
Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge 
 

Denne oversikten viser hvilke endringer som blir gjort i kodelisten 

  

 
Helsetjenestene har gått sammen om å holde referansekodeverket ajourført. Thorbjørn Refsum har, på vegne 
av helsetjenestene, ansvaret for å koordinere dette arbeidet. Kodelista oppdateres i utgangspunktet to ganger 
i året: 1. juni og 1. november. Det loggføres kun nye koder, endringer i kodenavnene og vesentlige endringer i 
diagnosebeskrivelsene. Bruk av ny kode må først meldes til thorbjorn.refsum@animalia.no.  
  
Siste oppdatering: 2. januar 2023 
  
Olav Østerås:   

23.04.2002 Kode 275 reservert til 775=Vaksinering koli/rødsjuke/parvo etter forespørsel fra 
Helsetjenesten for svin. 

05.05.2002 Kode 347 Kryptorkisme, 348 Hermafroditisme, justering av navn på 383, 339, 368 
09.10.2002 Kode 356 Entropion – Innrullet øyelokk. 

09.10.2002 Koder for type behandler er satt inn. NB her er det en divergens mellom Helsetjenesten for 
svin og de andre for 9999-koden. 

09.10.2002 Kode 332 Brunstsynkronisering. (Brunstinduksjon er fjernet fra navnet). 
10.07.2003 Kode 810 Forebyggende behandling ved avsining (Orbeseal). 
11.07.2003 Oppdatert defininsjoner på kjønnsorganer fra Knut Karlberg  
12.08.2003 Oppdatert definisjoner på obstetriske sjukdommer sammen med Stig Ødegaard 
18.11.2003 Hallstein Grønstøl suplert med definisjoner 
04.12.2003 Børge Baustad laget noen korrigeringer 
19.01.2004 Oppdatert etter møte med Helsetjenestene 15. januar 2004  
23.01.2004 Kode 294. Navlebetennelse 
07.07.2005 Kode 295 Bogsår 
31.10.2005 Kode 295 Bogsår med definisjon. 
23.05.2007 Kode 276 Parasitære sjukdommer (coccidier, cryptosporidier etc.)  

22.04.2008 

Sommermastitt, samt diverse mindre endringer språklig på kode 143 (ondartet fjernet),  234 
og erstattet med eller,  266 nematoder erstattet med ”som rundorm, bendelorm og leverikter”, 
276 justert til encellede parasitter; 297 justert til ”Utvortes parasitter - unntatt 283 lus og 285 
skabb; 352 justert til følgende tillegg: ”unntatt 225 (smittsom øyebetennelse) og 356 
(entropion)”; 366 justert til Bekkenskade med bevegelsesproblemer (var parese tidligere) 

06.03.2009 Kodene 266, 276 justeringer flercellede og encellede 

22.04.2009 Ny kode 890 Forebyggende helsearbeid (Forelått av HT-storfe) Dermed okkuperes kode 390 
også. 

 
Thorbjørn Refsum: 

22.06.2009 

Kodelista er administrativt overlatt fra Olav Østerås, NVH, til Thorbjørn Refsum, Animalia. 
Olavs liste er lagt over i denne excelfilen. Nytt er koder for A-sjukdommene i 500-serien og 
fjørfespesifikke koder i 400 serien. Alle HT-ene har spilt inn diagnosebeskrivelser for sine 
"respektive" A-sjukdommer.  

12.03.2010 

Chlamydiakode for fjørfe (169) er i regelverket strøket og slått sammen med kode 100. EEE 
opprettet under kode 126. Q-feber (NY) lagt inn under kode 240. A-sjukdommer lagt inn 
fortløpende i 500-serien, uten mellomrom. Tidligere koder under C-sjukdommer: 200, 203, 
208, 220, 222, 232, 243 og 249 er nå klassifisert som D-sjukdommer. 204 (AE) er tildelt ny 
fjørfespesifikk kode 404 

01.11.2010 I mangel på ledig kodeintervall er nå nye klauvrelaterte diagnoser lagt inn i kodeintervallet 369 
- 378.  Lagt til “kode 143 Fotråte” som unntak under kode 282: Klauvsjukdom.  

25.09.2012 

Kode 249 "Andre infeksjonssjukdommer" under C-sjukdommer er flyttet til "Ikke organrelatert 
infeksjonssjukdommer" under D-sjukdommer. Kode 369 er nå frigitt igjen - ikke vært i bruk. 
Kode 281 "Forfangenhet" er endret til "Forfangenhet - Akutt / subakutt". Kode 371 
"Forfangenhet" er endret til "Forfangenhet - Kronisk". Diagnosebeskrivelsene for 281, 282, 
370-375 og 378 er endret i form eller innhold 

03.09.2013 Ny kode innført: 001 “Ingen sjukdom påvist”. CAE er ikke lenger C-sjukdom. Sjukdommen  
er nå en B-sjukdom. Følgelig er kode 201 flyttet opp i B-sjukdomsserien. Ny fjørfekode på 
plass: 458 “Eggdropp”. Dekker opp fall i eggproduksjon uten andre sjukdomssymptomer.  

