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Kapitel 6
Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Diagnose-koder
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Neuroudviklings-forstyrrelser (01)
6A00

6A01

6A02

Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
6A00.0

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, mild

6A00.1

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, moderat

6A00.2

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, alvorlig

6A00.3

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, meget alvorlig

6A00.4

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, midlertidig

6A00.Z

Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling, uspecificeret

Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
6A01.0

Udviklings-forstyrrelse med utydeligt sprog

6A01.1

Udviklings-forstyrrelse af talefærdigheder

6A01.2

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog

6A01.20

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog med svækkelse af
forståelsen af det modtagede sprog og svækkelse af evnen til at
udtrykke sig sprogligt

6A01.21

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af
evnen til at udtrykke sig sprogligt

6A01.22

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af
pragmatisk sprogbrug

6A01.23

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog, med anden specificeret
svækkelse af sproget

6A01.Y

Andre specificerede udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog

6A01.Z

Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog, uspecificeret

Autisme-spektrum-forstyrrelse
6A02.0

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med mild eller ingen svækkelse af det funktionelle sprog

6A02.1

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med mild eller ingen svækkelse af det funktionelle sprog

6 af 1110

6A03

6A02.2

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med svækkelse af det funktionelle sprog

6A02.3

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med svækkelse af det funktionelle sprog

6A02.4

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med fravær af funktionelt sprog

6A02.5

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling og med fravær af funktionelt sprog

6A02.Y

Anden specificeret autisme-spektrum-forstyrrelse

6A02.Z

Autisme-spektrum-forstyrrelse, uspecificeret

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
6A03.0

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af
læsefærdigheder

6A03.1

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af evnen til at
udtrykke sig skriftligt

6A03.2

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af de
matematiske evner

6A03.3

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med anden specificeret
svækkelse af indlæringen

6A03.Z

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring, uspecificeret

6A04

Udviklings-forstyrrelse af den motoriske koordination

6A05

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
6A05.0

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), med
nedsat opmærksomhed som den primære fremtoning

6A05.1

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), med
hyperaktivitet og impulsivitet som den primære fremtoning

6A05.2

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD),
kombineret fremtoning

6A05.Y

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), anden
specificeret fremtoning

6A05.Z

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD),
fremtoning uspecificeret
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6A06

Forstyrrelse med stereotype bevægelser
6A06.0

Forstyrrelse med stereotype bevægelser uden selvskade

6A06.1

Forstyrrelse med stereotype bevægelser med selvskade

6A06.Z

Forstyrrelse med stereotype bevægelser, uspecificeret

8A05.0

Primære tics eller tic-forstyrrelser

6E60

Sekundært neuroudviklings-syndrom

6A0Y

Andre specificerede neuroudviklings-forstyrrelser

6A0Z

Neuroudviklings-forstyrrelser, uspecificeret
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Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
6A20

Skizofreni
6A20.0

6A20.00

Skizofreni, første episode, aktuelt symptomatisk

6A20.01

Skizofreni, første episode, delvis remission

6A20.02

Skizofreni, første episode, komplet remission

6A20.0Z

Skizofreni, første episode, uspecificeret

6A20.1

Skizofreni, flere episoder

6A20.10

Skizofreni, flere episoder, aktuelt symptomatisk

6A20.11

Skizofreni, flere episoder, delvis remission

6A20.12

Skizofreni, flere episoder, komplet remission

6A20.1Z

Skizofreni, flere episoder, uspecificeret

6A20.2

6A21

Skizofreni, første episode

Skizofreni, kontinuerlig

6A20.20

Skizofreni, kontinuerlig, aktuelt symptomatisk

6A20.21

Skizofreni, kontinuerlig, delvis remission

6A20.22

Skizofreni, kontinuerlig, komplet remission

6A20.2Z

Skizofreni, kontinuerlig, uspecificeret

6A20.Y

Anden specificeret skizofreni

6A20.Z

Skizofreni, uspecificeret

Skizoaffektiv forstyrrelse
6A21.0

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode

6A21.00

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, aktuelt symptomatisk

6A21.01

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, delvis remission

6A21.02

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, komplet remission

6A21.0Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, uspecificeret
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6A21.1

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder

6A21.10

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, aktuelt symptomatisk

6A21.11

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, delvis remission

6A21.12

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, komplet remission

6A21.1Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, uspecificeret

6A21.2

Skizoaffektiv forstyrrelse, kontinuerlig

6A21.20

Skizoaffektiv forstyrrelse, kontinuerlig, aktuelt symptomatisk

6A21.21

Skizoaffektiv forstyrrelse, kontinuerlig, delvis remission

6A21.22

Skizoaffektiv forstyrrelse, kontinuerlig, komplet remission

6A21.2Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, kontinuerlig, uspecificeret

6A21.Y

Anden specificeret skizoaffektiv forstyrrelse

6A21.Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, uspecificeret

6A22

Skizotypal forstyrrelse

6A23

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser
6A23.0

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode

6A23.00

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode,
aktuelt symptomatisk

6A23.01

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode,
delvis remission

6A23.02

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode,
komplet remission

6A23.0Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode,
uspecificeret

6A23.1

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder

6A23.10

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder,
aktuelt symptomatisk

6A23.11

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder,
delvis remission
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6A23.12

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder,
komplet remission

6A23.1Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder,
uspecificeret

6A23.Y

Anden specificeret akut og forbigående psykotisk forstyrrelse

6A23.Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, uspecificeret

6A24 Vrangforestillings-forstyrrelse
6A24.0

Vrangforestillings-forstyrrelse, aktuelt symptomatisk

6A24.1

Vrangforestillings-forstyrrelse, delvis remission

6A24.2

Vrangforestillings-forstyrrelse, komplet remission

6A24.Z

Vrangforestillings-forstyrrelse, uspecificeret

6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
6A25.0

Positive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

6A25.1

Negative symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

6A25.2

Depressiv symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

6A25.3

Maniske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

6A25.4

Psykomotoriske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

6A25.5

Kognitive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser
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Stof-induceret psykotisk forstyrrelse
6C40.6

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
6C40.60

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

6C40.61

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

6C40.62

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske
symptomer

6C40.6Z

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

6C41.6

Cannabis-induceret psykotisk forstyrrelse

6C42.6

Syntetisk cannabinoid-induceret psykotisk forstyrrelse

6C43.6

Opioid-induceret psykotisk forstyrrelse

6C44.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C45.6

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse

6C46.6

6C47.6

6C45.60

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

6C45.61

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

6C45.62

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse blandede psykotiske
symptomer

6C45.6Z

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer
6C46.60

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer med hallucinationer

6C46.61

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer med vrangforestillinger

6C46.62

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer men
eksklusiv koffein eller kokain med blandede psykotiske symptomer

6C46.6Z

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer, uspecificeret

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
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6C47.60

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med
hallucinationer

6C47.61

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med
vrangforestillinger

6C47.62

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede
psykotiske symptomer

6C47.6Z

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

6C49.5

Hallucinogen-induceret psykotisk forstyrrelse

6C4B.6

Flygtig indåndingsmiddel-induceret psykotisk forstyrrelse

6C4C.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

6C4D.5

Dissociativ stof-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv ketamin eller PCP

6C4E.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4G.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6E61

Sekundært psykotisk syndrom
6E61.0

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer

6E61.1

Sekundært psykotisk syndrom, med vrangforestillinger

6E61.2

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer og vrangforestillinger

6E61.3

Sekundært psykotisk syndrom, med uspecificerede symptomer

6A2Y

Anden specificeret skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser

6A2Z

Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser, uspecificeret
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Katatoni
6A40

Katatoni associeret med en anden mental forstyrrelse

6A41

Katatoni induceret af psykoaktive stoffer, inklusiv medikamenter

6E69

Sekundært katatonisk syndrom

6A4Z

Katatoni, uspecificeret

14 af 1110

Humør-forstyrrelser
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
6A60

Bipolar forstyrrelse - type I
6A60.0

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, uden psykotiske
symptomer

6A60.1

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, med psykotiske
symptomer

6A60.2

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode hypomanisk

6A60.3

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, mild

6A60.4

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat uden
psykotiske symptomer

6A60.5

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat med
psykotiske symptomer

6A60.6

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig uden
psykotiske symptomer

6A60.7

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig med
psykotiske symptomer

6A60.8

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, uspecificeret
alvorlighed

6A60.9

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, uden psykotiske
symptomer

6A60.A

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, med psykotiske
symptomer

6A60.B

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
manisk eller hypomanisk

6A60.C

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
depressiv

6A60.D

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
blandet

6A60.E

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
uspecificeret

6A60.F

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende komplet remission
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6A61

6A60.Y

Anden specificeret bipolar type I-forstyrrelse

6A60.Z

Bipolar forstyrrelse - type I, uspecificeret

Bipolar forstyrrelse - type II
6A61.0

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode hypomanisk

6A61.1

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, mild

6A61.2

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat uden
psykotiske symptomer

6A61.3

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat med
psykotiske symptomer

6A61.4

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig uden
psykotiske symptomer

6A61.5

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig med
psykotiske symptomer

6A61.6

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, uspecificeret
alvorlighed

6A61.7

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste
episode hypomanisk

6A61.8

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste
episode depressiv

6A61.9

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste
episode uspecificeret

6A61.A

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende komplet remission

6A61.Y

Andre specificerede bipolar type II-forstyrrelser

6A61.Z

Bipolar forstyrrelse - type II, uspecificeret

6A62

Cyklotymisk forstyrrelse

6A6Y

Andre specificerede bipolære og beslægtede forstyrrelser

6A6Z

Bipolar og beslægtede forstyrrelser, uspecificeret
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Depressiv-forstyrrelser
6A70

6A71

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
6A70.0

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, mild

6A70.1

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, uden psykotiske symptomer

6A70.2

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, med psykotiske symptomer

6A70.3

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, uden psykotiske symptomer

6A70.4

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, med psykotiske symptomer

6A70.5

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, uspecificeret alvorlighed

6A70.6

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende med delvis remission

6A70.7

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende komplet remission

6A70.Y

Anden specificeret enkelt-episode med depressiv forstyrrelse

6A70.Z

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, uspecificeret

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
6A71.0

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode mild

6A71.1

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode
moderat, uden psykotiske symptomer

6A71.2

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode
moderat, med psykotiske symptomer

6A71.3

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig,
uden psykotiske symptomer

6A71.4

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig,
med psykotiske symptomer

6A71.5

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode,
uspecificeret alvorlighed

6A71.6

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende med delvis
remission

6A71.7

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende komplet
remission

6A71.Y

Anden specificeret tilbagevendende depressiv forstyrrelse
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6A71.Z

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, uspecificeret

6A72

Dysthymisk forstyrrelse (Dysthymi)

6A73

Blandet depressions- og angst-forstyrrelse

GA34.41

Premenstrual dysphoric disorder

6A7Y

Andre specificerede depressive forstyrrelser

6A7Z

Depressiv-forstyrrelser, uspecificeret

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6A80

Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
6A80.0

Udtalte angst-symptomer ved humør-episoder

6A80.1

Panik-anfald ved humør-episoder

6A80.2

Nuværende depressiv episode, vedholdende

6A80.3

Nuværende depressiv episode med melankoli

6A80.4

Humør-episode med sæson-bestemt start-tidspunkt

6A80.5

Hurtig cyklus

6E20

6E21

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer
6E20.0

Barsels-depression (fødsels-depression) - ikke yderligere specificeret

6E20.Y

Andre specificerede mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser
forbundet med graviditet, barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer

6E20.Z

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer, uspecificeret

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, med psykotiske symptomer
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Stof-inducerede humør-forstyrrelser
6C40.70

Akolhol-induceret humør-forstyrrelse

6C41.70

Cannabis-induceret humør-forstyrrelse

6C42.70

Syntetisk cannabinoide-induceret humør-forstyrrelse

6C43.70

Opioide-induceret humør-forstyrrelse

6C44.70

Humør-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C45.70

Kokain-induceret humør-forstyrrelse

6C46.70

Stimulans-induceret humør-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfitaminer eller metcathinoner

6C47.70

Syntetisk cathinon-induceret humør-forstyrrelse

6C49.60

Hallucinogen-induceret humør-forstyrrelse

6C4B.70

Flygtig indåndingsmiddel-induceret humør-forstyrrelse

6C4C.70

Humør-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv
MDA

6C4D.60

Humør-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller
PCP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6E62

Sekundært humør-syndrom
6E62.0

Sekundært humør-syndrom, med depressiv symptomer

6E62.1

Sekundært humør-syndrom, med maniske symptomer

6E62.2

Sekundært humør-syndrom, med blandede symptomer

6E62.3

Sekundært humør-syndrom, med uspecificerede symptomer

6A8Y

Andre specificerede humør-forstyrrelser

6A8Z

Humør-forstyrrelser, uspecificeret
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Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
6B00

Generaliseret angst-forstyrrelse

6B01

Panik-forstyrrelse

6B02

Agorafobi

6B03

Specifik fobi

6B04

Social-angst-forstyrrelse

6B05

Separationsangst-forstyrrelse

6B06

Selektiv mutisme
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Stof-inducerede angst-forstyrrelser

6B23

6E63

6C40.71

Alkohol-induceret angst-forstyrrelse

6C41.71

Cannabis-induceret angst-forstyrrelse

6C42.71

Syntetisk cannabinoide-induceret angst-forstyrrelse

6C43.71

Opioide-induceret angst-forstyrrelse

6C44.71

Angst-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C45.71

Kokain-induceret angst-forstyrrelse

6C46.71

Stimulant-induceret angst-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

6C47.71

Syntetisk cathinon-induceret angst-forstyrrelse

6C48.40

Koffein-induceret angst-forstyrrelse

6C49.61

Hallucinogen-induceret angst-forstyrrelse

6C4B.71

Flygtig indåndingsmiddel-induceret angst-forstyrrelse

6C4C.71

Angst-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

6C4D.61

Angst-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller
PCP

6C4E.71

Angst-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4G.71

Angst-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse)
6B23.0

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med rimelig til god indsigt

6B23.1

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med dårlig til fraværende indsigt

6B23.Z

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse), uspecificeret

Sekundært angst-syndrom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6B0Y
Andre specificerede angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
6B0Z

Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser, uspecificeret
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Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
6B20

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse
6B20.0

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse med rimelig til god indsigt

6B20.1

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse med dårlig til fraværende indsigt

6B20.Z

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse, uspecificeret

6B21

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning
6B21.0

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning med rimelig til god indsigt

6B21.1

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning med dårlig til fraværende

6B21.Z

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning, uspecificeret

indsigt

6B22

Olfaktorisk reference-forstyrrelse
6B22.0

Olfaktorisk reference-forstyrrelse med rimelig til god indsigt

6B22.1

Olfaktorisk reference-forstyrrelse med dårlig til fraværende indsigt

6B22.Z

Olfaktorisk reference-forstyrrelse, uspecificeret

6B23

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse)
6B23.0

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med rimelig til god indsigt

6B23.1

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med dårlig til fraværende indsigt

6B23.Z

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse), uspecificeret

6B24

Samler-forstyrrelse (samler-mani)
6B24.0

Samler-forstyrrelse (samler-mani) med rimelig til god indsigt

6B24.1

Samler-forstyrrelse (samler-mani) med dårlig til fraværende indsigt

6B24.Z

Samler-forstyrrelse (samler-mani), uspecificeret

6B25

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
6B25.0

Trikotillomani

6B25.1

Hud-pille-forstyrrelse

6B25.Y

Andre specificerede forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
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6B25.Z

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd, uspecificeret
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Stof-inducerede obsessiv-kompulsive eller beslægtede
forstyrrelser
6C45.72

Kokain-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse

6C46.72

Stimulans-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse
inklusiv amfetamin, metamfetamin eller metcathinon

6C47.72

Syntetisk cathinon-induceret obsessiv-kompulsivt eller beslægtet
syndrom

6C4E.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af andet
specificeret psykoaktivt stof

6C4G.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af ukendt
eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4F.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af flere
specificerede psykoaktive stoffer

6E64

Sekundært obsessiv-kompulsivt syndrom eller beslægtet syndrom

8A05.00

Tourette-syndrom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6B2Y

Andre specificerede obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser

6B2Z

Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser, uspecificeret
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Forstyrrelser specielt associeret med stress
6B40

Post-traumatisk stress-forstyrrelse (PTSD)

6B41

Kompleks Post-traumatisk stress-forstyrrelse (Kompleks PTSD)

6B42

Forlænget sorg-forstyrrelse

6B43

Tilpasnings-forstyrrelse

6B44

Reaktiv tilknytnings-forstyrrelse

6B45

Forstyrrelse med uhæmmet socialt engagement

6B4Y

Andre specificerede forstyrrelser specielt associeret med stress

6B4Z

Forstyrrelser specielt associeret med stress, uspecificeret
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Dissociative forstyrrelser (08)
6B60

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
6B60.0

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med visuel forstyrrelse

6B60.1

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med auditiv forstyrrelse

6B60.2

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med vertigo og svimmelhed

6B60.3

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med anden sensorisk
forstyrrelse

6B60.4

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ikke-epileptisk anfald

6B60.5

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tale-forstyrrelse

6B60.6

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med svækkelse eller lettere
lammelse

6B60.7

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med forstyrrelse af gang

6B60.8

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
6B60.80

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med chorea

6B60.81

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med myoklone ryk

6B60.82

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tremor

6B60.83

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ufrivillige
muskelsammentrækninger

6B60.84

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ansigts-spasmer

6B60.85

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med Parkinsonisme

6B60.8Y

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med anden specificeret
bevægelses-forstyrrelse

6B60.8Z

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med uspecificeret
bevægelses-forstyrrelse

6B60.9

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med kognitive symptomer

6B60.Y

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med andre specificerede
symptomer

6B60.Z

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med uspecificerede
symptomer
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6B61

Dissociativ amnesi

6B62

Trance-forstyrrelse

6B63

Besættelses- og trance-forstyrrelse

6B64

Dissociativ identitets-forstyrrelse

6B65

Delvis dissociativ identitets-forstyrrelse

6B66

Depersonalisations-derealisations-forstyrrelse

6E65

Sekundært dissociativt syndrom

6B6Y

Andre specificerede dissociative forstyrrelser

6B6Z

Dissociative forstyrrelser, uspecificeret
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Spise-forstyrrelser (09)
6B80

Nervøs spisevægring (anorexi)
6B80.0

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt
6B80.00

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt,
spisemønster med nedsat fødeindtagelse

6B80.01

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, med
spisemønster med overspisning og opkastning

6B80.0Z

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt,
uspecificeret

6B80.1

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt
6B80.10

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt,
spisemønster med nedsat fødeindtagelse

6B80.11

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt, med
spisemønster med overspisning og opkastning

6B80.1Z

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt,
uspecificeret

6B80.2

Nervøs spisevægring (anorexi), i bedring, med normal kropsvægt

6B80.Y

Anden specificeret nervøs spisevægring (anorexi)

6B80.Z

Nervøs spisevægring (anorexi), uspecificeret

6B81

Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed (Bulimi)

6B82

Tvangsoverspisnings-forstyrrelse (BED)

6B83

Fødeindtagelses·forstyrrelse med begrænsnings- og undgåelses-adfærd

6B84

Pica

6B85

Forstyrrelse med opgylpning og drøvtygning

6B8Y

Andre specificerede spise-forstyrrelser

6B8Z

Spise-forstyrrelser, uspecificeret
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Udskillelses-forstyrrelser (10)
6C00

Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)
6C00.0

Natlig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

6C00.1

Daglig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

6C00.2

Natlig og daglig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

6C00.Z

Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis), uspecificeret

6C01

6C0Z

Afførings-forstyrrelse (Encopresis)
6C01.0

Afførings-forstyrrelse (Encopresis) med forstoppelse eller fæcal inkontinens

6C01.1

Afførings-forstyrrelse (Encopresis) uden forstoppelse eller fæcal inkontinens

6C01.Z

Afførings-forstyrrelse (Encopresis), uspecificeret

Udskillelses-forstyrrelser, uspecificeret
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Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
6C20

Kropslig bekymrings-forstyrrelse
6C20.0

Mild kropslig bekymrings-forstyrrelse

6C20.1

Moderat kropslig bekymrings-forstyrrelse

6C20.2

Alvorlig kropslig bekymrings-forstyrrelse

6C20.Z

Kropslig bekymrings-forstyrrelse, uspecificeret

6C21

Krops-integritets-dysfori

6C2Y

Andre specificerede forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af
kroppen

6C2Z

Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen, uspecificeret
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Forstyrrelser på grund af brug af stof eller afhængigheds-adfærd (12)
Forstyrrelser på grund af brug af stof
6C40

Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
6C40.0

Enkelt episode med skadelig brug af alkohol

6C40.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol

6C40.2

6C40.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, episodisk

6C40.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, vedvarende

6C40.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, uspecificeret

Alkohol-afhængighed
6C40.20

Alkohol-afhængighed, igangværende brug, vedvarende

6C40.21

Alkohol-afhængighed, igangværende brug, episodisk

6C40.22

Alkohol-afhængighed, tidlig komplet remission

6C40.23

Alkohol-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C40.24

Alkohol-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C40.2Z

Alkohol-afhængighed, uspecificeret

6C40.3

Alkohol-intoksikation

6C40.4

Alkohol-abstinens
6C40.40

Alkohol-abstinens, ukompliceret

6C40.41

Alkohol-abstinens med perceptions-forstyrrelser

6C40.42

Alkohol-abstinens med anfald

6C40.43

Alkohol-abstinens med perceptions-forstyrrelser og anfald

6C40.4Z

Alkohol-abstinens, uspecificeret

6C40.5

Alkohol-induceret delirium

6C40.6

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
6C40.60

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer
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6C40.61

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

6C40.62

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske
symptomer

6C40.6Z

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

6C40.7

Andre alkohol-inducerede forstyrrelser
6C40.70

Akolhol-induceret humør-forstyrrelse

6C40.71

Alkohol-induceret angst-forstyrrelse

6D72.10

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol

6D84.0

Demens på grund af brug af alkohol

6C40.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af alkohol

6C40.Z

Forstyrrelser på grund af brug af alkohol, uspecificeret

6C41

Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
6C41.0

Enkelt episode med skadelig brug af cannabis

6C41.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis

6C41.2

6C41.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug afcannabis, episodisk

6C41.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis, vedvarende

6C41.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis, uspecificeret

Cannabis-afhængighed
6C41.20

Cannabis-afhængighed, igangværende brug

6C41.21

Cannabis-afhængighed, tidlig komplet remission

6C41.22

Cannabis-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C41.23

Cannabis-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C41.2Z

Cannabis-afhængighed, uspecificeret

6C41.3

Cannabis-intoksikation

6C41.4

Cannabis-abstinens

6C41.5

Cannabis-induceret delirium
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6C41.6

Cannabis-induceret psykotisk forstyrrelse

6C41.7

Andre cannabis-inducerede forstyrrelser
6C41.70

Cannabis-induceret humør-forstyrrelse

6C41.71

Cannabis-induceret angst-forstyrrelse

6C41.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af cannabis

6C41.Z

Forstyrrelser på grund af brug af cannabis, uspecificeret

6C42

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
6C42.0

Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider

6C42.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider

6C42.2

6C42.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider,
episodisk

6C42.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider,
vedvarende

6C42.1Y

Andet specificeret skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske
cannabinoider

6C42.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider,
uspecificeret

Syntetisk cannabinoide-afhængighed
6C42.20

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, igangværende brug

6C42.21

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, tidlig komplet remission

6C42.22

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C42.23

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C42.2Y

Anden specificeret syntetisk cannabinoide-afhængighed

6C42.2Z

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, uspecificeret

6C42.3

Syntetisk cannabinoide-intoksikation

6C42.4

Syntetisk cannabinoide-abstinens

6C42.5

Syntetisk cannabinoide-induceret delirium
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6C42.6

Syntetisk cannabinoid-induceret psykotisk forstyrrelse

6C42.7

Andre syntetisk cannabinoide-inducerede forstyrrelser

6C43

6C42.70

Syntetisk cannabinoide-induceret humør-forstyrrelse

6C42.71

Syntetisk cannabinoide-induceret angst-forstyrrelse

Forstyrrelser på grund af brug af opioider
6C43.0

Enkelt episode med skadelig brug af opioider

6C43.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider
6C43.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, episodisk

6C43.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, vedvarende

6C43.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, uspecificeret

6C43.2

Opioide-afhængighed
6C43.20

Opioide-afhængighed, igangværende brug

6C43.21

Opioide-afhængighed, tidlig komplet remission

6C43.22

Opioide-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C43.23

Opioide-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C43.2Z

Opioide-afhængighed, uspecificeret

6C43.3

Opioide-intoksikation

6C43.4

Opioide-abstinens

6C43.5

Opioid-induceret delirium

6C43.6

Opioid-induceret psykotisk forstyrrelse

6C43.7

Andre opioide-inducerede forstyrrelser
6C43.70

Opioide-induceret humør-forstyrrelse

6C43.71

Opioide-induceret angst-forstyrrelse

6C43.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af opioider

6C43.Z

Forstyrrelser på grund af brug af opioider, uspecificeret
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6C44

Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
6C44.0

Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

6C44.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

6C44.2

6C44.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler, episodisk

6C44.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler, vedvarende

6C44.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler, uspecificeret

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel
6C44.20

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, igangværende brug

6C44.21

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, tidlig komplet remission

6C44.22

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, opretholdt delvis remission

6C44.23

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, vedvarende komplet remission

6C44.2Z

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, uspecificeret

6C44.3

Intoksikation på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

6C44.4

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel
6C44.40

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, ukompliceret

6C44.41

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, med perceptions-forstyrrelser
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6C44.42

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, med anfald

6C44.43

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, med perceptions-forstyrrelser og anfald

6C44.4Z

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, uspecificeret

6C44.5

Delirium induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel

6C44.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C44.7

Andre forstyrrelser induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel
6C44.70

Humør-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C44.71

Angst-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6D72.11

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel

6D84.1

Demens på grund af brug af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel

6C44.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler

6C44.Z

Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler, uspecificeret

6C45

Forstyrrelser på grund af brug af kokain
6C45.0

Enkelt episode med skadelig brug af kokain

6C45.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain

6C45.2

6C45.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, episodisk

6C45.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, vedvarende

6C45.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, uspecificeret

Kokain-afhængighed
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6C45.20

Kokain-afhængighed, igangværende brug

6C45.21

Kokain-afhængighed, tidlig komplet remission

6C45.22

Kokain-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C45.23

Kokain-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C45.2Z

Kokain-afhængighed, uspecificeret

6C45.3

Kokain-intoksikation

6C45.4

Kokain-abstinens

6C45.5

Kokain-induceret delirium

6C45.6

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse
6C45.60

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

6C45.61

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

6C45.62

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske
symptomer

6C45.6Z

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

6C45.7

Andre kokain-inducerede forstyrrelser
6C45.70

Kokain-induceret humør-forstyrrelse

6C45.71

Kokain-induceret angst-forstyrrelse

6C45.72

Kokain-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse

6C45.73

Kokain-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

6C45.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af kokain

6C45.Z

Forstyrrelser på grund af brug af kokain, uspecificeret

6C46

Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
6C46.0

Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

6C46.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon
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6C46.2

6C46.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon, episodisk

6C46.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon, vedvarende

6C46.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon, uspecificeret

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon
6C46.20

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon, igangværende brug

6C46.21

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon, tidlig komplet remission

6C46.22

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon, opretholdt delvis remission

6C46.23

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon, vedvarende komplet remission

6C46.2Z

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon, uspecificeret

6C46.3

Stimulant-intoksikation inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon

6C46.4

Stimulant-abstinens inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon

6C46.5

Stimulant-induceret delirium inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon

6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner
6C46.60

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner med hallucinationer

6C46.61

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner med vrangforestillinger

6C46.62

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer men
eksklusiv koffein eller kokain med blandede psykotiske symptomer

6C46.6Z

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner, uspecificeret
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6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon
6C46.70

Stimulans-induceret humør-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfitaminer eller metcathinoner

6C46.71

Stimulant-induceret angst-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

6C46.72

Stimulans-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse
inklusiv amfetamin, metamfetamin eller metcathinon

6C46.73

Stimulant-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

6C46.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon

6C46.Z

Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon, uspecificeret

6C47

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
6C47.0

Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner

6C47.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner

6C47.2

6C47.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner,
episodisk

6C47.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner,
vedvarende

6C47.1Y

Andet specificeret skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske
cathinoner

6C47.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner,
uspecificeret

Syntetisk cathinon-afhængighed
6C47.20

Syntetisk cathinon-afhængighed, igangværende brug

6C47.21

Syntetisk cathinon-afhængighed, tidlig komplet remission

6C47.22

Syntetisk cathinon-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C47.23

Syntetisk cathinon-afhængighed, vedvarende komplet remission
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6C47.2Y

Anden specificeret syntetisk cathinon-afhængighed

6C47.2Z

Syntetisk cathinon-afhængighed, uspecificeret

6C47.3

Syntetisk cathinon-intoksikation

6C47.4

Syntetisk cathinon-abstinens

6C47.5

Syntetisk cathinon-induceret delirium

6C47.6

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
6C47.60

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med
hallucinationer

6C47.61

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med
vrangforestillinger

6C47.62

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med blandet
psykotiske symptomer

6C47.6Z

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

6C47.7

Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser
6C47.70

Syntetisk cathinon-induceret humør-forstyrrelse

6C47.71

Syntetisk cathinon-induceret angst-forstyrrelse

6C47.72

Syntetisk cathinon-induceret obsessiv-kompulsivt eller beslægtet
syndrom

6C47.73

Syntetisk cathinon-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

6C47.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af syntetiske
cathinoner

6C47.Z

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner, uspecificeret

6C48

Forstyrrelser på grund af brug af koffein
6C48.0

Enkelt episode med skadelig brug af koffein

6C48.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein
6C48.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, episodisk

6C48.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, vedvarende

6C48.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, uspecificeret
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6C48.2

Koffein-intoksikation

6C48.3

Koffein-abstinens

6C48.4

Koffein-inducerede forstyrrelser
6C48.40

Koffein-induceret angst-forstyrrelse

6C48.Y

Anden specificeret forstyrrelse på grund af brug af koffein

6C48.Z

Forstyrrelser på grund af brug af koffein, uspecificeret

6C49

Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
6C49.0

Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener

6C49.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener
6C49.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, episodisk

6C49.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, vedvarende

6C49.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, uspecificeret

6C49.2

Hallucinogen-afhængighed
6C49.20

Hallucinogen-afhængighed, igangværende brug

6C49.21

Hallucinogen-afhængighed, tidlig komplet remission

6C49.22

Hallucinogen-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C49.23

Hallucinogen-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C49.2Z

Hallucinogen-afhængighed, uspecificeret

6C49.3

Hallucinogen-intoksikation

6C49.4

Hallucinogen-induceret delirium

6C49.5

Hallucinogen-induceret psykotisk forstyrrelse

6C49.6

Andre hallucinogen-inducerede forstyrrelser
6C49.60

Hallucinogen-induceret humør-forstyrrelse

6C49.61

Hallucinogen-induceret angst-forstyrrelse

6C49.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
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6C49.Z
6C4A

Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
6C4A.0

Enkelt episode med skadelig brug af nikotin

6C4A.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin

6C4A.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, episodisk

6C4A.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, vedvarende

6C4A.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, uspecificeret

6C4A.2

6C4B

Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener, uspecificeret

Nikotin-afhængighed

6C4A.20

Nikotin-afhængighed, igangværende brug

6C4A.21

Nikotin-afhængighed, tidlig komplet remission

6C4A.22

Nikotin-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C4A.23

Nikotin-afhængighed, vedvarende komplet remission

6C4A.2Z

Nikotin-afhængighed, uspecificeret

6C4A.3

Nikotin-intoksikation

6C4A.4

Nikotin-abstinens

6C4A.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af nikotin

6C4A.Z

Forstyrrelser på grund af brug af nikotin, uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
6C4B.0

Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler

6C4B.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler

6C4B.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler,
episodisk

6C4B.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler,
vedvarende

6C4B.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler,
uspecificeret
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6C4B.2

6C4C

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed

6C4B.20

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, igangværende brug

6C4B.21

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, tidlig komplet remission

6C4B.22

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, opretholdt delvis remission

6C4B.23

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, vedvarende komplet
remission

6C4B.2Z

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, uspecificeret

6C4B.3

Intoksikation på grund af flygtigt indåndingsmiddel

6C4B.4

Flygtig indåndingsmiddels-abstinens

6C4B.5

Flygtig indåndingsmiddel-induceret delirium

6C4B.6

Flygtig indåndingsmiddel-induceret psykotisk forstyrrelse

6C4B.7

Andre forstyrrelser induceret af flygtige indåndingsmidler

6C4B.70

Flygtig indåndingsmiddel-induceret humør-forstyrrelse

6C4B.71

Flygtig indåndingsmiddel-induceret angst-forstyrrelse

6C4B.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af flygtige
indåndingsmidler

6C4B.Z

Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler, uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
6C4C.0

Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv
MDA

6C4C.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA

6C4C.10

Skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA,
episodisk

6C4C.11

Skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA,
vedvarende

6C4C.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede
stoffer, inklusiv MDA, uspecificeret

6C4C.2

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
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6C4D

6C4C.20

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
igangværende brug

6C4C.21

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, tidlig
fuld remission

6C4C.22

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
opretholdt delvis remission

6C4C.23

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
opretholdt fuld remission

6C4C.2Z

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
uspecificeret

6C4C.3

Intoksikation på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

6C4C.4

Abstinens på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

6C4C.5

MDMA eller beslægtet stof-induceret delirium, inklusiv MDA

6C4C.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

6C4C.7

Andre forstyrrelser induceret af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv
MDA

6C4C.70

Humør-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv
MDA

6C4C.71

Angst-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

6C4C.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtede
stoffer, inklusiv MDA

6C4C.Z

Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
6C4D.0

Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin
eller PCP

6C4D.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP

6C4D.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv
ketamin eller PCP, episodisk
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6C4D.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv
ketamin eller PCP, vedvarende

6C4D.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv
ketamin eller PCP, uspecificeret

6C4D.2

6C4E

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP

6C4D.20

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP,
igangværende brug

6C4D.21

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, tidlig fuld
remission

6C4D.22

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, opretholdt
delvis remission

6C4D.23

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, opretholdt
komplet remission

6C4D.2Z

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, uspecificeret

6C4D.3

Dissociativ stof-intoksikation inklusiv ketamin eller PCP

6C4D.4

Dissociativt stof-induceret delirium inklusiv ketamin eller PCP

6C4D.5

Dissociativ stof-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv ketamin eller PCP

6C4D.6

Andre forstyrrelser induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

6C4D.60

Humør-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller
PCP

6C4D.61

Angst-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller
PCP

6C4D.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer
inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]

6C4D.Z

Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP], uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
6C4E.0

Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof
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6C4E.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt
stof, episodisk

6C4E.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt
stof, vedvarende

6C4E.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt
stof, uspecificeret

6C4E.2

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.20

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, igangværende
brug

6C4E.21

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, tidlig fuld
remission

6C4E.22

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, opretholdt delvis
remission

6C4E.23

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, opretholdt fuld
remission

6C4E.2Z

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, uspecificeret

6C4E.3

Intoksikation på grund af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.4

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.40

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, ukompliceret

6C4E.41

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med perceptionsforstyrrelser

6C4E.42

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med anfald

6C4E.43

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med perceptionsforstyrrelser og anfald

6C4E.4Z

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, uspecificeret

6C4E.5

Delirium induceret af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin

6C4E.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.7

Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser

6C4E.70

Humør-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

6C4E.71

Angst-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof
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6C4E.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af andet
specificeret psykoaktivt stof

6C4E.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af andet psykoaktivt stof

6C4E.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin

6C4E.Z

Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, uspecificeret

6C4F

Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
6C4F.0

Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer
6C4F.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, episodisk

6C4F.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, vedvarende

6C4F.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, uspecificeret

6C4F.2

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
6C4F.20

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, igangværende
brug

6C4F.21

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, tidlig fuld
remission

6C4F.22

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, opretholdt
delvis remission

6C4F.23

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, opretholdt
fuld remission

6C4F.2Z

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, uspecificeret

6C4F.3

Intoksikation på grund af flere specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.4

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer
6C4F.40

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, ukompliceret
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6C4G

6C4F.41

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med perceptionsforstyrrelser

6C4F.42

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med anfald

6C4F.43

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med perceptionsforstyrrelser og anfald

6C4F.4Y

Anden specificeret abstinens fra flere specificerede psykoaktave
stoffer

6C4F.4Z

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, uspecificeret

6C4F.5

Delirium induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer inklusiv medicin

6C4F.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.7

Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
6C4F.70

Humør-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.71

Angst-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af flere
specificerede psykoaktive stoffer

6C4F.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af flere specificerede
psykoaktive stoffer

6C4F.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin

6C4F.Z

Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
6C4G.0

Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede
psykoaktive stoffer

6C4G.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof

6C4G.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof, episodisk

6C4G.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof, vedvarende
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6C4G.1Z
6C4G.2

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof, uspecificeret

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.20

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
igangværende brug

6C4G.21

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, tidlig
komplet remission

6C4G.22

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, opretholdt
delvis remission

6C4G.23

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
vedvarende komplet remission

6C4G.2Z

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
remissions-tilstand og stof uspecificeret

6C4G.3

Intoksikation på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.4

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.40

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
ukompliceret

6C4G.41

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, med
perceptions-forstyrrelser

6C4G.42

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, med
anfald

6C4G.43

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, med
perceptions-forstyrrelser og anfald

6C4G.4Z

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
uspecificeret

6C4G.5

Delirium induceret på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.7

Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.70

Humør-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof

6C4G.71

Angst-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof
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6C4H

6C4G.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af ukendt
eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4G.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof

6C4G.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller
uspecificerede psykoaktive stoffer

6C4G.Z

Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer,
uspecificeret

Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer
6C4H.0

Enkelt episode med skadelig brug af ikke-psykoaktive stoffer

6C4H.1

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer

6C4H.10

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, episodisk

6C4H.11

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, vedvarende

6C4H.1Z

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, uspecificeret

6C4H.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer

6C4H.Z

Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer, uspecificeret

6A41

Katatoni induceret af psykoaktive stoffer, inklusiv medikamenter

6C4Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af stof

6C4Z

Forstyrrelser på grund af brug af stof, uspecificeret
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Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd
6C50

Spille-forstyrrelse (med penge)
6C50.0

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende offline

6C50.1

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende online

6C50.Z

Spille-forstyrrelse (med penge), uspecificeret

6C51

Spille-forstyrrelse (uden penge)
6C51.0

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende online

6C51.1

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende offline

6C51.Z

Spille-forstyrrelse (uden penge), uspecificeret

6C5Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af afhængigheds-adfærd

6C5Z

Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd, uspecificeret

51 af 1110

Impuls-kontrol-forstyrrelser (13)
6C70

Pyromani

6C71

Kleptomani

6C72

Forstyrrelse med kompulsiv seksuel adfærd

6C73

Forstyrrelse med tilbagevendende voldsomme kortvarige vredesudbrud
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Stof-inducerede impuls-kontrol-forstyrrelser (13-01)
6C45.73

Kokain-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

6C46.73

Stimulant-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

6C47.73

Syntetisk cathinon-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

6C4E.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af andet psykoaktivt stof

6C4G.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof

6C50 Spille-forstyrrelse (med penge)
6C50.0

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende offline

6C50.1

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende online

6C50.Z

Spille-forstyrrelse (med penge), uspecificeret

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6C51

Spille-forstyrrelse (uden penge)
6C51.0

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende online

6C51.1

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende offline

6C51.Z

Spille-forstyrrelse (uden penge), uspecificeret

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6E66

Sekundært impuls-kontrol-syndro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6B25

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
6B25.0

Trikotillomani

6B25.1

Hud-pille-forstyrrelse

6B25.Y

Andre specificerede forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd

6B25.Z

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd, uspecificeret

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6C7Y

Andre specificerede impuls-kontrol-forstyrrelser

6C7Z

Impuls-kontrol-forstyrrelser, uspecificeret
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Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser (14)
6C90

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse
6C90.0

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede
6C90.00

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og
vrede med begrænsede prosociale følelser

6C90.01

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og
vrede med med normale prosociale følelser

6C90.0Z

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og
vrede, uspecificeret

6C90.1

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede
6C90.10

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og
vrede med begrænsede prosociale følelser

6C90.11

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og
vrede med normale prosociale følelser

6C90.1Z

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og
vrede, uspecificeret

6C90.Z
6C91

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse, uspecificeret

Dyssocial adfærds-forstyrrelse
6C91.0

6C91.1

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen
6C91.00

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen med
begrænsede prosociale følelser

6C91.01

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen med
normale prosociale følelser

6C91.0Z

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen,
uspecificeret

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten
6C91.10

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten med
begrænsede prosociale følelser

6C91.11

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten med normale
prosociale følelser
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6C91.1Y
6C91.Z

Anden specificeret dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i
puberteten

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, uspecificeret

6C9Y

Andre specificerede forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser

6C9Z

Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser, uspecificeret
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Personligheds-forstyrrelser og beslægtede karaktertræk (15)
6D10

Personligheds-forstyrrelse
6D10.0

Mild personligheds-forstyrrelse

6D10.1

Moderat personligheds-forstyrrelse

6D10.2

Alvorlig Personligheds-forstyrrelse

6D10.Z

Personligheds-forstyrrelse, alvorlighed, uspecificeret

6D11

6E68

Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
6D11.0

Negativ emotionalitet ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer

6D11.1

Distance ved personligheds-forstyrrelse eller personligheds·problemer

6D11.2

Dyssocialitet ved personligheds-forstyrrelse eller personligheds·problemer

6D11.3

Manglende hæmninger ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer

6D11.4

Obsessiv-kompulsiv adfærd ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer (Anankastisk personlighedsforstyrrelse)

6D11.5

Borderline-mønster
Sekundær personligheds-ændring
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Parafile forstyrrelser (16)
6D30

Ekshibitionistisk forstyrrelse

6D31

Voyeuristisk forstyrrelse

6D32

Pædofili-forstyrrelse

6D33

Forstyrrelse med sadistisk seksuel tvang

6D34

Frotteuristisk forstyrrelse

6D35

Anden parafil forstyrrelse, som involverer personer, der ikke har givet samtykke

6D36

Parafil forstyrrelse vedrørende alene-adfærd eller samtykkende personer

6D3Z

Parafile forstyrrelser, uspecificeret
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Sygdomsefterlignings-forstyrrelse (17)
6D50

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, påført sig selv

6D51

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, påført anden person

6D5Z

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, uspecificeret
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Neurokognitive forstyrrelser (18)
6D70

Delirium
6D70.0

Delirium på grund af sygdom klassificeret andet sted

6D70.1

Delirium på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter

6D71

Mild neurokognitiv forstyrrelse

6D72

Amnetisk forstyrrelse
6D72.0

Amnetisk forstyrrelse på grund af sygdomme klassificeret andet sted

6D72.1

Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin

6D72.10

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol

6D72.11

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel

6D72.12

Amnetisk forstyrrelse på grund af andet specificeret psykoaktivt stof
inklusiv medicin

6D72.13

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

6D72.2

Amnetisk forstyrrelse på grund af ukendte eller uspecificerede ætiologiske
faktorer

6D72.Y

Anden specificeret amnetisk forstyrrelse

6D72.Z

Amnetisk forstyrrelse, uspecificeret

60 af 1110

Demens (18-01)
6D80

Demens på grund af Alzheimers sygdom
6D80.0

Demens på grund af Alzheimers sygdom med tidlig begyndelse

6D80.1

Demens på grund af Alzheimers sygdom med sen begyndelse

6D80.2

Demens på grund af Alzherimers sygdom, blandet type, med cerebrovaskulær
sygdom

6D80.3

Demens på grund af Alzherimers sygdom, blandet type, med andre nonvaskulære ætiologier

6D80.Z

Demens på grund af Alzheimers sygdom, begyndelse ukendt eller
uspecificeret

6D81

Vaskulær demens

6D82

Demens på grund af Lewy body-sygdom

6D83

Frontotemporal demens

6D84

Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter

6D85

6D84.0

Demens på grund af brug af alkohol

6D84.1

Demens på grund af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

6D84.2

Demens på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

6D84.Y

Demens på grund af andre specificerede psykoaktive stoffer

Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
6D85.0

Demens på grund af Parkinsons sygdom

6D85.1

Demens på grund af Huntingtons sygdom

6D85.2

Demens på grund af kontakt med tungmetaller og andre toxiner

6D85.3

Demens på grund af HIV (human immunodeficiency virus)

