
 Kodelista for utvidet sjukdomsregistrering, ante mortem og post mortem diagnoser  
 

Kodelista er delt i to med felleskoder og koder til intern bruk på slakteriet. Koder som er felles for 

hele landet er plassert i nummerserien 0 - 400. Nummerserien 401-999 er satt av til koder som 

slakteriet benytter internt.  

 

Nummerserier:  

 

0 - 400 Felleskoder  

 

Disse kodene skal benyttes på alle slakterier i Norge. De ledige kodene i nummerserien er 

reservekoder og skal ikke brukes til interne formål. 

 

• 0 - 99: Mattilsynets koder som omfatter ante mortem (AM) og post mortem (PM)-

diagnoser  

• 100 - 300: Utvidet sjukdomsregistrering (USR)  

• 301 - 400: Hygienetrekk og klassifiseringskoder  

 

401- 999 Koder som slakteriet kan benytte internt  

Disse kodene er ikke felles for hele landet, og hvert enkelt slakteri kan disponere 

nummerserien etter eget ønske.  

 

Ante mortem og post mortem-koder 
 

Kode Betegnelse 

1 Flegmone / abscess 

4 Forandringer / sykdom i ledd 

5 Hjertesekk- og / eller brysthinnebetennelse  

6 Lungebetennelse  

10 Bogsår hos gris 

21 Alvorlig grad av halesår på flere griser i flokken 

22 Dårlig klauvstell 

23 Ektoparasitter 

24 Akutte skader 

25 Avmagring 

26 Klinisk tegn på systemisk sykdom 

27 Skitne slaktedyr 

28 Mangler iht. merkeforskriftene 

29 Oppstallingsskade oppstått på gården, f.eks. nakkesår eller bursitt, hase- og framkneskader 

30 Ikke transportdyktig 

31 Annet 

41 Ikke gjennomgått undersøkelse ante mortem 

42 Tilhørende organer (slaktebiprodukter) ikke gjennomgått undersøkelse post mortem 

43 Døde før slakting, dødfødte, ufødte eller slaktet for unge 

44 Sykdommer på OIEs liste 

45 Trikinose 

46 Cysticerkose 

47 Påvisning av salmonella 

48 Tuberkulose 

49 Allment utbredt sykdom som sepsis, pyemi, toksemi eller viremi 

50 Bløtvevsskader (traumer) 



51 Kjøtt som stammer fra reinskjæring av stikksår 

52 Beinbrudd 

53 Bukhinnebetennelse 

54 Jurbetennelse 

55 Tydelig avvik i lukt eller smak 

56 Unormal farge 

57 Utilstrekkelig avblødd 

58 Avmagrede dyr PM 

59 Ikke i samsvar med de mikrobiologiske kriteriene 

60 Viser tegn på forekomst av parasitter, med mindre annet er fastsatt i avsnitt IV 

61 Restmengder eller forurensende stoffer utover grenseverdi 

62 Kjøtt som stammer fra dyr eller skrotter som inneholder restmengder av forbudte stoffer, 

eller fra dyr som er blitt behandlet med forbudte stoffer 

63 Regioner med allmenn forekomst av tungmetaller 

64 Ulovlig behandlet med dekontaminerende stoffer 

65 Ulovlig behandlet med ioniserende eller ultrafiolett stråling 

66 Fremmedlegemer 

67 Radioaktivitet over grenseverdier 

68 Forgiftning 

69 Andre kroppsfremmede stoffer 

70 Legemiddel med tilgjengelige analysemetode når det påvises restmengder over MRL-verdi 

71 Legemiddel uten tilgjengelig analysemetode når det foretas slakting før 

tilbakeholdelsesfristen er utløpt 

72 Legemiddel som ikke trenger MRL, men slakting foretas før tilbakeholdelsesfristen er 

utløpt 

73 Legemiddel brukt etter kaskaderegelen, hvor slakting foretas før minimum 

tilbakeholdelsesfrist er utløpt 

74 Generell sirkulasjonsforstyrrelse med ascites og/eller generelle ødemer 

75 Forandringer/ sykdom pga. stoffskifteforstyrrelser 

76 Svulster 

77 Forandringer/ sykdom i hud 

78 Forandringer/ sykdom i muskulatur (Degenerasjoner, nekroser) 

79 Forandringer/ sykdom i hjerne/ hjernehinner/ ryggmarg. Akutt betennelse 

80 Forandringer/ sykdom i hjerte/ kar 

81 Forandringer/ sykdom i mage/ tarm 

82 Forandring/ sykdom i urinveier 

83 Forandringer/ sykdom i kjønnsorganer 

84 Spesifisert risikomateriale (SRM) 

85 Fekal forurensning eller annen forurensing av slaktskrotten 

86 Slaktefeil 

87 Kjøtt som inneholder blod som kan utgjøre en helserisiko for mennesker eller dyr pga. 

helsetilstanden hos dyret det stammer fra, eller forurensing som oppstår under slakting 

88 Kjøtt som kan utgjøre en helserisiko for mennesker eller dyr, eller det av en eller annen 

grunn ikke er egnet til konsum 

 

Koder for utvidet sjukdomsregistrering (USR)  

 

Tallkoden for USR består av tre siffer. Tidligere ble det tredje sifferet brukt til å angi konsekvens. 

Dette ønsket ikke Mattilsynet lengre å bruke, fordi de mente det førte til forvirring. Fra 



01.01.2018 er det derfor kun tall med siste siffer 0 som gjelder. Det må likevel brukes tre sifre, 

ellers vil kodene blande seg med AM / PM diagnoser.  

Diagnosen Vaksinasjonsbyller skal ikke lengre brukes på storfe og småfe. 

 

Mattilsynet har bestemt at fra 01.01.2019 skal koden 220 Små leverikter ikke brukes for 

noen dyreart lengre. 

 

Kode Betegnelse Storfe Svin Småfe 

100 Byller x x x 

110 Vaksinasjonsbyller   x 

120 Leverbyller x     

130 Leddbetennelse x x x 

140 Hjertesekk- og/eller brysthinnebetennelse x x x 

150 Lungebetennelse x x x 

160 Lungeorm x   x 

170 Spolormlever   x   

180 Store leverikter x   x 

190 Bogsår   x   

200 Kort hale/avhelet halesår   x   

210 Åpent halesår   x   

 

Hygiene og klassifiseringskoder 

 

Kode Betegnelse Storfe Svin Småfe 

301 Slakt av storfe, småfe eller gris som forurenses betydelig 

under slakteprosessen 

x x x 

302 Storfe med hygienetrekk i kategori 1 (lav trekksats) x     

303 Storfe med hygienetrekk i kategori 2 (høy trekksats) x     

304 Storfe forurenset med fersk møkk tilsvarende kategori 2 x     

305 Sau som ikke kan klippes reine eller som har svært 

forurensede bein 

    x 

306 Sau som slaktes uklipt     x 

311 Kjøtt % automatisk endret   x   

312 Kjøtt % endret av klassifisør   x   

313 Feil data om alder og/eller kjønn i Husdyrregisteret x     

314 Ingen data om alder og kjønn i Husdyrregisteret x     

321 Gult fett x   x 

 

 

 


