotline for hjælp til tidsbestilling. I disse tilfælde kan bookes tid til test i vurderingsklinik-
kerne.  

Diagnoseregistrering ifm. screening for Covid-19 

Det er ikke længere obligatorisk at registrere screening som bidiagnose på patienter, der screenes for 

Covid-19 iht. retningslinjerne. Dette gælder både patienter, der screenes i Samfundssporet og i Sund-

hedssporet, fx akut indlagte og børn under 2 år. 

 

Hvis afdelingen alligevel ønsker at fortsætte med at registrere DZ115A, må dette udelukkende gøres: 

• Som bidiagnose 

• Efter d. 1/7 2020 

• På den/ de relevante kontakter, hvor svaret på podning blev anvendt, dvs. IKKE på alle kon-

takter under forløbsansvaret.  
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