6D85.4

Demens på grund af multipel sklerose

6D85.5

Demens på grund af prion-sygdom

6D85.6

Demens på grund af normaltryk hydrocephalus (NPH)
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6D86

6D8Z

6D85.7

Demens på grund af skader imod hovedet

6D85.8

Demens på grund af Pellagra-sygdom

6D85.9

Demens på grund af Downs syndrom

6D85.Y

Demens på grund af andre specificerede sygdomme klassificeret andet sted

Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
6D86.0

Psykotiske symptomer ved demens

6D86.1

Humør-symptomer ved demens

6D86.2

Angst-symptomer ved demens

6D86.3

Apati ved demens

6D86.4

Ophidselse eller aggression ved demens

6D86.5

Manglende hæmninger ved demens

6D86.6

Omflakkende adfærd ved demens

6D86.Y

Andre specificerede adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved
demens

6D86.Z

Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens,
uspecificeret

Demens, ukendt eller uspecificeret årsag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6E67

Sekundært neurokognitivt syndrom

6E0Y

Andre specificerede neurokognitive forstyrrelser

6E0Z

Neurokognitive forstyrrelser, uspecificeret
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Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med
graviditet, barnefødsel og barsel (19)
6E20
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer
6E20.0

Barsels-depression (fødsels-depression) - ikke yderligere specificeret

6E20.Y

Andre specificerede mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser
forbundet med graviditet, barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer

6E20.Z

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer, uspecificeret

6E21

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, med psykotiske symptomer

6E2Z

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uspecificeret
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6E40
Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted (20)
6E40.0

Mental forstyrrelse som påvirker forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet
sted

6E40.1

Psykologiske symptomer som påvirker forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted

6E40.2

Personligheds·træk eller mestrings·strategier som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted

6E40.3

Skadelig helbreds-adfærd som påvirker forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted

6E40.4

Stress-relateret fysiologisk respons som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted

6E40.Y

Andre specificerede psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som
påvirker forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted

6E40.Z

Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted, uspecificeret
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Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted (21)
6E60

Sekundært neuroudviklings-syndrom
6E60.0

Sekundært tale eller sprog-syndrom

6E60.Y

Andet specificeret sekundært neuroudviklings-syndrom

6E60.Z

Sekundært neuroudviklings-syndrom, uspecificeret

6E61

Sekundært psykotisk syndrom
6E61.0

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer

6E61.1

Sekundært psykotisk syndrom, med vrangforestillinger

6E61.2

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer og vrangforestillinger

6E61.3

Sekundært psykotisk syndrom, med uspecificerede symptomer

6E62

Sekundært humør-syndrom
6E62.0

Sekundært humør-syndrom, med depressiv symptomer

6E62.1

Sekundært humør-syndrom, med maniske symptomer

6E62.2

Sekundært humør-syndrom, med blandede symptomer

6E62.3

Sekundært humør-syndrom, med uspecificerede symptomer

6E63

Sekundært angst-syndrom

6E64

Sekundært obsessiv-kompulsivt syndrom eller beslægtet syndrom

6E65

Sekundært dissociativt syndrom

6E66

Sekundært impuls-kontrol-syndrom

6E67

Sekundært neurokognitivt syndrom

6E68

Sekundær personligheds-ændring

6E69

Sekundært katatonisk syndrom

6D70

Delirium
6D70.0

Delirium på grund af sygdom klassificeret andet sted

6D70.1

Delirium på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter
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6C40.5

Alkohol-induceret delirium

6C41.5

Cannabis-induceret delirium

6C42.5

Syntetisk cannabinoide-induceret delirium

6C43.5

Opioid-induceret delirium

6C44.5

Delirium induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel

6C45.5

Kokain-induceret delirium

6C46.5

Stimulant-induceret delirium inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon

6C47.5

Syntetisk cathinon-induceret delirium

6C49.4

Hallucinogen-induceret delirium

6C4B.5

Flygtig indåndingsmiddel-induceret delirium

6C4C.5

MDMA eller beslægtet stof-induceret delirium, inklusiv MDA

6C4D.4

Dissociativt stof-induceret delirium inklusiv ketamin eller PCP

6C4E.5

Delirium induceret af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin

6C4G.5

Delirium induceret på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

6C4F.5

Delirium induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer inklusiv medicin

6D70.2

Delirium på grund af flere ætiologiske faktorer

6D70.3

Delirium på grund af ukendte eller uspecificerede ætiologiske faktorer

6E6Y

Andet specificeret sekundært mentalt eller adfærds-syndrom

6E6Z

Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom, uspecificeret
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6E8Y

Andre specificerede Mentale, adfærds- eller udviklingsforstyrrelser
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6E8Z

Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser,
uspecificeret
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OVERSIGT
Kapitel 7
Søvn-vågen-forstyrrelser
Diagnose-koder

69 af 1110

07

Søvn-vågen-forstyrrelser
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Søvnløsheds-forstyrrelser (01)
7A00

Kronisk søvnløshed

7A01

Kortvarig søvnløshed

7A0Z

Søvnløsheds-forstyrrelser, uspecificeret
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Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
7A20

Narkolepsi
7A20.0

Narkolepsi, Type 1

7A20.1

Narkolepsi, Type 2

7A20.Z

Narkolepsi, uspecificeret

7A21

Trætheds-forstyrrelse med ukendt årsag

7A22

Kleine-Levin syndrom

7A23

Trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) på grund af en ikke-normal tilstand

7A24

Trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) på grund af et medikament eller et stof

7A25

Trætheds-forstyrrelse (Hypersomnolence) associeret med en mental forstyrrelse

7A26

Syndrom med utilstrækkelig søvn

7A2Y

Andre specificerede trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)

7A2Z

Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence), uspecificeret
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Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
7A40

Central søvn·apnø
7A40.0

Primær central søvn·apnø

7A40.1

Primær central søvn·apnø i spædbarnsalderen

7A40.2

Primær central søvn·apnø ved præmatur fødsel

7A40.3

Central søvn·apnø på grund af en ikke-normal tilstand med Cheyne-Stokes
respiration

7A40.4

Central søvn·apnø på grund af en ikke-normal tilstand uden Cheyne-Stokes
respiration

7A40.5

Central søvn·apnø på grund af kortere periode med vejrtrækning i stor højde

7A40.6

Central søvn·apnø på grund af medicin eller stof

7A40.7

Behandlings·krævende central søvn·apnø

7A40.Y

Anden specificeret central søvn·apnø

7A40.Z

Central søvn·apnø, uspecificeret

7A41

Obstruktiv søvn·apnø

7A42

Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser
7A42.0

Hypoventilations·syndrom på grund af fedme

7A42.1

Medfødt central alveolær søvnrelateret hypoventilation

7A42.2

Sent opstået central hypoventilation med abnormaliteter i hypothalamus

7A42.3

Central alveolær hypoventilation med ukendt årsag

7A42.4

Søvnrelateret hypoventilation på grund af medicin eller stof

7A42.5

Søvnrelateret hypoventilation på grund af en ikke-normal tilstand

7A42.6

Søvnrelateret hypoxemi

7A42.Y

Andre specificerede søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemiforstyrrelser

7A42.Z

Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser, uspecificeret

MD11.4

Sleep related Cheyne-Stokes respiration
73 af 1110

7A4Y

Andre specificerede søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser

7A4Z

Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser, uspecificeret
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Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
7A60

Forsinket søvn-vågen fase-forstyrrelse

7A61

Fremskudt søvn-vågen fase-forstyrrelse

7A62

Søvn-vågen-forstyrrelse med ujævn rytme

7A63

Søvn-vågen rytme-forstyrrelse med døgn kortere/længere end 24 timer

7A64

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, skifteholdsarbejds·typen

7A65

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, jetlags·typen

7A6Z

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, uspecificeret
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Søvn-relateret bevægelses-forstyrrelse på grund af et medikament
eller stof
7A80

Syndrom med urolige ben

7A81

Forstyrrelse med periodisk bevægelse af lemmerne

7A82

Søvn-relaterede kramper i benene

7A83

Søvnrelateret bruxisme (tænderskæren)

7A84

Søvn-relateret rytmisk bevægelses-forstyrrelse

7A85

Godartet sove·relateret myoclonus i spædbarnsalderen

7A86

Propriospinal myoclonus ved indsovning

7A87

Søvnrelateret bevægelses-forstyrrelse på grund af en ikke normal tilstand

7A88

Søvn-relateret bevægelses-forstyrrelse på grund af et medikament eller stof

7B01.0

Adfærds-forstyrrelse ved REM-søvn

7A8Y

Andre specificerede søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser

7A8Z

Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser, uspecificeret

(Min rettelse)
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Særlige søvn-forstyrrelser
7B00

Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn
7B00.0

Konfuse opvågninger

7B00.1

Søvngænger-forstyrrelse

7B00.2

Søvnrædsel

7B00.3

Søvn-relateret spiseforstyrrelse

7B00.Y

Andre specificerede forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn

7B00.Z

Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn, uspecificeret

7B01

Parasomnier relateret til REM-søvn
7B01.0

Adfærds-forstyrrelse ved REM-søvn

7B01.1

Tilbagevendende isoleret søvnlammelse

7B01.2

Mareridts·forstyrrelse

7B01.Y

Andre specificerede parasomnier relateret til REM-søvn

7B01.Z

Parasomnier relateret til REM-søvn, uspecificeret

7B02

Andre parasomnier
7B02.0

Hypnogogisk syndrom med eksplosionsagtig hovedpine

7B02.1

Søvn-relaterede hallucinationer

7B02.2

Parasomni·forstyrrelse på grund af en ikke-normal tilstand

7B02.3

Parasomni·forstyrrelse på grund af medicin eller stof

6C00.0

Natlig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

7B0Y

Andre specificerde særlige søvn-forstyrrelser

7B0Z

Særlige søvn-forstyrrelser, uspecificeret
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7B2Y

Andre specificerede søvn-vågen-forstyrrelser
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7B2Z

Søvn-vågen-forstyrrelser, uspecificeret
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Kapitel 17 (uddrag)
Diagnose-koder
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Seksuelle dysfunktioner (01)
HA00

HA01

Dysfunktion med nedsat lyst til sex
HA00.0

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, livslang, generaliseret

HA00.1

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, livslang, situationsbestemt

HA00.2

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, pådraget, generaliseret

HA00.3

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, pådraget, situationsbestemt

HA00.Z

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, uspecificeret

Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
HA01.0

HA01.00

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, livslang,
generaliseret

HA01.01

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, livslang,
situationsbestemt

HA01.02

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, pådraget,
generaliseret

HA01.03

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, pådraget,
situationsbestemt

HA01.0Z

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, uspecificeret

HA01.1

HA02

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse

Mandlig erektil dysfunktion

HA01.10

Mandlig erektil dysfunktion, livslang, generaliseret

HA01.11

Mandlig erektil dysfunktion, livslang, situationsbestemt

HA01.12

Mandlig erektil dysfunktion, pådraget, generaliseret

HA01.13

Mandlig erektil dysfunktion, pådraget, situationsbestemt

HA01.1Z

Mandlig erektil dysfunktion, uspecificeret

HA01.Y

Anden specificeret dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse

HA01.Z

Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, uspecificeret

Dysfunktion vedrørende orgasme
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HA02.0

HA03

HA02.00

Manglende orgasme, livslang, generaliseret

HA02.01

Manglende orgasme, livslang, situationsbestemt

HA02.02

Manglende orgasme, pådraget, generaliseret

HA02.03

Manglende orgasme, pådraget, situationsbestemt

HA02.0Z

Manglende orgasme, uspecificeret

HA02.Y

Anden specificeret dysfunktion vedrørende orgasme

HA02.Z

Dysfunktion vedrørende orgasme, uspecificeret

Dysfunktioner vedrørende ejakulation
HA03.0

Tidlig mandlig ejakulation

HA03.00

Tidlig mandlig ejakulation, livslang, generaliseret

HA03.01

Tidlig mandlig ejakulation, livslang, situationsbestemt

HA03.02

Tidlig mandlig ejakulation, pådraget, generaliseret

HA03.03

Tidlig mandlig ejakulation, pådraget, situationsbestemt

HA03.0Z

Tidlig mandlig ejakulation, uspecificeret

HA03.1

GC42

Manglende orgasme

Forsinket mandlig ejakulation

HA03.10

Forsinket mandlig ejakulation, livslang, generaliseret

HA03.11

Forsinket mandlig ejakulation, livslang, situationsbestemt

HA03.12

Forsinket mandlig ejakulation, pådraget, generaliseret

HA03.13

Forsinket mandlig ejakulation, pådraget, situationsbestemt

HA03.1Z

Forsinket mandlig ejakulation, uspecificeret

MF40.3

Retrograde ejaculation

HA03.Y

Andre specificerede dysfunktioner vedrørende ejakulation

HA03.Z

Dysfunktioner vedrørende ejakulation, uspecificeret

Sexual dysfunction associated with pelvic organ prolapse
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HA0Y

Andre specificerede seksuelle dysfunktioner

HA0Z

Seksuelle dysfunktioner, uspecificeret
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Køns-uoverensstemmelse (02)
HA60

Køns-uoverensstemmelse i før-voksen-alderen og som voksen

HA61

Køns-uoverensstemmelse i barndommen

HA6Z

Køns-uoverensstemmelse, uspecificeret
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Kapitel 6
Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Diagnoser og beskrivelser
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Kapitel 06
Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Mentale. adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser er syndromer karakteriseret ved klinisk
signifikante forstyrrelser af en persons tænkning, emotionelle regulering og adfærd som afspejler en
dysfunktion i den psykologiske process, biologiske process eller udviklingsproces, som danner
grundlag for den mentale og adfærdsmæssige funktionsevne. Disse forstyrrelser er som regel
associeret med bekymring eller nedsat funktion i personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Eksklusiv
Acute stress reaction (QE84)
ukompliceret bereavement (QE62)
Kodet andet sted
Søvn-vågen-forstyrrelser (7A00-7B2Z)
Seksuelle dysfunktioner (HA00-HA0Z)
Køns-uoverensstemmelse (HA60-HA6Z)
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Neuroudviklings-forstyrrelser
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelser er adfærdsmæssige forstyrrelser og tænknings-forstyrrelser som opstår i
udviklingsperioden, og som vedrører signifikante problemer med erhvervelsen og brugen af
specifikke intellektuelle, motoriske og sociale funktioner. Selv om adfærdsmæssige og kognitive
mangler er til stede ved mange mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser, som kan opstå i
udviklingsperioden (f.eks. skizofreni, Bipolar forstyrrelse), så er det kun forstyrrelser, som har
neuroudviklingsmæssigt kerneindhold, som er inkluderet i denne gruppe. Den formodede ætiologi
for neuroudviklings-forstyrrelser er kompleks og for mange personer, er den ukendt.
Kodet andet sted
Primære tics eller tic-forstyrrelser (8A05.0)
Sekundært neuroudviklings-syndrom (6E60)
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6A00

Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er en gruppe af ætiologisk forskellige tilstande som
opstår i udviklingsperioden, som er karakteriseret ved at være tydeligt under den gennemsnitlige
intellektuelle funktionsevne og indlært adfærd, som er omkring 2 eller flere standafgivelser under
gennemsnittet (mindre end cirka 2.3 percentil), baseret på passende udvalgt, individuelt udført
standardiserede test. I de tilfælde, hvor passende udvalgte standardiserede test ikke er til rådighed,
vil diagnostiseringen af forstyrrelser af den intellektuelle udvikling i højere grad afhænge af en
klinisk vurdering baseret på passende vurdering af sammenlignelige adfærds-indikatorer.
Kodnings·bemærkning
Brug supplerende kode, hvis ønsket, til at identificere hvilken som helst kendt ætiologi.
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6A00.0

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, mild

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Beskrivelse
En mild forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er en tilstand som opstår i udviklingsperioden,
som er karakteriseret ved at være tydeligt under den gennemsnitlige intellektuelle funktionsevne og
indlært adfærd, som er omkring to til tre standafgivelser under gennemsnittet (omkring 0.1 - 2.3
percentil), baseret på passende udvalgt, individuelt udført standardiserede test eller ved brug af
relative indikatorer for adfærd, når standardiserede test ikke er til rådighed. De ramte personer
udviser ofte problemer med indlæring og med at forstå komplekse sproglige koncepter og lære
boglige fag. De fleste kan klare sig selv, og udføre hjemlige og praktiske opgaver. Personer ramt af
mild forstyrrelse af den intellektuelle udvikling kan som regel opnå et relativt selvstændigt liv og
arbejde som voksen, men det kan nogle gange kræve støtte.
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6A00.1

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, moderat

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Beskrivelse
En moderat forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er en tilstand som opstår i
udviklingsperioden, som er karakteriseret ved at være tydeligt under den gennemsnitlige
intellektuelle funktionsevne og indlært adfærd, som er omkring tre til fire standafgivelser under
gennemsnittet (omkring 0.003 - 0.1 percentil), baseret på passende udvalgt, individuelt udført
standardiserede test eller ved brug af relative indikatorer for adfærd, når standardiserede test ikke er
til rådighed. Sproget og evnen til at klare sig i boglige fag, er for personer med moderat forstyrrelse
af den intellektuelle udvikling, kan svinge, men er generelt begrænset til grundlæggende
færdigheder. Nogle af personerne kan klare sig selv, og udføre hjemlige og praktiske opgaver. De
fleste personer ramt af mild forstyrrelse af den intellektuelle udvikling kræver betragtelig og
vedvarende støtte for at kunne opnår et selvstændigt liv og arbejde som voksen.
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6A00.2

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, alvorlig

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Beskrivelse
Alvorlig forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er en tilstand som opstår i udviklingsperioden,
som er karakteriseret ved at være tydeligt under den gennemsnitlige intellektuelle funktionsevne og
indlært adfærd, som er omkring fire eller flere standafgivelser under gennemsnittet (mindre end
cirka 0,003 percentil), baseret på passende udvalgt, individuelt udført standardiserede test eller ved
brug af relative indikatorer for adfærd, når standardiserede test ikke er til rådighed. De ramte
personer har et meget begrænset sprog samt en meget begrænset evne til at erhverve sig boglige
færdigheder. De kan også have motoriske svækkelser og kræver som regel daglig hjælp i et
støttende miljø for at opnå en passende dagligdag, men kan lære grundlæggende
dagligdags·gøremål med intensiv træning. Alvorlige og meget alvorlige forstyrrelser af den
intellektuelle udvikling er differentieret udelukkende på grundlag af grundlæggende tillærte
adfærdsforskelle fordi nuværende standardiserede intelligens·test ikke har tilstrækkelig høj
reliabilitet eller validitet til at adskille mellem personer med en intellektuel funktionsevne under den
laveste 0.003 percentil.
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6A00.3

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, meget alvorlig

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Beskrivelse
Den meget alvorlige forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er en tilstand som opstår i
udviklingsperioden, som er karakteriseret ved at være tydeligt under den gennemsnitlige
intellektuelle funktionsevne og indlært adfærd, som er omkring fire eller flere standafgivelser under
gennemsnittet (mindre end cirka 0,003 percentil), baseret på passende udvalgt, individuelt udført
standardiserede test eller ved brug af relative indikatorer for adfærd, når standardiserede test ikke er
til rådighed. De ramte personer har en meget begrænset evne til at kommunikere og evnen til at
erhverve sig boglige færdigheder er begrænset til få grundlæggende færdigheder. Samtidig med
dette kan de også have motoriske og sensoriske svækkelser og kræver typisk daglig støtte i et
støttende miljø. Alvorlige og meget alvorlige forstyrrelser af den intellektuelle udvikling er
differentieret udelukkende på grundlag af grundlæggende tillærte adfærdsforskelle fordi nuværende
standardiserede intelligens·test ikke har tilstrækkelig høj reliabilitet eller validitet til at adskille
mellem personer med en intellektuel funktionsevne under den laveste 0.003 percentil.
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6A00.4

Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, midlertidig

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Beskrivelse
Forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, midlertidig bliver tildelt, når der er evidens for en
forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, men personen er et spædbarn eller barn under 4
årsalderen eller det ikke er muligt at udføre en valid vurdering af den intellektuelle funktionsevne
og tillærte adfærd på grund af sensoriske eller fysiske svækkelser (f.eks. blindhed, før-sproglig
døvhed), svækkelse af bevægeapparatet, alvorlige problemer med adfærden eller samtidigt
forekommende mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse.
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6A00.Z

Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling, uspecificeret

Højere niveau
6A00 Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Brug supplerende kode, hvis ønsket, til at identificere hvilken som helst kendt ætiologi.
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6A01

Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog opstår i udviklingsperioden og er karakteriseret
ved problemer med at forstå eller frembringe tale og bruge sproget eller ved brug af sproget med det
formål at kommunikere med andre, som ligger udenfor den normale variation for en person med
den pågældende alder og intellektuelle funktionsniveau. De observerede tale- og sprog-problemer er
ikke på grund af sociale eller kulturelle årsager (f.eks. regionale dialekter) og er ikke udelukkende
på grund af anatomiske eller neurologiske abnormaliteter. Den formodede ætiologi for
udviklings·forstyrrelser vedrørende tale og sprog er kompleks, og ved mange mennesker er den
ukendt.
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6A01.0

Udviklings-forstyrrelse med utydeligt sprog

Højere niveau
6A01 Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse med utydeligt sprog er karakteriseret ved problemer med erhvervelsen,
frembringelsen og forståelsen af sprog, som medfører fejl i udtalen, enten i antal eller typen af de
begåede fejl eller ved den generelle kvalitet af den frembragte tale, som ligger udenfor grænsen for
normal variation i forhold til alder og intellektuelt funktions·niveau og som resulterer i et sprog som
ikke er helt til at forstå og som påvirker kommunikationen signifikant. Fejlene i udtalen opstår i den
tidlige udviklings·periode og kan ikke forklares med sociale, kulturelle eller andre miljømæssige
variationer (f.eks. regionale dialekter). Talefejlene er ikke udelukkende på grund af nedsat hørelse
eller strukturel eller neurologisk abnormalitet.
Inklusiv
Funktionel udtale-forstyrrelse
Eksklusiv
Deafness not otherwise specified (AB52)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)
Dysarthria (MA80.2)

96 af 1110

6A01.1

Udviklings-forstyrrelse af talefærdigheder

Højere niveau
6A01 Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse af talefærdigheder er karakteriserets ved vedholdende og ofte
forekommende eller vedvarende forstyrrelse af talerytmen, som opstår i udviklingsperioden og som
ligger udenfor den normale variation i forhold til alder og intellektuelt funktionsniveau og som
resulterer i et sprog som ikke er helt til at forstå og som påvirker kommunikationen signifikant. Det
kan dreje sig om gentagelser af lyde, stavelser eller ord, forlængelse af lyde, adskillelsen af ord,
pauser i frembringelsen af sprog, overdreven brug af udråbsord og korte hurtige taleudbrud.
Eksklusiv
Tic disorders (8A05)

97 af 1110

6A01.2

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog

Højere niveau
6A01 Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
Beskrivelse
Udviklings·forstyrrelse vedrørende sprog er karakteriseret ved vedholdende problemer med
erhvervelsen, forståelsen, produktionen eller brugen af sprog (talt eller tegnsprog), som opstår i
udviklingsperioden, typisk i den tidlige barndom og som medfører signifikante begrænsninger i
personens evne til at kommunikere. Personens evne til at forstå, frembringe eller bruge sprog er
tydeligt under det niveau, som forventes af en person på det givne aldersniveau og intellektuelle
funktionsniveau. Sprogmanglerne er ikke forklaret med en anden neuroudviklingsforstyrrelse eller
en sensorisk svækkelse eller neurologisk tilstand, inklusiv følgerne af en hjerneskade eller infektion.
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Selektiv mutisme (6B06)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)
Deafness not otherwise specified (AB52)

98 af 1110

6A01.20

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog med svækkelse af forståelsen af det
modtagede sprog og svækkelse af evnen til at udtrykke sig sprogligt

Højere niveau

6A01.2 Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog med svækkelse af forståelsen af det modtagede sprog og
svækkelse af evnen til at udtrykke sig sprogligt er karakteriseret ved vedholdende problemer med
erhvervelsen, forståelsen, frembringelsen og brugen af sprog som opstår i udviklingsperioden,
typisk i den tidlige barndom, og som medfører signifikante begrænsninger i personens evne til at
kommunikere. Evnen til at forstå talt sprog eller tegnsprog (sprogforståelse) er tydeligt under det
forventede niveau i forhold til personens alder og intellektuelle funktionsniveau og kommer
sammen med en vedholdende svækkelse af evnen til at frembringe og bruge talt sprog eller
tegnsprog (ekspressivt sprog).
Inklusiv
Udviklings-dysfasi eller -afasi, modtagende type
Udviklingsbetinget Wernicke-afasi --> Sprogopfattelsesforstyrrelse, Impressiv dysfasi (ICD10: F80.2)
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Selektiv mutisme (6B06)
Acquired aphasia med epilepsy [Landau-Kleffner] (8A62.2)
Dysphasia NOS (MA80.1)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)
Deafness not otherwise specified (AB52)

99 af 1110

6A01.21

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af evnen til at
udtrykke sig sprogligt

Højere niveau
6A01.2 Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af evnen til at udtrykke sig
sprogligt er karakteriseret ved vedholdende problemer med tilegnelsen, frembringelsen og brug af
sprog, som opstår i udviklingsperioden, typisk i den tidlige barndom og som medfører signifikante
begrænsninger i personens evne til at kommunikere. Evnen til at frembringe og bruge talt sprog
eller tegnsprog (ekspressivt sprog) er tydeligt under det forventede niveau for en person på det
givne aldersniveau og intellektuelle funktionsniveau, men evnen til at forstå talt sprog eller
tegnsprog (sprogforståelse) er relativt intakt.
Inklusiv
Udviklings-dysfasi eller -afasi, ekspressiv type
Eksklusiv
Selektiv mutisme (6B06)
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog med svækkelse af forståelsen af det
modtagede sprog og svækkelse af evnen til at udtrykke sig sprogligt (6A01.20)
Acquired aphasia med epilepsy [Landau-Kleffner] (8A62.2)
Dysphasia NOS (MA80.1)
Aphasia NOS (MA80.0)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)
Deafness not otherwise specified (AB52)

100 af 1110

6A01.22

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af
pragmatisk sprogbrug

Højere niveau
6A01.2 Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog primært med svækkelse af pragmatisk sprogbrug er
karakteriseret ved vedholdende og tydelige problemer med forståelsen af sprog og brug af sprog i
sociale sammenhænge, som for eksempel at udlede logiske konklusioner, forståelsen af verbal
humor og afklaring af tvetydig mening. Disse problemer opstår i udviklingsperioden, typisk i den
tidlige barndom og medfører signifikante begrænsninger i personens evne til at kommunikere. Den
pragmatiske sprogforståelse er tydeligt under det forventede i forhold til personens alder og
intellektuelle funktionsniveau, mens andre dele af sprogforståelsen og det ekspressive sprog er
relativ intakt. Denne diagnose bør ikke bruges, hvis svækkelsen af den pragmatiske sprogforståelse
bedre kan forklares med autisme·spektrum·forstyrrelse eller med svækkelse af andre dele af
sprogforståelsen eller det ekspressive sprog.
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Selektiv mutisme (6B06)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)

101 af 1110

6A01.23

Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog, med anden specificeret svækkelse af
sproget

Højere niveau
6A01.2 Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog, med anden specificeret svækkelse af sproget er
karakteriseret ved vedholdende problemer ved erhvervelsen, forståelsen og frembringelsen eller
brugen af sprog (talt sprog eller tegnsprog), som opstår i udviklingsperioden og som medfører
signifikante begrænsninger i personens evne til at kommunikere. Det specifikke mønster i manglen
af sproglige evner er ikke tilstrækkeligt omfattet af en anden diagnose i gruppen af
udviklings·forstyrrelser vedrørende sprog.
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)
Selektiv mutisme (6B06)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)

102 af 1110

6A01.Y

Andre specificerede udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog

Højere niveau
6A01 Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

103 af 1110

6A01.Z

Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog, uspecificeret

Højere niveau
6A01 Udvikings-forstyrrelser vedrørende tale og sprog
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

104 af 1110

6A02

Autisme-spektrum-forstyrrelse

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Autisme·spektrum·forstyrrelse er karakteriseret ved vedholdende mangler ved evnen til at indlede
og opretholde gensidige sociale interaktioner og social kommunikation og ved en række af
begrænsede, gentagede og ufleksible adfærdsmønstre og interesser. Forstyrrelsen opstår i
udviklingsperioden, typisk i den tidlige barndom, men symptomerne bliver nogle gange først blive
tydelige, når de sociale krav overstiger de begrænsede evner. De reducerede evner er tilstrækkelig
alvorlige til at medføre svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder og er som regel et synligt vedholdende
karaktertræk i alle miljøer, selv om de kan variere i forhold til sociale, uddannelsesmæssige eller
andre sammenhæng. Personer hen over spektrummet, kan udvise alle niveauer af intellektuel
funktionsevne og sproglige evner.
Inklusiv
Autistisk forstyrrelse --> Infantil autisme (ICD-10: F84.0)
Vedvarende forsinket udvikling
Eksklusiv
Udviklings-forstyrrelse vedrørende sprog (6A01.2)
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser (6A20-6A2Z)

105 af 1110

6A02.0

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med mild eller ingen svækkelse af det funktionelle sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for autisme·spektrum·forstyrrelser er opfyldt, intellektuel funktionsevne
og tilpasningsadfærd er fundet at være mindst indenfor det gennemsnitlige område (større end cirka
2.3 percentil), og der er kun mild eller ingen svækkelse af personens evne til at bruge funktionelt
sprog (talt sprog eller tegnsprog) til instrumentelle formål, som for eksempel at udtrykke personlige
behov og ønsker.

106 af 1110

6A02.1

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med mild eller ingen svækkelse af det funktionelle sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for både autisme·spektrum·forstyrrelse og forstyrrelse af den
intellektuelle udvikling er opfyldt og der er kun mild eller ingen svækkelse af personens evne til at
bruge funktionelt sprog (talt sprog eller tegnsprog) til instrumentelle formål, som for eksempel at
udtrykke personlige behov og ønsker.

107 af 1110

6A02.2

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med svækkelse af det funktionelle sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for autisme·spektrum·forstyrrelser er opfyldt, intellektuel funktionsevne
og tilpasningsadfærd er fundet at være mindst indenfor det gennemsnitlige område (større end cirka
2.3 percentil), og der er tydelig svækkelse af det funktionelle sprog (talt sprog eller tegnsprog) i
forhold til personens alder, og personen er ikke i stand til at bruge mere end enkeltord eller korte
fraser til instrumentelle formål, som at udtrykke personlige behov og ønsker.

108 af 1110

6A02.3

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med svækkelse af det funktionelle sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for både autisme·spektrum·forstyrrelse og forstyrrelse af den
intellektuelle udvikling er opfyldt og der er en tydelig svækkelse af personens funktionelle sprog
(talt sprog eller tegnsprog) i forhold til personens alder og personen er ikke i stand til at bruge mere
end enkeltord eller simple fraser til instrumentelle formål, som for eksempel at udtrykke personlige
behov og ønsker.

109 af 1110

6A02.4

Autisme-spektrum-forstyrrelse uden forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med fravær af funktionelt sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for autisme·spektrum·forstyrrelse er opfyldt, intellektuel funktionsevne
og tilpasningsadfærd er fundet at være mindst indenfor det gennemsnitlige område (større end cirka
2.3 percentil), og der er total eller næsten total fravær af evne, i forhold til personens alder, til at
bruge funktionelt sprog (talt sprog eller tegnsprog) til instrumentelle formål, som at udtrykke
personlige behov og ønsker.

110 af 1110

6A02.5

Autisme-spektrum-forstyrrelse med forstyrrelse af den intellektuelle udvikling
og med fravær af funktionelt sprog

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for både autisme·spektrum·forstyrrelse og forstyrrelse af den
intellektuelle udvikling er opfyldt og der er total eller næsten total fravær af evne, i forhold til
personens alder, til at bruge funktionelt sprog (talt sprog eller tegnsprog) til instrumentelle formål,
som at udtrykke personlige behov og ønsker.

111 af 1110

6A02.Y

Anden specificeret autisme-spektrum-forstyrrelse

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

112 af 1110

6A02.Z

Autisme-spektrum-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6A02 Autisme-spektrum-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

113 af 1110

6A03

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Udviklings·forstyrrelse vedrørende indlæring er karakteriseret ved signifikante og vedholdende
problemer med at lære boglige færdigheder, som kan inkludere, læsning, skrivning eller regning.
Personens færdigheder i det påvirkede boglige fag, er tydeligt under det niveau, som kan forventes i
forhold til kronologisk alder og det generelle intellektuelle funktionsniveau og resulterer i
signifikant svækkelse af personens boglige funktionsevne eller arbejdsevne. Udviklings·forstyrrelse
vedrørende indlæring kommer først til udtryk når boglige færdigheder skal læres i de første skoleår.
Udviklings·forstyrrelse vedrørende indlæring er ikke på grund af en forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling, sensorisk svækkelse (syn eller hørelse), neurologisk eller motorisk forstyrrelse,
manglende adgang til uddannelse, manglende færdigheder i forståelsen af akademiske instruktioner
eller modgang i psykosocial sammenhæng.
Eksklusiv
Symbolic dysfunctions (MB4B)

114 af 1110

6A03.0

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af
læsefærdigheder

Højere niveau
6A03 Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
Beskrivelse
Udviklings·forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af læsefærdigheder er karakteriseret
ved signifikante og vedholdende problemer med læring af boglige færdigheder relateret til læsning,
såsom korrekt læsning af ord, flydende læsning og forståelse af det læste. Personens færdigheder i
læsning, er tydeligt under det niveau, som kan forventes i forhold til kronologisk alder og det
generelle intellektuelle funktionsniveau og resulterer i signifikant svækkelse af personens boglige
funktionsevne eller arbejdsevne. Udviklings·forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af
læsefærdigheder er ikke på grund af en forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, sensorisk
svækkelse (syn eller hørelse), neurologisk forstyrrelse, manglende adgang til uddannelse,
manglende færdigheder i forståelsen af akademiske instruktioner eller modgang i psykosocial
sammenhæng.
Inklusiv
Udviklingsbetinget dysleksi (ordblindhed)
Eksklusiv
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)

115 af 1110

6A03.1

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af evnen til at
udtrykke sig skriftligt

Højere niveau
6A03 Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af evnen til at udtrykke sig skriftligt er
karakteriseret ved signifikant og vedholdende problemer med læring af boglige fag i forbindelse
med at skrive såsom at stave korrekt, grammatik, tegnsætning samt organisation og sammenhæng i
nedskrevne tanker. Personens færdigheder i det skrevne udtryk, er tydeligt under det niveau, som
kan forventes i forhold til kronologisk alder og det generelle intellektuelle funktionsniveau og
resulterer i signifikant svækkelse af personens boglige funktionsevne eller arbejdsevne. Udviklingsforstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af evnen til at udtrykke sig skriftligt er ikke på
grund af en forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, sensorisk svækkelse (syn eller hørelse),
neurologisk eller motorisk forstyrrelse, manglende adgang til uddannelse, manglende færdigheder i
forståelsen af akademiske instruktioner eller modgang i psykosocial sammenhæng.
Eksklusiv
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)

116 af 1110

6A03.2

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af de matematiske
evner

Højere niveau
6A03 Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af de matematiske evner er
karakteriseret ved signifikant og vedholdende problemer med læring af boglige færdigheder
relateret til matematik eller regning, såsom en fornemmelse for mængder, at huske matematiske
informationer, præcise beregninger, regnefærdigheder samt korrekt matematisk forståelse.
Personens færdigheder i matematik eller regning, er tydeligt under det niveau, som kan forventes i
forhold til kronologisk alder eller udviklings·alder og det generelle intellektuelle funktionsniveau
og resulterer i signifikant svækkelse af personens boglige funktionsevne eller arbejdsevne.
Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med svækkelse af de matematiske evner er ikke på
grund af en forstyrrelse af den intellektuelle udvikling, sensorisk svækkelse (syn eller hørelse),
neurologisk forstyrrelse, manglende adgang til uddannelse, manglende færdigheder i forståelsen af
akademiske instruktioner eller modgang i psykosocial sammenhæng.
Eksklusiv
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)

117 af 1110

6A03.3

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med anden specificeret svækkelse
af indlæringen

Højere niveau
6A03 Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med anden specificeret svækkelse af indlæringen er
karakteriseret ved signifikante og vedholdende problemer med at lære andre boglige færdigheder
end læsning, matematik og evnen til at udtrykke sig skriftligt. Personens færdigheder i berørte
boglige fag, er tydeligt under det niveau, som kan forventes i forhold til kronologisk alder og det
generelle intellektuelle funktionsniveau og resulterer i signifikant svækkelse af personens boglige
funktionsevne eller arbejdsevne. Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring med anden
specificeret svækkelse af indlæringen er ikke på grund af en forstyrrelse af den intellektuelle
udvikling, sensorisk svækkelse (syn eller hørelse), neurologisk forstyrrelse, manglende adgang til
uddannelse, manglende færdigheder i forståelsen af akademiske instruktioner eller modgang i
psykosocial sammenhæng.
Eksklusiv
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)

118 af 1110

6A03.Z

Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring, uspecificeret

Højere niveau
6A03 Udviklings-forstyrrelse vedrørende indlæring
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

119 af 1110

6A04

Udviklings-forstyrrelse af den motoriske koordination

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Udviklings-forstyrrelse af den motoriske koordination er karakteriseret ved en signifikant
forsinkelse i erhvervelsen af grov- og fin-motoriske evner og svækkelse i brugen af de
koordinerende motoriske evner, som kommer til udtryk som klodsethed, langsommere eller
upræcise motoriske handlinger. De koordinerende motoriske evner er betragtelig under det
forventede niveau i forhold til personens kronologiske alder og intellektuelle funktionsniveau.
Problemerne med de koordinerende motoriske evner starter i udviklingsperioden og er ofte tydelige
fra den tidlige barndom. Problemerne med de koordinerende motoriske evner medfører signifikante
og vedholdende begrænsninger i funktionsevnen (f.eks. i daglige aktiviteter, lektier og
erhvervsevner og fritidsaktiviteter). Problemerne med de koordinerende motoriske evner er ikke
udelukkende på grund af en sygdom ved nervesystemet, muskelskelletale system eller bindevæv,
sensorisk svækkelse og er ikke bedre forklaret med en forstyrrelse af den intellektuelle udvikling.
Inklusiv
Orofacial motorkoordinations·forstyrrelse
Eksklusiv
Abnormalities of gait og mobility (MB44)
Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue (FA00-FC0Z)
Sygdomme vedrørende nerve-systemet (8A00-8E7Z)

120 af 1110

6A05

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD) er karakteriseret ved et
vedholdende mønster (mindst 6 måneder) med nedsat opmærksomhed og/eller
hyperaktivitet/impulsivitet som starter i udviklingsperioden, typisk i tidlig barndom til midten af
barndommen. Graden af nedsat opmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet ligger uden for
grænserne af normal variation, som er forventet i forhold til alder og intellektuelt funktionsniveau
og medfører en signifikant forstyrrelse af det boglige funktionsniveau, arbejdsevne eller det sociale
funktionsniveau.
Nedsat opmærksomhed henviser til signifikante problemer med at opretholde opmærksomheden i
forbindelse med opgaver, som ikke har et højt stimulations-niveau eller hyppige belønninger, er let
at distrahere samt organisatoriske problemer.
Hyperaktivitet henviser til overdreven motorisk aktivitet eller problemer med at være stille. Det er
mest tydeligt i situationer som kræver selvkontrol over egen adfærd.
Impulsivitet er en tendens til at handle på umiddelbare stimuli uden overvejelser eller tanker om
risiko eller konsekvenser.
Den relative balance og de specifikke tegn på nedsat opmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet
er forskellig fra individ til individ og kan ændre sig i løbet af personens udvikling. For at en
diagnose kan stilles på denne forstyrrelse, så skal adfærdsmønstret være tydeligt at observere hos
personen i mere end blot en enkelt dagligdagssituation.
Inklusiv
Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed, med hyperaktivitet --> Forstyrrelse af aktivitet og
opmærksomhed (ICD-10: F90.0)
Syndrom med nedsat opmærksomhed, med hyperaktivitet --> Forstyrrelse af aktivitet og
opmærksomhed (ICD-10: F90.0)
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser (6C90-6C9Z)

121 af 1110

6A05.0

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), med nedsat
opmærksomhed som den primære fremtoning

Højere niveau
6A05 Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD) er
opfyldt og symptomer på nedsat opmærksomhed er dominerende i den kliniske præsentation.
Nedsat opmærksomhed henviser til signifikante problemer med at opretholde opmærksomheden i
forbindelse med opgaver, som ikke har et højt stimulations-niveau eller hyppige belønninger, er let
at distrahere samt organisatoriske problemer. Der kan være symptomer til stede på hyperaktivitetimpulsivitet, men disse er ikke klinisk signifikante, set i forhold til symptomerne på nedsat
opmærksomhed.

122 af 1110

6A05.1

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), med
hyperaktivitet og impulsivitet som den primære fremtoning

Højere niveau
6A05 Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet er opfyldt
og symptomerne på hyperaktivitet-impulsivitet er dominerende ved den kliniske præsentation.
Hyperaktivitet henviser til overdreven motorisk aktivitet eller problemer med at være stille. Det er
mest tydeligt i situationer som kræver selvkontrol over egen adfærd. Impulsivitet er en tendens til at
handle på umiddelbare stimuli uden overvejelser eller tanker om risiko eller konsekvenser. Der kan
være symptomer til stede på nedsat opmærksomhed, men disse er ikke klinisk signifikante, set i
forhold til symptomerne på hyperaktivitet-impulsivitet.

123 af 1110

6A05.2

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), kombineret
fremtoning

Højere niveau
6A05 Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet er opfyldt.
Både symptomer på nedsat opmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet er klinisk signifikante,
men ingen af dem dominerer den kliniske præsentation. Nedsat opmærksomhed henviser til
signifikante problemer med at opretholde opmærksomheden i forbindelse med opgaver, som ikke
har et højt stimulations-niveau eller hyppige belønninger, er let at distrahere samt organisatoriske
problemer. Hyperaktivitet henviser til overdreven motorisk aktivitet eller problemer med at være
stille. Det er mest tydeligt i situationer som kræver selvkontrol over egen adfærd. Impulsivitet er en
tendens til at handle på umiddelbare stimuli uden overvejelser eller tanker om risiko eller
konsekvenser.

124 af 1110

6A05.Y

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), anden
specificeret fremtoning

Højere niveau
6A05 Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

125 af 1110

6A05.Z

Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD), fremtoning
uspecificeret

Højere niveau
6A05 Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

126 af 1110

6A06

Forstyrrelse med stereotype bevægelser

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med stereotype bevægelser er karakteriseret ved frivillige, gentagende, stereotype og
tilsyneladende formålsløse (ofte rytmiske) bevægelser, som opstår tidligt i udviklingsperioden, og
som ikke er direkte forårsaget af en fysiologisk effekt af et stof eller medicin (inklusiv abstinens),
og som tydeligt forstyrre normale aktiviteter eller som medfører selvpåførte skader. Stereotype
bevægelser, som ikke medfører skade, kan inkludere vuggen af kroppen, vippen med hovedet,
manierede fingerbevægelser og viften med hænderne. Stereotyp selvskadende adfærd kan inkludere
gentagende vippen med hovedet, slag mod ansigtet, stikken sig selv i øjet, biden i hænderne,
læberne eller andre dele af kroppen.
Eksklusiv
Trikotillomani (6B25.0)
Tic disorders (8A05)
Abnormal involuntary movements (MB46)

127 af 1110

6A06.0

Forstyrrelse med stereotype bevægelser uden selvskade

Højere niveau
6A06 Forstyrrelse med stereotype bevægelser
Beskrivelse
Denne diagnose bør gives til de typer af forstyrrelse med stereotype bevægelser, ved hvilke den
stereotype adfærd tydeligt forstyrre normale aktiviteter, men som ikke medfører selvpåførte skader
på kroppen. Forstyrrelse med stereotype bevægelser uden selvskade er karakteriseret ved frivillige,
gentagende, stereotype og tilsyneladende formålsløse (ofte rytmiske) bevægelser, som opstår tidligt
i udviklingsperioden, og som ikke er direkte forårsaget af en fysiologisk effekt af et stof eller
medicin (inklusiv abstinens), og som tydeligt forstyrre normale aktiviteter. Stereotype bevægelser,
som ikke medfører skade, kan inkludere vuggen af kroppen, vippen med hovedet, manierede
fingerbevægelser og viften med hænderne.