04.09.2013 “Eggdropp” er lagt om fra 458 til 486 under “Ikke organrelaterte lidelser”. 458 er fristilt.   



19.09.2014 Etter innspill fra HT-Storfe er kode 374 endret fra "Hudbetennelse" til "Mild hudbetennelse 
(Interdigital dermatitt)". Ny diagnosebeskrivelse er "Hudbetennelse i, foran eller bak i 
klauvspalten med væskende eller tørre skorper. Ingen smerte.". Ny kode 369 er aktivert: 
"Digital dermatitt" med diagnosebeskrivelsen "Hudbetennelse i, foran eller bak klauvspalten 
med erosjoner og blødende sår. Smerte." Tilført "inkl. klauv" i gruppenavnet, så det nå står 
"Skjelett, ledd, bånd, sener og muskulatur, inkl. klauv" - dette i tillegg til gruppa "Hud og 
hudorganer, inkl. klauv".  

 Etter innspill fra HT-Sau så er "ondartet" blitt tilføyd diagnosenkode 143.   
15.07.2015 Etter innspill fra Mattilsynet ved Tronerud, er følgende endret siden sist: Ny kode 216 

Cysticerkose hos storfe, Ny felleskode 528 Saue- og geitekopper (507 og 522 er strøket) 
Ny kode 144 Enzootisk abort hos søye (Sau er strøket fra kode 100 Chlamydiainfeksjoner), 
Ny kode 178 Ringorm hos pelsdyr og Ny kode 223 Circovirus hos svin (PVC2) – unntatt 
205 PMVS. For øvrig er kode 138 endret til Bovin trichiomoniase og i diagnosebeskrivelsen 
til Tritrichiomoniasis foetus. Etter innspill fra Helsetjenesten for sau opprettes Ny kode 277 
Leverikter (sjukdom forårsaket av den store leverikten Fasciola hepatica). Følgende 
diagnosekoder endres da til: 266 Sjukdommer forårsaket av flercellete parasitter – unntatt 
277 og 270 Leversjukdommer – unntatt 277. Helsetjenesten for storfe har spilt inn behovet 
for separate koder for kastrering og sterilisering. Endret kode 335 Kastrering og opprettet 
Ny kode 342 Sterilisering. I tillegg er Ny kode 343 Kastrering ved vaksinasjon opprettet.  

10.02.2016 Etter innspill fra HT-sau har ny kode 328 Skjederuptur kommet på plass. HT-Storfe har 
bedt om ny kode 344 Indusert abort. Samtidig er kode 330 endret fra Abort til Abort (- 344 
Indusert abort) 

01.11.2019 Tidligere er 001 blitt lagt inn, for medikamentell behandling, der dyret/ne er friske og det 
ikke er knyttet til noen diagnose. Etter innspill fra HT-Svin slettes kode 205 Postweaning 
Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS). I stedet skal kode 223 brukes. Etter innspill fra 
GENO og HT-Storfe er egen nummerserie 040 – 047 blitt lagt inn for embryouttak- og 
innlegg. Nytt er også egen rapporteringspliktig antibiotikaresistens-serie 112 (B-sjukdom) 
og 040 – 019 (C-sjukdom), etter forespørsel fra Mattilsynet. 

01.04.2020 Etter forespørsel fra HT-Storfe, så er ny kode 312 – Jurfestesår lagt til.   
24.02.2022 Klauvdiagnoser - justert diagnosebeskrivelsen for 282, justert diagnosebeskrivelsene for 

klauvserien 369 – 378, samt opprettet fire nye koder 050 – 053 med tilhørende 
klauvdiagnoser.  

 
Siste:   
 
Høsten 2022 Det har pågått ett større arbeid med omlegging av sjukdomskodelista fra A-, B- og C-

sjukdommer til liste 1-, 2- og 3-sjukdommer. Noen nye diagnoser er kommet til, andre har 
endret status, enkelte har blitt splittet (med ulik status), mens atter andre er blitt strøket. 
Det blir for omfattende her å føre oversikt over alle endringene. Helsetjenestene vil i løpet 
av våren 2023 gjennomgå kodeverket mht diagnosebeskrivelsene.  

  
 Ny kode fjørfe: 458 Egglederbetennelse (Salpingitt). HelseFjørfe ble påkoplet DHP i 2022 
og det er enkelte «tilpassede» felleskoder som ikke lenger passer for fjørfebruk.  

 
 