128 af 1110

6A06.1

Forstyrrelse med stereotype bevægelser med selvskade

Højere niveau
6A06 Forstyrrelse med stereotype bevægelser
Beskrivelse
Denne diagnose bør gives til de typer af forstyrrelse med stereotype bevægelser, ved hvilke den
stereotype adfærd medfører selvpåført skade på kroppen, som er alvorlig nok til at den kræver
lægelig behandling, eller som ville medfører skader, hvis beskyttende tiltag (f.eks. brug af hjelm til
beskyttelse imod hovedskader) ikke var iværksat. Forstyrrelse med stereotype bevægelser med
selvskade er karakteriseret ved frivillige, gentagende, stereotype og tilsyneladende formålsløse (ofte
rytmiske) bevægelser, som opstår tidligt i udviklingsperioden, og som ikke er direkte forårsaget af
en fysiologisk effekt af et stof eller medicin (inklusiv abstinens). Stereotype selvskadende
bevægelser, som medfører selvskade, kan inkludere gentagende vippen med hovedet, slag mod
ansigtet, stikken sig selv i øjet, biden i hænderne, læberne eller andre dele af kroppen.

129 af 1110

6A06.Z

Forstyrrelse med stereotype bevægelser, uspecificeret

Højere niveau
6A06 Forstyrrelse med stereotype bevægelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

130 af 1110

6A0Y

Andre specificerede neuroudviklings-forstyrrelser

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

131 af 1110

6A0Z

Udviklings-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Udviklings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

132 af 1110

Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
(02)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser er karakteriseret ved en signifikant mangel
på realitets-testning og ændringer i adfærd, som kommer til udtryk ved positive symptomer som
vedvarende vrangforestillinger, vedvarende hallucinationer, disorganiseret tænkning (som typisk
kommer til udtryk som disorganiseret tale), svært disorganiseret adfærd, og oplevelser med
passivitet og kontrol, negative symptomer som f.eks. dæmpet affekt eller affekt-affladning og
manglende vilje, og psykomotoriske forstyrrelser. Symptomerne optræder tilstrækkeligt ofte og med
tilstrækkelig intensitet til at være en afvigelse fra accepterede kulturelle eller sub-kulturelle normer.
Disse symptomer er ikke beskrevet som en del af en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse
(f.eks. humør-forstyrrelse, delirium, eller en forstyrrelse på grund af brug af et stof). Kategorierne i
denne gruppe bør ikke bruges til at klassificerer udtrykte idéer, overbevisninger eller adfærd, som er
kulturelt acceptabel.
Kodet andet sted
Stof-induceret psykotisk forstyrrelse (02-01)
Sekundært psykotisk syndrom (6E61)

133 af 1110

6A20

Skizofreni

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Skizofreni er karakteriseret ved en forstyrrelse af flere mentale modaliteter, inklusiv tænkningen
(f.eks. vrangforestillinger, disorganiseret tænkning), perception (f.eks. hallucinationer),
selv·oplevelse (f.eks. oplevelsen af at ens følelser, impulser, tanker eller adfærd bliver kontrolleret
af en ydre kraft), kognition (f.eks. nedsat opmærksomhed, verbal hukommelse og social kognition),
vilje (f.eks. nedsat motivation), affekt (f.eks. nedsat emotionelt udtryk), og adfærd (f.eks. adfærd
der forekommer bizar eller formålsløs, uforudsigelig eller upassende emotionelle responser, som
kommer i karambolage med organiseringen af adfærd). Psykomotoriske forstyrrelser, inklusiv
katatoni kan være til stede. Vedvarende vrangforestillinger, vedvarende hallucinationer,
tankeforstyrrelser og oplevelser af påvirkning, passivitet eller kontrol bliver betraget som
kerne·symptomer. Symptomer skal have været til stede i mindst én måned før en diagnose på
skizofreni kan stilles. Symptomerne er ikke en manifestation af en anden tilstand (f.eks. en
hjerne·svulst) og er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på centralnerve·systemet
(f.eks. kortikosteroider), inklusiv abstinens (f.eks. alkohol-abstinens).
Eksklusiv
Skizotypal forstyrrelse (6A22)
Skizofren reaktion (6A22)
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser (6A23)

134 af 1110

6A20.0

Skizofreni, første episode

Højere niveau
6A20 Skizofreni
Beskrivelse
Skizofreni, første episode bør bruges til at identificere personer, som oplever symptomer der
opfylder de diagnostiske kriterier for skizofreni (inklusiv varighed), men som aldrig tidligere har
haft en episode under hvilken de diagnostiske kriterier for skizofreni har været opfyldt.

135 af 1110

6A20.00

Skizofreni, første episode, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A20.0 Skizofreni, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, første episode med hensyn til symptomer og varighed er
for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

136 af 1110

6A20.01

Skizofreni, første episode, med delvis remission

Højere niveau
6A20.0 Skizofreni, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, første episode med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier for
forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante symptomer er
dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne. Den delvise
remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

137 af 1110

6A20.02

Skizofreni, første episode, komplet remission

Højere niveau
6A20.0 Skizofreni, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, første episode med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen nævneværdige
symptomer er til bage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering eller anden
behandling.

138 af 1110

6A20.0Z

Skizofreni, første episode, uspecificeret

Højere niveau
6A20.0 Skizofreni, første episode
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

139 af 1110

6A20.1

Skizofreni, flere episoder

Højere niveau
6A20 Skizofreni
Beskrivelse
Skizofreni, flere episoder bør bruges til at identificere personer, som oplever symptomer der
opfylder de diagnostiske kriterier for skizofreni (inklusiv varighed), og som også tidligere har
oplevet episoder, under hvilke de diagnostiske kriterier var opfyldt, med betragtelig remission af
symptomerne mellem episoderne. Visse svage symptomer kan vare ved under perioder med
remission og remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

140 af 1110

6A20.10

Skizofreni, flere episoder, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A20.1 Skizofreni, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, flere episoder med hensyn til symptomer og varighed er
for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

141 af 1110

6A20.11

Skizofreni, flere episoder, med delvis remission

Højere niveau
6A20.1 Skizofreni, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, flere episoder med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier for
forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante symptomer er
dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne. Den delvise
remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

142 af 1110

6A20.12

Skizofreni, flere episoder, komplet remission

Højere niveau
6A20.1 Skizofreni, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, flere episoder med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen nævneværdige
symptomer er til bage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering eller anden
behandling.

143 af 1110

6A20.1Z

Skizofreni, flere episoder, uspecificeret

Højere niveau
6A20.1 Skizofreni, flere episoder
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

144 af 1110

6A20.2

Skizofreni, vedvarende

Højere niveau
6A20 Skizofreni
Beskrivelse
Symptomer, som fylder alle diagnostiske kriterier for skizofreni har været til stede under næsten
hele forstyrrelsens forløb over en periode på mindst ét år, med korte perioder, i forhold til
forstyrrelsens samlede forløb, hvor symptomerne lige akkurat ikke opfylder kriterierne for
skizofreni.

145 af 1110

6A20.20

Skizofreni, vedvarende, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A20.2 Skizofreni, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, vedvarende med hensyn til symptomer og varighed er for
øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

146 af 1110

6A20.21

Skizofreni, vedvarende, med delvis remission

Højere niveau
6A20.2 Skizofreni, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizofreni, vedvarende med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier for
forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante symptomer er
dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne. Den delvise
remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

147 af 1110

6A20.22

Skizofreni, vedvarende, komplet remission

Højere niveau
6A20.2 Skizofreni, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for skizofreni, vedvarende med hensyn til symptomer og varighed har
tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen nævneværdige
symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering eller anden
behandling.

148 af 1110

6A20.2Z

Skizofreni, vedvarende, uspecificeret

Højere niveau
6A20.2 Skizofreni, vedvarende
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

149 af 1110

6A20.Y

Anden specificeret skizofreni

Højere niveau
6A20 Skizofreni
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

150 af 1110

6A20.Z

Skizofreni, uspecificeret

Højere niveau
6A20 Skizofreni
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

151 af 1110

6A21

Skizoaffektiv forstyrrelse

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Skizo·affektiv forstyrrelse er en episodisk forstyrrelse ved hvilken de diagnostiske kriterier på
skizofreni og en manisk, blandet eller moderat eller alvorlig depressiv episode er opfyldt inden for
den samme episode af forstyrrelsen, enten samtidig eller med få dages mellemrum. Fremtrædende
symptomer på skizofreni (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning,
oplevelser med påvirkning, passivitet og kontrol) er samtidig fulgt af typiske symptomer på en
depressiv episode (f.eks. depressivt humør, initiativløshed, energitab), en manisk episode (f.eks.
forhøjet humør, forhøjelse af kvaliteten og hastigheden af fysisk og mental aktivitet) eller en blandet
episode. Psykomotoriske forstyrrelser, inklusiv katatoni kan være til stede. Symptomerne skal have
været vedvarende i mindst én måned. Symptomerne er ikke en manifestation af en anden tilstand
(f.eks. hjerne·svulst) og er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på
centralnerve·systemet (f.eks. kortikosteroider), inklusiv abstinens (f.eks. alkohol-abstinens).

152 af 1110

6A21.0

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode

Højere niveau
6A21 Skizoaffektiv forstyrrelse
Beskrivelse
Skizo·affektiv forstyrrelse, første episode bør bruges til at identificere personer, som oplever
symptomer der opfylder de diagnostiske kriterier for skizo·affektiv forstyrrelse (inklusiv varighed),
men som ikke tidligere har oplevet en episode, under hvilken de diagnostiske kriterier for
skizo·affektiv forstyrrelse eller skizofreni har været opfyldt.

153 af 1110

6A21.00

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A21.0 Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode med hensyn til symptomer
og varighed er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

154 af 1110

6A21.01

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, med delvis remission

Højere niveau
6A21.0 Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode med hensyn til symptomer
og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier
for forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante
symptomer er dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne.
Den delvise remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

155 af 1110

6A21.02

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, komplet remission

Højere niveau
6A21.0 Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for skizoaffektiv forstyrrelse, første episode med hensyn til symptomer
og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen
nævneværdige symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering
eller anden behandling.

156 af 1110

6A21.0Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode, uspecificeret

Højere niveau
6A21.0 Skizoaffektiv forstyrrelse, første episode
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

157 af 1110

6A21.1

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder

Højere niveau
6A21 Skizoaffektiv forstyrrelse
Beskrivelse
Skizo·affektiv forstyrrelse, flere episoder bør bruges til at identificere personer, som oplever
symptomer, der opfylder de diagnostiske kriterier for skizo·affektiv forstyrrelse (inklusiv varighed)
og som også tidligere har oplevet episoder, under hvilke de diagnostiske kriterier for skizo·affektiv
forstyrrelse eller skizofreni har været opfyldt, med betragtelig remission af symptomerne mellem
episoderne. Enkelte svage symptomer kan vare ved under periode med remission og remission kan
være opstået som en reaktion på medicin eller anden behandling.

158 af 1110

6A21.10

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A21.1 Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder med hensyn til symptomer
og varighed er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

159 af 1110

6A21.11

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, med delvis remission

Højere niveau
6A21.1 Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder med hensyn til symptomer
og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier
for forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante
symptomer er dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne.
Den delvise remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

160 af 1110

6A21.12

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, komplet remission

Højere niveau
6A21.1 Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder med hensyn til symptomer
og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen
nævneværdige symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering
eller anden behandling.

161 af 1110

6A21.1Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder, uspecificeret

Højere niveau
6A21.1 Skizoaffektiv forstyrrelse, flere episoder
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

162 af 1110

6A21.2

Skizo·affektiv forstyrrelse, vedvarende

Højere niveau
6A21 Skizo·affektiv forstyrrelse
Beskrivelse
Symptomer, som fylder alle diagnostiske kriterier for skizo·affektiv har været til stede under næsten
hele forstyrrelsens forløb over en periode på mindst ét år, med korte perioder, i forhold til
forstyrrelsens samlede forløb, hvor symptomerne lige akkurat ikke opfylder kriterierne for
skizofreni.

163 af 1110

6A21.20

Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A21.2 Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende med hensyn til symptomer og
varighed er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

164 af 1110

6A21.21

Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende, med delvis remission

Højere niveau
6A21.2 Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende med hensyn til symptomer og
varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier
for forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante
symptomer er dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne.
Den delvise remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

165 af 1110

6A21.22

Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende, komplet remission

Højere niveau
6A21.2 Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende med hensyn til symptomer og
varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen
nævneværdige symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering
eller anden behandling.

166 af 1110

6A21.2Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende, uspecificeret

Højere niveau
6A21.2 Skizoaffektiv forstyrrelse, vedvarende
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

167 af 1110

6A21.Y

Anden specificeret skizoaffektiv forstyrrelse

Højere niveau
6A21 Skizoaffektiv forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

168 af 1110

6A21.Z

Skizoaffektiv forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6A21 Skizoaffektiv forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

169 af 1110

6A22

Skizotypal forstyrrelse

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Skizotypal forstyrrelse er karakteriseret ved et vedvarende mønster (udtrykt ved personens
funktionsevne over en periode på mindst flere år) med excentrisk adfærd, fremtoning og tale,
samtidig med kognitive og perceptuelle forstyrrelser, usædvanlige overbevisninger og en utilpashed
med - og ofte en nedsat evne til - interpersonelle relationer. Symptomerne kan inkludere reduceret
eller upassende affekt samt anhedoni (negativ skizotypi). Paranoide idéer, mistydning eller andre
psykotiske symptomer, inklusiv hallucinationer i alle modaliteter, kan forekomme (positiv
skizotypi), men er ikke tilstrækkelig intense eller af tilstrækkelig varighed til at opfylde de
diagnostiske kriterier for skizofreni, skizo·affektiv forstyrrelse eller vrangforestillings·forstyrrelse.
Symptomerne er som regel associeret med bekymring eller nedsat funktion i personlige, familiære,
sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Inklusiv
Skizotypal (skizotypisk) personlighedsforstyrrelse
Eksklusiv
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)
Personligheds-forstyrrelse (6D10)

170 af 1110

6A23

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser er karakteriseret ved akut opståen af psykotiske
symptomer, der fremkommer uden prodromal fase og som når deres maksimum inden for to uger.
Symptomerne kan inkludere vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning,
perpleksitet eller konfusion og forstyrrelser af affekt og humør. Katatoni·lignende psykomotoriske
forstyrrelser kan være til stede. Symptomerne skifter ofte hurtigt, både i natur og intensitet, fra dag
til dag eller sågar inden for selv samme dag. Varigheden af en episode var ikke over 3 måneder, og
mest normalt varer de fra få dage til en måned. Symptomerne er ikke en manifestation af en anden
tilstand (f.eks. en hjerne-svulst) og er ikke på grund af effekten af et stof eller en medicin på
centralnerve·systemet (f.eks. kortikosteroider), inklusiv abstinens (f.eks. alkohol-abstinens).

171 af 1110

6A23.0

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode

Højere niveau
6A23 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode bør bruges til at identificere personer,
som oplever symptomer der opfylder de diagnostiske kriterier for akut og forbigående psykotisk
forstyrrelse, men som aldrig tidligere har oplevet en lignende episode.

172 af 1110

6A23.00

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode, aktuelt
symptomatisk

Højere niveau
6A23.0 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode med
hensyn til symptomer og varighed er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den
seneste måned.

173 af 1110

6A23.01

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode, delvis remission

Højere niveau
6A23.0 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode med
hensyn til symptomer og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at
de diagnostiske kriterier for forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse
klinisk signifikante symptomer er dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med
nedsat funktionsevne. Den delvise remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden
behandling.

174 af 1110

6A23.02

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode, komplet
remission

Højere niveau
6A23.0 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode med
hensyn til symptomer og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en
sådan grad, at ingen nævneværdige symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en
effekt af medicinering eller anden behandling.

175 af 1110

6A23.0Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode, uspecificeret

Højere niveau
6A23.0 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, første episode
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

176 af 1110

6A23.1

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder

Højere niveau
6A23 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder bør bruges til at identificere personer,
som oplever symptomer der opfylder de diagnostiske kriterier for akut og forbigående psykotisk
forstyrrelse, og som har oplevet lignende episoder.

177 af 1110

6A23.10

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder, aktuelt
symptomatisk

Højere niveau
6A23.1 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder med
hensyn til symptomer og varighed er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den
seneste måned.

178 af 1110

6A23.11

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder, med delvis
remission

Højere niveau
6A23.1 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder med
hensyn til symptomer og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at
de diagnostiske kriterier for forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse
klinisk signifikante symptomer er dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med
nedsat funktionsevne. Den delvise remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden
behandling.

179 af 1110

6A23.12

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder, komplet
remission

Højere niveau
6A23.1 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder med
hensyn til symptomer og varighed har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en
sådan grad, at ingen nævneværdige symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en
effekt af medicinering eller anden behandling.

180 af 1110

6A23.1Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder, uspecificeret

Højere niveau
6A23.1 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, flere episoder
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

181 af 1110

6A23.Y

Anden specificeret akut og forbigående psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6A23 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

182 af 1110

6A23.Z

Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
6A23 Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

183 af 1110

6A24

Vrangforestillings-forstyrrelse

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Vrangforestillings·forstyrrelse er karakteriseret ved udviklingen af en vrangforestillinger eller en
samling af relaterede vrangforestillinger, der varer ved i mindst 3 måneder (som regel meget
længere), og som opstår uden at en depressiv, manisk eller blandet humør-episode er til stede. Andre
karakteristiske symptomer på skizofreni (f.eks. vedvarende auditive hallucinationer, disorganiseret
tænkning, negative symptomer) er ikke til stede. Dog er forskellige former for perceptionsforstyrrelser (f.eks. hallucinationer, illusioner, misidentifikation af personer), som tematisk er
relateret til vrangforestillingen, i overensstemmelse med diagnosen. Bortset fra handlinger og
holdninger direkte relateret til vrangforestillingen eller vrangforestillings·systemet, så er affekt, tale
og adfærd normal ikke påvirket. Symptomerne er ikke en manifestation af en anden forstyrrelse
eller sygdom, som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklings·forstyrrelser
(f.eks. en hjerne·svulst) og er ikke på grund af effekten af et stof eller medikament på
centralnerve·systemet (f.eks. kortikosteroider), inklusiv abstinens·effekt (f.eks. alkohol-abstinens).

184 af 1110

6A24.0

Vrangforestillings-forstyrrelse, aktuelt symptomatisk

Højere niveau
6A24 Vrangforestillings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for vrangforestillings-forstyrrelse med hensyn til symptomer og varighed
er for øjeblikket opfyldt, eller har været opfyldt indenfor den seneste måned.

185 af 1110

6A24.1

Vrangforestillings-forstyrrelse, med delvis remission

Højere niveau
6A24 Vrangforestillings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for vrangforestillings-forstyrrelse med hensyn til symptomer og varighed
har tidligere været opfyldt. Symptomerne har aftaget således at de diagnostiske kriterier for
forstyrrelsen ikke har været opfyldt i mindst én måned, men visse klinisk signifikante symptomer er
dog stadig tilbage, som kan eller ikke kan være associeret med nedsat funktionsevne. Den delvise
remission kan være sket som en effekt af medicin eller anden behandling.

186 af 1110

6A24.2

Vrangforestillings-forstyrrelse, komplet remission

Højere niveau
6A24 Vrangforestillings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for vrangforestillings-forstyrrelse med hensyn til symptomer og varighed
har tidligere været opfyldt. Symptomerne har forbedret sig i en sådan grad, at ingen nævneværdige
symptomer er tilbage. Remissionen kan være opstået som en effekt af medicinering eller anden
behandling.

187 af 1110

6A24.Z

Vrangforestillings-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6A24 Vrangforestillings-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

188 af 1110

6A25

Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Disse kategorier kan bruges til at karakterisere den aktuelle præsentation af symptomer hos
personer diagnostiseret med skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser og bør ikke
bruges til personer uden en sådan diagnose. Flere kategorier kan bruges på samme tid. Symptomer,
som er en direkte følge af en patofysiologisk tilstand eller skade, som ikke er klassificeret under
mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser (f.eks. en hjerne-svulst eller traumatisk
hjerneskade), eller som er en direkte effekt af et stof eller medicin som påvirker central-nervesystemet, inklusiv abstinens-effekter, bør ikke betragtes som eksempler på de respektive typer af
symptomer.

189 af 1110

6A25.0

Positive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Positive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser inkluderer vedvarende vrangforestillinger,
vedvarende hallucinationer (mest udbredt er verbale auditive hallucinationer), disorganiseret
tænkning (formelle tankeforstyrrelser som f.eks. løse associationer, tanke·afsporing eller
usammenhængende tanker), yderst disorganiseret adfærd (adfærd der forekommer bizar, formålsløs
og uden mål) og oplevelser af passivitet og kontrol (en oplevelse af, at ens følelser, impulser eller
tanker er kontrolleret af en ydre kraft). Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af positive
symptomer i den seneste uge.

190 af 1110

6A25.1

Negative symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Negative symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser, inkluderer reduceret, fraværende eller
affladet affekt, alogia eller pauser i talen, initiativløshed (generel manglende fremdrift eller mangel
på motivation til at opnå meningsfulde mål), asocialitet (reduceret eller manglende interaktion med
andre samt interesse i social interaktion) og anhedoni (manglende evne til at opleve velbehag ved
aktiviteter, der normalt medfører velbehag). For at kunne blive betraget som negative psykotiske
symptomer, bør de omhandlede symptomer ikke udelukkende være forårsaget af behandling med
antipsykotiske lægemidler, en depressiv forstyrrelse eller et miljø med manglende stimulation, og
bør ikke være en direkte konsekvens af positive symptomer (f.eks. vrangforestillinger af
forfølgelses·karakter, som fører til at en person bliver socialt isoleret af skræk for at blive udsat for
skade). Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af negative symptomer i den seneste uge.

191 af 1110

6A25.2

depressiv symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Depressive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser vedrører depressivt humør, som er
oplyst af personen selv (følelse af nedtrykthed eller tristhed) eller udtrykt som et tegn (f.eks.
grådfuldhed, trist fremtoning). Hvis der kun er symptomer på en depressiv episode til stede, som
ikke er humør-symptomer (f.eks. anhedoni eller nedsat psykomotorisk aktivitet), så bør denne kode
ikke bruges. Denne kode kan bruges uanset om de depressive symptomer opfylder kriterierne for en
depressiv forstyrrelse eller ej. Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af symptomer på
depressivt humør i den seneste uge.

192 af 1110

6A25.3

Maniske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Maniske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser henviser til forhøjede, euforiske, irritable
eller ekspansive humør-tilstande, inklusiv hurtige skrift mellem de forskellige tilstande (humørlabilitet) samtidig med forhøjet energi- eller aktivitets-niveau, når disse repræsentere en signifikant
ændring i forhold til personens normale humør eller energi- eller aktivitets-niveau. Denne kode kan
bruges uanset om de maniske symptomer opfylder de diagnostiske kriterier for en diagnose på
bipolar forstyrrelse eller ej. Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af symptomer på
maniske humør-symptomer i den seneste uge.

193 af 1110

6A25.4

Psykomotoriske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Psykomotoriske symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser inkluderer psykomotorisk
agitation eller overdreven motorisk aktivitet, der som regel kommer til udtryk som formålsløs
adfærd, som f.eks. urolighed, manglende evne til at sidde eller stå stille, vriden i hænderne,
psykomotorisk hæmning eller synligt generelt nedsat bevægelseshastighed og nedsat talehastighed,
og katatoniske symptomer som opstemthed, tvungne legems·stillinger, flexibilitas cerea,
negativisme, mutisme eller stupor. Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af de
psykomotoriske symptomer i den seneste uge.

194 af 1110

6A25.5

Kognitive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
6A25 Symptomatisk manifestation af primære psykotiske forstyrrelser
Beskrivelse
Kognitive symptomer ved primære psykotiske forstyrrelser henviser til påvirkninger af kognitionen
på følgende områder: tankehastighed, opmærksomhed/koncentration, orienteringsevne,
dømmekraft, abstrationsevne, verbal eller visuel indlæring, samt arbejds·hukommelse. Påvirkningen
af kognitionen er ikke på grund af en neuro·udviklings·forstyrrelse, delirium eller anden
neurokognitiv forstyrrelse, eller en direkte effekt af et stof eller medikament på
centralnerve·systemet, inklusiv abstinenser. Optimalt set, burde brugen af denne kode være baseret
på resultater af validerede, standardiserede neurofysiologiske vurderinger, men disse metoder er
ikke tilgængelige i alle situationer. Vurderingen bør være baseret på alvorligheden af de kognitive
symptomer i den seneste uge.
Eksklusiv
Neurokognitive forstyrrelser (6D70-6E0Z)
Neuroudviklings-forstyrrelser (6A00-6A0Z)

195 af 1110

6A2Y

Anden specificeret skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

196 af 1110

6A2Z

Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

197 af 1110

Katatoni
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Katatoni er en tydelig forstyrrelse i den frivillige kontrol af bevægelser, karakterisret ved flere af
følgende: Ekstrem langsom, eller helt fravær af bevægelse, mutisme, formålsløs aktivitet uden
relation til eksterne stimuli, indtagelse og opretholdelse af faste, usædvanlige eller bizarre stillinger,
modstand over for instruktioner eller forsøg på at blive bevæget, eller automatisk udførelse af
instruktioner. Katatoni kan godt diagnostiseres i forbindelse med visse specifikke mentale
forstyrrelser, inklusiv humør-forstyrrelser, skizofreni og autisme-spektrum-forstyrrelse. Katatoni
kan også blive forårsaget af forstyrrelser og sygdomme klassificeret andet sted.
Eksklusiv
Harmful effects of drugs, medicaments eller biological substances, not elsewhere classified
(NE60)
Kodet andet sted
Sekundært katatonisk syndrom (6E69)

198 af 1110

6A40

Katatoni associeret med en anden mental forstyrrelse

Højere niveau
Katatoni
Beskrivelse
Katatoni associeret med en anden mental forstyrrelse er en tydelig forstyrrelse af den frivillige
kontrol af bevægelse karakteriseret ved flere af følgende: ekstrem langsom eller helt fravær af
motorisk aktivitet, mutisme, formålsløs motoraktivitet uden relation til eksterne stimuli, indtagelse
og opretholdelse af rigide, usædvanlige eller bizare stillinger, modstand i mod instruktioner eller
forsøg på at blive bevæget, eller automatisk lydighed. Diagnosen katatoni associeret med en anden
mental forstyrrelse kan stilles i forbindelse med visse specifikke tilstande, inklusiv humørforstyrrelser, skizofreni og autisme·spektrum·forstyrrelse.

199 af 1110

6A41

Katatoni induceret af psykoaktive stoffer, inklusiv medikamenter

Højere niveau
Katatoni
Beskrivelse
Katatoni induceret af psykoaktive stoffer, inklusiv medikamenter er en tydelig forstyrrelse af den
frivillige kontrol af bevægelse karakteriseret ved flere af følgende: ekstrem langsom eller helt
fravær af motorisk aktivitet, mutisme, formålsløs motoraktivitet uden relation til eksterne stimuli,
indtagelse og opretholdelse af rigide, usædvanlige eller bizare stillinger, modstand i mod
instruktioner eller forsøg på at blive bevæget, eller automatisk lydighed, som opstår under eller kort
efter indtagelsen af en psyko·aktiv substans eller under brugen af en psyko·aktiv medicin.

200 af 1110

6A4Z

Katatoni, uspecificeret

Højere niveau
Katatoni
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

201 af 1110

Humør-forstyrrelser (04)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Humør-forstyrrelser er betegnelsen for den samlede gruppe af bipolære og depressive forstyrrelser.
Humør-forstyrrelser er defineret i henhold til forskellige typer af humør-episoder og deres mønster
over tid. De primære typer af humør-episoder er depressiv episoder, maniske episoder, blandede
episoder og hypomaniske episoder. Humør-episoder er ikke separat diagnostiserbare enheder, og
derfor har de ikke deres egne diagnose-koder. Der er snare således, at humør-episoder udgør den
primære del af de fleste depressive og bipolære forstyrrelser.
Kodet andet sted
Stof-inducerede humør-forstyrrelser (04-03)
Sekundært humør-syndrom (6E62)

202 af 1110

Bipolar og beslægtede forstyrrelser (04-01)
Højere niveau
Humør-forstyrrelser
Beskrivelse
Bipolar og beslægtede forstyrrelser er episodiske humør·forstyrrelser defineret ved tilstedeværelsen
af maniske, blandede, eller hypomaniske episoder eller symptomer. Disse episoder veksler typisk
gennem forløbet med disse forstyrrelser med depressive episoder eller symptomer på depression.

203 af 1110

6A60

Bipolar forstyrrelse - type I

Højere niveau
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I er en episodisk humør·forstyrrelse, defineret ved tilstedeværelsen af en
eller flere maniske eller blandede episoder.
Manisk episode
En manisk episode er en ekstrem humør·tilstand, som varer i mindst én uge, med mindre den er
kortere på grund af iværksat behandling, og den er karakteriseret ved eufori, irritabilitet eller humør
ude af akt med omgivelserne og ved forhøjet aktivitet eller en subjektiv oplevelse af forhøjet
energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer, såsom hurtig tale eller talepres, flygtige
idéer, forhøjet selvagtelse eller tanker af storhedskarakter, nedsat søvnbehov, let at distrahere,
impulsivitet eller uansvarlig adfærd og hurtige skift mellem forskellige humør·tilstande
(humør·labilitet).
Blandet episode
En blandet episode er karakteriseret ved enten en blanding eller hurtige skift mellem fremtrædende
maniske og depressive symptomer de fleste af dagene over en periode på mindst 2 uger.
Selvom diagnosen kan stilles på baggrund af evidens af en enkelt manisk eller blandet episode, så
vil episoder med maniske eller blandede episoder typiske veksle med depressive episoder hen over
forløbet med forstyrrelsen.
Eksklusiv
Cyklothymi (6A62)
Bipolar forstyrrelse - type II (6A61)

204 af 1110

6A60.0

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, uden psykotiske
symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret, når de diagnostiske kriterier for Bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt, og den
nuværende episode er manisk og der ikke er vrangforestillinger eller hallucinationer til stede i løbet
af episoden.
Manisk episode
En manisk episode er en ekstrem humør·tilstand, som varer i mindst én uge, med mindre den er
kortere på grund af iværksat behandling, og den er karakteriseret ved eufori, irritabilitet eller humør
ude af akt med omgivelserne og ved forhøjet aktivitet eller en subjektiv oplevelse af forhøjet
energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer, såsom hurtig tale eller talepres, flygtige
idéer, forhøjet selvagtelse eller tanker af storhedskarakter, nedsat søvnbehov, let at distrahere,
impulsivitet eller uansvarlig adfærd og hurtige skift mellem forskellige humør·tilstande
(humør·labilitet).

205 af 1110

6A60.1

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, med psykotiske
symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode manisk, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret, når de diagnostiske kriterier for Bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt, og den
nuværende episode er manisk og der er vrangforestillinger eller hallucinationer til stede i løbet af
episoden.
Manisk episode
En manisk episode er en ekstrem humør·tilstand, som varer i mindst én uge, med mindre den er
kortere på grund af iværksat behandling, og den er karakteriseret ved eufori, irritabilitet eller humør
ude af akt med omgivelserne og ved forhøjet aktivitet eller en subjektiv oplevelse af forhøjet
energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer, såsom hurtig tale eller talepres, flygtige
idéer, forhøjet selvagtelse eller tanker af storhedskarakter, nedsat søvnbehov, let at distrahere,
impulsivitet eller uansvarlig adfærd og hurtige skift mellem forskellige humør·tilstande
(humør·labilitet).

206 af 1110

6A60.2

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode hypomanisk

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode hypomanisk er diagnostiseret når de diagnostiske
kriterier for Bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den nuværende episode er hypomanisk.
Hypomanisk episode
En hypomanisk episode er en vedholdende humør·tilstand, som varer adskillige dage, og som er
karakteriseret ved et forhøjet humør, forhøjet irritabilitet og forhøjet aktivitets·niveau eller en
subjektiv oplevelse et forhøjet energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer såsom
hurtig tale, hurtige eller flygtige tanker, forhøjet selvagtelse, en forhøjet sexlyst eller lyst til at være
social, nedsat behov for søvn, let at distrahere eller impulsivitet eller uansvarlig adfærd.
Symptomerne er ikke alvorlige nok til at medføre mærkbar svækkelse af den arbejdsmæssige
funktionsevne eller normale sociale aktiviteter eller relationer med andre, tilstanden kræver ikke
indlæggelse og der er ikke nogen ledsagende vrangforestillinger eller hallucinationer.

207 af 1110

6A60.3

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, mild

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, mild er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for Bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den nuværende episode er
depressiv i mild grad.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Ved en mild depressiv episode, er ingen af symptomerne til stede i voldsom grad. En person med en
mild depressiv episode, har typisk lidt, men ikke mange problemer med at forsætte med sig arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter og der er ikke nogen vrangforestillinger eller hallucinationer.

208 af 1110

6A60.4

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat uden
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv i moderat grad og der ikke er vrangforestillinger eller
hallucinationer til stede i løbet af episoden.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Ved en moderat depressiv episode, er flere af symptomerne på depressiv episode til stede i mærkbar
grad, eller et større antal af depressive symptomer af mindre grad er til stede hele tiden. En person
med en moderat depressiv episode, har typisk betragtelige problemer med at forsætte med arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på mindst nogle af områderne.

209 af 1110

6A60.5

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat med
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, moderat, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv i moderat grad og der er vrangforestillinger eller hallucinationer til
stede i løbet af episoden.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Ved en moderat depressiv episode, er flere af symptomerne på depressiv episode til stede i mærkbar
grad, eller et større antal af depressive symptomer af mindre grad er til stede hele tiden. En person
med en moderat depressiv episode, har typisk betragtelige problemer med at forsætte med arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på mindst nogle af områderne.

210 af 1110

6A60.6

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig uden
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er alvorlig og der ikke er vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af
episoden.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Ved en alvorlig depressiv episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv episode
til stede i mærkbar grad, eller et mindre antal symptomer er til stede og de kommer til udtryk i
voldsom grad og personen er kun i stand til at fungere på familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder, i meget begrænset omfang.

211 af 1110

6A60.7

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig med
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, alvorlig, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er alvorlig og der er vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af episoden.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Ved en alvorlig depressiv episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv episode
til stede i mærkbar grad, eller et mindre antal symptomer er til stede og de kommer til udtryk i
voldsom grad og personen er kun i stand til at fungere på familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder, i meget begrænset omfang.

212 af 1110

6A60.8

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, uspecificeret
alvorlighed

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode depressiv, uspecificeret alvorlighed er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv, men er der utilstrækkelig information til at fastslå alvorligheden af
den nuværende depressive episode.
Depressiv episode
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt deprimeret humør eller
nedsat interesse for aktivitet, som varer i mindst to uger, ledsaget af andre symptomer såsom
problemer med koncentrationen, en følelse af ikke at være noget værd eller en overdreven eller
upassende følelse af skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om døden eller selvmord, ændringer i
appetitten eller søvnen, nedsat eller forhøjet psykomotorisk aktivitet og nedsat energi·niveau eller
træthed.
Symptomerne er associeret med mindre problemer med opretholdelse af ordinært arbejde, sociale
eller hjemlige aktiviteter.

213 af 1110

6A60.9

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, uden psykotiske
symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er blandet og der ikke er vrangforestillinger eller hallucinationer til stede i løbet
af episoden.
En blandet episode er karakteriseret ved enten en blanding eller meget hurtige skift mellem
fremtrædende maniske og depressive symptomer de fleste dage i en periode på mindst én uge.

214 af 1110

6A60.A

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, med psykotiske
symptomer

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende episode blandet, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I er opfyldt og den
nuværende episode er blandet og der er vrangforestillinger eller hallucinationer til stede i løbet af
episoden.
En blandet episode er karakteriseret ved enten en blanding eller meget hurtige skift mellem
fremtrædende maniske og depressive symptomer de fleste dage i en periode på mindst én uge.

215 af 1110

6A60.B

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
manisk eller hypomanisk

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode manisk eller
hypomanisk er diagnostiseret, når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I har været
opfyldt og den seneste episode var en manisk eller hypomanisk episode.
De diagnostiske kriterier for manisk eller hypomanisk episode er ikke længere opfyldt, men nogle
enkelte signifikante humør·symptomer er stadig til stede. I nogle situationer, kan der være rester af
symptomer tilbage på depression og ikke mani eller hypomani, men disse symptomer opfylder ikke
de diagnostiske kriterier for en depressiv episode.

216 af 1110

6A60.C

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
depressiv

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode depressiv er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I har været opfyldt og den
seneste episode var en depressiv episode. De diagnostiske kriterier for episoden er ikke længere
opfyldt, men der er stadig nogle signifikante depressive symptomer tilbage.

217 af 1110

6A60.D

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
blandet

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode blandet er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type I har været opfyldt og den
seneste episode var en blandet episode. De diagnostiske kriterier for episoden er ikke længere
opfyldt, men der er stadig nogle signifikante humør·symptomer tilbage.

218 af 1110

6A60.E

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode
uspecificeret

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende med delvis remission, seneste episode uspecificeret er
diagnostiseret, når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II har været opfyldt, men
der er utilstrækkelig information til at fastslå naturen af den seneste humør·episode.
De diagnostiske kriterier for en humør·episode er ikke længere opfyldt, men der er stadig nogle
signifikante humør·symptomer tilbage.
Bemærkninger
Der må være tale om en fejl, når der henvises til en type II-forstyrrelse og ikke en type Iforstyrrelse. Dette kapitel handler jo netop om type-I-forstyrrelser og ikke type II-forstyrrelser.

219 af 1110

6A60.F

Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende komplet remission

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type I, nuværende komplet remission er diagnostiseret, når de diagnostiske
kriterier for bipolar I forstyrrelse tidligere har været opfyldt, men der ikke længere er nogle
signifikante humør·symptomer tilbage.

220 af 1110

6A60.Y

Anden specificeret bipolar type I-forstyrrelse

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

221 af 1110

6A60.Z

Bipolar forstyrrelse - type I, uspecificeret

Højere niveau
6A60 Bipolar forstyrrelse - type I
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

222 af 1110

6A61

Bipolar forstyrrelse - type II

Højere niveau
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II er en episodisk humør·forstyrrelse, defineret ved forekomsten af en
eller flere hypomaniske episoder og mindst en depressiv episode. En hypomanisk episode er en
vedholdende humør·tilstand karakteriseret ved eufori, irritabilitet eller ekspansivt humør og forhøjet
psykomotorisk adfærd eller forhøjet energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer,
såsom tanker af storhedskarakter, nedsat behov for søvn, talepres, tankeflugt, let at distrahere og
impulsivitet eller hensynsløs adfærd, som varer i mindst flere dage. Symptomerne repræsenterer en
ændring i forholdet til personens typiske adfærd og er ikke alvorlige nok til at medfører en tydelig
svækkelse af funktionsevnen. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten
dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af
andre symptomer såsom en ændring i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd,
træthed, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende følelse af skyld,
overdrevne eller upassende følelser eller overdrevne eller upassende følelser af håbløshed,
koncentrationsbesvær og suicidalitet. Der er ingen forhistorier med maniske eller blandede episoder.

223 af 1110

6A61.0

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode hypomanisk

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode hypomanisk er diagnostiseret når de diagnostiske
kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den nuværende episode er hypomanisk. En
hypomanisk episode er en vedholdende humør·tilstand, som varer flere dage, karakteriseret ved et
let forhøjet humør eller forhøjet irritabilitet og forhøjet aktivitet eller en subjektiv oplevelse af
forhøjet energi·niveau, ledsaget af andre karakteristiske symptomer, såsom hurtig tale, hurtige eller
flyvende tanker, forhøjet selvværd, forhøjet seksuel lyst eller forhøjet lyst til at være social, nedsat
behov for søvn, lettere at distrahere eller impulsivitet eller hensynsløs adfærd. Symptomerne er ikke
alvorlige nok til at medføre tydelig svækkelse i arbejdsmæssig funktionsevne eller ved sædvanlige
sociale aktiviteter eller relationer med andre, det kræver ikke hospitalsindlæggelse og der er ikke
nogen ledsagende vrangforestillinger eller hallucinationer.

224 af 1110

6A61.1

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, mild

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, mild er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den nuværende episode er
depressiv i mild grad. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt
depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre
symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven
eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i
appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en
mild depressiv episode er ingen af symptomerne til stede i særlig høj grad. En person med en mild
depressiv episode har typisk nogle men ikke store problemer med at forsætte med sit arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter og der er ikke nogen vrangforestillinger eller hallucinationer.

225 af 1110

6A61.2

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat uden
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv i moderat grad og der ikke er nogen vrangforestillinger eller
hallucinationer i løbet af perioden. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med
næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger,
ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd
eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Ved en moderat depressiv episode er flere af symptomerne på en depressiv episode til stede
i mærkbar grad eller et stort antal depressive symptomer af mindre alvorlighed er generelt til stede.
En person med en moderat depressiv episode har typisk betragtelige problemer med at forsætte med
arbejde, sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på nogle af områderne.

226 af 1110

6A61.3

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat med
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, moderat, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv i moderat grad og der er vrangforestillinger eller hallucinationer i
løbet af perioden. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt
depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre
symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven
eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i
appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en
moderat depressiv episode er flere af symptomerne på en depressiv episode til stede i mærkbar grad
eller et stort antal depressive symptomer af mindre alvorlighed er generelt til stede. En person med
en moderat depressiv episode har typisk betragtelige problemer med at forsætte med arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på nogle af områderne.

227 af 1110

6A61.4

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig uden
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig, uden psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv i alvorlig grad og der er ikke nogen vrangforestillinger eller
hallucinationer i løbet af perioden. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med
næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger,
ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd
eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Ved en alvorlig depressiv episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv
episode til stede i tydelig grad eller et mindre antal symptomer er til stede, men kommer til udtryk i
voldsom grad og personen er kun i stand til at fungere på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder i meget begrænset
omfang.

228 af 1110

6A61.5

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig med
psykotiske symptomer

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, alvorlig, med psykotiske symptomer er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den
nuværende episode er alvorlig og der er vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af perioden.
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller
nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom
koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld,
håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat
eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en alvorlig depressiv
episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv episode til stede i tydelig grad
eller et mindre antal symptomer er til stede, men kommer til udtryk i voldsom grad og personen er
kun i stand til at fungere på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder i meget begrænset omfang.

229 af 1110

6A61.6

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, uspecificeret
alvorlighed

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende episode depressiv, uspecificeret alvorlighed er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den
nuværende episode er depressiv, men der er utilstrækkelig information til at fastslå alvorligheden af
den nuværende depressive episode. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med
næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger,
ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd
eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Symptomerne er associeret med mindre problemer med opretholdelse af ordinært arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter.

230 af 1110

6A61.7

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode
hypomanisk

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode hypomanisk er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II er opfyldt og den seneste
episode var en hypomanisk episode. De diagnostiske kriterier for en hypomanisk episode er ikke
længere opfyldt, men der er stadig nogle af de signifikante symptomer tilbage. I nogle tilfælde kan
rest-symptomerne være af depressiv karakter og ikke hypomanisk karakter, men de opfylder ikke
de diagnostiske kriterier for en depressiv episode.

231 af 1110

6A61.8

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode
depressiv

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode depressiv er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for bipolar forstyrrelse - type II har været opfyldt og den
seneste episode var en depressiv episode. De diagnostiske kriterier for episoden er ikke længere
opfyldt, men der er stadig nogle signifikante depressive symptomer tilbage.

232 af 1110

6A61.9

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode
uspecificeret

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende med delvis remission, seneste episode uspecificeret er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier er bipolar forstyrrelse - type II har været opfyldt, men
der er utilstrækkelig information til at fastslå naturen af den seneste humør·episode. De diagnostiske
kriterier for en humør·episode er ikke længere opfyldt, men der er stadig nogle signifikante
humør·symptomer tilbage.

233 af 1110

6A61.A

Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende komplet remission

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Beskrivelse
Bipolar forstyrrelse - type II, nuværende komplet remission er diagnostiseret når de diagnostiske
kriterier for bipolar forstyrrelse - type II har været opfyldt, men der ikke længere er nogle
signifikante humør·symptomer til stede.

234 af 1110

6A61.Y

Andre specificerede bipolar type II-forstyrrelser

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

235 af 1110

6A61.Z

Bipolar forstyrrelse - type II, uspecificeret

Højere niveau
6A61 Bipolar forstyrrelse - type II
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

236 af 1110

6A62

Cyklotymisk forstyrrelse

Højere niveau
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Cyklotymisk forstyrrelse er karakteriseret ved et vedvarende ustabilt humør over en periode på
mindst 2 år, som indeholder adskillige perioder med hypomaniske (f.eks. eufori, irritabilitet eller
ekspansivt humør, psykomotoriske ændringer) og depressive (f.eks. følelse af nedtrykthed, nedsat
interesse for aktiviteter, træthed) symptomer, som er til stede mere end halvdelen af tiden. Den
hypomaniske symptomatologi har/har ikke været tilstrækkelig alvorlig eller langvarig nok til at
opfylde de diagnostiske kriterier for en hypomanisk episode (se bipolar forstyrrelse - type II), og der
er ingen forhistorie med maniske eller blandede episoder (se bipolar forstyrrelse - type I). Den
depressive symptomatologi har aldrig været tilstrækket alvorlig eller langvarig nok til at opfylde de
diagnostiske kriterier for en depressiv episode (se bipolar forstyrrelse - type II). Symptomerne
medfører signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Cykloid personlighed--> Cyklothymi (ICD: F34.0)
Cyklothym personlighedsstruktur (ICD-10: F34.00)

237 af 1110

6A6Y

Andre specificerede bipolære og beslægtede forstyrrelser

Højere niveau
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

238 af 1110

6A6Z

Bipolar og beslægtede forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Bipolar og beslægtede forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

239 af 1110

Depressiv-forstyrrelser (04-02)
Højere niveau
Humør-forstyrrelser
Beskrivelse
Depressiv-forstyrrelser er karakteriseret ved depressivt humør (f.eks. trist, irritabel, følelse af
tomhed) eller tab af glæde/velbehag ledsaget af andre kognitive, adfærdsmæssige eller
neuro·vegetative symptomer, som påvirker personens funktionsevne signifikant. En depressivforstyrrelse bør kun diagnostiseres hvis personen aldrig har haft en manisk, blandet eller
hypomanisk episode, som indikerer tilstedeværelsen af en bipolar forstyrrelse.
Kodet andet sted
Premenstrual dysphoric disorder (GA34.41)

240 af 1110

6A70

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode

Højere niveau
depressiv-forstyrrelser
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode er karakteriseret ved tilstedeværelsen af en depressiv episode
eller en enkelt tidligere depressiv episode, når der ikke er nogen forhistorie med depressive
episoder. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt
humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer
såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende
skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn,
nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Der har aldrig været
nogen forudgående maniske, hypomaniske eller blandede episoder, som kunne indikere
tilstedeværelsen af en bipolar forstyrrelse.
Eksklusiv
Tilbagevendende depressiv forstyrrelse (6A71)
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Bipolar og beslægtede forstyrrelser (6A60-6A6Z)

241 af 1110

6A70.0

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, mild

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, mild er diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for en
depressiv episode er opfyldt og episoden er af mild grad. Ingen af symptomerne på den depressive
episode bør være til stede i voldsom grad. En person med en mild depressiv episode, har typisk
nogle, men ikke voldsomme problemer med at opretholde ordinært arbejde, sociale eller hjemlige
aktiviteter og der er ikke nogen vrangforestillinger eller hallucinationer.

242 af 1110

6A70.1

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, uden psykotiske symptomer

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, uden psykotiske symptomer er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier på en depressiv episode er opfyldt, der ikke er nogen forhistorie med
depressive episoder, episoden er af moderat alvorlighed og der ikke er nogen vrangforestillinger
eller hallucinationer i løbet af perioden. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med
næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger,
ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd
eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Ved en moderat depressiv episode, er der flere symptomer til stede på en depressiv episode
i moderat grad eller et større antal depressive symptomer af mindre sværhedsgrad er generelt til
stede. En person med en moderat depressiv episode har typisk betragtelige problemer med at
opretholde arbejde, sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på nogle
områder.

243 af 1110

6A70.2

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, med psykotiske symptomer

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, moderat, med psykotiske symptomer er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier på en depressiv episode er opfyldt, der ikke er nogen forhistorie med
depressive episoder, episoden er af moderat alvorlighed og der er vrangforestillinger eller
hallucinationer i løbet af perioden. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med
næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger,
ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd
eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Ved en moderat depressiv episode, er der flere symptomer til stede på en depressiv episode
i moderat grad eller et større antal depressive symptomer af mindre sværhedsgrad er generelt til
stede. En person med en moderat depressiv episode har typisk betragtelige problemer med at
opretholde arbejde, sociale eller hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på nogle
områder.

244 af 1110

6A70.3

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, uden psykotiske symptomer

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, uden psykotiske symptomer er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for en depressiv forstyrrelse, enkelt episode er opfyldt, og den nuværende
episode er alvorlig og der er ikke nogen vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af perioden.
En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller
nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom
koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld,
håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat
eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en alvorlig depressiv
episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv episode til stede i tydelig grad
eller et mindre antal symptomer er til stede, men kommer til udtryk i voldsom grad og personen er
kun i stand til at fungere på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder i meget begrænset omfang.
Inklusiv
Depression med ophidselse, enkelt episode, uden psykotiske symptomer
Kraftig depression, enkelt episode, uden psykotiske symptomer
Vital depression, enkelt episode, uden psykotiske symptomer

245 af 1110

6A70.4

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, med psykotiske symptomer

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, alvorlig, med psykotiske symptomer er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for en depressiv forstyrrelse, enkelt episode er opfyldt, og den nuværende
episode er alvorlig og der er vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af perioden. En
depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat
interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom
koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld,
håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat
eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en alvorlig depressiv
episode, er mange eller de fleste af symptomerne på en depressiv episode til stede i tydelig grad
eller et mindre antal symptomer er til stede, men kommer til udtryk i voldsom grad og personen er
kun i stand til at fungere på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder i meget begrænset omfang.

246 af 1110

6A70.5

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, uspecificeret alvorlighed

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, uspecificeret alvorlighed er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for en depressiv episode har været opfyldt, der ikke er nogen forhistorie med
depressive episoder og der er utilstrækkelig information til at fastslå alvorligheden af den
nuværende depressive episode. En depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten
dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af
andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller
overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord,
ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller
træthed. Symptomerne er associeret med mindre problemer med opretholdelse af ordinært arbejde,
sociale eller hjemlige aktiviteter.

247 af 1110

6A70.6

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende med delvis remission

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende med delvis remission er diagnostiseret, når de
diagnostiske kriterier for en depressiv episode har været opfyldt og der ikke er nogen forhistorie
med tidligere depressive episoder. De diagnostiske kriterier for en depressiv episode er ikke længere
opfyldt, men der er stadig nogle signifikante symptomer tilbage.

248 af 1110

6A70.7

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende komplet remission

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Beskrivelse
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, nuværende komplet remission er diagnostiseret, når de
diagnostiske kriterier for en enkelt depressiv episode tidligere har været opfyldt og der ikke længere
er nogle signifikante symptomer tilbage. Der er ikke nogen forhistorie med depressive episoder
forud for episoden, som er under vurdering.

249 af 1110

6A70.Y

Anden specificeret enkelt-episode med depressiv forstyrrelse

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

250 af 1110

6A70.Z

Depressiv forstyrrelse, enkelt episode, uspecificeret

Højere niveau
6A70 Depressiv forstyrrelse, enkelt episode
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

251 af 1110

6A71

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse

Højere niveau
depressiv-forstyrrelser
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse er karakteriseret ved en forhistorie eller mindst to
depressive episoder adskilt af mindst flere måneder uden signifikante humør·forstyrrelser. En
depressiv episode er karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat
interesse for aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom
koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld,
håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat
eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Der har aldrig været nogle
tidligere maniske, hypomaniske eller blandede episoder, som kunne indikere tilstedeværelsen af
bipolar forstyrrelse.
Inklusiv
Sæsonbestemt depressiv forstyrrelse
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Bipolar og beslægtede forstyrrelser (6A60-6A6Z)
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode (6A70)

252 af 1110

6A71.0

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode mild

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode mild er diagnostiseret når de
diagnostiske kriterier for periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse er opfyldt og der i
øjeblikket er en depressiv episode af mild grad til stede. En depressiv episode er karakteriseret ved
en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer
mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være
noget værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller
selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat
energi eller træthed. Ved en mild depressiv episode, er ingen af symptomerne til stede i særlig høj
grad. En person med en mild depressiv episode har typisk nogle, men ikke mange problemer med at
opretholde et ordinært arbejde, sociale eller hjemlige aktiviteter og der er ikke nogen
vrangforestillinger eller hallucinationer.

253 af 1110

6A71.1

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode moderat,
uden psykotiske symptomer

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode moderat, uden psykotiske
symptomer er diagnostiseret, når de diagnostiske kriterier for tilbagevendende depressiv forstyrrelse
er opfyldt, og der i øjeblikket er en depressiv episode af moderalt alvorlighed til stede og der ikke er
nogen vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af episoden. En depressiv episode er
karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for
aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en
følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed,
tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet
psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en moderat depressiv episode, er flere af
symptomerne på en depressiv episode til stede i mærkbar grad eller et stort antal depressive
symptomer af mindre grad er til stede generelt. En person med en moderat depressiv episode har
typisk store problemer med at opretholde et arbejde, sociale og hjemlige aktiviteter, men er stadig i
stand til at fungere på nogle områder.

254 af 1110

6A71.2

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode moderat,
med psykotiske symptomer

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode moderat, med psykotiske
symptomer er diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for periodisk tilbagevendende depressiv
forstyrrelse er opfyldt og der i øjeblikket er en depressiv episode af moderat grad til stede og der er
vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af episoden. En depressiv episode er karakteriseret
ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer
mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være
noget værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller
selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat
energi eller træthed. Ved en moderat depressiv episode, er flere af symptomerne på en depressiv
episode til stede i mærkbar grad eller et stort antal depressive symptomer af mindre grad er til stede
generelt. En person med en moderat depressiv episode har typisk store problemer med at opretholde
et arbejde, sociale og hjemlige aktiviteter, men er stadig i stand til at fungere på nogle områder.

255 af 1110

6A71.3

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig,
uden psykotiske symptomer

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig, uden psykotiske
symptomer er diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for periodisk tilbagevendende depressiv
forstyrrelse er opfyldt og der i øjeblikket er en depressiv episode af alvorlig grad til stede og der
ikke er vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af episoden. En depressiv episode er
karakteriseret ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for
aktiviteter, som varer mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en
følelse af ikke at være noget værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed,
tilbagevendende tanker om død eller selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet
psykomotorisk adfærd og nedsat energi eller træthed. Ved en alvorlig depressiv episode, er mange
eller næsten alle symptomerne på en depressiv episode til stede i tydelig grad, eller et mindre antal
depressive symptomer og kommer til udtryk i voldsom grad og personen er kun i meget begrænset
omfang i stand til at fungere på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Inklusiv
Endogen depression, uden psykotiske symptomer
Tilbagevendende kraftig depression, uden psykotiske symptomer
Manisk-depressiv psykose, depressiv type, uden psykotiske symptomer
Vital depression, tilbagevendende, uden psykotiske symptomer

256 af 1110

6A71.4

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig,
med psykotiske symptomer

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode alvorlig, med psykotiske
symptomer er diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for periodisk tilbagevendende depressiv
forstyrrelse er opfyldt og der i øjeblikket er en depressiv episode af alvorlig grad til stede og der er
vrangforestillinger eller hallucinationer i løbet af episoden. En depressiv episode er karakteriseret
ved en periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer
mindst 2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være
noget værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller
selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat
energi eller træthed. Ved en alvorlig depressiv episode, er mange eller næsten alle symptomerne på
en depressiv episode til stede i tydelig grad, eller et mindre antal depressive symptomer og kommer
til udtryk i voldsom grad og personen er kun i meget begrænset omfang i stand til at fungere på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Inklusiv
Endogen depression med psykotiske symptomer
Manio-depressiv psykose, depressiv type, med psykotiske symptomer

257 af 1110

6A71.5

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode,
uspecificeret alvorlighed

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende episode uspecificeret alvorlighed er
diagnostiseret når de diagnostiske kriterier for en depressiv episode er opfyldt og der er en
forhistorie med depressive episoder, men der er utilstrækkelig information til at fastslå
alvorligheden af den nuværende depressive episode. En depressiv episode er karakteriseret ved en
periode med næsten dagligt depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter, som varer mindst
2 uger, ledsaget af andre symptomer såsom koncentrationsbesvær, en følelse af ikke at være noget
værd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed, tilbagevendende tanker om død eller
selvmord, ændringer i appetit eller søvn, nedsat eller forhøjet psykomotorisk adfærd og nedsat
energi eller træthed. Symptomerne er associeret med mindre problemer med opretholdelse af
ordinært arbejde, sociale eller hjemlige aktiviteter.

258 af 1110

6A71.6

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende med delvis
remission

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende med delvis remission er diagnostiseret
når de diagnostiske kriterier for periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse er opfyldt; De
diagnostiske kriterier for en depressiv episode er ikke længere opfyldt, men der er stadig nogle
signifikante symptomer tilbage.

259 af 1110

6A71.7

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende komplet remission

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Beskrivelse
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, nuværende komplet remission er diagnostiseret,
når de diagnostiske kriterier for tilbagevendende depressiv forstyrrelse har været opfyldt, og der i
øjeblikket ikke er nogen signifikante symptomer til stede.

260 af 1110

6A71.Y

Anden specificeret tilbagevendende depressiv forstyrrelse

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

261 af 1110

6A71.Z

Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6A71 Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

262 af 1110

6A72

Dysthymisk forstyrrelse (Dysthymi)

Højere niveau
Depressiv-forstyrrelser
Beskrivelse
Dysthymisk forstyrrelse er karakteriseret ved et vedholdende depressivt humør (varende i 2 år eller
mere) det meste af dagen, mere end 50% af tiden. Hos børn og før·voksne kan depressivt humør
manifestere sig som vedholdende irritabilitet. Det depressive humør er ledsaget af yderligere
symptomer, såsom tydelig nedsat interesse eller glæde ved aktiviteter, nedsat koncentrationsevne og
opmærksomhed eller beslutsomhed, lavt selvværd eller overdreven eller upassende skyld, håbløshed
i forhold til fremtiden, forstyrret søvn eller øget søvnbehov, nedsat eller forhøjet appetit eller lavt
energiniveau eller træthed. I løbet af de første 2 år med forstyrrelsen, har der aldrig været en periode
på 2 uger, hvor antallet og varigheden af symptomerne var tilstrækkelige til at opfylde de
diagnostiske kriterier for en depressiv episode. Der er ikke nogen forhistorie med maniske,
blandede eller hypomaniske episoder.
Inklusiv
Dysthymi (ICD-10: F34.1)
Eksklusiv
Depression med angst (mild eller ikke vedvarende) (6A73)

263 af 1110

6A73

Blandet depressions- og angst-forstyrrelse

Højere niveau
Depressiv-forstyrrelser
Beskrivelse
Blandet depressions- og angst-forstyrrelse er karakteriseret ved symptomer på både angst og
depression mere end 50% af tiden i en periode på to uger eller mere. Hvis grupperne af symptomer
bliver betraget separat, så vil ingen af dem være tilstrækkelig alvorlige, mange nok eller
vedholdende nok til at retfærdiggøre en diagnose på en depressiv episode, dysthymi eller en angsteller frygt-relateret forstyrrelse. Depressivt humør eller nedsat interesse for aktiviteter skal være til
stede, ledsaget af yderligere depressive symptomer samt flere symptomer på angst. Symptomerne
medfører signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Der er aldrig tidligere
været maniske, hypomaniske eller blandede episoder, som kunne indikere tilstedeværelsen af en
bipolar forstyrrelse.

264 af 1110

6A7Y

Andre specificerede depressiv-forstyrrelser

Højere niveau
Depressiv-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

265 af 1110

6A7Z

Depressiv-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Depressiv-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

266 af 1110

6A80

Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved
humør-forstyrrelser

Højere niveau
Humør-forstyrrelser
Beskrivelse
Disse diagnoser kan gives med det formål at beskrive den måde hvorpå symptomer kommer til
udtryk og karakteristikken af humør·episoderne i forhold til depressive forstyrrelser, enkelt episode,
tilbagevendende depressive forstyrrelser, bipolar type I-forstyrrelse eller bipolar type II-forstyrrelse.
Disse diagnoser indikerer tilstedeværelsen af specifikke og vigtige kendetegn ved det kliniske
billede eller forløb, begyndelse eller humør·episode·mønster. Disse diagnoser udelukker ikke
hinanden, og man kan tilføje så mange man ønsker.
Bemærkning
Jeg har tilladt mig at rette et enkelt ord i denne tekst (repressiv er rettet til depressiv).
Kodet andet sted
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer (6E20)
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, med psykotiske symptomer (6E21)
Kodnings·bemærkning
Disse kategorier bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere klinisk vigtige træk ved
humør·episoder ved humør·forstyrrelser.

267 af 1110

6A80.0

Udtalte angst-symptomer ved humør-episoder

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
I forhold til en igangværende depressiv, manisk, blandet eller hypomanisk episode, så bør
fremtrædende og klinisk signifikante angst·symptomer (f.eks. nervøsitet, angst, manglende kontrol
over bekymrende tanker, en frygt for at noget forfærdeligt vil ske, problemer med at slappe af,
motoriske spændinger, autonome symptomer) have været til stede mere end 50% af tiden de seneste
2 uger. Hvis der har været panik·anfald under en igangværende depressiv eller blandet episode, så
bør disse kodes separat. Når de diagnostiske kriterier for både en humør·forstyrrelse og en angsteller frygt-relateret forstyrrelse er opfyldt, så bør den angst- eller frygt-relaterede diagnose også
gives.

268 af 1110

6A80.1

Panik-anfald ved humør-episoder

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
Der har i forhold til en igangværende humør·episode (manisk, depressiv, blandet eller hypomanisk)
været tilbagevendende panik·anfald (mindst to) i løbet af den seneste måned, som optræder som
direkte konsekvens af angstfremkaldende tanker, som er kendetegnende for humør·episoden. Hvis
panik·anfald udelukkende opstår som reaktion på sådanne tanker, så bør panik·anfaldende kodes,
ved brug af denne kode i stedet for at tildele personen yderligere en kode for en samtidigt
forekommende diagnose på panik·forstyrrelse. Hvis enkelte panik·anfald, i en episode med
depressiv eller blandet karakter har været uventede, og ikke udelukkende har været en reaktion på
depressive eller angst·provokerende tanker, så bør der gives en separat diagnose på
panik·forstyrrelse.

269 af 1110

6A80.2

Nuværende depressive episode, vedholdende

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
De diagnostiske kriterier for en depressiv episode er i øjeblikket opfyldt og har vedvarende været
opfyldt de seneste 2 år.

270 af 1110

6A80.3

Nuværende depressiv episode med melankoli

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
I forbindelse med en igangværende depressiv episode, har flere af følgende symptomer været til
stede i den dårligste periode inden for den seneste måned:
tab af interesse eller glæde ved de fleste aktiviteter som normalt giver tilfredshed for
personen (vedholdende anhedoni);
manglende emotionel respons på ting eller forhold, som normalt giver velbehag (humøret
stiger ikke, heller ikke forbigående i givende situationer);
terminal søvnløshed (vågner om morgenen to timer for tidligt eller før normalt);
depressive symptomer er værre om morgenen;
tydelig forhøjet eller sænket psykomotorik;
tydeligt tab af appetit eller vægttab.

271 af 1110

6A80.4

Humør-episode med sæson-bestemt start-tidspunkt

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
I forhold til tilbagevendende depressiv forstyrrelse, bipolar type I- eller bipolar type II-forstyrrelse,
så har der været et fast årstidsafhængigt mønster med start og ophør af mindst een type episode
(depressiv, manisk, blandet eller hypomanisk) hvor en overvejende del af de omhandlede episoder
følger et årstidsafhængigt mønster. (Ved bipolar type I- og bipolar type II-forstyrrelser, følger alle
typer af humør·episoder ikke nødvendigvis dette mønster.) Et årstidsafhængigt mønster er ikke det
samme som en episode, som tilfældigvis falder sammen med en bestemt årstid, og som overvejende
er forårsaget af en psykologisk stress·faktor, som finder sted samme tid hvert år (f.eks.
sæson·bestemt arbejdsløshed).

272 af 1110

6A80.5

Hurtig cyklus

Højere niveau
6A80 Symptomatisk fremstilling og forløb af humør-episoder ved humør-forstyrrelser
Beskrivelse
Der har i forbindelse med bipolar type I- eller bipolar type II-forstyrrelse været en høj frekvens af
humør·episoder (mindst 4) inden for de seneste 12 måneder. Der kan godt være et skift i humør fra
den ene yderlighed til den anden, eller humør·episoderne kan være adskilt af perioder med
remission. Ved personer med et højt antal af humør·episoder, kan nogle personer godt have episoder
med kortere varighed end normalt observeret ved bipolar type I- eller bipolar type II-forstyrrelse.
Især depressive perioder kan varer helt ned til blot nogle enkelte dage. Hvis der er hurtige skift
mellem depressive og maniske symptomer (fra dag til dag, eller inden for samme dag), så bør der i
stedet for kodes for en blandet episode.

273 af 1110

6A8Y

Andre specificerede humør-forstyrrelser

Højere niveau
Humør-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

274 af 1110

6A8Z

Humør-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Humør-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

275 af 1110

Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser (05)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Angst og frygt-relaterede forstyrrelser er karakteriseret ved overdreven frygt og angst og relaterede
adfærdsmæssige forstyrrelser, med symptomer, som er alvorlige nok til at medføre betydelig
bekymring eller betydeligt nedsat funktion i personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige områder. Frygt og angst er fænomener, som er tæt relateret:
Frygt er en reaktion på oplevede umiddelbare trusler i nutiden, hvorimod angst er mere fremtidsorienteret, og et udtryk for oplevede forventede trusler i fremtiden. En vigtig ting, som adskiller de
forskellige angst- og frygt-relaterede forstyrrelser er forstyrrelses-specifikke fokuspunkter, altså den
stimulus eller situation, som igangsætter frygten eller angsten. Den kliniske præsentation af angsteller frygt-relaterede forstyrrelser inkluderer ofte en specifik tænkning, som kan hjælpe med til at
skelne mellem de forskellige forstyrrelser ved at kikke på hvad der er personens fokusområde for
hans tænkning.
Kodet andet sted
Stof-inducerede angst-forstyrrelser (05-01)
Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) (6B23)
Sekundært angst-syndrom (6E63)

276 af 1110

6B00

Generaliseret angst-forstyrrelse

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Generaliseret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved tydelige symptomer på angst der varer ved i
mindst adskillige måneder, flere dage med angst end uden angst, som kommer til udtryk enten ved
generel angst ('frit flydende angst') eller overdreven bekymring rettet imod mere
dagligdags·begivenheder, oftest vedrørende familie, helbred, økonomi og skole eller arbejde,
sammen med yderligere symptomer som muskelspændinger eller motorisk uro, overaktivitet i det
autonome sympatiske nervesystem, subjektiv følelse af nervøsitet, problemer med at holde
koncentrationen, irritabilitet eller forstyrrelse af søvnen. Symptomerne medfører signifikant
bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre funktionsområder. Symptomerne er ikke en manifestation af en anden
helbredstilstand og er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på central·nerve·systemet.

277 af 1110

6B01

Panik-forstyrrelse

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Panik-forstyrrelse er karakteriseret ved tilbagevendende uventede panikanfald, som ikke
udelukkende kommer i forbindelse med bestemte stimuli eller situationer. Panikanfald er
enkeltstående episoder med intens frygt eller følelse af frygt straks efterfulgt af hurtigt og samtidig
start på flere karakteristiske symptomer (f.eks. hjertebanken eller forhøjet hjerterytme, svedeture,
rysten, svært ved at trække vejret, brystsmerter, svimmelhed, kuldegysninger, svedeture, frygt for
umiddelbar død). Derudover er panik-forstyrrelse karakteriseret ved en vedholdende bekymring om
tilbagefald eller betydningen af panik-anfaldene eller adfærd som har til formål at undgå tilbagefald,
som resulterer i signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Symptomerne er ikke et udtryk for en anden
helbredstilstand og er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på central·nerve·systemet.
Eksklusiv
Panic attack (MB23.H)

278 af 1110

6B02

Agorafobi

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Agorafobi er karakteriseret ved tydelig og overdreven frygt eller angst som optræder som reaktion
på flere situationer hvorfra flugt kan besværlig eller hjælp måske ikke er mulig, som for eksempel at
bruge offentlige transportmidler, at være i større forsamlinger, at være væk fra hjemmet alene (f.eks.
i forretninger, i teatre, at stå i kø ved kassen). Personen er konsekvent angst ved disse situationer på
grund af frygt for specifikke negative udfald (f.eks. panikanfald, andre handlingslammende eller
pinlige fysiske symptomer). Situationerne bliver bevidst undgået, og kun opsøgt i særlige
situationer som for eksempel sammen med en anden person som vedkommende stoler på eller
udholdt med intens frygt eller angst. Symptomerne varer ved i mindst flere måneder og er
tilstrækkelig alvorlige til at medføre signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder.

279 af 1110

6B03

Specifik fobi

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Specifik fobi er karakteriseret ved en tydelig og overdreven frygt eller angst der konsekvent
optræder når personen bliver udsat for en eller flere specifikke genstande eller situationer (f.eks. i
nærheden af visse dyr, flyvning, højder, lukkede rum, ved synet af blod eller skader) og som er ude
af proportion med den faktiske farer. De fobi·fremkaldende genstande eller situationer bliver
undgået eller udholdt med intens frygt eller angst. Symptomerne varer ved i mindst flere måneder
og er tilstrækkelig alvorlige til at medføre signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder.
Inklusiv
Enkelfobi - fobisk angst i særlige situationer (ICD-10: F40.2)
Acrophobia --> Enkeltfobi - fobisk angst i særlige situationer (ICD-10: F40.2)
Klaustrofobi --> Enkeltfobi - fobisk angst i særlige situationer (ICD-10: F40.2)
Eksklusiv
Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning (6B21)
Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) (6B23)

280 af 1110

6B04

Social-angst-forstyrrelse

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Social·angst·forstyrrelse er karakteriseret ved tydelig og overdreven frygt eller angst, som
konsekvent opstår i en eller flere sociale situationer, som for eksempel social interaktion med andre
mennesker (f.eks. at have en samtale), blive observeret (f.eks. mens man spiser eller drikker), eller
optræder foran andre (f.eks. holder en tale). Personen er bekymret for at han eller hun vil handle på
en sådan måde eller udvise symptomer på angst, som vil blive opfattet på en negativt måde af andre.
De sociale situationer bliver konsekvent undgået eller i stedet for udholdt med intens frygt eller
angst. Symptomerne varer ved i mindst flere måneder og er tilstrækkelig alvorlige til at medføre
signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Socialfobi - fobisk angst i sociale situationer (ICD-10: F40.1)

281 af 1110

6B05

Separationsangst-forstyrrelse

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Separationsangst·forstyrrelse er karakteriseret ved tydelig og overdreven frygt eller angst for
separation fra en specifik anden person hvortil vedkommende har et tilknytningsforhold. Ved børn,
handler separationsangsten typisk om omsorgspersoner, forældre eller andre familie·medlemmer;
ved voksne er det typisk en romantisk partner eller børn. Separationsangst kan blandt andet komme
til udtryk som tanker om skade eller ting der vil ske over for vedkommende som personen har et
tilknytningsforhold til, modvillighed imod at gå i skole eller på arbejde, tilbagevendende
overdreven bekymring ved separation, modvillighed eller nægtelse imod at sove et andet sted end
personen hvortil vedkommende har et tilknytningsforhold og tilbagevendende mareridt om
separation. Symptomerne varer ved i mindst flere måneder og er tilstrækkelig alvorlige til at
medføre signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.
Eksklusiv
Humør (affektiv) forstyrresle (6A60-6A8Z)
Selektiv mutisme (6B06)
Social-angst-forstyrrelse (6B04)

282 af 1110

6B06

Selektiv mutisme

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Beskrivelse
Selektiv mutisme er karakteriseret ved konsekvent selektivitet ved tale, således at barnet udviser
passende og tilstrækkelig sproglige evner i specifikke sociale situationer, typisk hjemme, men
konsekvent undlader at tale i andre situationer, typisk i skolen. Forstyrrelsen varer i mindst en
måned og er ikke begrænset til den første måned i skole og er af tilstrækkelig alvorlighed til at
forstyrre uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige præstationer eller social kommunikation. Den
manglende tale er ikke på grund af mangel på viden eller fortrolighed med det talte sprog, som er
krævet i den sociale situation (f.eks. et andet talt sprog i skolen end i hjemmet).
Eksklusiv
Skizofreni (6A20)
Forbigående mutisme som en del af separations·angst ved unge børn (6B05)
Autisme-spektrum-forstyrrelse (6A02)

283 af 1110

6B0Y

Andre specificerede angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

284 af 1110

6B0Z

Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

285 af 1110

Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser (06)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Obsessiv-kompulsive og beslægtede forstyrrelser er en gruppe af forstyrrelser karakteriseret ved
gentagende tanker og adfærd, som man tror har nogenlunde samme oprindelse og primære
diagnostiske træk. Kognitive fænomener som obsessioner, påtrængende tanker og forudoptagethed
er centrale for en undergruppe af disse tilstande (Obesssiv-kompulsiv forstyrrelse,
Bekymrings·forstyrrelse om kropslig fremtoning, Hypokondri (hypokonder·forstyrrelse), og
olfaktorisk reference·forstyrrelse) og forekommer sammen med gentagelsesadfærd.
Samler·forstyrrelse (samler·mani) er ikke associeret med påtrængende uønskede tanker, men er
snare karakteriseret ved en kompulsiv trang til at akkumulere egendele samt et ubehag når personen
afhænder dem. Også inkluderet i denne gruppe er forstyrrelser med krops·fokuseret
gentagelses·adfærd, som primært er karakteriseret ved tilbagevendende og vaneagtige handlinger
rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår, pille i huden) samt en mangel på et
identificerbart kognitivt aspekt. Symptomerne resulterer i en signifikant bekymring eller signifikant
svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre
vigtige funktionsområder.
Kodet andet sted
Stof-inducerede obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser (06-01)
Sekundært obsessiv-kompulsivt syndrom eller beslægtet syndrom (6E64)
Tourette-syndrom (8A05.00)

286 af 1110

6B20

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse er karakteriseret ved tilstedeværelsen af vedholdende obsessioner
(tvangstanker) eller kompulsioner (tvangshandlinger) eller mest normalt - begge dele. Obsessioner
er gentagende og vedholdende tanker, billeder eller impulser/trang som er påtrængende, uønskede
og ofte associeret med angst. Personen prøver på at ignorerer eller undertrykke obsessionerne eller
at neutralisere dem ved at udføre kompulsioner. Kompulsioner er gentagende adfærd, inklusiv
gentagende mentale handlinger, som personen føler sig drevet til at udføre som reaktion på en
obsession i henhold til nogle faste regler, eller for at få en følelse af at blive 'færdig'. For at en
obsessiv-kompulsiv forstyrrelse kan diagnostiseres, skal obsessionerne og kompulsionerne være
tidskrævende (f.eks. tage mere end en time om dagen), og medføre signifikant bekymring eller
signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Anankastisk neurose --> Obsessiv-kompulsiv tilstand (ICD-10: F42)
Tvangsneurose --> Obsessiv-kompulsiv tilstand (ICD-10: F42)
Eksklusiv
Obsessive compulsive behaviour (MB23.4)

287 af 1110

6B20.0

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse med rimelig til god indsigt

Højere niveau
6B20 Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for obsessiv-kompulsiv forstyrrelse er opfyldt. En stor del af tiden vil
personen være i stand til at være åben for muligheden for at hans eller hendes
forstyrrelses·specifikke overbevisninger nok ikke er rigtige og er villig til at acceptere en alternativ
forklaring på hans eller hendes oplevelser. På visse tidspunkter (f.eks. ved stor angst) kan personen
være helt uden indsigt.

288 af 1110

6B20.1

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse med dårlig til fraværende indsigt

Højere niveau
6B20 Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for obsessiv-kompulsiv forstyrrelse er opfyldt. Personen er hele tiden
eller næsten hele tiden, overbevist om at de forstyrrelses·specifikke overbevisninger er sande og kan
ikke acceptere en alternativ forklaring på deres oplevelser. Den mangel på indsigt, som personen
udviser ændre sig ikke synderligt meget som en funktion af angst-niveauet.

289 af 1110

6B20.Z

Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6B20 Obsessiv-kompulsiv forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

290 af 1110

6B21

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Bekymrings·forstyrrelse om kropslig fremtoning er karakteriseret ved en vedholdende optagethed
med en eller flere oplevede defekter eller fejl ved udseende, som andre enten slet ikke lægger
mærke til eller kun lægger mærke til i ringe grad. Personerne oplever overdreven selvbevidsthed af
den oplevede fremtoning, ofte med tanker om reference (overbevisningen om at andre mennesker
lægger mærke til og bedømmer eller taler om deres oplevede defekt eller fejl). Som reaktion på
deres optagethed, engagere personerne sig med gentagende og overdreven adfærd, som inkluderer
gentagende undersøgelse af udseendet eller graden af den oplevede defekt eller fejl, overdrevne
forsøg på at skjule eller ændre den oplevede defekt, eller tydelig undgåelse af sociale situationer
eller ting der gør deres bekymring om den oplevede defekt eller fejl, større. Symptomerne er
tilstrækkelig alvorlige til at medføre signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder.
Eksklusiv
Nervøs spisevægring (anorexi) (6B80)
Kropslig bekymrings-forstyrrelse (6C20)
Bekymring om kropslig fremtoning (QD30-QD3Z)

291 af 1110

6B21.0

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning med rimelig til god indsigt

Højere niveau
6B21 Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning er opfyldt. En stor
del af tiden vil personen være i stand til at være åben for muligheden for at hans eller hendes
forstyrrelses·specifikke overbevisninger nok ikke er rigtige og er villig til at acceptere en alternativ
forklaring på hans eller hendes oplevelser. På visse tidspunkter (f.eks. ved stor angst) kan personen
være helt uden indsigt.

292 af 1110

6B21.1

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning med dårlig til fraværende
indsigt

Højere niveau
6B21 Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning er opfyldt. Personen
er hele tiden eller næsten hele tiden, overbevist om at de forstyrrelses·specifikke overbevisninger er
sande og kan ikke acceptere en alternativ forklaring på deres oplevelser. Den mangel på indsigt,
som personen udviser ændre sig ikke synderligt meget som en funktion af angst-niveauet.

293 af 1110

6B21.Z

Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning, uspecificeret

Højere niveau
6B21 Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

294 af 1110

6B22

Olfaktorisk reference-forstyrrelse

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Olfaktorisk reference·forstyrrelse er karakteriseret ved en vedholdende optagethed af en
overbevisning om at personen udskiller en hæslig eller utiltalende kropslugt eller ånde, som andre
enten slet ikke lægger mærke til eller kun lægger mærke til i ringe grad. Personerne oplever
overdreven selvbevidsthed vedrørende den oplevede lugt, ofte med tanker om reference
(overbevisningen om at andre mennesker lægger mærke til og bedømmer eller taler om duften).
Som reaktion på deres optagethed, engagerer personerne sig i gentagende og overdreven adfærd,
som inkluderer gentagende kontrol af kropslugten eller undersøger den oplevede kilde til lugten
eller forsikre sig gentagende gange om ikke at lugte, overdrevne forsøg på at skjule, ændre eller
forhindre den oplevede lugt eller tydelig undgåelse af sociale situationer eller ting der gør deres
bekymring om den oplevede hæslige eller utiltalende lugt større. Symptomerne er tilstrækkelig
alvorlige til at medføre signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære,
sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

295 af 1110

6B22.0

Olfaktorisk reference-forstyrrelse med rimelig til god indsigt

Højere niveau
6B22 Olfaktorisk reference-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for olfaktorisk reference-forstyrrelse er opfyldt. En stor del af tiden vil
personen være i stand til at være åben for muligheden for at hans eller hendes
forstyrrelses·specifikke overbevisninger nok ikke er rigtige og er villig til at acceptere en alternativ
forklaring på hans eller hendes oplevelser. På visse tidspunkter (f.eks. ved stor angst) kan personen
være helt uden indsigt.

296 af 1110

6B22.1

Olfaktorisk reference-forstyrrelse med dårlig til fraværende indsigt

Højere niveau
6B22 Olfaktorisk reference-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for olfaktorisk reference-forstyrrelse er opfyldt. Personen er hele tiden
eller næsten hele tiden, overbevist om at de forstyrrelses·specifikke overbevisninger er sande og kan
ikke acceptere en alternativ forklaring på deres oplevelser. Den mangel på indsigt, som personen
udviser ændre sig ikke synderligt meget som en funktion af angst-niveauet.

297 af 1110

6B22.Z

Olfaktorisk reference-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6B22 Olfaktorisk reference-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

298 af 1110

6B23

Hypokondri (hypokonder·forstyrrelse)

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Hypokondri (hypokonder·forstyrrelse) er karakteriseret ved en vedholdende optagethed af eller
frygt for muligheden for at have en eller flere alvorlige, fremadskridende eller livstruende
sygdomme. Optagetheden er associeret med katastrofale fejlfortolkninger af kropslige tegn eller
symptomer, inklusiv normale eller almindelige sansninger og kommer til udtryk enten ved
gentagende eller overdreven sundhedsrelateret adfærd eller ved dysfunktionel undgåelses·adfærd
relateret til helbredet. Optagetheden eller frygten er ikke bare en fornuftig bekymring relateret til et
specifikt forhold ved patienten og vedbliver eller kommer igen til trods for passende klinisk
vurdering og forsikring om at der ikke er noget galt. Symptomerne medfører signifikant bekymring
eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Hypokondrisk neurose --> Hypokonder-tilstand (ICD-10: F45.2)
Nosofobi --> Hypokonder-tilstand(ICD-10: F45.2)
Hypokondri --> Hypokondriasis --> Forstyrrelse med sygdoms·angst (ICD-10: F45.2)
Eksklusiv
Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning (6B21)
Kropslig bekymrings-forstyrrelse (6C20)
Fear of cancer (MG24.0)

299 af 1110

6B23.0

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med rimelig til god indsigt

Højere niveau
6B23 Hypokondri (hypokonder forstyrrelse)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for hypokondri (hypokonder forstyrrelse) er opfyldt. En stor del af tiden
vil personen være i stand til at være åben for muligheden for at hans eller hendes
forstyrrelses·specifikke overbevisninger nok ikke er rigtige og er villig til at acceptere en alternativ
forklaring på hans eller hendes oplevelser. På visse tidspunkter (f.eks. ved stor angst) kan personen
være helt uden indsigt.

300 af 1110

6B23.1

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) med dårlig til fraværende indsigt

Højere niveau
6B23 Hypokondri (hypokonder forstyrrelse)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for hypokondri (hypokonder forstyrrelse) er opfyldt. Personen er hele
tiden eller næsten hele tiden, overbevist om at de forstyrrelses·specifikke overbevisninger er sande
og kan ikke acceptere en alternativ forklaring på deres oplevelser. Den mangel på indsigt, som
personen udviser ændre sig ikke synderligt meget som en funktion af angst-niveauet.

301 af 1110

6B23.Z

Hypokondri (hypokonder forstyrrelse), uspecificeret

Højere niveau
6B23 Hypokondri (hypokonder forstyrrelse)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

302 af 1110

6B24

Samler-forstyrrelse (samler-mani)

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Samler-forstyrrelse (samle-mani) er karakteriseret ved akkumulering af ejendele på grund af
overdreven erhvervelse af eller problemer med at skille sig af med ejendele, uden hensynstagen til
deres faktiske værdi. Den overdrevne erhvervelse af ejendele er karakteriseret ved en gentagende
trang eller adfærd til at ophobe og købe genstande. Problemet med at skille sig af med ejendele er
karakteriseret ved et oplevet behov for at gemme genstande samt et ubehag med at skille sig af med
dem. Akkumuleringen af ejendele medfører at opholdsrum bliver fyldte og rodede i en sådan grad,
at brugen af dem bliver begrænset eller det går ud over sikkerheden. Symptomerne medfører
signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

303 af 1110

6B24.0

Samler-forstyrrelse (samler-mani) med rimelig til god indsigt

Højere niveau
6B24 Samler-forstyrrelse (samler-mani)
Beskrivelse
Personen anerkender at de samler-relaterede tanker og adfærd (vedrørende den overdrevne
erhvervelse og problemer med at skille sig at med tingene eller roderi) er problematiske. Denne
diagnose kan stadig bruges, selv om personen til tider (f.eks. når personen bliver tvunget til at skille
sig af med genstande), udviser mangel på indsigt.

304 af 1110

6B24.1

Samler-forstyrrelse (samler-mani) med dårlig til fraværende indsigt

Højere niveau
6B24 Samler-forstyrrelse (samler-mani)
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for samler-forstyrrelse (samler-mani) er opfyldt. Personen er hele tiden
eller næsten hele tiden, overbevist om at de samler·relaterede tanker og adfærd (vedrørende den
overdrevne erhvervelse og problemer med at skille sig at med tingene eller roderi) ikke er
problematiske, til trods for evidens for det modsatte. Den mangel på indsigt, som personen udviser
ændre sig ikke synderligt meget som en funktion af angst-niveauet.

305 af 1110

6B24.Z

Samler-forstyrrelse (samler-mani), uspecificeret

Højere niveau
6B24 Samler-forstyrrelse (samler-mani)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

306 af 1110

6B25

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd er karakteriseret ved tilbagevendende og
vaneagtige handlinger rettet imod overfladen af kroppen (f.eks. udtrækning af hår, pillen i huden,
biden i læberne), typisk sammen med mislykkedes forsøg på af nedsætte eller stoppe den
omhandlede adfærd og som fører til hudrelaterede følgevirkninger (f.eks. hårtab, skinlæssioner,
hudafskrabninger på læberne). Adfærden kan finde stede i korte episoder fordelt hen over dagen
eller ved mindre hyppige men længerevarende perioder. Symptomerne medfører signifikant
bekymring eller signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre funktionsområder.

307 af 1110

6B25.0

Trikotillomani

Højere niveau
6B25 Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
Beskrivelse
Trikotillomani er karakteriseret ved gentagende udtrækning af ens eget hår, så det medfører et
signifikant hårtab, sammen med mislykkedes forsøg på at nedsætte eller stoppe adfærden.
Udtrækningen af hår kan ske på et hvilket som helst sted på kroppen hvor der gror hår, men de mest
hyppige steder er hovedbunden, øjenbryn og øjenlåg. Udtrækningen af hår kan finde stede i korte
episoder spredt hen over dagen eller ved mindre hyppige men længerevarende perioder.
Symptomerne resulterer i signifikant bekymring eller signifikant svækkelse på personlige,
familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Tvangspræget Trikotillomani
Eksklusiv
Forstyrrelse med stereotype bevægelser med udtrækning af hår (6A06)

308 af 1110

6B25.1

Hud-pille-forstyrrelse

Højere niveau
6B25 Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
Beskrivelse
Hud·pille·forstyrrelse er karakteriseret ved gentagen pillen i egen hud, som medfører hudlæssioner,
sammen mislykkedes forsøg på at nedsætte eller stoppe adfærden. De steder som oftest bliver pillet
ved er ansigtet, armene og hænderne, men mange personer piller ved flere samtidige steder på
kroppen. Pilning i huden kan finde stede i korte episoder spredt hen over dagen eller ved mindre
hyppige men længerevarende perioder. Symptomerne resulteret i signifikant bekymring eller
signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.
Inklusiv
Hud·pille-forstyrrelse
Eksklusiv
Forstyrrelse med stereotype bevægelser (6A06)
Acute excoriation of skin (ME62.9)
Chronic excoriation of skin (ME63.7)

309 af 1110

6B25.Y

Andre specificerede forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd

Højere niveau
6B25 Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

310 af 1110

6B25.Z

Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd, uspecificeret

Højere niveau
6B25 Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

311 af 1110

6B2Y

Andre specificerede obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

312 af 1110

6B2Z

Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Obsessiv-kompulsive eller beslægtede forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

313 af 1110

Forstyrrelser specielt associeret med stress (07)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelser specielt associeret med stress er direkte relateret til situationer hvor en person har
været udsat for stressfulde eller traumatiske begivenheder eller en serie af sådanne begivenheder
eller ubehagelige oplevelser. En identificerbar stressor er nødvendig for hver enkelt af
forstyrrelserne i denne gruppe. Denne stressor er dog i sig selv ikke en tilstrækkelig faktor. Selv om
det ikke vil være alle personer, som bliver udsat for en identificeret stressor, som vil udvikle en
forstyrrelse, så ville forstyrrelserne i denne gruppe ikke have fundet sted uden at personen havde
oplevet denne stressor. For nogle af forstyrrelserne i denne gruppe, er de stressfulde begivenheder
indenfor normaltområdet af ting man oplever gennem livet (f.eks. skilsmisse, socio-økonomiske
problemer, sorg). Andre forstyrrelser kræver at personen har været udsat for en stressor, som er af
en yderst truende eller forfærdelig natur (potentielt traumatiske oplevelser). For alle forstyrrelserne i
denne gruppe, er det naturen, mønstret og varighed af symptomerne som opstår som reaktion på de
stressfulde begivenheder - sammen med tilhørende funktionel svækkelse - der adskiller de enkelte
forstyrrelser fra hinanden.
Eksklusiv
Burn-out (QD85)
Acute stress reaction (QE84)

314 af 1110

6B40

Post-traumatisk stress-forstyrrelse (PTSD)

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Post-traumatisk stress-forstyrrelse (PTSD) er et syndrom som udvikler sig efter at personen har
været udsat for en ekstremt truende eller forfærdelig begivenhed eller serie af begivenheder, som er
karakteriseret ved alle følgende punkter:
1) genoplevelse af den traumatiske begivenhed eller begivenheder i nutiden
i form af livlige påtrængende erindringer, flashbacks, eller mareridt, som
typisk kommer sammen med stærke eller overvældende følelser som frygt
eller rædsel og stærke fysiske påvirkninger eller følelser af at blive
overvældet eller drukne i de samme intense følelser som personen oplevede
dengang den traumatiske begivenhed fandt sted;
2) undgåelse af tanker og erindringer om begivenheden eller
begivenhederne, eller undgåelse af aktiviteter, situationer eller personer,
som mider personen om begivenheden eller begivenhederne og
3) En vedholdende oplevelse af at der er forhøjet nuværende trussel, som
kan komme til udtryk som f.eks. overdreven årvågenhed eller en forhøjet
tendens til at fare sammen ved oplevelsen af uventet støj.
Symptomerne skal vare ved i mindst adskillige uger og medføre signifikant svækkelse på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtigt
funktionsområder.
Inklusiv
Traumatisk neurose --> Posttraumatisk belastningsreaktion (ICD-10: F43.1)
Eksklusiv
Kompleks post-traumatisk stress-forstyrrelse (Kompleks PTSD) (6B41)
Acute stress reaction (QE84)

315 af 1110

6B41

Kompleks Post-traumatisk stress-forstyrrelse (Kompleks PTSD)

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Kompleks Post-traumatisk stress-forstyrrelse (Kompleks PTSD) er en forstyrrelse som kan udvikle
sig efter at være udsat for en begivenhed eller serie af begivenheder, som har været ekstremt truende
eller forfærdelige af natur, ofte længerevarende eller gentagende begivenheder, som det var svært
eller umuligt, at slippe væk fra (f.eks. torur, slaveri, folkemord, langvarige husspektakler,
gentagende sexuel eller fysisk misbrug i barndommen).
Forstyrrelsen er karakteriseret ved kernesymptomerne på PTSD; det vil sige, alle diagnostiske
kriterier for PTSD er opfyldt på et eller andet tidspunkt under forløbet af forstyrrelsen.
Derudover er Kompleks PTSD karakteriseret ved:
1) alvorlige og vedvarende problemer med regulation af følelserne
2) vedholdende tanker om sig selv som mindreværdig, slagen eller værdiløs,
sammen med en dyb og vedholdende følelse af skam, skyld eller at have
fejlet i forbindelse med den traumatiske begivenhed; og
3) vedvarende problemer med at opretholde relationer til andre og evnen til
at føle nærhed til andre.
Forstyrrelsen medfører signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.
Eksklusiv
Post-traumatisk stress-forstyrrelse (PTSD) (6B40)

316 af 1110

6B42

Forlænget sorg-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Forlænget sorg-forstyrrelse er en forstyrrelse ved hvilken der efter døden af en partner, forældre,
barn eller anden person tæt på personen med sorg, er en vedvarende sorg, som ikke er til at komme
af med, som er karakteriseret ved en længsel efter den afdøde eller vedvarende optagethed omkring
den afdøde sammen med intens emotionel smerte (f.eks. tristhed, skyld, vrede, benægtelse, skyld
overfor andre, problemer med at acceptere døden, en følelse af at have mistet noget af sig selv, en
manglende evne til at have et godt humør, følelsesmæssig lammelse, problemer med at engagere sig
i sociale eller andre aktiviteter). Sorg-reaktionen har varet ved i en unormal lang periode efter tabet
(mere end mindst 6 måneder) og overskrider tydeligt sociale, kulturelle eller religiøse normer for
personens kultur og situation. Sorg-reaktioner, som har varet ved i længere perioder og som ligger
inden for en normal sorgperiode i forhold til personens kulturelle og religiøse situation bliver
betraget som en normal sorg-reaktion og tildeles ikke en diagnose. Forstyrrelsen medfører
signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.

317 af 1110

6B43

Tilpasnings-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Tilpasnings-forstyrrelse er en dysfunktionel reaktion på en eller flere identificerbare psykosociale
stressorer (f.eks. skilsmisse, sygdom eller handikap, socio-økonomiske problemer, konflikter i
hjemmet eller på arbejdet), der som regel dukker op højest en måned efter påvirkningen af
stressoren. Forstyrrelsen er karakteriseret ved en optagethed med stressoren eller dens
konsekvenser, inklusiv overdreven bekymring, tilbagevendende og bekymrende tanker om
stressoren eller konstante ruminationer omkring den følgevirkninger, samt en manglende evne til at
acceptere stressoren som medfører en signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Symptomerne er ikke
tilstrækkeligt specifikke eller alvorlige til at berettige en diagnose på en anden mental forstyrrelse
eller adfærds-forstyrrelse og den forsvinder typisk inden for 6 måneder, med mindre stressoren
varer ved ud over denne periode.
Eksklusiv
Separationsangst-forstyrrelse i barndommen (6B05)
Periodisk tilbagevendende depressiv forstyrrelse (6A71)
Depressiv forstyrrelse, enkelt episode (6A70)
Forlænget sorg-forstyrrelse (6B42)
Uncomplicated bereavement (QE62)
Burn-out (QD85)
Acute stress reaction (QE84)

318 af 1110

6B44

Reaktiv tilknytnings-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Reaktiv tilknytnings-forstyrrelse er karakteriseret ved en kraftig unormal tilknytnings-adfærd i den
tidlige barndom, som finder sted i forbindelse med et forløb med voldsomt mangelfuld omsorg for
barnet (f.eks. alvorlig forsømmelse, dårlig omsorg, tilbageholdelse fra institutioner). Selv når en ny
omsorgsperson bliver tilgængelig for barnet, så vil barnet ikke vende sig til denne person for
tryghed, støtte og omsorg, og udviser sjældent tryhedssøgende adfærd imod en voksen og reagerer
ikke når en sådan tryghed bliver tilbudt. Reaktiv tilknytnings-forstyrrelse kan kun diagnostiseres
hos børn og tegn på forstyrrelsen udvikler sig inden for de første 5 leveår. Dog kan diagnosen ikke
stilles hos børn før 1-årsalderen (eller en udviklingsalder på mindre end 9 måneder), hvor evnen til
selektiv tilknytning endnu ikke kan være fuldt udviklet eller i forbindelse med autisme-spektrumforstyrrelse.
Eksklusiv
Asperger-syndrom (6A02)
Forstyrrelse med uhæmmet socialt engagement i barndommen (6B45)

319 af 1110

6B45

Forstyrrelse med uhæmmet socialt engagement

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Beskrivelse
Forstyrrelse med uhæmmet socialt engagement er karakteriseret ved meget unormal social adfærd,
som finder sted i forbindelse med en forhistorie med yderst mangelfuld børneomsorg (f.eks. alvorlig
forsømmelse, tilbageholdelse fra institutioner). Barnet henvender sig til voksne uden større
omtanke, mangler tilbageholdenhed overfor andre, og vil vandre af sted med voksne de ikke kender
og udvise en over-familiær adfærd over for fremmede. Forstyrrelse med uhæmmet socialt
engagement kan kun diagnostiseres hos børn og tegn på forstyrrelsen udvikler sig inden for de
første 5 leveår. Dog kan diagnosen ikke stilles hos børn før 1-årsalderen (eller en udviklingsalder på
mindre end 9 måneder), hvor evnen til selektiv tilknytning endnu ikke kan være fuldt udviklet eller i
forbindelse med autisme-spektrum-forstyrrelse.
Eksklusiv
Asperger-syndrom (6A02)
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Forstyrrelse med nedsat opmærksomhed og overaktivitet (ADHD) (6A05)
Reaktiv tilknytnings-forstyrrelse i barndommen (6B44)

320 af 1110

6B4Y

Andre specificerede forstyrrelser specielt associeret med stress

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

321 af 1110

6B4Z

Forstyrrelser specielt associeret med stress, uspecificeret

Højere niveau
Forstyrrelser specielt associeret med stress
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

322 af 1110

Dissociative forstyrrelser (08)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Dissociative forstyrrelser er karakteriseret ved ufrivillig forstyrrelse eller ophør af den normale
integration af en eller flere af følgende: identitet, sansning, perception, affekt, tanker, hukommelse,
kontrol over bevægelse af kroppen eller adfærd. Forstyrrelse eller ophør kan være total, men er
normalt mere delvis og kan variere fra dag til dag og sågar fra time til time. Symptomerne ved
dissociative forstyrrelser er ikke på grund af en direkte effekt af medicin eller stof, inklusiv
abstinens·effekt, er ikke bedre forklare med en anden mental, adfærds- eller
neuroudviklings·forstyrrelse, en søvn·vågen·forstyrrelse, en sygdom i nerve·systemet eller anden
tilstand og er ikke en del af en accepteret kulturel, religiøs eller spirituel praksis. Dissociative
symptomer ved dissociative forstyrrelser er tilstrækkelig alvorlige til at give betydelig nedsat
funktion på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktions·områder.
Kodet andet sted
Sekundært dissociativt syndrom (6E65)

323 af 1110

6B60

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse er karakteriserets ved præsentationen af motoriske,
sensoriske eller kognitive symptomer der tyder på et ufrivilligt ophør af den normale integration af
motoriske, sensoriske eller kognitive funktioner, og er ikke i overensstemmelse med en anerkendt
sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse eller anden
helbreds·tilstand. Symptomerne optræder ikke udelukkende i forbindelse med en anden dissociativ
forstyrrelse og er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på centralnerve·systemet,
inklusiv abstinens·effekt eller en søvn·vågen·forstyrrelse.
Eksklusiv
Sygdomsefterlignings-forstyrrelse (6D50-6D5Z)

324 af 1110

6B60.0

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med visuel forstyrrelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med visuel forstyrrelse er karakteriseret ved visuelle
symptomer som blindhed, tunnelsyn, dobbeltsyn, visuelle forstyrrelser eller hallucinationer som
ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig
forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden
dissociativ forstyrrelse.

325 af 1110

6B60.1

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med auditiv forstyrrelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med auditiv forstyrrelse er karakteriseret ved
auditive symptomer som tab af hørelse eller auditive hallucinationer som ikke opstår på grund af en
anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden
helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

326 af 1110

6B60.2

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med vertigo og svimmelhed

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med vertigo og svimmelhed er karakteriseret ved en
følelse af at dreje rundt, mens man ikke bevæger sig eller svimmelhed som ikke opstår på grund af
en anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller
anden helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

327 af 1110

6B60.3

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med anden sensorisk forstyrrelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med anden sensorisk forstyrrelse er karakteriseret
ved sensoriske symptomer, som ikke er angivet ved en anden diagnosekode i denne gruppe, som
f.eks. følelsesløshed, ændring af følelsen af tryk på kroppen, snurren/prikken, følelsen af at brænde,
smerte eller andre symptomer relateret til at røre, at lugte, at smage, balance, proprioception,
sansning af kroppens bevægelse eller temperatur·perception. Symptomerne opstår ikke på grund af
en anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller
anden helbreds·tilstand og optræder ikke udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

328 af 1110

6B60.4

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ikke-epileptisk anfald

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ikke-epileptisk anfald er karakteriseret ved en
symptomatisk præsentation af anfald eller krampe som ikke opstår på grund af en anerkendt
sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden
helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

329 af 1110

6B60.5

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tale-forstyrrelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tale-forstyrrelse er karakteriseret ved
symptomer som problemer med at tale (dysphonia), tab af evnen til at tale (aphonia) eller besværlig
eller utydelig artikulation af talen (dysarthria), som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom
ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og
som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

330 af 1110

6B60.6

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med svækkelse eller lettere
lammelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med svækkelse eller lettere lammelse er
karakteriseret ved besværlighed eller manglende evne til bevidst at bevæge dele af kroppen eller til
at koordinere bevægelser, som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved nervesystemet,
anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som ikke optræder
udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

331 af 1110

6B60.7

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med forstyrrelse af gang

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med forstyrrelse af gang er karakteriseret ved
symptomer, der vedrører personens evne til at gå og måden hvorpå han går, inklusiv ataksi samt
personens evne til at stå uden hjælp, som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved
nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som
ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

332 af 1110

6B60.8

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse er karakteriseret ved
symptomer som chorea, myoklone ryk, tremor, ufrivillige muskelsammentrækninger, ansigtsspasmer, Parkinsonisme eller dyskinesi, som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved
nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som
ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

333 af 1110

6B60.80

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med chorea

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med chorea er karakteriseret ved irregulære, ikkerepetitive, korte, ryk·agtige, flydende bevægelser der bevæger tilfældigt rundt fra den ene del af
kroppen til den anden, og som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved nervesystemet,
anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som ikke optræder
udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

334 af 1110

6B60.81

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med myoklone ryk

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med myoklone ryk er karakteriseret ved pludselige
ryk, som kan være lokale, multi·lokale eller generaliserede, og som ikke opstår på grund af en
anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden
helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

335 af 1110

6B60.82

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tremor

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med tremor er karakteriseret ved ufrivillig oscillation
af en del af kroppen, som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved nervesystemet, anden
mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som ikke optræder
udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

336 af 1110

6B60.83

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ufrivillige
muskelsammentrækninger

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ufrivillige muskelsammentrækninger er
karakteriseret ved vedvarende muskel·sammnentrækninger, som ofte medfører vridning og
repetitive bevægelser eller abnormale stillinger, som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom
ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og
som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

337 af 1110

6B60.84

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ansigts-spasmer

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med ansigts-spasmer er karakteriseret ved ufrivillige
muskel·sammentrækninger eller trækninger i ansigtet, som ikke opstår på grund af en anerkendt
sygdom ved nervesystemet, anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden
helbreds·tilstand og som ikke optræder udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.

338 af 1110

6B60.85

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med Parkinsonisme

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med Parkinsonisme er karakteriseret ved en
symptomatisk præsentation af et Parkinson-lignende syndrom til trods for fraværet af en bekræftet
Parkinson·sygdom som ikke opstår udelukkende i forbindelse med en anden dissociativ forstyrrelse.
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med Parkinsonisme kan skelnens fra
Parkinson·sygdom ved træk som pludselig opståen, tidlig funktionsnedsættelse, bilateral rystelser
og bilateral nedsat bevægelse, manglende nedsat hastighed ved repetitive bevægelser, bevidst
modstand imod passiv bevægelse uden 'tandhjuls·stivhed' (cogwheel rigidity), let at distrahere,
påtaget slaphed, stammende tale, bizar gang, og flere forskellige adfærds·symptomer.

339 af 1110

6B60.8Y

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med anden specificeret
bevægelses-forstyrrelse

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

340 af 1110

6B60.8Z

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med uspecificeret bevægelsesforstyrrelse

Højere niveau
6B60.8 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med bevægelses-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

341 af 1110

6B60.9

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med kognitive symptomer

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Beskrivelse
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med kognitive symptomer er karakteriseret ved
nedsat kognitiv evne i hukommelsen, ved sproget eller andre kognitive domæner, som ikke stemmer
overens med hinanden og som ikke opstår på grund af en anerkendt sygdom ved nervesystemet,
anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, eller anden helbreds·tilstand og som ikke optræder
udelukkende ved en anden dissociativ forstyrrelse.
Eksklusiv
Dissociativ amnesi (6B61)

342 af 1110

6B60.Y

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med andre specificerede
symptomer

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

343 af 1110

6B60.Z

Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse, med uspecificerede symptomer

Højere niveau
6B60 Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

344 af 1110

6B61

Dissociativ amnesi

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Dissociativ amnesi er karakteriseret ved en manglende evne til at genkalde sig autobiografiske
erindringer, typisk vedrørende nylige traumatiske eller stress·fulde begivenheder, som ikke stemmer
overens med normal glemsomhed. Amnesien opstår ikke udelukkende i forbindelse med en anden
dissociativ forstyrrelse og er ikke bedre forklaret med en anden mental, adfærds- eller
neuroudviklings·forstyrrelse. Amnesien er ikke på grund af effekten af et stof eller medicin på
centralnervesystemet eller et hoved-traume. Amnesien medfører en betydelig funktionsnedsættelse i
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder.
Eksklusiv
Organisk·amnetisk syndrom af ikke-alkoholisk karakter (6D72.0)
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol (6D72.10)
Amnesia NOS (MB21.1)
Anterograde amnesia (MB21.10)
Retrograde amnesia (MB21.11)
Postictal amnesia in epilepsy (8A60-8A6Z)

345 af 1110

6B62

Trance-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Trance-forstyrrelse er karakteriseret ved trance-tilstande ved hvilke der er en mærkbar ændring i
personens bevidsthedstilstand eller et tab af personens vanlige oplevelse af personlig identitet ved
hvilke personen oplever en indsnævring af opmærksomheden på de nære omgivelser eller en
usædvanlig snæver og selektiv fokusering på stimuli fra omgivelserne og hæmning af bevægelser,
kropsholdninger og tale til repetition af et lille repertoire, der opleves som værende uden for
personens kontrol. Trance·tilstanden er ikke karakteriseret ved en oplevelse af at blive erstattet af en
anden personlighed. Trance·episoder er tilbagevendende eller hvis diagnosen er baseret på en enkelt
episode, så har episoden varet mindst flere dage. Trance·tilstanden er ufrivillig og uønsket og er
ikke accepteret som en del af en fælles kulturel eller religiøs praksis. Symptomerne optræder ikke
udelukkende i forbindelse med en anden dissociativ forstyrrelse og er ikke bedre beskrevet med en
anden mental, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelse. Symptomerne er ikke på grund af den
direkte effekt af et stof eller medicin på centralnerve-systemet, inklusiv abstinens-effekt, træthed
eller på grund af en hypnagogisk eller hypnopompisk tilstand og er ikke på grund af en sygdom ved
nervesystemet, hoved-traume eller en søvn·vågen·forstyrrelse. Symptomerne medfører betydelig
bekymring eller betydelig funktionsnedsættelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

346 af 1110

6B63

Besættelses- og trance-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Besættelses-trance-forstyrrelse er karakteriseret ved trance-tilstande ved hvilke der er en tydelig
ændring i personens bevidsthedstilstand og personens vanlige oplevelse af personlig identitet er
blevet skiftet ud med en 'besættende' identitet ved hvilken personens adfærd eller bevægelser
opleves som værende kontrolleret af den besættende stedfortræder. Besættelses-trance·episoder er
tilbagevendende eller hvis diagnosen er baseret på en enkelt episode, så har episoden varet mindst
flere dage. Besættelses-trance·tilstanden er ufrivillig og uønsket og er ikke accepteret som en del af
en fælles kulturel eller religiøs praksis. Symptomerne optræder ikke udelukkende i forbindelse med
en anden dissociativ forstyrrelse og er ikke bedre beskrevet med en anden mental, adfærds- eller
neuroudviklings-forstyrrelse. Symptomerne er ikke på grund af den direkte effekt af et stof eller
medicin på centralnerve-systemet, inklusiv abstinens-effekt, træthed eller på grund af en
hypnagogisk eller hypnopompisk tilstand og er ikke på grund af en sygdom ved nervesystemet eller
en søvn·vågen·forstyrrelse. Symptomerne medfører betydelig bekymring eller betydelig
funktionsnedsættelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.
Eksklusiv
Skizofreni (6A20)
Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin
(6C4E)
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser (6A23)
Sekundær personligheds-ændring (6E68)

347 af 1110

6B64

Dissociativ identitets-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Dissociativ identitets-forstyrrelse er karakteriseret ved en forstyrrelse af identiteten ved hvilken der
er to eller flere adskilte personlighedstilstande (dissociative identiteter) forbundet med en mærkbar
manglende kontinuitet i opfattelsen af selvet og ageren. Hver enkelt personlighedstilstand indholder
sit eget samling af oplevelser, opfattelser, forestillinger og relationer til selvet, kroppen og
omgivelserne. Mindst to helt adskilte personlige tilstande tager skiftevis kontrol over personens
bevidsthed og funktioneren i interaktionen med andre eller med omgivelserne, såsom udførelsen af
forskellige dele af dagligdagen som f.eks. udfølelse af forældrerollen eller arbejde eller som
reaktion på specifikke situationer (f.eks. situationer der opfattes som truende). Skift fra den ene
personlighedstilstand til en anden, er fulgt af en tilsvarende ændring i oplevelsen af det sansede,
perception, affekt, kognition, hukommelse, motorisk kontrol og adfærd. Der er ofte episoder med
amnesi, som kan være omfattende. Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en anden mental,
adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelse og er ikke på grund af den direkte effekt af et stof eller
medicin på centralnervesystemet, inklusiv abstinens-effekter, og er ikke på grund af en sygdom ved
nervesystemet eller en søvn·vågen-forstyrrelse. Symptomerne medfører betydelig
funktionsnedsættelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.

348 af 1110

6B65

Delvis dissociativ identitets-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Delvis dissociativ identitets-forstyrrelse er karakteriseret ved en forstyrrelse af identiteten ved
hvilken der er to eller flere adskilte personlighedstilstande (dissociative identiteter) forbundet med
en mærkbar manglende kontinuitet i opfattelsen af selvet og ageren. Hver enkelt personlighedstilstand indholder sit eget samling af oplevelser, opfattelser, forestillinger og relationer til selvet,
kroppen og omgivelserne. Én personlighedstilstand er den dominante og er den som normalt
fungerer i dagligdagen, men den bliver invaderet af en eller flere ikke-dominante
personlighedstilstande (dissociativ indtrængning). Disse indtrængninger kan være kognitive,
affektive, perceptuelle, motoriske eller adfærdsmæssige. De opleves forstyrrende på funktionen af
den dominante personlighedstilstand og er som regel modvillige. Den ikke-dominante
personlighedstilstand tager ikke skiftevis overordnet kontrol over personens bevidsthed og
funktioneren, men der kan være situationer, begrænsede eller forbigående episoder ved hvilken en
bestemt personlighedstilstand overtager den overordnede kontrol for at omgå den normale reaktion,
f.eks. som respons på en ekstrem emotionel tilstand eller under en periode med selvskade eller ved
genkaldelsen af traumatiske erindringer. Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en anden
mental, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelse og er ikke på grund af den direkte effekt af et
stof eller medicin på centralnervesystemet, inklusiv abstinens-effekter, og er ikke på grund af en
sygdom ved nervesystemet eller en søvn·vågen-forstyrrelse. Symptomerne medfører betydelig
funktionsnedsættelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.

349 af 1110

6B66

Depersonalisations-derealisations-forstyrrelse

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Beskrivelse
Depersonalisations-derealisations-forstyrrelse er karakteriseret ved vedholdende og tilbagevendende
oplevelser af depersonalisation, derealisation eller begge dele. Depersonalisation er karakteriseret
ved en oplevelse af selvet som underligt eller uvirkeligt, eller en følelse af afkobling fra selvet eller
som om man observerer egne tanker, følelser, oplevelser af det sansede, krop eller handlinger,
udefra. Derealisation er karakteriseret ved en oplevelse af andre personer, objekter eller verden som
underligt eller uvirkelig (f.eks. drømmeagtig, fjern, tåget, livløs, farveløs eller visuelt forvrænget)
eller ved en følelse af afkobling fra ens omgivelser. Ved oplevelser af depersonalisation eller
derealisation forbliver realitets-testningen intakt. Oplevelser af depersonalisation eller derealisation
sker ikke udelukkende i forbindelse med en anden dissociativ forstyrrelse og er ikke bedre forklaret
med en anden mental, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelse. Oplevelser af depersonalisation
eller derealisation er ikke på grund af den direkte effekt af et stof eller medicin på
centralnervesystemet, inklusiv abstinens-effekter, og er ikke på grund af en sygdom ved
nervesystemet eller et hoved-traume. Symptomerne medfører betydelig bekymring eller betydelig
funktionsnedsættelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.

350 af 1110

6B6Y

Andre specificerede dissociative forstyrrelser

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

351 af 1110

6B6Z

Dissociative forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Dissociative forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

352 af 1110

Fodrings- og spise-forstyrrelser (09)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Fodrings- og spise-forstyrrelser vedrører abnorm spise- eller fodrings-adfærd, som ikke er forklaret
ved en anden helbredstilstand og som ikke er passende i forhold til udviklingsalder og som ikke er
kulturelt accepteret.
Fodrings·forstyrrelse
Fodrings·forstyrrelser vedrører adfærdsforstyrrelser som ikke er relateret til kropsvægt eller
kropsfacon, som for eksempel indtagelse af ikke-spiselige ting eller frivillig opgylpning af føde.
Spise·forstyrrelse
Spise·forstyrrelser inkluderer abnorm spise·adfærd og optagethed af føde samt udtalte bekymringer
og kropsvægt og kropsfacon.
Bemærkning
Jeg har valgt at bruge betegnelsen 'fodrings-forstyrrelse', selv om fodring er noget man på dansk
oftest betragter som noget med at give mad til dyr. Man skal betragte 'fodrings-forstyrrelse' som et
begreb, der er opfundet af WHO til ICD-11. Problemet er at det dækker over to samtidige
situationer. Både situationer med lav kropsvægt, der ikke har noget at gøre med personens
bekymring om vægtens krop og form, samt situationer hvor der spises ikke-spiselige ting, i den
forstand, at det der spises ikke har en næringsværdi, men som godt kan indtages, f.eks. metaldele.

353 af 1110

6B80

Nervøs spisevægring (anorexi)

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) er karakteriseret ved signifikant lav kropsvægt i forhold til
personens høje, alder og udviklingstrin (body mass index (BMI) mindre end 18.5 kg/m2 ved voksne
og BMI-for-age under femte percentil ved børn og førvoksne), som ikke er på grund af en anden
helbredstilstand. Lav kropsvægt kommer sammen med et vedholdende adfærdsmønster, der har til
formål at forhindre at personen kommer tilbage til normal vægt, som kan inkludere adfærd sigtet på
at reducere energi-indtaget (tilbageholdenhed med at spise), udrensnings·adfærd (f.eks. selvfremprovokeret opkastning, misbrug af afføringsmidler) og adfærd rettet imod afbrænding af energi
(f.eks. overdreven motion), typisk associeret med en frygt for at tage på i vægt. Lav kropsvægt eller
kropsfacon er det centrale for personens vurdering af sig selv eller den er fejlagtigt opfattet som
værende normal eller sågar for stor.

354 af 1110

6B80.0

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt

Højere niveau
6B80 Nervøs spisevægring (anorexi)
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt opfylder alle diagnostiske kriterier
for nervøs spisevægring (anorexi), med BMI mellem 18.5 kg/m2 og 14.0 kg/m² for voksne eller
mellem den femte percentil og den 0.3 percentil for BMI-for-age ved børn og førvoksne).

355 af 1110

6B80.00

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, spisemønster
med nedsat fødeindtagelse

Højere niveau
6B80.0 Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, spisemønster med nedsat
fødeindtagelse henviser til personer, som opfylder de diagnostiske kriterier for nervøs spisevægring
(anorexi) med signifikant lav krops-vægt og som fremkalder vægttab og opretholder lav kropsvægt
gennem begrænsning af fødeindtagelse eller udelukkende ved faste eller i kombination med forhøjet
afbrænding af energi (som for eksempel ved overdreven motion), men som ikke benytter sig af
overspisnings- og opkastnings-adfærd.

356 af 1110

6B80.01

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, med
spisemønster med overspisning og opkastning

Højere niveau
6B80.0 Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, med spisemønster med overspisning
og opkastning henviser til personer, som opfylder de diagnostiske kriterier for nervøs spisevægring
(anorexi) med signifikant lav kropsvægt og som har perioder med overspisnings- og opkastningsadfærd. Disse personer fremkalder vægttab og opretholder lav kropsvægt gennem reduceret
fødeindtagelse, oftest samtidig med signifikant opkastnings-adfærd med henblik på at komme af
med den indtagede føde (f.eks. selvfremkaldt opkastning, misbrug af afføringsmidler eller
lavement). Dette mønster inkluderer også personer som udviser episoder med overspisning, men
som ikke kaster det op igen.

357 af 1110

6B80.0Z

Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt, uspecificeret

Højere niveau
6B80.0 Nervøs spisevægring (anorexi) med signifikant lav krops-vægt
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

358 af 1110

6B80.1

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt

Højere niveau
6B80 Nervøs spisevægring (anorexi)
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav krops-vægt opfylder alle diagnostiske kriterier
for nervøs spisevægring (anorexi), med BMI under 14.0 kg/m2 for voksne eller under den 0.3
percentil for BMI-for-age ved børn og førvoksne). Med hensyn til nervøs spisevægring (anorexi), så
er alvorlig undervægt en vigtigt faktor med hensyn til prognose, som er associeret med en høj risiko
for fysiske komplikationer samt en betragteligt forhøjet dødelighed.

359 af 1110

6B80.10

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt, spisemønster
med nedsat fødeindtagelse

Højere niveau
6B80.1 Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav krops-vægt, spisemønster med nedsat
fødeindtagelse henviser til personer, som opfylder de diagnostiske kriterier for nervøs spisevægring
(anorexi) med faretruende lav krops-vægt og som fremkalder vægttab og opretholder lav kropsvægt
gennem begrænsning af fødeindtagelse eller udelukkende ved faste eller i kombination med forhøjet
afbrænding af energi (som for eksempel ved overdreven motion), men som ikke benytter sig af
overspisnings- og opkastnings-adfærd.

360 af 1110

6B80.11

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt, med
spisemønster med overspisning og opkastning

Højere niveau
6B80.1 Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt
Beskrivelse
Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav krops-vægt, med spisemønster med
overspisning og opkastning henviser til personer, som opfylder de diagnostiske kriterier for nervøs
spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt og som har perioder med overspisnings- og
opkastnings-adfærd. Disse personer fremkalder vægttab og opretholder lav kropsvægt gennem
reduceret fødeindtagelse, oftest samtidig med signifikant opkastnings-adfærd med henblik på at
komme af med den indtagede føde (f.eks. selvfremkaldt opkastning, misbrug af afføringsmidler
eller lavement). Dette mønster inkluderer også personer som udviser episoder med overspisning,
men som ikke kaster det op igen.

361 af 1110

6B80.1Z

Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt, uspecificeret

Højere niveau
6B80.1 Nervøs spisevægring (anorexi) med faretruende lav kropsvægt
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

362 af 1110

6B80.2

Nervøs spisevægring (anorexi), i bedring, med normal kropsvægt

Højere niveau
6B80 Nervøs spisevægring (anorexi)
Beskrivelse
Blandt personer, som er ved at komme sig fra nervøs spisevægring (anorexi) og hvis kropsvægt er
mere end 18.5 kg/m2 for voksne eller over den femte percentil for BMI-for-age for børn og
førvoksne, bør denne diagnose opretholdes indtil en komplet og varende recovery er opnået. Dette
vil være indikeret ved en opretholdelse af en sund vægt og ophør med adfærd rettet imod reduktion
af kropsvægten uden brug af behandling (f.eks. i mindst 1 år efter at intensiv behandling er ophørt).

363 af 1110

6B80.Y

Anden specificeret nervøs spisevægring (anorexi)

Højere niveau
6B80 Nervøs spisevægring (anorexi)
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

364 af 1110

6B80.Z

Nervøs spisevægring (anorexi), uspecificeret

Højere niveau
6B80 Nervøs spisevægring (anorexi)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

365 af 1110

6B81

Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed (Bulimi)

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed (Bulimi) er karakteriseret ved hyppige gentagende episoder med
overspisning (f.eks. en gang om ugen eller mere over en periode på mindst en måned). En episode
med overspisning er en tydeligt afgrænset periode, hvor personen oplever et subjektivt tab af
kontrol over sin spisning og spiser betydeligt mere eller anderledes end normalt og følger sig ude af
stand til at holde op med at spise eller begrænse typen eller mængden af føde. Overspisning
kommer sammen med gentagende upassende kompensations-adfærd med det formål at forhindre
vægtøgning (f.eks. selv-fremkaldt opkastning, misbrug af afføringsmidler eller lavement, kraftig
motion). Personen er optaget af kropsfacon eller kropsvægt, som kraftigt påvirker personens
opfattelse af sig selv. Personen er ikke signifikant undervægtig og opfylder derfor ikke de
diagnostiske kriterier for nervøs spisevægring (anorexi).
Eksklusiv
Tvangsoverspisnings-forstyrrelse (BED) (6B82)

366 af 1110

6B82

Tvangsoverspisnings-forstyrrelse (BED)

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Tvangsoverspisnings-forstyrrelse (BED) er karakteriseret ved hyppige gentagende episoder med
overspisning (f.eks. en gang om ugen eller mere over en periode på flere måneder). En episode med
tvangsoverspisning er en tydeligt afgrænset periode, hvor personen oplever et subjektivt tab af
kontrol over sin spisning og spiser betydeligt mere eller anderledes end normalt og følger sig ude af
stand til at holde op med at spise eller begrænse typen eller mængden af føde. Tvangsoverspisning
medfører bekymring og kommer ofte sammen med negative følelser som skyld eller afsky. Til
forskel fra nervøs spiseanfaldsforstyrrelse (Bulimi), er perioder med tvangsoverspisning ikke fulgt
af upassende kompensations-adfærd med det formål at forhindre vægtøgning (f.eks. selv-fremkaldt
opkastning, misbrug af afføringsmidler eller lavement, kraftig motion).
Eksklusiv
Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed (Bulimi) (6B81)

367 af 1110

6B83

Fødeindtagelses·forstyrrelse med begrænsnings- og undgåelses-adfærd

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Fødeindtagelses·forstyrrelse med begrænsnings- og undgåelses-adfærd er karakteriseret ved abnorm
spise- eller fodrings-adfærd, som medfører en utilstrækkelig mængde eller variation af føde til at
dække personens behov for energi og næring. Mønstret med begrænset indtagelse af føde har
medført signifikant vægttab, manglende forventet vægtøgning under barndom eller ved graviditet,
klinisk signifikant underernæring, afhængighed af orale vitamintilskud eller sondeføde eller på
anden negativ vis påvirket personens helbred eller har resulteret i signifikant svækkelse af
funktionsevne. Spisemønstret er ikke et udtryk for bekymring vedrørende kropsvægt eller
kropsfacon. Den reducerede fødeindtagelse og dens effekt på vægt og andre dele af helbredet eller
funktionsevne er ikke bedre forklaret med en mangel på adgang til føde, effekten af medicin eller et
stof eller anden helbredstilstand.
Eksklusiv
Nervøs spisevægring (anorexi) (6B80)
Feeding problem of infant (MG43.30)
Feeding problems of newborn (KD32)

368 af 1110

6B84

Pica

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Pica er karakteriseret ved hyppig indtagelse af ting uden næringsværdi som genstande eller
materialer (f.eks. ler, jord, kalk, gips, plastic, metal og papir) eller rå·ingredienser (f.eks. store
mængder af salt eller mel) som står på længe nok eller er alvorlig nok til at det kræver nærmere
undersøgelse, samt at personen har nået en udviklingsalder hvor man måtte forvente, at personen er
i stand til at skelne mellem spiselige og ikke-spiselige ting (omkring 2-års·alderen). Det vil sige;
adfærden medfører skade på helbredet, svækkelse af funktionsevnen eller signifikant risiko på
grund af hyppigheden, mængden eller beskaffenheden af de ting eller genstande som bliver
indtaget.

369 af 1110

6B85

Forstyrrelse med opgylpning og drøvtygning

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med opgylpning og drøvtygning er karakteriseret ved den bevidste og gentagende
handling med at føre tidligere slugt mad tilbage og op i munden (opgylpning), og som nogle gange
tykkes igen med efterfølgende synkning af maden igen (rumination) eller som bevidst spyttes ud
(ikke det samme som opkastning). Opgylpnings·adfærden er hyppig (mindst flere gange om ugen)
og opretholdt over en periode på mindst flere uger. Opgyldnings·adfærden er ikke bedre forklaret
med en anden helbredstilstand som direkte medfører opgylpningen (f.eks., oesophageale stricture
eller neuromuskulære forstyrrelser som påvirker den oesophageale funktionsevne) eller som
medfører kvalme eller opkastning (f.eks. pyloric stenosis). Forstyrrelse med opgylpning og
drøvtygning bør kun diagnostiseres hos personer, som har nået en udviklingsalder på mindst 2 år.
Eksklusiv
Adult rumination syndrome (DD90.6)
Nausea eller vomiting (MD90)

370 af 1110

6B8Y

Andre specificerede spise-forstyrrelser

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

371 af 1110

6B8Z

Spise-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Fodrings- og spise-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

372 af 1110

Udskillelses-forstyrrelser (10)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Udskillelses-forstyrrelser inkluderer gentagende tømning af urin i tøj eller seng (vandladningsforstyrrelse (enuresis)) og den gentagende tømning af fæces på upassende steder (afføringsforstyrrelse (encopresis)). Udskillelses-forstyrrelser bør kun blive diagnostiseret efter personen har
nået en udviklingsalder hvor kontinens normalt er forventet (5 år for vandladnings-forstyrrelse
(enuresis)) og 4 år for afføringsforstyrrelse (encopresis)). Urin- eller fæces-inkontinensen kan have
været til stede fra fødslen (en atypisk forlængelse af den normale infantile inkontinens), eller kan
være opstået efter en periode med tillært blære- eller tarm-kontrol. En udskillelses-forstyrrelse bør
ikke stilles hvis adfærden udelukkende skyldes en anden helbredstilstand, som forårsager
inkontinens, medfødte eller pådragede abnormaliteter ved urinvejene eller tarmene eller på grund af
overdreven brug af afføringsmiddel eller vanddrivende middel.

373 af 1110

6C00

Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

Højere niveau
Udskillelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Vandladnings-forstyrrelse (enuresis) er den gentagende tømning af urin i tøj eller seng, som kan
forekomme i løbet af dagen eller natten, hos en person, som har nået en udviklingsalder hvor urinal
kontinens normalt er forventet (5 årsalderen). Urinal inkontinens kan have været til stede fra fødslen
(en atypisk forlængelse af den normale infantile inkontinens), eller kan være opstået efter en
periode med tillært blærekontrol. I det fleste tilfælde er adfærden ufrivillig, men i nogle tilfælde
fremstår den som bevidst. Vandladnings-forstyrrelse (enuresis) bør ikke diagnostiseres hvis
utilsigtet tømning af urin er på grund af en helbredstilstand der virker forstyrrende på kontinensen
(f.eks. sygdomme ved nervesystemet eller muskelskelletale forstyrrelser) eller ved medfødte eller
pådragede abnormaliteter ved urinvejene.
Inklusiv
Funktionel enuresis --> Non-organisk enuresis (ICD-10: F98.0)
Psykogen enuresis --> Non-organisk enuresis (F98.0)
Urin-inkontinens af ikke-organisk oprindelse
Eksklusiv
Stress incontinence (MF50.20)
Urge Incontinence (MF50.21)
Functional urinary incontinence (MF50.23)
Overflow Incontinence (MF50.2)
Reflex incontinence (MF50.24)
Extraurethral urinary incontinence (MF50.2)

374 af 1110

6C00.0

Natlig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

Højere niveau
6C00 Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)
Beskrivelse
Natlig vandladnings-forstyrrelse (enuresis) er den gentagende tømning af urin i tøj eller seng, som
kan forekomme under søvn (i løbet af natten), hos en person, som har nået en udviklingsalder hvor
urinal kontinens normalt er forventet (5 årsalderen). Urinal inkontinens kan have været til stede fra
fødslen (en atypisk forlængelse af den normale infantile inkontinens), eller kan være opstået efter en
periode med tillært blærekontrol. I det fleste tilfælde er adfærden ufrivillig, men i nogle tilfælde
fremstår den som bevidst.

375 af 1110

6C00.1

Daglig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

Højere niveau
6C00 Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)
Beskrivelse
Daglig vandladnings-forstyrrelse (enuresis) er den gentagende tømning af urin i tøj, som kun
forekommer i de vågne timer hos en person, som har nået en udviklingsalder hvor urinal kontinens
normalt er forventet (5 årsalderen). Urinal inkontinens kan have været til stede fra fødslen (en
atypisk forlængelse af den normale infantile inkontinens), eller kan være opstået efter en periode
med tillært blærekontrol. I det fleste tilfælde er adfærden ufrivillig, men i nogle tilfælde fremstår
den som bevidst.

376 af 1110

6C00.2

Natlig og daglig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)

Højere niveau
6C00 Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)
Beskrivelse
Natlig og daglig vandladnings-forstyrrelse (enuresis) er den gentagende tømning af urin i tøj eller
seng, som forekommer både under søvn (i løbet af natten) og i de vågne timer hos en person, som
har nået en udviklingsalder hvor urinal kontinens normalt er forventet (5 årsalderen). Urinal
inkontinens kan have været til stede fra fødslen (en atypisk forlængelse af den normale infantile
inkontinens), eller kan være opstået efter en periode med tillært blærekontrol. I det fleste tilfælde er
adfærden ufrivillig, men i nogle tilfælde fremstår den som bevidst.

377 af 1110

6C00.Z

Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis), uspecificeret

Højere niveau
6C00 Vandladnings-forstyrrelse (Enuresis)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

378 af 1110

6C01

Afførings-forstyrrelse (Encopresis)

Højere niveau
Udskillelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Afførings-forstyrrelse (encopresis) er den gentagende udtømning af fæces på upassende steder.
Afførings-forstyrrelse (encopresis) bør diagnostiseres, hvis den upassende udtømning af fæces
forekommer gentagende gange (f.eks. mindst én gang om måneden over en periode på flere
måneder) hos en person som har nået en udviklingsalder, hvor fæcal kontiens normalt er forventet
(4 årsalderen). Den fæcale inkontinens kan have være til stede fra fødslen (en atypisk forlængelse af
den normale infantile inkontinens), eller kan være opstået efter en periode med tillært tarm-kontrol.
Afførings-forstyrrelse (encopresis) bør ikke diagnostiseres hvis den fæcale tilsmudsning
udelukkende skyldes en anden helbredstilstand (f.eks. Hirschsprungs sygdom, rygmarvsbrok,
demens), medfødte eller pådragede abnormaliteter ved tarmene, infektion i fordøjelsessystemet eller
overdreven brug af afføringsmidler.

379 af 1110

6C01.0

Afførings-forstyrrelse (encopresis) med forstoppelse eller fæcal inkontinens

Højere niveau
6C01 Afførings-forstyrrelse (encopresis)
Beskrivelse
Afførings-forstyrrelse (encopresis) er den gentagende udtømning af fæces på upassende steder, som
finder sted gentagende gange (f.eks. mindst én gang om måneden over en periode på flere måneder)
hos en person, som har nået en udviklingsalder hvor fæcal kontinens normalt er forventet (4
årsalderen). Den fæcale inkontinens kan have været til stede fra fødslen (en atypisk forlængelse af
den normale infantile inkontinens), eller kan være opstået efter en periode med tillært tarmkontrol.
Afførings-forstyrrelse (encopresis) med forstoppelse og fæcal inkontinens er den mest udbredte
form for fæcal tilsmudsning og omfatter tilbageholdelse og sammenpresning af fæces. Klumper er
normalt - men ikke altid - dårlig form (løs eller flydende) og udflåd kan være i intervallet fra nu og
da til vedvarende. Der er ofte tale om en fortid med undgåelse af toiletbesøg, som har ført til
forstoppelse.

380 af 1110

6C01.1

Afførings-forstyrrelse (Encopresis) uden forstoppelse eller fæcal inkontinens

Højere niveau
6C01 Afførings-forstyrrelse (Encopresis)
Beskrivelse
Afførings-forstyrrelse (encopresis) er den gentagende udtømning af fæces på upassende steder som
forekommer gentagende gange (f.eks. mindst én gang om måneden over en periode på flere
måneder) hos en person, som har nået en udviklingsalder, hvor fæcal kontinens normalt er forventet
(4 årsalderen). Den fæcale inkontinens kan have været til stede fra fødslen (en atypisk forlængelse
af normal infantil inkontinens), eller kan været opstået efter en periode med tillært tarmkontrol.
Afførings-forstyrrelse (encopresis) uden forstoppelse og fæcal inkontinens er ikke associeret med
tilbageholdelse eller sammenpresning af fæces, men afspejler snarer en tilbageholdenhed, modstand
eller manglende evne til at følge sociale normer for udtømning på acceptable steder set i forhold til
normal fysiologisk kontrol over udtømning. Klumper har oftest normal konsistens og upassende
udtømning af fæces vil oftest være forbigående.

381 af 1110

6C01.Z

Afførings-forstyrrelse (Encopresis), uspecificeret

Højere niveau
6C01 Afførings-forstyrrelse (Encopresis)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

382 af 1110

6C0Z

Udskillelses-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Udskillelses-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

383 af 1110

Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller
oplevelser af kroppen (11)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen er karakteriseret ved
forstyrrelser i personens oplevelse af hans eller hendes krop. Kropslig bekymrings-forstyrrelse
vedrører kropslige symptomer, som personen finder bekymrende og som personen giver overdreven
meget opmærksomhed. Krops-integritets-dysfori vedrører forstyrrelser af personens oplevelser af
kroppen, som manifesterer sig ved et vedholdende ønske om at have et specifikt fysisk handikap,
samtidig med et vedvarende ubehag eller intens følelse af at den nuværende ikke-handikappede
krop er upassende.
Eksklusiv
Dissociativ neurologisk symptom-forstyrrelse (6B60)
Bekymring om kropslig fremtoning (QD30-QD3Z)

384 af 1110

6C20

Kropslig bekymrings-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
Beskrivelse
Kropslig bekymrings-forstyrrelse er karakteriseret ved tilstedeværelsen af kropslige symptomer,
som er bekymrende for personen og overdreven meget opmærksomhed bliver brugt på dette
symptom, som kan komme til udtryk ved gentagende henvendelser til sundhedssystemet. Hvis en
anden helbredstilstand er årsag til eller bidrager til symptomerne, så vil graden af opmærksomhed
være tydeligt overdreven med hensyn til dens natur og fremadskriden. Overdreven opmærksomhed
er ikke lindret ved passende undersøgelse, herunder klinisk, samt passende forsøg på at berolige
personen. Kropslige symptomer er vedvarende, ved at være til stede de fleste af dagene hen over
flere måneder. Typisk vedrører kropslig bekymrings-forstyrrelse flere kropslige symptomer, som
kan variere over tid. I ny og næ er der et enkelt symptom - som regel smerte eller træthed - som er
forbundet med andre træk ved forstyrrelsen.
Eksklusiv
Hår·udtræknings·forstyrrelse (6B25.0)
Dissociative forstyrrelser (6B60-6B6Z)
Hår·udtrækning (6B25.0)
Hypokondri (hypokonder forstyrrelse) (6B23)
Bekymrings-forstyrrelse om kropslig fremtoning (6B21)
Hud-pille-forstyrrelse (6B25.1)
Køns-uoverensstemmelse (HA60-HA6Z)
Seksuelle dysfunktioner (HA00-HA0Z)
Tourette-syndrom (8A05.00)
Tic disorders (8A05)
Feigning of symptoms (MB23.B)
Sexual pain-penetration disorder (HA20)

385 af 1110

6C20.0

Mild Kropslig bekymrings-forstyrrelse

Højere niveau
6C20 Kropslig bekymrings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for kropslig bekymrings-forstyrrelse er tilstede. Der er en overdreven
opmærksomhed rettet imod symptomerne og deres konsekvenser, som kan føre til hyppige
lægebesøg, men personen er ikke distraheret hele tiden af symptomerne (f.eks. personen bruger
mindre end en time om dagen på at være optaget af dem). Til trods for at personen udtrykker
bekymring omkring symptomerne og de medfører nogen påvirkning af hans eller hendes liv (f.eks.
anspændte relationer, mindre akademisk eller arbejdsmæssig funktionsevne, omhør med specifikke
fritidsaktiviteter ), så medfører de ikke nogen betragtelig svækkelse på personens personlige,
familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre funktionsområder.

386 af 1110

6C20.1

moderat kropslig bekymrings-forstyrrelse

Højere niveau
6C20 Kropslig bekymrings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for kropslig bekymrings-forstyrrelse er tilstede. Der er en vedvarende
optagethed at de bekymrende symptomer samt deres konsekvenser (f.eks. personen tilbringer mere
end en time om dagen med at tænke på dem), som typisk medfører hyppige lægebesøg. Personen
bruger meget at hans eller hendes energi på at fokusere på symptomerne og deres konsekvenser.
Symptomerne og dertil hørende bekymring og optagethed af samme, medfører moderat svækkelse
på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder (f.eks. konflikter i relationer til andre, problemer med at yde optimalt på arbejdet,
ophør af flere sociale aktiviteter og fritids·aktiviteter).

387 af 1110

6C20.2

Alvorlig kropslig bekymrings-forstyrrelse

Højere niveau
6C20 Kropslig bekymrings-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for kropslig bekymrings-forstyrrelse er tilstede. Der er en vedvarende
opmærksomhed på symptomerne og deres konsekvenser, som ikke er til at slippe af med og i et
omfang så opmærksomheden på symptomerne går hen og bliver omdrejningspunkt i personens liv,
og som typisk medfører omfattende henvendelser til sundhedssystemet. Symptomerne og dertil
hørende bekymring og optagethed medfører alvorlig svækkelse på personlige, familiære,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder (f.eks. manglende evne
til at have et arbejde, fremmedgørelse af venner og familie, ophør med næsten alle sociale
aktiviteter og fritids·aktiviteter). Personens interesse·område kan gå hen og blive så snævert, at
næsten al personens fokus udelukkende er rettet imod hans eller hendes symptomer samt deres
negative konsekvenser.

388 af 1110

6C20.Z

Kropslig bekymrings-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C20 Kropslig bekymrings-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

389 af 1110

6C21

Krops-integritets-dysfori

Højere niveau
Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
Beskrivelse
Krops-integritets-dysfori er karakteriseret ved et intens og vedholdende ønske om at blive fysisk
handikappet i større grad (f.eks. amputation af en af lemmerne, lammelse af den nederste del af
kroppen, blindhed ), med start i tidlig voksenalder samtidig med en vedholdende utilpashed eller
intens følelse af at den nuværende ikke-handikappede krop er upassende. Ønsket om at blive fysisk
handikappet har skadelige konsekvenser, der kommer til udtryk enten ved at en optagethed af
ønsket (inklusiv tid der bliver brugt på at lade som om han eller hun er handikappet) i betydelig
grad forstyrrer produktivitet, fritidsaktiviteter, eller sociale funktionsevne (f.eks. personen er ikke
villig til at have tætte relationer, fordi det ville gøre det svært at lade som om ) eller ved at forsøg på
rent faktisk at bliver handikappet har medført at personen har udsat hans eller hendes helbred eller
liv for betragtelig fare.

390 af 1110

6C2Y

Andre specificerede forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af
kroppen

Højere niveau
Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

391 af 1110

6C2Z

Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen,
uspecificeret

Højere niveau
Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

392 af 1110

Forstyrrelser på grund af brug af stof eller
afhængigheds-adfærd (12)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af stof og afhængigheds-adfærd er mentale forstyrrelser og adfærdsforstyrrelser, som udvikler sig som et resultat af brug af overvejende psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin eller specifik gentagende belønnende og forstærkende adfærd.

393 af 1110

Forstyrrelser på grund af brug af stof (12-01)
Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof eller afhængigheds-adfærd
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af stof inkluderer enkelt-episoder med skadelig brug af stof,
forstyrrelser på grund af brug af stof (skadelig brug af stof og stof-afhængighed), og stof-inducerede
forstyrrelser som stof-intoksikation, stof-abstinens og stof-inducerede mentale forstyrrelser,
seksuelle dysfunktioner og søvn-vågen-forstyrrelser.
Kodet andet sted
Katatoni induceret af psykoaktive stoffer, inklusiv medikamenter (6A41)

394 af 1110

6C40

Forstyrrelser på grund af brug af alkohol

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af alkohol er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne
ved brug af alkohol. Udover alkohol-intoksikation, har alkohol afhængigheds-skabende egenskaber,
som fører til alkohol-afhængighed ved nogle mennesker og alkohol-abstinens når brugen er
reduceret eller helt ophører. Alkohol er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af
kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af
alkohol og skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol. Skade påført andre som et resultat af
adfærd under alkohol-intoksikation, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af alkohol.
Adskillige alkohol-inducerede mentale forstyrrelser og alkohol-relaterede former for neurokognitive svækkelser er anerkendte.
Eksklusiv
Hazardous alcohol use (QE10)

395 af 1110

6C40.0

Enkelt episode med skadelig brug af alkohol

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af alkohol, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som alkohol-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af alkohol. Denne
diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af alkohol.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)
Alkohol-afhængighed (6C40.2)

396 af 1110

6C40.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af alkohol, som har medført skade på en persons fysiske eller
psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Forbrugsmønstret med brug af alkohol fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis
brugen af alkohol er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som alkohol-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol.
Eksklusiv
Alkohol-afhængighed (6C40.2)
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)

397 af 1110

6C40.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, episodisk

Højere niveau
6C40.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af alkohol, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på
andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af alkohol fremtræder over en periode på
mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med alkohol har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Alkohol-afhængighed (6C40.2)

398 af 1110

6C40.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, vedvarende

Højere niveau
6C40.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af alkohol, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af alkohol fremtræder
over en periode på mindst 1 måned.
Skade på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som alkohol-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol.
Inklusiv
Kronisk alkohol·misbrug
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Alkohol-afhængighed (6C40.2)

399 af 1110

6C40.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol, uspecificeret

Højere niveau
6C40.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

400 af 1110

6C40.2

Alkohol-afhængighed

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Afhængighed af alkohol er en forstyrrelse af regulationen af brug af alkohol som opstår på grund af
gentagende eller vedvarende brug af alkohol. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at
bruge alkohol, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af alkohol, øget
prioritet af brug af alkohol i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade
eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte fulgt af en subjektiv følelse af trang eller
behov for at bruge alkohol. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv
tolerance over for effekten af alkohol, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af brug af
alkohol, eller gentagen brug af alkohol eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre
abstinens-symptomer. Tegnene på afhængighed er som regel tydelige over en periode på mindst 12
måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af alkohol er vedvarende (dagligt eller næsten
dagligt) i mindst én måned.
Inklusiv
Kronisk alkoholisme--> Afhængighedssyndrom (ICD: F1x.2)
'Kvartalsdranker'/alkoholiker --> Afhængighedssyndrom (ICD-10: F1x.2)
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

401 af 1110

6C40.20

Alkohol-afhængighed, igangværende brug, vedvarende

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Beskrivelse
Alkohol-afhængighed med vedvarende brug af alkohol (dagligt eller næsten dagligt) over en
periode på mindst 1 måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

402 af 1110

6C40.21

Alkohol-afhængighed, igangværende brug, episodisk

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Beskrivelse
Der har de seneste 12 måneder været alkohol-afhængighed skiftevis med perioder med kraftig
alkohol·indtagelse og perioder med afholdenhed. Hvis den igangværende brug er vedvarende
(dagligt eller næsten dagligt, mindst over den seneste måned), så bør diagnosen alkoholafhængighed, igangværende brug, vedvarende gives i stedet for.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

403 af 1110

6C40.22

Alkohol-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med alkohol-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra alkohol over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

404 af 1110

6C40.23

Alkohol-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med alkohol-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en betydelig reduktion
i forbruget af alkohol i mere end 12 måneder, således, at selv om der har været episoder med eller
vedvarende brug af alkohol i løbet af perioden, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke
været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

405 af 1110

6C40.24

Alkohol-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med alkohol-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra alkohol i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af alkohol (6C40.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af alkohol (6C40.1)

406 af 1110

6C40.2Z

Alkohol-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C40.2 Alkohol-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

407 af 1110

6C40.3

Alkohol-intoksikation

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Alkohol-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter
indtagelsen af alkohol, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af
alkoholens kendte farmakologiske effekter og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget alkohol. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som alkoholmængden falder i
kroppen. Alkohol·intoksikation kan komme til udtryk som svækket opmærksomhed, upassende
eller aggressiv adfærd, labilt humør, svækket dømmekraft, dårlig koordinationsevne, usikker gang
eller utydelig tale. Ved højere intoksikations·niveauer kan der forekomme stupor eller koma.
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Alkohol-forgiftning (NE61)

408 af 1110

6C40.4

Alkohol-abstinens

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Alkohol-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn,
af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af alkohol ved
personer, som har udviklet alkohol-afhængighed eller som har brugt alkohol i længere tid eller i
større mængder. Tegn på alkohol-abstinens kan blandt andet være, autonom hyperaktivitet,
kraftigere rysten på hænderne, kvalme, opkastningsfornemmelser eller opkast, søvnløshed, angst,
psykomotorisk agitation, forbigående visuelle, taktile eller auditive hallucinationer. Mindre udbredt
er en abstinens-tilstand, som er kompliceret af anfald. Abstinens-tilstanden kan udvikle sig til en
meget alvorlig form for delirium karakteriseret ved konfusion og desorientering, vrangforestillinger
og længerevarende visuelle, taktile eller auditive hallucinationer. I sådanne tilfælde skal der stilles
en separat diagnose på alkohol-induceret delirium.

409 af 1110

6C40.40

Alkohol-abstinens, ukompliceret

Højere niveau
6C40.4 Alkohol-abstinens
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for alkohol-abstinens er opfyldt og abstinens-tilstanden er ikke ledsaget
af perceptions-forstyrrelser eller anfald.

410 af 1110

6C40.41

Alkohol-abstinens med perceptions-forstyrrelser

Højere niveau
6C40.4 Alkohol-abstinens
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for alkohol-abstinens er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af
perceptions-forstyrrelser (f.eks., visuelle eller taktile hallucinationer eller syns-/sanse-bedrag) med
intakt realitetstestning. Der er ingen tegn på konfusion og andre af de diagnostiske kriterier for
delirium er ikke opfyldt. Abstinens·tilstanden er ikke ledsaget af anfald.

411 af 1110

6C40.42

Alkohol-abstinens med anfald

Højere niveau
6C40.4 Alkohol-abstinens
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for alkohol-abstinens er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af
anfald (generaliseret tonisk-klonisk anfald), men ikke perceptions-forstyrrelser.

412 af 1110

6C40.43

Alkohol-abstinens med perceptions-forstyrrelser og anfald

Højere niveau
6C40.4 Alkohol-abstinens
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for alkohol-abstinens er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af
både anfald (generaliseret tonisk-klonisk anfald) og perceptions-forstyrrelser (f.eks. visuelle eller
taktile hallucinationer eller syns-/sanse-bedrag) med intakt realitets·testning. Diagnostiske kriterier
for delirium er ikke opfyldt.

413 af 1110

6C40.4Z

Alkohol-abstinens, uspecificeret

Højere niveau
6C40.4 Alkohol-abstinens
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

414 af 1110

6C40.5

Alkohol-induceret delirium

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Alkohol·induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af alkohol eller under brugen af alkohol. Mængden og
varigheden af brugen af alkohol skal være i stand til at frembringe delirium. Alkohol·induceret
delirium kan komme til udtryk som svækkelse af bevidstheden med desorientering, livlige
hallucinationer og illusioner, søvnløshed, vrangforestillinger, agitation, forstyrrrelse af
opmærksomheden og ledsagende rystelser og fysiologiske symptomer på alkohol·abstinens. Ved
visse tilfælde med alkohol·abstinens, kan abstinens·tilstanden udvikle sig til en alvorlig form for
alkohol·induceret delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse,
med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret
under mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.
Inklusiv
Delirium tremens (alkohol-induceret) --> Delirøs abstinens·tilstand (ICD-10: F1x.4)
Delirium induceret af alkohol-abstinens --> (ICD-10: F1x.4)

415 af 1110

6C40.6

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Beskrivelse
Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks.
vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med alkohol eller efter ophør med indtagelse af
alkohol. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for alkohol-intoksikation
eller alkohol-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af alkohol skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af alkohol,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af alkohol eller lang
tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af alkohol.
Inklusiv
Alkohol·induceret jalousi --> Psykotisk tilstand (ICD-10: F1x.5)

416 af 1110

6C40.60

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

Højere niveau
6C40.6 Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer er karakteriseret ved tilstedeværelsen
af hallucinationer, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af alkohol. Hverken
vrangforestillinger eller andre psykotiske symptomer er til stede. Symptomerne optræder ikke
udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden
mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på grund af en anden
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle symptomer).

417 af 1110

6C40.61

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

Højere niveau
6C40.6 Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af vrangforestillinger, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af
alkohol. Hverken hallucinationer eller andre psykotiske symptomer er til stede. Symptomerne
optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre
dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på
grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle
symptomer).

418 af 1110

6C40.62

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer

Højere niveau
6C40.6 Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af flere psykotiske symptomer, primært hallucinationer og vrangforestillinger, når
disse er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af alkohol. Symptomerne optræder ikke
udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden
mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på grund af en anden
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle symptomer).

419 af 1110

6C40.6Z

Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C40.6 Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

420 af 1110

6C40.7

Andre alkohol-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Kodet andet sted
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol (6D72.10)
Demens på grund af brug af alkohol (6D84.0)

421 af 1110

6C40.70

Akolhol-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C40.7 Andre alkohol-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Alkohol·induceret humør·forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt
eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af alkohol. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der normalt
plejer at være, og som er karakteristiske for alkohol-intoksikation eller alkohol-abstinens. Mængden
og varigheden af brugen af alkohol skal være i stand til at frembringe humør-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv
forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis
humør·symptomerne var til stede før brugen af alkohol eller hvis symptomerne bliver ved med at
være til stede efter ophør med brugen af alkohol eller abstinens eller hvis der er andet evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af alkohol).

422 af 1110

6C40.71

Alkohol-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C40.7 Andre alkohol-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Alkohol·induceret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller
bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd),
som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra alkohol. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for alkoholintoksikation eller alkohol-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af alkohol skal være i
stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær
mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med
fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før
brugen af alkohol eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen
af alkohol eller abstinens eller hvis der er andet evidens for en forud·eksisterende primær mental
forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af
alkohol).

423 af 1110

6C40.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af alkohol

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

424 af 1110

6C40.Z

Forstyrrelser på grund af brug af alkohol, uspecificeret

Højere niveau
6C40 Forstyrrelser på grund af brug af alkohol
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

425 af 1110

6C41

Forstyrrelser på grund af brug af cannabis

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af cannabis er karakteriseret ved forbrugsmønstret og
konsekvenserne ved brug af cannabis. Udover cannabis-intoksikation, har cannabis afhængighedsskabende egenskaber, som fører til cannabis-afhængighed ved nogle mennesker og cannabisabstinens når brugen er reduceret eller helt ophører. Cannabis er årsag til en bred vifte af skadelige
effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med
skadelig brug af cannabis og skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis. Skade påført andre
som et resultat af adfærd under cannabis-intoksikation, er inkluderet i definitionerne på skadelig
brug af cannabis. Adskillige cannabis-inducerede mentale forstyrrelser er anerkendte.
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider (6C42)
Hazardous use of cannabis (QE11.1)

426 af 1110

6C41.0

Enkelt episode med skadelig brug af cannabis

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af cannabis, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som cannabis-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af cannabis. Denne
diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af cannabis.
Eksklusiv
Cannabis-afhængighed (6C41.2)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

427 af 1110

6C41.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af cannabis, som har medført skade på en persons fysiske eller
psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Forbrugsmønstret med brug af cannabis fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis
brugen af cannabis er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller
næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med cannabis har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis.

428 af 1110

6C41.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis, episodisk

Højere niveau
6C41.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af cannabis, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på
andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af cannabis fremtræder over en periode på
mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med cannabis har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Cannabis-afhængighed (6C41.2)

429 af 1110

6C41.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis, vedvarende

Højere niveau
6C41.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af cannabis, som har
medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som
har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af cannabis
fremtræder over en periode på mindst 1 måned.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med cannabis har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Cannabis-afhængighed (6C41.2)

430 af 1110

6C41.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis, uspecificeret

Højere niveau
6C41.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af cannabis
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

431 af 1110

6C41.2

Cannabis-afhængighed

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Afhængighed af cannabis er en forstyrrelse af regulationen af brug af cannabis som opstår på grund
af gentagende eller vedvarende brug af cannabis. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til
at bruge cannabis, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af cannabis, øget
prioritet af brug af cannabis i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade
eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte fulgt af en subjektiv følelse af trang eller
behov for at bruge cannabis. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv
tolerance over for effekten af cannabis, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af brug af
cannabis, eller gentagen brug af cannabis eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller
lindre abstinens-symptomer. Tegnene på afhængighed er som regel tydelige over en periode på
mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af cannabis er vedvarende (dagligt eller
næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

432 af 1110

6C41.20

Cannabis-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C41.2 Cannabis-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende cannabis·afhængighed med brug af cannabis indenfor den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

433 af 1110

6C41.21

Cannabis-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C41.2 Cannabis-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med cannabis-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra cannabis over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

434 af 1110

6C41.22

Cannabis-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C41.2 Cannabis-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med Cannabis-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af cannabis i mere end 12 måneder, således at selv om brug af cannabis har
fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

435 af 1110

6C41.23

Cannabis-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C41.2 Cannabis-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med Cannabis-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra cannabis i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af cannabis (6C41.0)
Skadeligt forbrugsmønster med cannabis (6C41.1)

436 af 1110

6C41.2Z

Cannabis-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C41.2 Cannabis-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

437 af 1110

6C41.3

Cannabis-intoksikation

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Cannabis-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort
efter indtagelsen af cannabis, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af
cannabis'ens kendte farmakologiske effekter og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget cannabis. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som cannabis·mængden falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som upassende eufori, svækket opmærksomhed, svækket
dømmekraft, perceptuelle ændringer (såsom en følelse af at tiden flyder eller ændre sig), ændringer
i den sociale adfærd, forøget appetit, angst, forstærket oplevelse af ellers almindelige oplevelser,
svækket korttids·hukommelse og sløvhed. Fysiske tegn inkluderer røde eller blodsprængte øjne og
forhøjet puls.
Inklusiv
”Bad trip” på grund af cannabinoider
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Cannabinoid poisoning (NE60)

438 af 1110

6C41.4

Cannabis-abstinens

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Cannabis-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske
tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af cannabis
ved personer, som har udviklet cannabis-afhængighed eller som har brugt cannabis i længere tid
eller i større mængder. Tegn på cannabis-abstinens kan blandt andet være, irritabilitet, vrede,
rystelser, søvnløshed, rastløshed, angst, dysforisk humør, appetit-forstyrrelser, mavekramper og
muskelsmerter.

439 af 1110

6C41.5

Cannabis-induceret delirium

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Cannabis·induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af cannabis eller under brugen af cannabis. Mængden og
varigheden af brugen af cannabis skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke
bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller
en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser.

440 af 1110

6C41.6

Cannabis-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Beskrivelse
Cannabis-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks.
vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med cannabis eller efter ophør med indtagelse af
cannabis. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for cannabis-intoksikation
eller cannabis-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af cannabis skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af cannabis,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af cannabis eller lang
tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af cannabis.

441 af 1110

6C41.7

Andre cannabis-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis

442 af 1110

6C41.70

Cannabis-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C41.7 Andre cannabis-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Cannabis·induceret humør·forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt
eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af cannabis. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der normalt
plejer at være, og som er karakteristiske for cannabis-intoksikation eller cannabis-abstinens.
Mængden og varigheden af brugen af cannabis skal være i stand til at frembringe humørsymptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks.
depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet,
hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af cannabis eller hvis symptomerne bliver ved
med at være til stede efter ophør med brugen af cannabis eller abstinens eller hvis der er andet
evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af cannabis).

443 af 1110

6C41.71

Cannabis-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C41.7 Andre cannabis-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Cannabis·induceret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller
bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd),
som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra cannabis. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for cannabisintoksikation eller cannabis-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af cannabis skal være i
stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær
mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med
fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før
brugen af cannabis eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen
af cannabis eller abstinens eller hvis der er andet evidens for en forud·eksisterende primær mental
forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af
cannabis).

444 af 1110

6C41.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af cannabis

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

445 af 1110

6C41.Z

Forstyrrelser på grund af brug af cannabis, uspecificeret

Højere niveau
6C41 Forstyrrelser på grund af brug af cannabis
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

446 af 1110

6C42

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider er karakteriseret ved forbrugsmønstret og
konsekvenserne ved brug af syntetiske cannabinoider. Udover syntetisk cannabinoide-intoksikation,
har syntetiske cannabinoider afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til syntetisk
cannabinoide-afhængighed ved nogle mennesker og syntetisk cannabinoide-abstinens når brugen er
reduceret eller helt ophører. Syntetiske cannabinoider er årsag til en bred vifte af skadelige effekter
på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig
brug af syntetisk cannabinoide og skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetisk cannabinoide.
Skade påført andre som et resultat af adfærd under intoksikation med syntetisk cannabinoide, er
inkluderet i definitionerne på skadelig brug af syntetisk cannabinoide. Adskillige syntetisk
cannabinoide-inducerede mentale forstyrrelser er anerkendte.

447 af 1110

6C42.0

Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af syntetisk cannabinoide, som har medført skade på en persons fysiske
eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetisk
cannabinoide har medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug
af syntetisk cannabinoide. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt
forbrugsmønster med brug af syntetisk cannabinoide.

448 af 1110

6C42.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres
helbred. Forbrugsmønstret med brug af syntetiske cannabinoider fremtræder over en periode på
mindst 12 måneder hvis brugen af syntetiske cannabinoider er episodisk eller mindst én måned hvis
brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetiske
cannabinoider har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med
brug af syntetiske cannabinoider.

449 af 1110

6C42.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider, episodisk

Højere niveau
6C42.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af syntetiske cannabinoider, som har
medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som
har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af syntetiske
cannabinoider fremtræder over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetiske
cannabinoider har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med
brug af syntetiske cannabinoider.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Syntetisk cannabinoide-afhængighed (6C42.2)

450 af 1110

6C42.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider, vedvarende

Højere niveau
6C42.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af syntetiske cannabinoider,
som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af
syntetiske cannabinoider fremtræder over en periode på mindst 1 måned.
Skaden på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetiske
cannabinoider har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med
brug af syntetiske cannabinoider.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Syntetisk cannabinoide-afhængighed (6C42.2)

451 af 1110

6C42.1Y

Andet specificeret skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske
cannabinoider

Højere niveau
6C42.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

452 af 1110

6C42.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider, uspecificeret

Højere niveau
6C42.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

453 af 1110

6C42.2

Syntetisk cannabinoide-afhængighed

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Afhængighed af syntetisk cannabinoide er en forstyrrelse af regulationen af brug af syntetisk
cannabinoide som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af syntetisk cannabinoide.
De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge syntetisk cannabinoide, som kommer til
udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af syntetisk cannabinoide, øget prioritering af brugen
af syntetisk cannabinoide i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade
eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller
behov for at bruge syntetisk cannabinoide. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til
stede, inklusiv tolerance over for effekten af syntetisk cannabinoide, abstinens-symptomer efter
ophør eller reduktion af brug af syntetisk cannabinoide, eller gentagen brug af syntetisk
cannabinoide eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinens-symptomer.
Tegnene på afhængighed er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men
diagnosen kan stilles hvis brugen af syntetisk cannabinoide er vedvarende (dagligt eller næsten
dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider (6C42.1)

454 af 1110

6C42.20

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af syntetisk cannabionide inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider (6C42.1)

455 af 1110

6C42.21

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cannabinoide-afhængighed, og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af syntetiske cannabinoider over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider (6C42.1)

456 af 1110

6C42.22

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cannabinoide-afhængighed, og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af syntetisk cannabinoide i mere end 12 måneder, således at selv om brug af
syntetisk cannabinoide har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for
afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider (6C42.1)

457 af 1110

6C42.23

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cannabinoide-afhængighed, og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra syntetisk cannabinoide i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cannabinoider (6C42.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cannabinoider (6C42.1)

458 af 1110

6C42.2Y

Anden specificeret syntetisk cannabinoide-afhængighed

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

459 af 1110

6C42.2Z

Syntetisk cannabinoide-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C42.2 Syntetisk cannabinoide-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

460 af 1110

6C42.3

Syntetisk cannabinoide-intoksikation

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoide-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår
under eller kort efter indtagelsen af syntetisk cannabinoide, og som er karakteriseret ved
forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller
koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af
syntetisk cannabinoide og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget syntetisk
cannabinoide. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af syntetisk
cannabinoide falder i kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som upassende eufori, svækket
opmærksomhed, svækket dømmekraft, perceptuelle ændringer (såsom en følelse af at tiden flyder
eller ændre sig), ændringer i den sociale adfærd, forøget appetit, angst, forstærket oplevelse af ellers
almindelige oplevelser, svækket korttids·hukommelse og sløvhed. Fysiske tegn inkluderer røde eller
blodsprængte øjne og forhøjet puls. Intoksikatoin med syntetiske cannabinoide kan også medføre
delirium eller akut psykose.
Bemærkninger
Forkert ord. Der burde var angivet: psychotic condition (psykotisk tilstand) sidst i teksten. Fejlen
opstår på grund af den grammatiske udfordring der ligger i at 'psykotisk' er et tillægsord og
'psykose' er et navneord. En gang imellem kommer forfatteren til en tekst om psykiske tilstande til
at bøje ordet 'psykotisk' forkert, og ender i ordet 'psykose', som altså ikke længere er en tilstand der
eksisterer i WHO's ICD-diagnosesystem.

461 af 1110

6C42.4

Syntetisk cannabinoide-abstinens

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoide-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller
fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen
af syntetiske cannabinoider ved personer, som har udviklet afhængighed af syntetiske cannabinoider
eller som har brugt syntetiske cannabinoider i længere tid eller i større mængder. Tegn på abstinens
fra syntetiske cannabinoider kan blandt andet være, irritabilitet, vrede, aggression, rystelser,
søvnløshed og ubehagelige drømme, rastløshed, angst, depression og appetit-forstyrrelser. Den
tidlige fase af abstinens fra syntetiske cannabinoider kan være fulgt af tegn på rester af intoksikation
ved for eksempel paranoide forestillinger samt auditive og visuelle hallucinationer.

462 af 1110

6C42.5

Syntetisk cannabinoide-induceret delirium

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoide·induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af syntetisk cannabinoide eller under brugen af syntetisk
cannabinoide. Mængden og varigheden af brugen af syntetisk cannabinoide skal være i stand til at
frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med
brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret
under mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.

463 af 1110

6C42.6

Syntetisk cannabinoid-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoid-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer
(f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd),
som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med syntetisk cannabinoide eller efter ophør
med indtagelse af syntetisk cannabinoide. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget
større end de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er
karakteristiske for syntetisk cannabinoid-intoksikation eller syntetisk cannabinoid-abstinens.
Mængden og varigheden af brugen af syntetisk cannabinoid skal være i stand til at frembringe
psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af syntetisk cannabinoid,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af syntetisk
cannabinoid eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af syntetisk cannabinoid).

464 af 1110

6C42.7

Andre syntetisk cannabinoide-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C42 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cannabinoider

465 af 1110

6C42.70

Syntetisk cannabinoide-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C42.7 Andre syntetisk cannabinoide-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoide·induceret humør·forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer
(f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat
energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af
syntetisk cannabinoide. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er
meget højere end hvad der normalt plejer at være, og som er karakteristiske for syntetisk
cannabinoide-intoksikation eller syntetisk cannabinoide-abstinens. Mængden og varigheden af
brugen af syntetisk cannabinoide skal være i stand til at frembringe humør-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv
forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis
humør·symptomerne var til stede før brugen af syntetisk cannabinoide eller hvis symptomerne
bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af syntetisk cannabinoide eller
abstinens eller hvis der er andet evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af syntetisk
cannabinoide).

466 af 1110

6C42.71

Syntetisk cannabinoide-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C42.7 Andre syntetisk cannabinoide-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cannabinoide·induceret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks.
ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet,
undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra
syntetisk cannabinoide. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end
hvad der er karakteristisk for syntetisk cannabinoide-intoksikation eller syntetisk cannabinoideabstinens. Mængden og varigheden af brugen af syntetisk cannabinoide skal være i stand til at
frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende
angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af
syntetisk cannabinoide eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør
med brugen af syntetisk cannabinoide eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af syntetisk cannabinoide).

467 af 1110

6C43

Forstyrrelser på grund af brug af opioider

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af opioider er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne
ved brug af opioider. Udover opioide-intoksikation, har opioider afhængigheds-skabende
egenskaber, som fører til opioide-afhængighed ved nogle mennesker og opioide-abstinens når
brugen er reduceret eller helt ophører. Opioider er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de
fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug
af opioider og skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider. Skade påført andre som et resultat af
adfærd under opioide-intoksikation, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af opioider.
Adskillige opioide-inducerede mentale forstyrrelser er anerkendte.
Eksklusiv
Hazardous use of opioids (QE11.0)

468 af 1110

6C43.0

Enkelt episode med skadelig brug af opioider

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af opioider, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som opioide-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af opioider. Denne
diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af opioider.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)
Opioide-afhængighed (6C43.2)

469 af 1110

6C43.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af opioider, som har medført skade på en persons fysiske eller
psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Forbrugsmønstret med brug af opioider fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis
brugen af opioider er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller
næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med opioider har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Opioide-afhængighed (6C43.2)

470 af 1110

6C43.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, episodisk

Højere niveau
6C43.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af opioider, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på
andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af opioider fremtræder over en periode på
mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med opioider har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Opioide-afhængighed (6C43.2)

471 af 1110

6C43.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, vedvarende

Højere niveau
6C43.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af opioider, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af opioider fremtræder
over en periode på mindst 1 måned.
Skaden på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med opioider har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Opioide-afhængighed (6C43.2)

472 af 1110

6C43.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider, uspecificeret

Højere niveau
6C43.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

473 af 1110

6C43.2

Opioide-afhængighed

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Afhængighed af opioide er en forstyrrelse af regulationen af brug af opioide som opstår på grund af
gentagende eller vedvarende brug af opioider. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at
bruge opioider, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af opioide, øget
prioritering af brugen af opioide i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for
skade eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang
eller behov for at bruge opioider. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede,
inklusiv tolerance over for effekten af opioider, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af
brug af opioider, eller gentagen brug af opioider eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå
eller lindre abstinens-symptomer. Kendetegnene på afhængighed er som regel tydelige over en
periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af opioide er vedvarende
(dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)

474 af 1110

6C43.20

Opioide-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C43.2 Opioide-afhængighed
Beskrivelse
Opioide-afhængighed, med brug af en opioide inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)

475 af 1110

6C43.21

Opioide-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C43.2 Opioide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med opioide-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af opioider over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)

476 af 1110

6C43.22

Opioide-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C43.2 Opioide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med opioide-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af opioider i mere end 12 måneder, således at selv om brug af opioider har
fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)

477 af 1110

6C43.23

Opioide-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C43.2 Opioide-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med opioide-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra opioider i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af opioider (6C43.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af opioider (6C43.1)

478 af 1110

6C43.2Z

Opioide-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C43.2 Opioide-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

479 af 1110

6C43.3

Opioide-intoksikation

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Opioide-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter
indtagelsen af opioider, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de
kendte farmakologiske effekter af opioider og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget opioider. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af opioide falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som søvnløshed, humør-ændringer (f.eks. upassende
eufori fulgt af apati eller dysfori), færre bevægelser, svækket dømmekraft, respiratorisk depression,
sløret tale og svækkelse af hukommelsen og opmærksomheden. Ved alvorlig intoksikation kan der
opstå coma. Et karakteristiske fysisk tegn er sammentrækning af pupillerne, men dette tegn kan
være fraværende, når intoksikationen er på grund af syntetiske opioider. Opioide-intoksikation kan
medføre døden, på grund af kraftig respiratorisk depression.
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Opioide-forgiftning (NE60)

480 af 1110

6C43.4

Opioide-abstinens

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Opioide-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn,
af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af opioider ved
personer, som har udviklet afhængighed af opioider eller som har brugt opioider i længere tid eller i
større mængder. Opioide-abstinens kan også opstå, når opioider i form af medicin har været brugt i
terapeutiske doser. Tegn på abstinens fra opioider kan blandt andet være, dysforisk humør, lyst til at
bruge opioider, angst, kvalme, opkastning, mavekramper, muskelsmerte, gabning (at gabe),
perspirering (at svede), hedeture, kuldeture, tendens til tårer, løbende næse, trætheds-forstyrrelse
(oftest i startfasen) eller søvnløshed, diarre og gåsehud.

481 af 1110

6C43.5

Opioid-induceret delirium

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Opioide·induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af opioider eller under brugen af opioider. Mængden og
varigheden af brugen af opioider skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke
bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller
en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser.
Inklusiv
Delirium induceret af opioide-abstinens

482 af 1110

6C43.6

Opioid-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Beskrivelse
Opioide-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks.
vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med Opioider eller efter ophør med indtagelse af
opioider. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for opioide-intoksikation
eller opioide-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af opioider skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af opioider,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af opioider eller lang
tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af opioider.

483 af 1110

6C43.7

Andre opioide-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider

484 af 1110

6C43.70

Opioide-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C43.7 Andre opioide-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Opioide·induceret humør·forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt
eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af opioider. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der normalt
plejer at være, og som er karakteristiske for opioide-intoksikation eller opioide-abstinens. Mængden
og varigheden af brugen af en opioide skal være i stand til at frembringe humør-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv
forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis
humør·symptomerne var til stede før brugen af opioider eller hvis symptomerne bliver ved med at
være til stede lang tid efter ophør med brugen af opioider eller abstinens eller hvis der er anden
evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af opioider).

485 af 1110

6C43.71

Opioide-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C43.7 Andre opioide-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Opioide·induceret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller
bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd),
som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra opioider. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for opioideintoksikation eller opioide-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af en opioide skal være i
stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær
mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med
fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før
brugen af opioider eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med
brugen af opioider eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug
af opioider).

486 af 1110

6C43.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af opioider

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

487 af 1110

6C43.Z

Forstyrrelser på grund af brug af opioider, uspecificeret

Højere niveau
6C43 Forstyrrelser på grund af brug af opioider
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

488 af 1110

6C44

Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler er
karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af beroligende midler, sovemidler
eller angst-dæmpende midler. Udover intoksikation på grund af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, har beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler
afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af beroligende midler, sovemidler
eller angst-dæmpende midler ved nogle mennesker og abstinens på grund af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler når brugen er reduceret eller helt ophører. Beroligende
midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de
fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug
af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler og skadeligt forbrugsmønster med
brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler. Skade påført andre som et
resultat af adfærd under intoksikation med beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler. Adskillige mentale forstyrrelser induceret af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler og neuro-kognitive former for svækkelse relateret til beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler er anerkendt.
Eksklusiv
Hazardous use of sedatives, hypnotics or anxiolytics (QE11.2)

489 af 1110

6C44.0

Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler, som
har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd,
som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med beroligende
midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler har medført for den person, som har fået diagnosen
enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler.
Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler.
Eksklusiv
Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel (6C44.2)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

490 af 1110

6C44.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler, som
har medført betragtelig skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i
en adfærd, som har medført betragtelig skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler fremtræder over en periode på mindst
12 måneder hvis brugen af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler er
episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skade kan
opstå på grund af den intoksikative effekt af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler, den direkte eller sekundære effekt på krops-organer eller -systemer, eller skadelige
administrations-metode.
Eksklusiv
Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel (6C44.2)
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)

491 af 1110

6C44.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, episodisk

Højere niveau
6C44.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, som har medført betragtelig skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller hvor adfærd induceret af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler
har medført betragtelig skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler fremtræder over en periode på mindst
12 måneder. Skade kan opstå på grund af den intoksikative effekt af beroligende midler, sovemidler
eller angst-dæmpende midler, den direkte eller sekundære effekt på krops-organer eller -systemer,
eller skadelige administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel (6C44.2)

492 af 1110

6C44.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, vedvarende

Højere niveau
6C44.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler, som har medført klinisk signifikant skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred eller en adfærd forårsaget af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med
vedvarende brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler fremtræder over
en periode på mindst 1 måned. Skade kan være forårsaget af den intoksikative effekt af beroligende
midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler, den direkte eller sekundære effekt på kroppens
organer og systemer eller en skadelig administrations·metode.
Bemærkninger
Prøv at sammenlign beskrivelsen i denne diagnose med teksten i 6C43.11. Det er som om at
diagnoserne handler om det samme, men strukturen, opstillingen og sproget er et andet. Man kan så
spørge sig selv: Hvilken en af beskrivelserne er den mest korrekte, og er en af dem faktisk en smule
forkert?
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel (6C44.2)

493 af 1110

6C44.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler, uspecificeret

Højere niveau
6C44.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

494 af 1110

6C44.2

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er en forstyrrelse af
regulationen af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel som opstår på
grund af gentagende eller vedvarende brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre
brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel, øget prioritering af brugen
af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel i forhold til andre aktiviteter og en
vedholdende brug til trods for skade eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget
af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv tolerance
over for effekten af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel, abstinenssymptomer efter ophør eller reduktion af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, eller gentagen brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinens-symptomer.
Kendetegnene på afhængighed er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men
diagnosen kan stilles hvis brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

495 af 1110

6C44.20

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel,
igangværende brug

Højere niveau
6C44.2 Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

496 af 1110

6C44.21

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel,
tidlig komplet remission

Højere niveau
6C44.2 Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv
selvhjælps-intervention), har personen været afholdende fra brug af beroligende midler, sovemidler
eller angst-dæmpende midler over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

497 af 1110

6C44.22

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel,
opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C44.2 Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv
selvhjælps-intervention), er der en signifikant reduktion i forbruget af beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel i mere end 12 måneder, således at selv om brug af
beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel har fundet sted i denne periode, så
har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

498 af 1110

6C44.23

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel,
vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C44.2 Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel, og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv
selvhjælps-intervention), har personen været afholdende fra beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler (6C44.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6C44.1)

499 af 1110

6C44.2Z

Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel,
uspecificeret

Højere niveau
6C44.2 Afhængighed af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

500 af 1110

6C44.3

Intoksikation på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Intoksikation på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er en
klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter indtagelsen af beroligende
middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i
bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse
forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af beroligende middel, sovemiddel
eller angst-dæmpende middel og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget
beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel. De er tidsbegrænset og fortager sig
efterhånden som mængden af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som søvnløshed, svækket dømmekraft, sløret tale,
svækket motorisk koordination, usikker gang, humør·ændringer, såvel som svækket hukommelse,
opmærksomhed og koncentration. Nystagmus (gentagende, ukontrollerede øjen-bevægelser) er et
ofte forekommende fysisk tegn.
Inklusiv
”Bad trip” på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Sedative, hypnotic drugs and other CNS depressants poisoning (NE60)

501 af 1110

6C44.4

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Abstinens på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler er en
klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og
varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler ved personer, som har udviklet afhængighed af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler eller som har brugt beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler i længere tid eller i større mængder. Abstinens på grund af brug af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler kan også opstå, når receptpligtig
medicin i form af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler har været brugt i
standard-terapeutiske doser. Tegn på abstinens på grund af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler kan blandt andet være, angst, psykomotorisk agitation, søvnløshed,
kraftigere rysten af hænderne, kvalme eller opkastning, forbigående visuelle, taktile eller auditive
illusioner eller hallucinationer. Der kan være tegn på autonom hyperaktivitet eller orthostatisk
hypotension. Abstinens-tilstanden kan blive forværret på grund af anfald. I sjældnere tilfælde at
tilstanden udvikle sig til en mere alvorlig form for delirium karakteriseret ved konfusion og
desorientering, vrangforestillinger og længerevarende visuelle, taktile eller auditive hallucinationer.
I sådanne tilfælde, skal der stilles en separat diagnose på delirium induceret af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler.

502 af 1110

6C44.40

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, ukompliceret

Højere niveau
6C44.4 Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel er opfyldt og abstinens-tilstanden er ikke ledsaget af perceptions-forstyrrelser
eller anfald.

503 af 1110

6C44.41

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, med perceptions-forstyrrelser

Højere niveau
6C44.4 Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af perceptions-forstyrrelser (f.eks.,
visuelle eller taktile hallucinationer eller syns-/sanse-bedrag) med intakt realitets·testning. Der er
ingen tegn på konfusion og andre af de diagnostiske kriterier for delirium er ikke opfyldt.
Abstinens·tilstanden er ikke ledsaget af anfald.

504 af 1110

6C44.42

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, med anfald

Højere niveau
6C44.4 Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af anfald (generaliseret toniskklonisk anfald), men ikke perceptions-forstyrrelser.

505 af 1110

6C44.43

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, med perceptions-forstyrrelser og anfald

Højere niveau
6C44.4 Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel er opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af både anfald (generaliseret toniskklonisk anfald) og perceptions-forstyrrelser (f.eks. visuelle eller taktile hallucinationer eller
syns-/sanse-bedrag) med intakt realitets·testning. Diagnostiske kriterier for delirium er ikke opfyldt.

506 af 1110

6C44.4Z

Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, uspecificeret

Højere niveau
6C44.4 Abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

507 af 1110

6C44.5

Delirium induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Delirium induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er
karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn
for delirium, som udvikler sig under eller straks efter intoksikation eller ophør af indtagelse af
beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel eller under brugen af beroligende
middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel. Karakteristiske træk for delirium induceret af
beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel kan blandt andet være konfusion,
desorientering, paranoide vrangforestillinger og visuelle, taktile eller auditive hallucinationer der
kommer og går. Mængden og varigheden af brugen af et beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre
forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en
anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser.
Inklusiv
Delirium induceret af abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

508 af 1110

6C44.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler er
karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret
tænkning, svært disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler eller efter ophør med indtagelse af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler. Intensiteten eller varighed af
symptomerne er meget større end de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller
adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler eller abstinens fra beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler.
Mængden og varigheden af brugen af symptomerne er meget større en de psykotisk-lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler eller abstinenser på grund af
beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler. Mængden og varigheden af brugen af
et beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel skal være i stand til at frembringe
psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af beroligende
midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler).

509 af 1110

6C44.7

Andre forstyrrelser induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Kodet andet sted
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler (6D72.11)
Demens på grund af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
(6D84.1)

510 af 1110

6C44.70

Humør-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6C44.7Andre forstyrrelser induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er
karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til
behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation med eller ophør med brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end
hvad der normalt plejer at være, og som er karakteristiske for intoksikation med beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel eller abstinens på grund af beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel. Mængden og varigheden af brugen af et beroligende
middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel skal være i stand til at frembringe humørsymptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks.
depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet,
hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen
af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel eller abstinens eller hvis der er
andet evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel).

511 af 1110

6C44.71

Angst-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6C44.7

Andre forstyrrelser induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er
karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske
symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter
intoksikation med eller abstinens fra beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel.
Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er
karakteristisk for intoksikation eller abstinens på grund af beroligende middel, sovemiddel eller
angst-dæmpende middel. Mængden og varigheden af brugen af et beroligende middel, sovemiddel
eller angst-dæmpende middel skal være i stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er
ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse,
depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis
angst·symptomerne var til stede før brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen
af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel eller abstinens eller hvis der er
andet evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel).

512 af 1110

6C44.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler,
sovemidler eller angst-dæmpende midler

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

513 af 1110

6C44.Z

Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler, uspecificeret

Højere niveau
6C44 Forstyrrelser på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angstdæmpende midler
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

514 af 1110

6C45

Forstyrrelser på grund af brug af kokain

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af kokain er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne
ved brug af kokain. Udover kokain-intoksikation, har kokain afhængigheds-skabende egenskaber,
som fører til kokain-afhængighed ved nogle mennesker og kokain-abstinens når brugen er reduceret
eller helt ophører. Kokain er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens
organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af kokain og
skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain. Skade påført andre som et resultat af adfærd under
kokain-intoksikation, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af kokain. Adskillige kokaininducerede mentale forstyrrelser er anerkendte.
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller
metcathinon (6C46)
Hazardous use of cocaine (QE11.3)

515 af 1110

6C45.0

Enkelt episode med skadelig brug af kokain

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af kokain, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som kokain-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af kokain. Denne diagnose
skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af kokain.
Eksklusiv
Kokain-afhængighed (6C45.2)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

516 af 1110

6C45.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af kokain, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af kokain fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af
kokain er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med kokain har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain.
Eksklusiv
Kokain-afhængighed (6C45.2)
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)

517 af 1110

6C45.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, episodisk

Højere niveau
6C45.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af kokain, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på
andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af kokain fremtræder over en periode på
mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med kokain har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Kokain-afhængighed (6C45.2)

518 af 1110

6C45.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, vedvarende

Højere niveau
6C45.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af kokain, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af kokain fremtræder
over en periode på mindst 1 måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som kokain-intoksikation har medført
for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Kokain-afhængighed (6C45.2)

519 af 1110

6C45.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain, uspecificeret

Højere niveau
6C45.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

520 af 1110

6C45.2

Kokain-afhængighed

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
Afhængighed af kokain er en forstyrrelse af regulationen af brug af kokain som opstår på grund af
gentagende eller vedvarende brug af kokain. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at
bruge kokain, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af kokain, øget prioritet
af brug af kokain i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade eller
negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov
for at bruge kokain. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv tolerance
over for effekten af kokain, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af brug af kokain, eller
gentagen brug af kokain eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinenssymptomer. Tegnene på afhængighed er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder,
men diagnosen kan stilles hvis brugen af kokain er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i
mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

521 af 1110

6C45.20

Kokain-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C45.2 Kokain-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af kokain inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

522 af 1110

6C45.21

Kokain-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C45.2 Kokain-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med kokain-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af kokain over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

523 af 1110

6C45.22

Kokain-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C45.2 Kokain-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af kokain, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af kokain i mere end 12 måneder, således at selv om brug af kokain har fundet
sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

524 af 1110

6C45.23

Kokain-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C45.2 Kokain-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af kokain, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra kokain i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af kokain (6C45.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)

525 af 1110

6C45.2Z

Kokain-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C45.2 Kokain-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

526 af 1110

6C45.3

Kokain-intoksikation

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
kokain-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter
indtagelsen af kokain, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de
kendte farmakologiske effekter af kokain og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget kokain. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af kokain falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som upassende eufori, angst, vrede, svækket
opmærksomhed, overdreven årvågenhed, psykomotorisk agitation, paranoide idéer (sommetider så
kraftige, at de har karakter af vrangforestillinger), auditive hallucinationer, konfusion, og ændringer
i den sociale adfærd. Personen kan opleve svedeture eller kuldegysninger, kvalme eller opkastning
og hjertebanken og smerter i brystkassen. Fysiske tegn kan blandt andet være, forhøjet hvilepuls,
forhøjet blodtryk, udvidelse af pupillerne. I sjældne tilfælde, som regel ved alvorlig intoksikation,
kan brug af kokain medføre anfald, slaphed i musklerne, dyskinesi eller dystoni.
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Cocaine poisoning (NE60)

527 af 1110

6C45.4

Kokain-abstinens

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
Kokain-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn,
af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af kokain ved
personer, som har udviklet afhængighed af kokain eller som har brugt kokain i længere tid eller i
større mængder. Tegn på kokain-abstinens kan blandt andet være dysforisk humør, irritabillitet,
træthed, slaphed, livlige ubehagelige drømme, søvnløshed eller trætheds-forstyrrelse (hypersomnia),
øget appetit, angst, psykomotorisk agitation eller retardation samt en trang efter kokain.

528 af 1110

6C45.5

Kokain-induceret delirium

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
Kokain·induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af kokain eller under brugen af kokain. Mængden og
varigheden af brugen af kokain skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke
bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller
en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser.

529 af 1110

6C45.6

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Beskrivelse
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks.
vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med kokain eller efter ophør med indtagelse af
kokain. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med
kokain eller abstinens fra kokain. Mængden og varigheden af brugen af kokain skal være i stand til
at frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af kokain,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af kokain eller lang
tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af kokain).

530 af 1110

6C45.60

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

Højere niveau
6C45.6 Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer er karakteriseret ved tilstedeværelsen
af hallucinationer, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af kokain. Hverken
vrangforestillinger eller andre psykotiske symptomer er til stede. Symptomerne optræder ikke
udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden
mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på grund af en anden
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle symptomer).

531 af 1110

6C45.61

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

Højere niveau
6C45.6 Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af vrangforestillinger, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af
kokain. Hverken hallucinationer eller andre psykotiske symptomer er til stede. Symptomerne
optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre
dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på
grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle
symptomer).

532 af 1110

6C45.62

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer

Højere niveau
6C45.6 Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af flere psykotiske symptomer, primært hallucinationer og vrangforestillinger, når
disse er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af kokain. Symptomerne optræder ikke
udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden
mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på grund af en anden
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle symptomer).

533 af 1110

6C45.6Z

Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C45.6 Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

534 af 1110

6C45.7

Andre kokain-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain

535 af 1110

6C45.70

Kokain-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C45.7 Andre kokain-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Kokain-induceret humør-forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt
eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af kokain. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der er
karakteristisk for intoksikation med kokain eller abstinens på grund af kokain. Mængden og
varigheden af brugen af kokain skal være i stand til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne
er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar
forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var
til stede før brugen af kokain eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør
med brugen af kokain eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende
primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret
med brug af kokain).

536 af 1110

6C45.71

Kokain-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C45.7 Andre kokain-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Kokain·induceret angst·forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller
bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd),
som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra kokain. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for kokainintoksikation eller kokain-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af kokain skal være i stand
til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende
angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af
kokain eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af
kokain eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental
forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af
kokain).

537 af 1110

6C45.72

Kokain-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse

Højere niveau
6C45.7 Andre kokain-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Kokain-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse er karakteriseret ved enten
gentagende påtrængende tanker eller forudoptagethed, normalt associeret med angst og typisk
ledsaget af gentaget adfærd udført som reaktion på disse tanker eller tilbagevendende og vaneagtige
handlinger rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår, pillen i huden), som opstår
under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra kokain. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne er meget højere end lignende forstyrrelser, som er karakteristiske for kokainintoksikation eller kokain-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af kokain skal være i stand
til at frembringe obsessiv-kompulsive eller beslægtede symptomer. Symptomerne er ikke bedre
forklaret med en primær mental forstyrrelse (i særdeleshed en obsessiv-kompulsiv eller beslægtet
forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af kokain eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af kokain eller
abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
symptomer på obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er
associeret med brug af kokain).

538 af 1110

6C45.73

Kokain-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

Højere niveau
6C45.7 Andre kokain-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Kokain-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse er karakteriseret ved gentagne mislykkedes forsøg på
at modstå impulser, drifter eller trang til at gøre en handling som medfører belønning for
personenen, i det mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne på lang sigt er enten skadende
for personen selv eller andre (f.eks. ildspåsættelse eller stjæleri, uden tilsyneladende grund,
gentagende seksuel adfærd og aggressive udbrud), og som opstår under eller straks efter
intoksikation med eller abstinens fra kokain. Intensiteten eller varigheden af symptomerne, er meget
højere end de forstyrrelser af impuls og kontrol, som er karakteristiske for kokain-intoksikation eller
kokain-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af kokain skal være i stand til at frembringe
impuls-kontrol-forstyrrelser. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. en impuls-kontrol-forstyrrelse, forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd),
som ville være tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af kokain eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af kokain eller
abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
symptomer på impuls-kontrol-forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug
af kokain).

539 af 1110

6C45.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af kokain

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

540 af 1110

6C45.Z

Forstyrrelser på grund af brug af kokain, uspecificeret

Højere niveau
6C45 Forstyrrelser på grund af brug af kokain
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

541 af 1110

6C46

Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon
er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon. Udover intoksikation på grund af stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon, har stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af
stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon ved nogle mennesker og
abstinens på grund af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon når brugen
er reduceret eller helt ophører. Stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon er
årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan
klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon og skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon. Skade påført andre som et resultat af adfærd under
intoksikation med stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon, er inkluderet i
definitionerne på skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller
metcathinon. Adskillige mentale forstyrrelser induceret af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon og former for neuro-kognitive svækkelser på grund af stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon er anerkendte.
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner (6C47)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)
Forstyrrelser på grund af brug af kokain (6C45)
Hazardous use of stimulants including amphetamines or methamphetamine (QE11.4)

542 af 1110

6C46.0

Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon har medført for den person, som har fået
diagnosen enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster
med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon (6C46.2)

543 af 1110

6C46.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon,
men eksklusiv koffein, kokain og syntetiske cathinoner, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres
helbred. Forbrugsmønstret med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller
metcathinon fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er
vedvarende.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon har medført for den person, som har fået
diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein (6C48.1)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af kokain (6C45.1)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon (6C46.2)

544 af 1110

6C46.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon, episodisk

Højere niveau
6C46.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon, men eksklusiv koffein, kokain og syntetisk cathinon, som har
medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som
har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af stimulanter
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med stimulanter har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon (6C46.2)

545 af 1110

6C46.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon, vedvarende

Højere niveau
6C46.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
men eksklusiv koffein, kokain og syntetiske cathinoner, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres
helbred. Forbrugsmønstret er enten episodisk, med brug af stimulanter over en periode på mindst 12
måneder eller mindst een måned, hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt).
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med stimulanter har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon (6C46.2)

546 af 1110

6C46.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon, uspecificeret

Højere niveau
6C46.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon

Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

547 af 1110

6C46.2

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon er en forstyrrelse af
regulationen af brug af stimulanter som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af
stimulanter. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge stimulanter, som kommer til
udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af stimulanter, øget prioritet af brug af stimulanter i
forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade eller negative konsekvenser.
Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge stimulanter.
Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv tolerance over for effekten af
stimulanter, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af brug af stimulanter, eller gentagen
brug af stimulanter eller farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinenssymptomer. Afhængighedstræk er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men
diagnosen kan stilles hvis brugen af stimulanter er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i
mindst én måned.
Eksklusiv
Kokain-afhængighed (6C45.2)
Syntetisk cathinon-afhængighed (6C47.2)
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)

548 af 1110

6C46.20

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
igangværende brug

Højere niveau
6C46.2 Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
Beskrivelse
Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon men eksklusiv
koffein, kokain og syntetisk cathinon vedrører brug af amfetamin eller anden stimulant inden for
den seneste måned.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)

549 af 1110

6C46.21

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
tidlig komplet remission

Højere niveau
6C46.2 Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon, men eksklusiv koffein, kokain og syntetiske cathinoner og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af stimulanter over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)

550 af 1110

6C46.22

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C46.2 Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon, men eksklusiv koffein, kokain og syntetiske cathinoner, og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af amfetamin eller andre stimulanter i mere end 12 måneder, således at selv
om brug af amfetamin eller andre stimulanter har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske
kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)

551 af 1110

6C46.23

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C46.2 Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon, men eksklusiv koffein, kokain og syntetiske cathinoner, og ofte efter en periode
med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra amfetamin eller andre stimulanter i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon (6C46.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon (6C46.1)

552 af 1110

6C46.2Z

Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon,
uspecificeret

Højere niveau
6C46.2 Stimulant-afhængighed inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

553 af 1110

6C46.3

Stimulant-intoksikation inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Intoksikation på grund af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon, men
eksklusiv koffein, kokain og syntetisk cathinon er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som
opstår under eller kort efter indtagelsen af amfetamin eller andre stimulanter, og som er
karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller
koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af
amfetamin eller andre stimulanter og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget
amfetamin eller andre stimulanter. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af
amfetamin eller anden stimulant falder i kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som angst,
vrede, svækket opmærksomhed, overdreven årvågenhed, psykomotorisk agitation, paranoide idéer
(ofte med karakter af vrangforestillinger), auditive hallucinationer, konfusion og ændringer i den
sociale adfærd, Svedeture eller kuldegysninger, kvalme eller opkastning og hjertebanken kan
forekomme. Fysiske tegn kan blandt andet være, forhøjet hvilepuls, forhøjet blodtryk, udvidelse af
pupillerne, dyskinesi og dystoni og sår på huden kan forekomme. I sjældne tilfælde, som regel ved
alvorlig intoksikation, kan brug af stimulanter inklusiv amfetamin medføre anfald.
Inklusiv
”Bad trip” på grund af brug af stimulanter, inklusiv amfetaminer, men eksklusiv koffein og
kokain
Trance og besættelses-forstyrrelse ved intoksikation med stimulanter, inklusiv amfetaminer,
men eksklusive koffein- og kokain-intoksikation
Eksklusiv
Koffein-intoksikation (6C48.2)
Kokain-intoksikation (6C45.3)
Syntetisk cathinon-intoksikation (6C47.3)
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Amphetamine poisoning (NE60)

554 af 1110

6C46.4

Stimulant-abstinens inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Stimulant-abstinens inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon er en klinisk signifikant
samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som
opstår ved ophør eller reduktion med brugen af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon ved personer, som har udviklet afhængighed af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon eller som har brugt kokain i længere tid eller i større mængder.
Stimulant-abstinens kan også opstå, når receptpligtige stimulanter har været brugt i standardterapeutiske doser. Tegn på kokain-abstinens kan blandt andet være dysforisk humør, irritabillitet,
træthed, søvnløshed eller (oftere) trætheds-forstyrrelse (hypersomnia), øget appetit, psykomotorisk
agitation eller retardation samt en trang efter amfetamin og lignende stimulanter.
Eksklusiv
Kokain-abstinens (6C45.4)
Koffein-abstinens (6C48.3)
Syntetisk cathinon-abstinens (6C47.4)

555 af 1110

6C46.5

Stimulant-induceret delirium inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller
metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Stimulant-induceret delirium inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon er
karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn
for delirium, som udvikler sig under eller straks efter intoksikation eller ophør af indtagelse af
stimulanter eller under brugen af stimulanter. Mængden og varigheden af brugen af stimulanter skal
være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental
forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er
klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.
Eksklusiv
Kokain-induceret delirium (6C45.5)
Syntetisk cathinon-induceret delirium (6C47.5)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)

556 af 1110

6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Beskrivelse
Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfetaminer eller
metamfitaminer er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger,
hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller
straks efter intoksikation med stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon
eller efter ophør med indtagelse af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller
metcathinon. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med
stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon eller abstinens fra stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon. Mængden og varigheden af brugen af
stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af stimulanter
inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon eller lang tid efter abstinensperioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon).
Eksklusiv
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse (6C45.6)
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse (6C47.6)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)

557 af 1110

6C46.60

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner med hallucinationer

Højere niveau
6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner

Beskrivelse
Stimulant-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer er karakteriseret ved tilstedeværelsen
af hallucinationer, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af stimulanter. Hverken
vrangforestillinger eller andre psykotiske symptomer er til stede. Symptomerne optræder ikke
udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden
mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på grund af en anden
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle symptomer).
Eksklusiv
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer (6C45.60)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer (6C47.60)

558 af 1110

6C46.61

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner med vrangforestillinger

Højere niveau
6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinoner

Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfetaminer eller
metcathinon med vrangforestillinger er karakteriseret ved tilstedeværelsen af vrangforestillinger,
som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metcathinon. Hverken hallucinationer eller andre psykotiske symptomer er til
stede. Symptomerne optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande,
og er ikke bedre dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni),
og er ikke på grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier
med visuelle symptomer).
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger (6C45.61)
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger (6C47.61)
(Beskrivelsen er rettet af mig - se evt original på engelsk)

559 af 1110

6C46.62

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer men eksklusiv
koffein eller kokain med blandede psykotiske symptomer

Højere niveau
6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer

Beskrivelse
Stimulant-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer er karakteriseret
ved tilstedeværelsen af flere psykotiske symptomer, primært hallucinationer og vrangforestillinger,
når disse er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af stimulanter. Symptomerne
optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er ikke bedre
dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er ikke på
grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med visuelle
symptomer).
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)
Kokain-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer (6C45.62)
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer
(6C47.62)

560 af 1110

6C46.6Z

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer, uspecificeret

Højere niveau
6C46.6

Stimulans-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetaminer eller metamfitaminer

Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

561 af 1110

6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon

562 af 1110

6C46.70

Stimulans-induceret humør-forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfitaminer
eller metcathinoner

Højere niveau
6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Stimulans-induceret humør-forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfitaminer eller metcathinoner
er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til
behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation med eller ophør med brug af stimulanter. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation
med stimulanser eller abstinens på grund af stimulanser. Mængden og varigheden af brugen af
stimulanter skal være i stand til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne er ikke bedre
forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller
skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før
brugen af stimulanter eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med
brugen af stimulanter eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende
primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret
med brug af stimulanter).
Eksklusiv
Syntetisk cathinon-induceret humør-forstyrrelse (6C47.70)
Kokain-induceret humør-forstyrrelse (6C45.70)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)

563 af 1110

6C46.71

Stimulant-induceret angst-forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfetamin
eller metcathinon

Højere niveau
6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Stimulant-induceret angst-forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfetamin og metcathinon er
karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske
symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter
intoksikation med eller abstinens fra stimulanter. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på
angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation eller abstinens på grund af
stimulanter. Mængden og varigheden af brugen af stimulanter skal være i stand til at frembringe
angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks.
angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer),
som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af stimulanter eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af stimulanter eller
abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af stimulanter).
Eksklusiv
Kokain-induceret angst-forstyrrelse (6C45.71)
Koffein-induceret angst-forstyrrelse (6C48.40)
Syntetisk cathinon-induceret angst-forstyrrelse (6C47.71)

564 af 1110

6C46.72

Stimulans-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse inklusiv
amfetamin, metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Stimulans-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse inklusiv amfetamin,
metamfetamin eller metcathinon er karakteriseret ved enten gentagende påtrængende tanker eller
forudoptagethed, normalt associeret med angst og typisk ledsaget af gentaget adfærd udført som
reaktion på disse tanker eller tilbagevendende og vaneagtige handlinger rettet imod kroppens
overflade (f.eks. udtrækning af hår, pillen i huden), som opstår under eller straks efter intoksikation
med eller abstinens fra stimulanter. Intensiteten eller varigheden af symptomerne er meget højere
end lignende forstyrrelser, som er karakteristiske for intoksikation eller abstinens på grund af
stimulanter. Mængden og varigheden af brugen af stimulanter skal være i stand til at frembringe
obsessiv-kompulsive eller beslægtede symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en
primær mental forstyrrelse (i særdeleshed en obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse), som
ville være tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af stimulanter eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af stimulanter eller
abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
symptomer på obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er
associeret med brug af stimulanter).
Eksklusiv
Kokain-induceret obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (6C45.72)
Syntetisk cathinon-induceret obsessiv-kompulsivt eller beslægtet syndrom (6C47.72)
Forstyrrelser på grund af brug af koffein (6C48)

565 af 1110

6C46.73

Stimulant-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46.7

Andre stimulant-inducerede forstyrrelser inklusiv amfetaminer,
metamfetamin eller metcathinon

Beskrivelse
Stimulant-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse inklusiv amfetaminer, metamfetamin og
metcathinon er karakteriseret ved gentagne mislykkedes forsøg på at modstå impulser, drifter eller
trang til at gøre en handling som medfører belønning for personenen, i det mindste på kort sigt, til
trods for at konsekvenserne på lang sigt er enten skadende for personen selv eller andre (f.eks.
ildspåsættelse eller stjæleri, uden tilsyneladende grund, gentagende seksuel adfærd og aggressive
udbrud), og som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra stimulanter.
Intensiteten eller varigheden af symptomerne, er meget højere end de forstyrrelser af impuls og
kontrol, som er karakteristiske for intoksikation eller abstinens på grund af stimulanter. Mængden
og varigheden af brugen af stimulanter skal være i stand til at frembringe impuls-kontrolforstyrrelser. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. en
impuls-kontrol-forstyrrelse, forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd), som ville være
tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af stimulanter eller hvis symptomerne bliver
ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af stimulanter eller abstinens eller hvis der
er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med symptomer på impulskontrol-forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af stimulanter).

566 af 1110

6C46.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv
amfetaminer, metamfitamin eller metcathinon

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

567 af 1110

6C46.Z

Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer,
metamfitamin eller metcathinon, uspecificeret

Højere niveau
6C46 Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin
eller metcathinon
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

568 af 1110

6C47

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner er karakteriseret ved forbrugsmønstret og
konsekvenserne ved brug af syntetiske cathinoner. Udover syntetiske cathinon-intoksikation, har
syntetiske cathinoner afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af syntetiske
cathinoner ved nogle mennesker og abstinens fra syntetiske cathinoner når brugen er reduceret eller
helt ophører. Syntetiske cathinoner er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af
kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af
syntetiske cathinoner og skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner. Skade påført
andre som et resultat af adfærd under intoksikation med syntetiske cathinoner, er inkluderet i
definitionerne på skadelig brug af syntetiske cathinoner. Adskillige syntetiske cathinon-inducerede
mentale forstyrrelser er anerkendte.

569 af 1110

6C47.0

Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af syntetiske cathinoner, som har medført skade på en persons fysiske
eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetiske
cathinoner har medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af
syntetiske cathinoner. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt
forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)
Syntetisk cathinon-afhængighed (6C47.2)

570 af 1110

6C47.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner, som har medført skade på en persons fysiske
eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Forbrugsmønstret med brug af syntetiske cathinoner fremtræder over en periode på mindst 12
måneder hvis brugen af syntetiske cathinoner er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er
vedvarende (dagligt eller næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetiske
cathinoner har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug
af syntetiske cathinoner.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Syntetisk cathinon-afhængighed (6C47.2)

571 af 1110

6C47.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner, episodisk

Højere niveau
6C47.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af syntetiske cathinoner, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af syntetisk cathinon
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetisk
cathonon har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug
af syntetiske cathinoner.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Syntetisk cathinon-afhængighed (6C47.2)

572 af 1110

6C47.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner, vedvarende

Højere niveau
6C47.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af syntetiske cathinoner,
som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af
syntetisk cathinon er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med syntetisk
cathinon har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt brug af syntetiske cathinoner.
Bemærkninger
Titlen på denne diagnose burde handle om et skadeligt forbrugsmønster, men den engelske version
omtaler blot skadelig brug. Jeg har således rettet titlen, så diagnosen passer ind i den overkategori,
som den er en del af, nemlig skadeligt forbrugsmønster.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Syntetisk cathinon-afhængighed (6C47.2)

573 af 1110

6C47.1Y

Andet specificeret skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner

Højere niveau
6C47.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

574 af 1110

6C47.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner, uspecificeret

Højere niveau
6C47.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

575 af 1110

6C47.2

Syntetisk cathinon-afhængighed

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-afhængighed er en forstyrrelse af regulationen af brug af syntetisk cathinon som
opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af syntetisk cathinon. De karakteristiske træk
er en kraftig indre drift til at bruge syntetisk cathinon, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til
at styre brugen af syntetisk cathinon, øget prioritet af brug af syntetisk cathinon i forhold til andre
aktiviteter og en vedholdende brug af syntetiske cathinoner til trods for skade eller negative
konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at
bruge syntetiske cathinoner. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv
tolerance over for effekten af syntetiske cathinoner, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion
af brug af syntetiske cathinoner, eller gentagen brug af syntetiske cathinoner eller farmakologisk
lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinens-symptomer. Afhængighedstræk er som regel
tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af syntetiske
cathinoner er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)

576 af 1110

6C47.20

Syntetisk cathinon-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af syntetiske cathinoner inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)

577 af 1110

6C47.21

Syntetisk cathinon-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cathinon-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af syntetiske cathinoner over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)

578 af 1110

6C47.22

Syntetisk cathinon-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cathinon-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af syntetiske cathinoner i mere end 12 måneder, således at selv om brug af
syntetiske cathinoner har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for
afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)

579 af 1110

6C47.23

Syntetisk cathinon-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med syntetisk cathinon-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra syntetiske cathinoner i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af syntetiske cathinoner (6C47.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af syntetiske cathinoner (6C47.1)

580 af 1110

6C47.2Y

Anden specificeret syntetisk cathinon-afhængighed

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

581 af 1110

6C47.2Z

Syntetisk cathinon-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C47.2 Syntetisk cathinon-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

582 af 1110

6C47.3

Syntetisk cathinon-intoksikation

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under
eller kort efter indtagelsen af syntetisk cathinon, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i
bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse
forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af syntetisk cathinon og deres
intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget syntetisk cathinon. De er tidsbegrænset og
fortager sig efterhånden som mængden af syntetisk cathinon falder i kroppen. Tilstanden kan
komme til udtryk som angst, vrede, overdreven årvågenhed, psykomotorisk agitation, panik,
konfusion, paranoide idéer, auditive hallucinationer og ændringer i den sociale adfærd, svedeture
eller kuldegysninger og kvalme eller opkastning. Fysiske tegn kan blandt andet være, forhøjet
hvilepuls, forhøjet blodtryk, udvidelse af pupillerne og forhøjet legemstemperatur. I sjældne
tilfælde, som regel ved alvorlig intoksikation, kan brug af syntetisk cathinon medføre anfald.

583 af 1110

6C47.4

Syntetisk cathinon-abstinens

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller
fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen
af syntetiske cathinoner ved personer, som har udviklet afhængighed af syntetiske cathinoner eller
som har brugt syntetiske cathinoner i længere tid eller i større mængder. Tegn på syntetisk cathinonabstinens kan blandt andet være dysforisk humør, irritabillitet, træthed, søvnløshed eller træthedsforstyrrelse (hypersomnia), øget appetit, angst samt en trang efter stimulanter, inklusiv cathinoner.

584 af 1110

6C47.5

Syntetisk cathinon-induceret delirium

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller ophør af indtagelse af syntetisk cathinon eller under brugen af syntetisk cathinon.
Mængden og varigheden af brugen af syntetisk cathinon, skal være i stand til at frembringe
delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller
abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale,
adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.

585 af 1110

6C47.6

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer
(f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd),
som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med syntetisk cathinon eller efter ophør med
indtagelse af syntetisk cathinon. Intensiteten eller varigheden af symptomerne er meget større end
de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for
intoksikation med syntetisk cathinoner eller syntetisk cathinon-abstinens. Mængden og varigheden
af brugen af syntetisk cathinon skal være i stand til at frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af syntetisk cathinon,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af syntetisk cathinon
eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af syntetisk cathinon).

586 af 1110

6C47.60

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer

Højere niveau
6C47.6 Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med hallucinationer er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af hallucinationer, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af
syntetisk cathinon. Hverken vrangforestillinger eller andre psykotiske symptomer er til stede.
Symptomerne optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er
ikke bedre dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er
ikke på grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med
visuelle symptomer).

587 af 1110

6C47.61

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger

Højere niveau
6C47.6 Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med vrangforestillinger er karakteriseret ved
tilstedeværelsen af vrangforestillinger, som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af
syntetisk cathinon. Hverken hallucinationer eller andre psykotiske symptomer er til stede.
Symptomerne optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske tilstande, og er
ikke bedre dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks. skizofreni), og er
ikke på grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks. epilepsier med
visuelle symptomer).

588 af 1110

6C47.62

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske
symptomer

Højere niveau
6C47.6 Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse med blandede psykotiske symptomer er
karakteriseret ved tilstedeværelsen af flere psykotiske symptomer, primært hallucinationer og
vrangforestillinger, når disse er vurderet til at være en direkte konsekvens af brug af syntetisk
cathinon. Symptomerne optræder ikke udelukkende ved hypnagogiske eller hypnopompiske
tilstande, og er ikke bedre dækket af en anden mental forstyrrelse eller adfærds-forstyrrelse (f.eks.
skizofreni), og er ikke på grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted (f.eks.
epilepsier med visuelle symptomer).

589 af 1110

6C47.6Z

Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C47.6 Syntetisk cathinon-induceret psykotisk forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

590 af 1110

6C47.7

Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner

591 af 1110

6C47.70

Syntetisk cathinon-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C47.7 Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret humør-forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks.
depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat
energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af
syntetiske cathinoner. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget
højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation med syntetisk cathinon eller abstinens på
grund af syntetisk cathinon. Mængden og varigheden af brugen af syntetisk cathinon skal være i
stand til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær
mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse),
som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af syntetisk cathinon
eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen af syntetisk
cathinon eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental
forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af
syntetisk cathinon).

592 af 1110

6C47.71

Syntetisk cathinon-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C47.7 Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret angst-forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks.
ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet,
undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra
syntetiske cathinoner. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end
hvad der er karakteristisk for intoksikation eller abstinens på grund af syntetisk cathinon. Mængden
og varigheden af brugen af syntetisk cathinon skal være i stand til at frembringe angst-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygtrelateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være
tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af syntetisk cathinon eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af syntetisk cathinon
eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse
med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af syntetisk
cathinon).

593 af 1110

6C47.72

Syntetisk cathinon-induceret obsessiv-kompulsivt eller beslægtet syndrom

Højere niveau
6C47.7 Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret obsessiv-kompulsivt eller beslægtet syndrom er karakteriseret ved
enten gentagende påtrængende tanker eller forudoptagethed, normalt associeret med angst og typisk
ledsaget af gentaget adfærd udført som reaktion på disse tanker eller tilbagevendende og vaneagtige
handlinger rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår, pillen i huden), som opstår
under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra syntetisk cathinon. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne er meget højere end lignende forstyrrelser, som er karakteristiske for
intoksikation eller abstinens på grund af syntetisk cathinon. Mængden og varigheden af brugen af
syntetisk cathinon skal være i stand til at frembringe obsessiv-kompulsive eller beslægtede
symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (i særdeleshed
en obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis symptomerne var
til stede før brugen af syntetisk cathinon eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede
lang tid efter ophør med brugen af syntetisk cathinon eller abstinens eller hvis der er anden evidens
for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med symptomer på obsessiv-kompulsiv eller
beslægtet forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af syntetisk
cathinon).

594 af 1110

6C47.73

Syntetisk cathinon-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse

Højere niveau
6C47.7 Andre syntetisk cathinon-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Syntetisk cathinon-induceret impuls-kontrol-forstyrrelse er karakteriseret ved gentagne mislykkedes
forsøg på at modstå impulser, drifter eller trang til at gøre en handling som medfører belønning for
personenen, i det mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne på lang sigt er enten skadende
for personen selv eller andre (f.eks. ildspåsættelse eller stjæleri, uden tilsyneladende grund,
gentagende seksuel adfærd og aggressive udbrud), og som opstår under eller straks efter
intoksikation med eller abstinens fra syntetisk cathinon. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne, er meget højere end de forstyrrelser af impuls og kontrol, som er karakteristiske for
intoksikation eller abstinens på grund af syntetisk cathinon. Mængden og varigheden af brugen af
syntetisk cathinon skal være i stand til at frembringe forstyrrelser af impuls-kontrol. Symptomerne
er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. en impuls-kontrol-forstyrrelse,
forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd), som ville være tilfældet, hvis symptomerne var til
stede før brugen af syntetisk cathinon eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang
tid efter ophør med brugen af syntetisk cathinon eller abstinens eller hvis der er anden evidens for
en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med symptomer på impuls-kontrol-forstyrrelse
(f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af syntetisk cathinon).

595 af 1110

6C47.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

596 af 1110

6C47.Z

Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner, uspecificeret

Højere niveau
6C47 Forstyrrelser på grund af brug af syntetiske cathinoner
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

597 af 1110

6C48

Forstyrrelser på grund af brug af koffein

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af koffein er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne
ved brug af koffein. Udover koffein-intoksikation, kan koffein-abstinens opstå ved ophør eller
reduktion af brug af koffein hos personer, som har brugt koffein i længere perioder eller i større
mængder. Koffein er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og
systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af koffein og skadeligt
forbrugsmønster med brug af koffein. Koffein-induceret angst-forstyrrelse og koffein-induceret
søvn-vågen-forstyrrelse er anerkendt.
Eksklusiv
Forstyrrelser på grund af brug af stimulanter inklusiv amfetaminer, metamfitamin eller
metcathinon (6C46)
Hazardous use of caffeine (QE11.5)

598 af 1110

6C48.0

Enkelt episode med skadelig brug af koffein

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af koffein, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(2) skadelig administrations-metode.
Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af koffein.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein (6C48.1)

599 af 1110

6C48.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af koffein, som har medført betydelig skade på en persons fysiske
eller psykiske helbred eller som er resulteret i en koffein-induceret adfærd, som har medført
betydelig skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af koffein fremtræder over en
periode på mindst 12 måneder hvis brugen af koffein er episodisk eller mindst én måned hvis
brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden kan ske på grund af den intoksikative
effekt af koffein, eller direkte eller sekundær effekt på krops-organer eller -systemer eller skadelig
administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af koffein (6C48.0)

600 af 1110

6C48.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, episodisk

Højere niveau
6C48.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af koffein, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af koffein fremtræder
over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer eller
(2) skadelig administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af koffein (6C48.0)

601 af 1110

6C48.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, vedvarende

Højere niveau
6C48.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af koffein, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af
koffein er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(2) skadelig administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af koffein (6C48.0)

602 af 1110

6C48.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein, uspecificeret

Højere niveau
6C48.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af koffein
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

603 af 1110

6C48.2

Koffein-intoksikation

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Beskrivelse
Koffein-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter
indtagelsen af koffein, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de
kendte farmakologiske effekter af koffein og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget koffein. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af koffein falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk ved rastløshed, angst, opstemthed, søvnløshed, røde
kinder, diurese, forstyrrelser af mavetarm·kanalen, sitring af musklerne, psykomotorisk agitation,
svedeture eller kuldegysninger og kvalme eller opkastning. Panik·anfald kan forekomme.
Forstyrrelser, som er typiske for intoksikation, har en tendens til at forekomme ved relativt høje
doser (f.eks. >1 g pr dag). Meget høje doser af koffein (f.eks. >5 g), kan medføre akut lungesvigt
eller anfald og kan være fatale.

604 af 1110

6C48.3

Koffein-abstinens

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Beskrivelse
Koffein-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn,
af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af koffein (typisk
i form af kaffe, koffein-holdige drikke, eller som en ingrediens i forskellige former for håndkøbsmedicin) ved personer, som har brugt koffein i længere tid eller i større mængder. Tegn på koffeinabstinens kan blandt andet være hovedpine, træthed, søvnighed, angst, dysforisk humør, kvalme
eller opkastning samt koncentrations-besvær.

605 af 1110

6C48.4

Koffein-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein

606 af 1110

6C48.40

Koffein-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C48.4 Koffein-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Koffein-induceret angst-forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller
bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet, undgåelses·adfærd),
som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra koffein. Intensiteten eller
varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation
eller abstinens på grund af koffein. Mængden og varigheden af brugen af koffein skal være i stand
til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende
angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af
koffein eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen af koffein
eller abstinens eller hvis der er andet evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse
med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af koffein).

607 af 1110

6C48.Y

Anden specificeret forstyrrelse på grund af brug af koffein

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

608 af 1110

6C48.Z

Forstyrrelser på grund af brug af koffein, uspecificeret

Højere niveau
6C48 Forstyrrelser på grund af brug af koffein
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

609 af 1110

6C49

Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener er karakteriseret ved forbrugsmønstret og
konsekvenserne ved brug af hallucinogener. Udover hallucinogen-intoksikation, har hallucinogener
afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af hallucinogener ved nogle
mennesker. Hallucinogener er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens
organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener
og skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener. Skade påført andre som et resultat af
adfærd under intoksikation med syntetiske cathinoner, er inkluderet i definitionerne på skadelig
brug af hallucinogener. Adskillige hallucinogen-inducerede mentale forstyrrelser er anerkendte.

610 af 1110

6C49.0

Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af hallucinogener, som har medført skade på en persons fysiske eller
psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med hallucinogener
har medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af
hallucinogener. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med
brug af hallucinogener.
Eksklusiv
Hallucinogen-afhængighed (6C49.2)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

611 af 1110

6C49.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af hallucinogener, som har medført skade på en persons fysiske eller
psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Forbrugsmønstret med brug af hallucinogener fremtræder over en periode på mindst 12 måneder
hvis brugen af hallucinogener er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende
(dagligt eller næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med hallucinogener
har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af
hallucinogener.
Eksklusiv
Hallucinogen-afhængighed (6C49.2)
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)

612 af 1110

6C49.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, episodisk

Højere niveau
6C49.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af hallucinogenser, som har medført skade
på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført
skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af hallucinogen fremtræder over en
periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med hallucinogen
har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af
hallucinogener.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Hallucinogen-afhængighed (6C49.2)

613 af 1110

6C49.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, vedvarende

Højere niveau
6C49.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af hallucinogener, som har
medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som
har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af hallucinogener er
til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med hallucinogen
har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt brug af hallucinogener.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Hallucinogen-afhængighed (6C49.2)

614 af 1110

6C49.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener, uspecificeret

Højere niveau
6C49.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

615 af 1110

6C49.2

Hallucinogen-afhængighed

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
Hallucinogen-afhængighed er en forstyrrelse af regulationen af brug af hallucinogener som opstår
på grund af gentagende eller vedvarende brug af hallucinogener. De karakteristiske træk er en
kraftig indre drift til at bruge hallucinogener, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre
brugen af hallucinogener, øget prioritet af brug af hallucinogener i forhold til andre aktiviteter og en
vedholdende brug af hallucinogener til trods for skade eller negative konsekvenser. Disse oplevelser
er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge hallucinogener.
Afhængighedstræk er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan
stilles hvis brugen af hallucinogener er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

616 af 1110

6C49.20

Hallucinogen-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C49.2 Hallucinogen-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af hallucinogen inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

617 af 1110

6C49.21

Hallucinogen-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C49.2 Hallucinogen-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med hallucinogen-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra hallucinogener over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

618 af 1110

6C49.22

Hallucinogen-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C49.2 Hallucinogen-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med hallucinogen-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af hallucinogen i mere end 12 måneder, således at selv om brug af
hallucinogener har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke
været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

619 af 1110

6C49.23

Hallucinogen-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C49.2 Hallucinogen-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med hallucinogen-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra hallucinogener i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af hallucinogener (6C49.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af hallucinogener (6C49.1)

620 af 1110

6C49.2Z

Hallucinogen-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C49.2 Hallucinogen-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

621 af 1110

6C49.3

Hallucinogen-intoksikation

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
Hallucinogen-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort
efter indtagelsen af hallucinogener, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden,
tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er
forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af hallucinogener og deres intensitet er tæt
forbundet med mængden af indtaget hallucinogener. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden
som mængden af hallucinogener falder i kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som
hallucinationer, illusioner, perceptuelle ændringer (såsom depersonalisation, derealisation, synæstesi
(sammenblanding af sanserne. F.eks. når visuel stimulans medfører en lugt)), angst eller depression,
mistydning, paranoide idéer, svækket dømmekraft, hjertebanken, svedning, slørret syn, rystelser og
nedsat koordinationsevne. angst, vrede, overdreven årvågenhed, psykomotorisk agitation, panik,
konfusion, paranoide idéer, auditive hallucinationer og ændringer i den sociale adfærd, svedeture
eller kuldegysninger og kvalme eller opkastning. Fysiske tegn kan blandt andet være, forhøjet
hvilepuls, forhøjet blodtryk og udvidelse af pupillerne. I sjældne tilfælde kan
hallucinogen·intoksikation medføre forhøjet selvmords·adfærd.
Bemærkninger
Parenteserne er ikke komplette i beskrivelsen, så jeg har foretaget et kvalificeret gæt. Se evt.
original·teksten (brug eksternt link).
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Hallucinogens poisoning (NE60)

622 af 1110

6C49.4

Hallucinogen-induceret delirium

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
Hallucinogen-induceret delirium er karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af
opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under eller straks efter
intoksikation eller under brugen af hallucinogener. Mængden og varigheden af brugen af
hallucinogen skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved
en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en anden
helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser.

623 af 1110

6C49.5

Hallucinogen-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Beskrivelse
Hallucinogen-induceret psykotisk forstyrrelse er karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks.
vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret adfærd), som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med hallucinogen eller efter ophør med indtagelse
af hallucinogen. Intensiteten eller varighed af symptomerne er meget større end de psykotisk
lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation
med hallucinogener eller hallucinogen-abstinens. Mængden og varigheden af brugen af
hallucinogen skal være i stand til at frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af hallucinogener,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af hallucinogener
eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af hallucinogener).
Eksklusiv
Psykotisk forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.6)
Alkohol-induceret psykotisk forstyrrelse (6C40.6)

624 af 1110

6C49.6

Andre hallucinogen-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener

625 af 1110

6C49.60

Hallucinogen-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C49.6 Andre hallucinogen-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Hallucinogen-induceret humør-forstyrrelse er karakteriserets ved humør·symptomer (f.eks.
depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat
energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af
hallucinogener. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget
højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation med hallucinogener. Mængden og varigheden
af brugen af hallucinongen skal være i stand til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne er
ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar
forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var
til stede før brugen af hallucinogener eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter
ophør med brugen af hallucinogener eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af hallucinogener).

626 af 1110

6C49.61

Hallucinogen-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C49.6 Andre hallucinogen-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Hallucinongen-induceret angst-forstyrrelse er karakteriseret ved angst·symptomer (f.eks. ængstelse
eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet,
undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med hallucinogener.
Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er
karakteristisk for intoksikation på grund af hallucinogener. Mængden og varigheden af brugen af
hallucinogen skal være i stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre
forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv
forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne
var til stede før brugen af hallucinogener eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede
lang tid efter ophør med brugen af hallucinogener eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af hallucinogener).

627 af 1110

6C49.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

628 af 1110

6C49.Z

Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener, uspecificeret

Højere niveau
6C49 Forstyrrelser på grund af brug af hallucinogener
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

629 af 1110

6C4A

Forstyrrelser på grund af brug af nikotin

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af nikotin er karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne
ved brug af nikotin. Udover nikotin-intoksikation, har nikotin afhængigheds-skabende egenskaber,
som fører til afhængighed af nikotin ved nogle mennesker og nikotin-abstinens når brugen er
reduceret eller helt ophører. Nikotin er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af
kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af nikotin
og skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin. Nikotin-induceret søvn-vågen-forstyrrelse er
anerkendt.

630 af 1110

6C4A.0

Enkelt episode med skadelig brug af nikotin

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af nikotin, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(2) skadelig administrations-metode.
Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af nikotin.
Eksklusiv
Nikotin-afhængighed (6C4A.2)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

631 af 1110

6C4A.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af nikotin, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske
helbred. Forbrugsmønstret med brug af nikotin fremtræder over en periode på mindst 12 måneder
hvis brugen af nikotin er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller
næsten dagligt).
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(2) skadelig administrations-metode.
Eksklusiv
Nikotin-afhængighed (6C4A.2)
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)

632 af 1110

6C4A.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, episodisk

Højere niveau
6C4A.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af nikotin, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af nikotin fremtræder
over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer eller
(2) skadelig administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Nikotin-afhængighed (6C4A.2)

633 af 1110

6C4A.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, vedvarende

Højere niveau
6C4A.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af nokotin, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af
nikotin er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(2) skadelig administrations-metode.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Nikotin-afhængighed (6C4A.2)

634 af 1110

6C4A.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin, uspecificeret

Højere niveau
6C4A.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

635 af 1110

6C4A.2

Nikotin-afhængighed

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Beskrivelse
Nikotin-afhængighed er en forstyrrelse af regulationen af brug af nikotin som opstår på grund af
gentagende eller vedvarende brug af nikotin. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at
bruge nikotin, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af nikotin, øget prioritet
af brug af nikotin i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug af nikotin til trods for skade
eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller
behov for at bruge nikotin. Fysiologiske kendetegn for afhængighed kan også være til stede,
inklusiv tolerance over for effekterne af nikotin, abstinenssymptomer ved ophør eller reduktion i
brugen af nikotin eller gentagende brug af nikotin eller andre farmakologisk lignende stoffer, for at
forhindre eller lindre abstinens·symptomer. Afhængighedstrækne er som regel tydelige over en
periode på mindst 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

636 af 1110

6C4A.20

Nikotin-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C4A.2 Nikotin-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af nikotin inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

637 af 1110

6C4A.21

Nikotin-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C4A.2 Nikotin-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med nikotin-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra brug af nikotin over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

638 af 1110

6C4A.22

Nikotin-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C4A.2 Nikotin-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med nikotin·afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en signifikant
reduktion i forbruget af nikotin i mere end 12 måneder, således at selv om brug af nikotin har fundet
sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

639 af 1110

6C4A.23

Nikotin-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C4A.2 Nikotin-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med nikotin-afhængighed, og ofte efter en periode med
behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen været
afholdende fra nikotin i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af nikotin (6C4A.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af nikotin (6C4A.1)

640 af 1110

6C4A.2Z

Nikotin-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C4A.2 Nikotin-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

641 af 1110

6C4A.3

Nikotin-intoksikation

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Beskrivelse
Nikotin-intoksikation er en klinisk signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter
indtagelsen af nikotin, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen,
perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de
kendte farmakologiske effekter af nikotin og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af
indtaget nikotin. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af nikotin falder i
kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som rastløshed, psykomotorisk agitation, angst,
koldsved, hovedpine, søvnløshed, hjertebanken, paræstesi, kvalme eller opkastning, mavekramper,
konfusion, bizarre drømme, en brændende følelse i munden, øget produktion af savl. I sjældne
tilfælde kan paranoide tanker, perceptions-forstyrrelser, kramper eller koma forekomme.
Nikotin·intoksikation forekommer oftest hos personer, som ikke har tolerens over for nikotin
(nybegyndere) eller blandt personer som tager større mængder end de plejer.
Inklusiv
”Bad trip” på grund af brug af nikotin
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)
Intoxication meaning poisoning (NE61)

642 af 1110

6C4A.4

Nikotin-abstinens

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Beskrivelse
Nikotin-abstinens er en klinisk signifikant samling af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn,
af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller reduktion med brugen af nikotin (typisk
brugt som en bestanddel af tobak) ved personer, som har udviklet nikotin-afhængighed eller som
har brugt nikotin i længere tid eller i større mængder. Tegn på nikotin-abstinens kan blandt andet
være dysforisk humør eller depression, søvnløshed, irritabillitet, frustration, vrede, angst,
koncentrations-besvær, rastløshed, lav puls, øget appetit og vægtøgning samt en trang efter tobak
(eller andre nikotin-holdige produkter).

643 af 1110

6C4A.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af nikotin

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

644 af 1110

6C4A.Z

Forstyrrelser på grund af brug af nikotin, uspecificeret

Højere niveau
6C4A Forstyrrelser på grund af brug af nikotin
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

645 af 1110

6C4B

Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler er karakteriseret ved forbrugsmønstret
og konsekvenserne ved brug af flygtige indåndingsmidler. Udover intoksikation med flygtige
indåndingsmidler, har flygtige indåndingsmidler afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til
afhængighed af flygtige indåndingsmidler ved nogle mennesker og abstinens fra flygtige
indåndingsmidler når brugen er reduceret eller helt ophører. Flygtige indåndingsmidler er årsag til
en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres
som enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler og skadeligt forbrugsmønster
med brug af flygtige indåndingsmidler. Skade påført andre som et resultat af adfærd under
intoksikation med flygtige indåndingsmidler, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af
flygtige indåndingsmilder. Adskillige mentale forstyrrelser induceret på grund af flygtige
indåndingsmidler er anerkendte.

646 af 1110

6C4B.0

Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af flygtige indåndingsmidler eller utilsigtet indtagelse af flygtigt
indåndingsmiddel (f.eks. i forbindelse med arbejde ), som har medført skade på en persons fysiske
eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til
intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3)
skadelig administrations-metode.Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for
fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som
intoksikation med flygtige indåndinsgmidler har medført for den person, som har fået diagnosen
enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler. Denne diagnose skal ikke bruges
hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)
Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed (6C4B.2)

647 af 1110

6C4B.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med brug af flygtige indåndingsmidler fremtræder
over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af flygtige indåndingsmidler er episodisk eller
mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden på personen
opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte
eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med flygtige
indåndingsmidler har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster
med brug af flygtige indåndingsmidler.
Eksklusiv
Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed (6C4B.2)
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)

648 af 1110

6C4B.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler, episodisk

Højere niveau
6C4B.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af flygtige indåndingsmidler, som har
medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som
har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af flygtige
indåndingsmidler fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden på personen opstår på
grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller
sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med flygtige
indåndingsmidler har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster
med brug af flygtige indåndingsmidler.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed (6C4B.2)

649 af 1110

6C4B.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler, vedvarende

Højere niveau
6C4B.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af flygtige
indåndingsmidler, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er
resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende
brug af flygtige indåndingsmidler er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med flygtige
indåndingsmicler har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt brug af flygtige
indåndingsmidler.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed (6C4B.2)

650 af 1110

6C4B.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler, uspecificeret

Højere niveau
6C4B.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

651 af 1110

6C4B.2

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Afhængighed af flygtige indåndingsmidler er en forstyrrelse af regulationen af brug af flygtige
indåndingsmidler som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af flygtige
indåndingsmidler. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge flygtige
indåndingsmidler, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af flygtige
indåndingsmidler, øget prioritet af brug af flygtige indåndingsmidler i forhold til andre aktiviteter
og en vedholdende brug af flygtige indåndingsmidler til trods for skade eller negative konsekvenser.
Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge flygtige
indåndingsmidler. Fysiologiske afhængighedstræk kan også være til stede, inklusiv tolerance over
for effekten af flygtige indåndingsmidler, abstinens·symptomer ved ophør eller reduktion i brugen
af flygtige indåndingsmilder, eller gentagende brug af flygtige indåndingsmidler eller
farmakologisk lignende stoffer for er undgå eller lindre abstinens·symptomer. Afhængighedstræk er
som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af
flygtige indåndingsmidler er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)

652 af 1110

6C4B.20

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, igangværende brug

Højere niveau
6C4B.2 Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed
Beskrivelse
Igangværende afhængighed med brug af flygtige indåndingsmidler inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)

653 af 1110

6C4B.21

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C4B.2 Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, og ofte efter en
periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen
været afholdende fra brug af flygtige indåndingsmidler over en periode varende fra 1 til 12
måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)

654 af 1110

6C4B.22

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C4B.2 Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af flygtige indåndingsmidler, og ofte efter en
periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der en
signifikant reduktion i forbruget af flygtige indåndingsmidler i mere end 12 måneder, således at selv
om brug af flygtige indåndingsmidler har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske
kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)

655 af 1110

6C4B.23

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, vedvarende komplet remission

Højere niveau
6C4B.2 Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af flygtige indåndingsmidler, og ofte efter en
periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har personen
været afholdende fra flygtige indåndingsmidler i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flygtige indåndingsmidler (6C4B.1)

656 af 1110

6C4B.2Z

Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed, uspecificeret

Højere niveau
6C4B.2 Flygtig indåndingsmiddels-afhængighed
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

657 af 1110

6C4B.3

Intoksikation på grund af flygtigt indåndingsmiddel

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Intoksikation på grund af flygtigt indåndingsmiddel er en klinisk signifikant forbigående tilstand,
som opstår under eller kort efter indtagelsen af flygtige indåndingsmidler, og som er karakteriseret
ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller
koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af
flygtige indåndingsmidler og deres intensitet er tæt forbundet med den indtagede mængde af
flygtige indåndingsmidler. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af
flygtige indåndingsmidler falder i kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som upassende eufori,
svækket dømmekraft, aggression, træthed, koma, svimmelhed, rystelser, manglende
koordinationsevne, slørret tale, usikker gang, sløvhed og apati, psykomotorisk agitation og visuelle
forstyrrelser. Brug af flygtige indåndingsmidler kan forårsage hjertearytmi, hjertestor og døden.
Indåndingsmidler som indeholder bly (f.eks. visse former for benzin) kan forårsage konfusion,
irritabilitet, koma og anfald.
Eksklusiv
Besættelses- og trance-forstyrrelse (6B63)

658 af 1110

6C4B.4

Flygtig indåndingsmiddels-abstinens

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Abstinens på grund af flygtige indåndingsmidler er en klinisk signifikant samling af symptomer,
adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller
reduktion med brugen af flygtige indåndingsmidler ved personer, som har udviklet afhængighed af
flygtige indåndingsmidler eller som har brugt flygtige indåndingsmilder i længere tid eller i større
mængder. Tegn på flygtig indåndingsmiddel-abstinens kan blandt andet være søvnløshed, angst,
irritabillitet, dysforisk humør, rystelser, perspiration (at svede), kvalme samt forbigående sensoriske
illusioner.

659 af 1110

6C4B.5

Flygtig indåndingsmiddel-induceret delirium

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Delirium induceret af flygtige indåndingsmidler er karakteriseret ved en akut tilstand med
forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under
eller straks efter intoksikation, abstinens eller under brugen af flygtige indåndingsmidler. Mængden
og varigheden af brugen af flygtige indåndingsmidler skal være i stand til at frembringe delirium.
Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens
fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærdseller neuroudviklings-forstyrrelser.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

660 af 1110

6C4B.6

Flygtig indåndingsmiddel-induceret psykotisk forstyrrelse

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af flygtigt indåndingsmiddel er karakteriseret ved psykotiske
symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret
adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med flygtige indåndingsmidler eller
efter ophør med indtagelse af flygtige indåndingsmidler. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne er meget større end de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller
adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med flygtige indåndingsmidler eller abstinens fra
flygtige indåndingsmidler. Mængden og varigheden af brugen af flygtige indåndingsmidler skal
være i stand til at frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af flygtige indåndingsmidler,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af flygtige
indåndingsmidler eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af flygtige indåndingsmidler).

661 af 1110

6C4B.7

Andre forstyrrelser induceret af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

662 af 1110

6C4B.70

Flygtig indåndingsmiddel-induceret humør-forstyrrelse

Højere niveau
6C4B.7 Andre forstyrrelser induceret af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af flygtige indåndingsmidler er karakteriserets ved humør·symptomer
(f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter, forhøjet eller nedsat
energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller ophør med brug af
flygtige indåndingsmidler. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er
meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation på grund af flygtige indåndingsmidler
eller abstinens på grund af flygtige indåndingsmidler. Mængden og varigheden af brugen af flygtige
indåndingsmidler skal være i stand til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne er ikke bedre
forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller
skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før
brugen af flygtige indåndingsmidler eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter
ophør med brugen af flygtige indåndingsmidler eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af flygtige indåndingsmidler).

663 af 1110

6C4B.71

Flygtig indåndingsmiddel-induceret angst-forstyrrelse

Højere niveau
6C4B.7 Andre forstyrrelser induceret af flygtige indåndingsmidler
Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af flygtige indåndingsmidler er karakteriseret ved angst·symptomer
(f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet,
undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra flygtige
indåndingsmidler. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad
der er karakteristisk for intoksikation eller abstinens på grund af flygtige indåndingsmidler.
Mængden og varigheden af brugen af flygtige indåndingsmidler skal være i stand til at frembringe
angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks.
angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer),
som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af flygtige
indåndingsmidler eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med
brugen af flygtige indåndingsmidler eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af flygtige indåndingsmidler).

664 af 1110

6C4B.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

665 af 1110

6C4B.Z

Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler, uspecificeret

Højere niveau
6C4B Forstyrrelser på grund af brug af flygtige indåndingsmidler
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

666 af 1110

6C4C

Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA er karakteriseret ved
forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA.
Udover intoksikation med MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, har MDMA eller beslægtet
stof, inklusiv MDA afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af MDMA eller
beslægtet stof, inklusiv MDA ved nogle mennesker og abstinens fra MDMA eller beslægtet stof,
inklusiv MDA når brugen er reduceret eller helt ophører. MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan
klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
og skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA. Skade påført
andre som et resultat af adfærd under intoksikation med MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
er inkluderet i definitionerne på skadelig brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA.
Adskillige mentale forstyrrelser induceret af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA er
anerkendte.
Eksklusiv
Hazardous use of MDMA or related drugs (QE11.6)

667 af 1110

6C4C.0

Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv
MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende
årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kropsorganer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres helbred inkludere
hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte
forårsaget af den adfærd, som intoksikation med MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA har
medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller
beslægtede stoffer, inklusiv MDA. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt
forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)
Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA (6C4C.2)

668 af 1110

6C4C.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, som har medført skade
på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført
skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af MDMA eller beslægtet stof,
inklusiv MDA er episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten
dagligt). Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd
relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer;
(3) skadelig administrations-metode. Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for
fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som
intoksikation med MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA har medført for den person, som har
fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA.
Eksklusiv
Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA (6C4C.2)
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)

669 af 1110

6C4C.10

Skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA, episodisk

Højere niveau
6C4C.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv
MDA, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i
en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af
MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA fremtræder over en periode på mindst 12 måneder.
Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til
intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3)
skadelig administrations-metode. Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for
fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som
intoksikation med MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA har medført for den person, som
har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv
MDA.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA (6C4C.2)

670 af 1110

6C4C.11

Skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA, vedvarende

Højere niveau
6C4C.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af MDMA eller beslægtede
stoffer, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i
en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af
MDMA eller beslægtede stoffer er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med MDMA eller
beslægtede stoffer har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt brug af MDMA
eller beslægtede stoffer.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA (6C4C.2)

671 af 1110

6C4C.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA, uspecificeret

Højere niveau
6C4C.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer,
inklusiv MDA

Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

672 af 1110

6C4C.2

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA er en forstyrrelse af regulationen af
brug af MDMA eller beslægtet stof som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af
MDMA eller beslægtet stof. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge MDMA
eller beslægtet stof, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af MDMA eller
beslægtet stof, øget prioritet af brug af MDMA eller beslægtet stof i forhold til andre aktiviteter og
en vedholdende brug af MDMA eller beslægtet stof til trods for skade eller negative konsekvenser.
Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge MDMA
eller beslægtet stof. Fysiologiske tegn på afhængighed kan også være til stede, inklusiv tolerance
over for effekten af MDMA eller beslægtet stof, abstinens-symptomer efter ophør eller reduktion af
brug af MDMA eller beslægtet stof, eller gentagen brug af MDMA eller beslægtet stof eller
farmakologisk lignende stoffer for at undgå eller lindre abstinens-symptomer. Afhængighedstræk er
som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af
MDMA eller beslægtede stoffer er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)

673 af 1110

6C4C.20

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, igangværende brug

Højere niveau
6C4C.2 Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Igangværende afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA med brug af MDMA eller
beslægtet stof, inklusiv MDA inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)

674 af 1110

6C4C.21

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, tidlig komplet
remission

Højere niveau
6C4C.2 Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
har personen været afholdende fra afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, over
en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)

675 af 1110

6C4C.22

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, opretholdt delvis
remission

Højere niveau
6C4C.2 Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
er der en signifikant reduktion i forbruget af MDMA eller beslægtet stof i mere end 12 måneder,
således at selv om brug af MDMA eller beslægtet stof har fundet sted i denne periode, så har de
diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)

676 af 1110

6C4C.23

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, vedvarende komplet
remission

Højere niveau
6C4C.2 Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
har personen været afholdende fra MDMA eller beslægtede stoffer i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
(6C4C.1)

677 af 1110

6C4C.2Z

Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA, uspecificeret

Højere niveau
6C4C.2 Afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

678 af 1110

6C4C.3

Intoksikation på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Intoksikation på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA er en klinisk signifikant
forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter indtagelsen af MDMA eller beslægtet stof, og
som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden
eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af
MDMA eller beslægtede stoffer og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget
MDMA eller beslægtede stoffer. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som mængden af
MDMA eller beslægtet stof falder i kroppen. Tilstanden kan komme til udtryk som forøget eller
upassende seksuel interesse eller aktivitet, angst, rastløshed, agitation og svedning. I sjældne
tilfælde, som regel ved alvorlig intoksikation, kan MDMA eller beslægtede stoffer føre til dystoni
og anfald. Pludselig død er sjælden, men anerkendt som en mulig følge.

679 af 1110

6C4C.4

Abstinens på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Abstinens på grund af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA er en klinisk signifikant samling
af symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved
ophør eller reduktion med brugen af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA ved personer, som
har udviklet afhængighed af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA eller som har brugt MDMA
eller beslægtet stof, inklusiv MDA i længere tid eller i større mængder. Tegn på abstinens på grund
af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA kan blandt andet være træthed, sløvhed,
træthedsforstyrrelse (hypersomnia) eller søvnløshed, depression, angst, irritabillitet, trang efter
MDMA eller beslægtet stof, koncentrations-besvær samt forstyrrelse af appetitten.

680 af 1110

6C4C.5

MDMA eller beslægtet stof-induceret delirium, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Delirium induceret af MDMA eller beslægtede stoffer er karakteriseret ved en akut tilstand med
forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under
eller straks efter intoksikation eller under brugen af MDMA eller beslægtet stof. Mængden og
varigheden af brugen af MDMA eller beslægtet stof skal være i stand til at frembringe delirium.
Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens
fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærdseller neuroudviklings-forstyrrelser.

681 af 1110

6C4C.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof er karakteriseret ved psykotiske
symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært disorganiseret
adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med MDMA eller beslægtet stof
eller efter ophør med indtagelse af MDMA eller beslægtet stof. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne er meget større end de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller
adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med MDMA eller beslægtet stof. Mængden og
varigheden af brugen af MDMA eller et beslægtet stof skal være i stand til at frembringe psykotiske
symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af MDMA eller et beslægtet stof,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af MDMA eller et
beslægtet stof eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af MDMA eller et beslægtet stof inklusiv MDA).

682 af 1110

6C4C.7

Andre forstyrrelser induceret af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

683 af 1110

6C4C.70

Humør-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C.7 Andre forstyrrelser induceret af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof er karakteriserets ved
humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter,
forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med
MDMA eller beslægtede stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på
humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation med MDMA
eller beslægtede stoffer eller abstinens på grund af MDMA eller beslægtede stoffer. Mængden og
varigheden af brugen af MDMA eller et beslægtet stof skal være i stand til at frembringe humørsymptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks.
depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet,
hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af MDMA eller beslægtede stoffer eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen af MDMA eller beslægtede
stoffer eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af MDMA eller
beslægtede stoffer).

684 af 1110

6C4C.71

Angst-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof

Højere niveau
6C4C.7 Andre forstyrrelser induceret af MDMA eller beslægtede stoffer, inklusiv MDA
Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af MDMA eller beslægtet stof er karakteriseret ved angst·symptomer
(f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven autonom aktivitet,
undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med MDMA eller beslægtet
stof. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad der er
karakteristisk for intoksikation på grund af MDMA eller beslægtet stof. Mængden og varigheden af
brugen af MDMA eller et beslægtet stof skal være i stand til at frembringe angst-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygtrelateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være
tilfældet, hvis angst·symptomerne var til stede før brugen af MDMA eller beslægtet stof eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af MDMA eller
beslægtet stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse
med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af MDMA eller
beslægtet stof).

685 af 1110

6C4C.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtede
stoffer, inklusiv MDA

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

686 af 1110

6C4C.Z

Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA,
uspecificeret

Højere niveau
6C4C Forstyrrelser på grund af brug af MDMA eller beslægtet stof, inklusiv MDA
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

687 af 1110

6C4D

Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]
karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af dissociative stoffer inklusiv
ketamin og phencyclidin [PCP]. Udover intoksikation med dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP], har dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] afhængighedsskabende egenskaber, som fører til afhængighed af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP] ved nogle mennesker. Dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin
[PCP] er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer,
og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin
og phencyclidin [PCP] og skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer inklusiv
ketamin og phencyclidin [PCP]. Skade påført andre som et resultat af adfærd under intoksikation
med dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP], er inkluderet i definitionerne på
skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]. Adskillige mentale
forstyrrelser induceret med dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] er
anerkendte.
Eksklusiv
Hazardous use of dissociative drugs including ketamine or PCP (QE11.7)

688 af 1110

6C4D.0

Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller
PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende
årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kropsorganer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres helbred inkludere
hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte
forårsaget af den adfærd, som intoksikation med dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP har
medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af dissociative
stoffer inklusiv ketamin eller PCP. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt
forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP.
Eksklusiv
Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP (6C4D.2)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

689 af 1110

6C4D.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP], som
har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd,
som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af dissociative stoffer
inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis
brugen af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] er episodisk eller mindst én
måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden på personen opstår på
grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller
sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med dissociative
stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] har medført for den person, som har fået diagnosen
skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin
[PCP].
Eksklusiv
Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP (6C4D.2)
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)

690 af 1110

6C4D.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP, episodisk

Højere niveau
6C4D.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret
i en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af
dissociative stoffer fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden på personen opstår
på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller
sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med dissociative
stoffer har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af
dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP (6C4D.2)

691 af 1110

6C4D.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP, vedvarende

Højere niveau
6C4D.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP

Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af dissociative stoffer,
inklusiv ketamin eller PCP, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller
som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med
vedvarende brug af dissociative stoffer er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med dissociativt stof
har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt brug af dissociative stoffer, inklusiv
ketamin eller PCP.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP (6C4D.2)

692 af 1110

6C4D.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP, uspecificeret

Højere niveau
6C4D.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin
eller PCP

Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

693 af 1110

6C4D.2

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
Afhængighed af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP er en forstyrrelse af regulationen af
brug af dissociativt stof som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af dissociativt
stof. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge dissociativt stof, som kommer til
udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af dissociativt stof, øget prioritet af brug af dissociativt
stof i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug af dissociativt stof til trods for skade eller
negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov
for at bruge dissociative stoffer. Afhængighedstræk er som regel tydelige over en periode på mindst
12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af dissociativt stof er vedvarende (dagligt eller
næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

694 af 1110

6C4D.20

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, igangværende brug

Højere niveau
6C4D.2 Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP
Beskrivelse
Afhængighed af dissociative stoffer inklusiv ketamin og PCP, igangværende brug, henviser til brug
af dissociative stoffer inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

695 af 1110

6C4D.21

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, tidlig komplet
remission

Højere niveau
6C4D.2 Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin og PCP, og
ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har
personen været afholdende fra brug af dissociative stoffer over en periode varende fra 1 til 12
måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

696 af 1110

6C4D.22

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, opretholdt delvis
remission

Højere niveau
6C4D.2 Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
er der en signifikant reduktion i forbruget af dissociativt stof i mere end 12 måneder, således at selv
om brug af dissociative stoffer har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for
afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

697 af 1110

6C4D.23

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, opretholdt fuld
remission

Højere niveau
6C4D.2 Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, og
ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har
personen været afholdende fra dissociative stoffer i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af dissociative stoffer, inklusiv ketamin eller PCP
(6C4D.1)

698 af 1110

6C4D.2Z

Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP, uspecificeret

Højere niveau
6C4D.2 Dissociativ stof-afhængighed inklusiv ketamin eller PCP
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

699 af 1110

6C4D.3

Dissociativ stof-intoksikation inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
Intoksikation på grund af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] er en klinisk
signifikant forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter indtagelsen af dissociative stoffer
inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP], og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden,
tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er
forårsaget af de kendte farmakologiske effekter af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP] og deres intensitet er tæt forbundet med mængden af indtaget dissociativt stof
inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som
mængden af dissociativt stof inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] falder i kroppen. Tilstanden
kan komme til udtryk som aggression, impulsivitet, uforudsigelighed, angst, psykomotorisk
agitation, svækket dømmekraft, følelsesløshed eller nedsat reaktion på smerte, slørret tale og
dystoni. Fysiske tegn inkluderer nystagmus (vedvarende ikke-kontrollerede bevægelser af øjet),
forhøjet hvilepuls, forhøjet blodtryk, følelsesløshed, ataxi, dysartri og muskel·stivhed. I sjældne
tilfælde kan brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og PCP medføre anfald.

700 af 1110

6C4D.4

Dissociativt stof-induceret delirium inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
Delirium induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] er karakteriseret
ved en akut tilstand med forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium,
som udvikler sig under eller straks efter intoksikation eller under brugen af dissociative stoffer
inklusiv ketamin og PCP. Mængden og varigheden af brugen af et dissociativ stof skal være i stand
til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse,
med brug af eller abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret
under mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.

701 af 1110

6C4D.5

Dissociativ stof-induceret psykotisk forstyrrelse inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] er
karakteriseret ved psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret
tænkning, svært disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med
dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP] eller efter ophør med indtagelse af
dissociative stoffer inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne er meget større end de psykotisk lignende forstyrrelser af perception, tænkning eller
adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]. Mængden og varigheden af brugen af et dissociativt stof skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af et dissociativt stof,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af et dissociativt stof
eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af et dissociativt stof).

702 af 1110

6C4D.6

Andre forstyrrelser induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

703 af 1110

6C4D.60

Humør-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D.6

Andre forstyrrelser induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP er karakteriserets ved
humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter,
forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med
dissociative stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på humør·forstyrrelser er meget
højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation med dissociative stoffer. Mængden og
varigheden af brugen af et dissociativt stof skal være i stand til at frembringe humør-symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv
forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis
humør·symptomerne var til stede før brugen af dissociative stoffer eller hvis symptomerne bliver
ved med at være til stede efter ophør med brugen af dissociative stoffer eller hvis der er anden
evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af dissociative stoffer).

704 af 1110

6C4D.61

Angst-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP

Højere niveau
6C4D.6

Andre forstyrrelser induceret af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]

Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af dissociativt stof inklusiv ketamin eller PCP er karakteriseret ved
angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven
autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med
dissociative stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er meget højere end hvad
der er karakteristisk for intoksikation på grund af dissociative stoffer. Mængden og varigheden af
brugen af et dissociativt stof skal være i stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er
ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse,
depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis
angst·symptomerne var til stede før brugen af dissociative stoffer eller hvis symptomerne bliver ved
med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af dissociative eller hvis der er anden evidens
for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere
episoder, som ikke er associeret med brug af dissociative stoffer).

705 af 1110

6C4D.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer
inklusiv ketamin og phencyclidin [PCP]

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

706 af 1110

6C4D.Z

Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP], uspecificeret

Højere niveau
6C4D Forstyrrelser på grund af brug af dissociative stoffer inklusiv ketamin og
phencyclidin [PCP]
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

707 af 1110

6C4E

Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er
karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af andre specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin. Udover intoksikation med andre specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, har andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin afhængighedsskabende egenskaber, som fører til afhængighed af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin ved nogle mennesker og abstinens fra andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin når brugen er reduceret eller helt ophører. Andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer,
og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af andre specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin og skadeligt forbrugsmønster med brug af andre specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin. Skade påført andre som et resultat af adfærd under intoksikation med
andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, er inkluderet i definitionerne på skadelig
brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin. Adskillige mentale forstyrrelser
induceret af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin og former for neuro-kognitive
svækkelser relateret til andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er anerkendte.

708 af 1110

6C4E.0

Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin, som ikke er
inkluderet i de øvrige diagnoser under forstyrrelser på grund af brug af stof, som har medført skade
på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført
skade på andres helbred. Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation eller brug af psykoaktiv medicin; (2) direkte eller sekundær
toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på
andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental
forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med et stof eller psykoaktiv
medicin har medført for den person, som har fået diagnosen enkelt episode med skadelig brug af
andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden
skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)
Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.2)

709 af 1110

6C4E.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, som ikke
er inkluderet af diagnoserne om brug af stoffer som er en del af forstyrrelser på grund af brug af
stof, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af andre
specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin fremtræder over en periode på mindst 12
måneder hvis brugen af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er episodisk eller
mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden på personen
opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte
eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med andre
specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin har medført for den person, som har fået
diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin.
Eksklusiv
Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.2)
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)

710 af 1110

6C4E.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof,
episodisk

Højere niveau
6C4E.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, som ikke
er inkluderet af diagnoserne om brug af stoffer som er en del af forstyrrelser på grund af brug af
stof, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af stoffer
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden på personen opstår på grund af en eller
flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk
effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres
helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse,
som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med et specificeret stof eller medicin har
medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af andet
specificeret psykoaktivt stof.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.2)

711 af 1110

6C4E.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof,
vedvarende

Højere niveau
6C4E.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af et andet specificeret
psykoaktivt stof eller medicin, som ikke er inkluderet i de øvrige diagnoser beskrevet i afsnittet
Forstyrrelser på grund af brug af stof, specielt under diagnose·punktet som vedrører brug af stof,
der har medført skade på personens fysiske eller psykiske helbred eller som har medført en adfærd,
som har ført til skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende brug af stof er til stede
over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkluderer hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med det
specificerede stof eller medicin har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt
forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.2)

712 af 1110

6C4E.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof,
uspecificeret

Højere niveau
6C4E.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

713 af 1110

6C4E.2

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof er en forstyrrelse af regulationen af brug af
andet specificeret psykoaktivt stof som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af det
specificerede stof. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge det specificerede stof,
som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af det specificerede stof, øget prioritet
af brug af det specificerede stof i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug af det
specificerede stof til trods for skade eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte ledsaget af
en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge det specificerede stof. Fysiologiske
afhængigheds·træk kan også være til stede, inklusiv tolerance over for effekten af det specificerede
stof, abstinens·symptomer efter ophør eller reduktion af brugen af det specificerede stof, eller
gentagende brug af det specificerede stof eller et farmakologisk lignende stof med det formål at
forhindre eller lindre abstinens·symptomer. Afhængighedstræk er som regel tydelige over en
periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af det specificerede stof er
vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)

714 af 1110

6C4E.20

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, igangværende brug

Højere niveau
6C4E.2 Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Igangværende afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, med brug af andet specificeret
psykoaktivt stof inden for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)

715 af 1110

6C4E.21

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C4E.2 Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, og ofte
efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har
personen været afholdende fra det specificerede stof over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)

716 af 1110

6C4E.22

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, opretholdt delvis remission

Højere niveau
6C4E.2 Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, og ofte
efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), er der
en signifikant reduktion i forbruget af andet specificeret psykoaktivt stof i mere end 12 måneder,
således at selv om brug af andet specificeret psykoaktivt stof har fundet sted i denne periode, så har
de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)

717 af 1110

6C4E.23

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, vedvarende komplet
remission

Højere niveau
6C4E.2 Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, og ofte
efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention), har
personen været afholdende fra det specificerede stof i 12 måneder eller mere.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)

718 af 1110

6C4E.2Z

Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof, uspecificeret

Højere niveau
6C4E.2 Afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

719 af 1110

6C4E.3

Intoksikation på grund af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Intoksikation på grund af andet specificeret psykoaktivt stof er en klinisk signifikant forbigående
tilstand, som opstår under eller kort efter indtagelsen af det specificerede psykoaktive stof eller
medicin, og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen,
affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte
farmakologiske effekter af det specificerede psykoaktive stof og deres intensitet er tæt forbundet
med mængden af det indtagede specificerede stof. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden
som mængden af det specificerede stof falder i kroppen.

720 af 1110

6C4E.4

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof er en klinisk signifikant samling af symptomer,
adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller
reduktion med brugen af andet specificeret psykoaktivt stof ved personer, som har udviklet
afhængighed af andet specificeret psykoaktivt stof eller som har brugt andet specificeret psykoaktivt
stof i længere tid eller i større mængder. Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof kan også
opstå når en receptpligtig psykoaktiv medicin har været brugt i standard-terapeutiske doser. De
specifikke tegn på en abstinens-tilstand afhænger af de farmakologiske egenskaber af det
specificerede stof.

721 af 1110

6C4E.40

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, ukompliceret

Højere niveau
6C4E.4 Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Udviklingen af en abstinens·tilstand, efter ophør med eller reduktion af brugen af det specificerede
stof, er ikke ledsaget af perceptions·forstyrrelser eller anfald.

722 af 1110

6C4E.41

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med perceptions-forstyrrelser

Højere niveau
6C4E.4 Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Udviklingen af en abstinens·tilstand, efter ophør med eller reduktion af brugen af det specificerede
stof, er ledsaget af perceptions·forstyrrelser, men ikke anfald.

723 af 1110

6C4E.42

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med anfald

Højere niveau
6C4E.4 Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Udviklingen af en abstinens·tilstand, efter ophør med eller reduktion af brugen af det specificerede
stof, er ledsaget af anfald, men ikke perceptions·forstyrrelser.

724 af 1110

6C4E.43

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, med perceptions-forstyrrelser
og anfald

Højere niveau
6C4E.4 Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Udviklingen af en abstinens·tilstand, efter ophør med eller reduktion af brugen af det specificerede
stof, er ledsaget af både perceptions·forstyrrelser og anfald.

725 af 1110

6C4E.4Z

Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof, uspecificeret

Højere niveau
6C4E.4 Abstinens fra andet specificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

726 af 1110

6C4E.5

Delirium induceret af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Delirium induceret af andet specificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved en akut tilstand med
forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som udvikler sig under
eller straks efter intoksikation, abstinens eller under brugen af et specificeret psykoaktivt stof.
Mængden og varigheden af brugen af det specificerede stof skal være i stand til at frembringe
delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse, med brug af eller
abstinens fra et andet stof, eller en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale,
adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser.

727 af 1110

6C4E.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved
psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært
disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med andet specificeret
psykoaktivt stof eller efter ophør med indtagelse af andet specificeret psykoaktivt stof. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende forstyrrelser af
perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med andet specificeret
psykoaktivt stof. Mængden og varigheden af brugen af det andet specificerede psykoaktive stof skal
være i stand til at frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af et andet specificeret psykoaktivt stof,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af et specificeret
psykoaktivt stof eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af et andet specificeret psykoaktivt stof).

728 af 1110

6C4E.7

Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin

729 af 1110

6C4E.70

Humør-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E.7 Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof er karakteriserets ved
humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter,
forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller
ophør med brug af flygtige indåndingsmidler. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på
humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation på grund af det
specificerede psykoaktive stof eller abstinens på grund af det specificerede psykoaktive stof.
Mængden og varigheden af brugen af det specificerede psykoaktive stof skal være i stand til at
frembringe humør-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som
ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af det specificerede
psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen af
det specificerede psykoaktive stof eller abstinens eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af det specificerede psykoaktive stof).

730 af 1110

6C4E.71

Angst-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E.7 Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved
angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven
autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller
abstinens fra flygtige indåndingsmidler. Intensiteten eller varigheden af symptomerne på angst er
meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation eller abstinens på grund af et
specificeret psykoaktivt stof. Mængden og varigheden af brugen af det specificerede psykoaktive
stof skal være i stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med
en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv forstyrrelse
med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne var til
stede før brugen af det specificerede psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at
være til stede lang tid efter ophør med brugen af det psykoaktive stof eller abstinens på grund af det
specificerede psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug
af det specificerede psykoaktive stof).

731 af 1110

6C4E.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af andet specificeret
psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E.7 Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt stof er
karakteriseret ved enten gentagende påtrængende tanker eller forudoptagethed, normalt associeret
med angst og typisk ledsaget af gentaget adfærd udført som reaktion på disse tanker eller
tilbagevendende og vaneagtige handlinger rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår,
pillen i huden), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra andet
specificeret psykoaktivt stof. Intensiteten eller varigheden af symptomerne er meget højere end
lignende forstyrrelser, som er karakteristiske for intoksikation med eller abstinens på grund af det
specificerede psykoaktive stof. Mængden og varigheden af brugen af det specificerede psykoaktive
stof skal være i stand til at frembringe obsessiv-kompulsive eller beslægtede symptomer.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (i særdeleshed en obsessivkompulsiv eller beslægtet forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis symptomerne var til stede før
brugen af det specificerede psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede
lang tid efter ophør med brugen af det specificerede psykoaktive stof eller abstinens på grund af det
specificerede psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med symptomer på obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af det specificerede psykoaktive stof).

732 af 1110

6C4E.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af andet psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4E.7 Andre specificerede psykoaktivt stof-inducerede forstyrrelser
Beskrivelse
Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af andet psykoaktivt stof er karakteriseret ved gentagne
mislykkedes forsøg på at modstå impulser, drifter eller trang til at gøre en handling som medfører
belønning for personenen, i det mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne på lang sigt er
enten skadende for personen selv eller andre (f.eks. ildspåsættelse eller stjæleri, uden tilsyneladende
grund, gentagende seksuel adfærd og aggressive udbrud), og som opstår under eller straks efter
intoksikation med eller abstinens fra et specificeret psykoaktivt stof. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne, er meget højere end de forstyrrelser af impuls og kontrol, som er karakteristiske for
intoksikation med eller abstinens på grund af det specificerede psykoaktive stof. Mængden og
varigheden af brugen af det specificerede psykoaktive stof skal være i stand til at frembringe
forstyrrelser af impuls-kontrol. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. en impuls-kontrol-forstyrrelse, forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd),
som ville være tilfældet, hvis impuls·kontrol·forstyrrelserne var til stede før brugen af det
specificerede psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter
ophør med brugen af det specificerede psykoaktive stof eller abstinens på grund af det specificerede
psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental
forstyrrelse med symptomer på impuls-kontrol-forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som ikke er
associeret med brug af et specificeret psykoaktivt stof).

733 af 1110

6C4E.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

734 af 1110

6C4E.Z

Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, uspecificeret

Højere niveau
6C4E Forstyrrelser på grund af brug af andre specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

735 af 1110

6C4F

Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er
karakteriseret ved forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af flere specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin. Udover intoksikation på grund af flere specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, har flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin afhængighedsskabende egenskaber, som fører til afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin ved nogle mennesker og abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin når brugen er reduceret eller helt ophører. Flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin er årsag til en bred vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer,
og kan klassificeres som enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin og skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive
stoffer, inklusiv medicin. Skade påført andre som et resultat af adfærd under intoksikation med flere
specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, er inkluderet i definitionerne på skadelig brug
af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin. Adskillige mentale forstyrrelser
induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin og former for neuro-kognitive
svækkelser på grund af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er anerkendte.

736 af 1110

6C4F.0

Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, som ikke er
inkluderet i de andre diagnoser under forstyrrelser på grund af brug af stof, som har medført skade
på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført
skade på andres helbred. Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation med flere stoffer eller psykoaktiv medicin; (2) direkte eller
sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med flere
specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin har medført for den person, som har fået
diagnosen enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin. Denne diagnose skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug
af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)
Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.2)

737 af 1110

6C4F.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, som ikke
er inkluderet af diagnoserne om brug af stoffer som er en del af forstyrrelser på grund af brug af
stof, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen
af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin er episodisk eller mindst én måned hvis
brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden på personen opstår på grund af en eller
flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation mere flere stoffer eller brug af
psykoaktiv medicin; (2) direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3)
skadelig administrations-metode. Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for
fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som
intoksikation med flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin har medført for den
person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.2)

738 af 1110

6C4F.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
episodisk

Højere niveau
6C4F.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv medicin, som ikke
er inkluderet af diagnoserne om brug af stoffer som er en del af forstyrrelser på grund af brug af
stof, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af stoffer
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden på personen opstår på grund af en eller
flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk
effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres
helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse,
som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med det specificerede stof eller medicin
har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af andet
specificeret psykoaktivt stof.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.2)

739 af 1110

6C4F.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
vedvarende

Højere niveau
6C4F.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer eller medicin (plur.), som ikke er inkluderet i de øvrige diagnoser beskrevet i
afsnittet Forstyrrelser på grund af brug af stof, specielt under diagnose·punktet som vedrører
brug af stof, der har medført skade på personens fysiske eller psykiske helbred eller som har
medført en adfærd, som har ført til skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende
brug af stoffer er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1)

adfærd relateret til intoksikation med flere stoffer eller
brug af psykoaktiv medicin (plur.);

(2)

direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller

(3)

skadelig administrations-metode.

Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med flere stoffer
eller psykoaktiv medicin (plur.) har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt
forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.2)

740 af 1110

6C4F.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
uspecificeret

Højere niveau
6C4F.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

741 af 1110

6C4F.2

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer er en forstyrrelse af regulationen af brug af
flere specificerede stoffer som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af de
specificerede stoffer. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge de specificerede
stoffer, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen af de specificerede stoffer, øget
prioritet af brug af de specificerede stoffer i forhold til andre aktiviteter og en vedholdende brug af
de specificerede stoffer til trods for skade eller negative konsekvenser. Disse oplevelser er ofte
ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge de specificerede stoffer.
Fysiologiske afhængigheds·træk kan også være til stede, inklusiv tolerance over for effekten af de
specificerede stoffer, abstinens·symptomer efter ophør eller reduktion af brugen af de specificerede
stoffer, eller gentagende brug af de specificerede stoffer eller farmakologisk lignende stoffer med
det formål at forhindre eller lindre abstinens·symptomer. Afhængighedstræk er som regel tydelige
over en periode på mindst 12 måneder, men diagnosen kan stilles hvis brugen af de specificerede
stoffer er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)

742 af 1110

6C4F.20

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, igangværende brug

Højere niveau
6C4F.2 Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)

743 af 1110

6C4F.21

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, tidlig komplet remission

Højere niveau
6C4F.2 Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)

744 af 1110

6C4F.22

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, opretholdt delvis
remission

Højere niveau
6C4F.2 Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)

745 af 1110

6C4F.23

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, vedvarende komplet
remission

Højere niveau
6C4F.2 Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer (6C4F.1)

746 af 1110

6C4F.2Z

Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer, uspecificeret

Højere niveau
6C4F.2 Afhængighed af flere specificerede psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

747 af 1110

6C4F.3

Intoksikation på grund af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Intoksikation på grund af flere specificerede psykoaktive stoffer er en klinisk signifikant
forbigående tilstand, som opstår under eller kort efter indtagelsen af de specificerede stoffer eller
medicin (plur.), og som er karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen,
affekten, adfærden eller koordinationsevnen. Disse forstyrrelser er forårsaget af de kendte
farmakologiske effekter af de specificerede psykoaktive stoffer og deres intensitet er tæt forbundet
med mængden af de indtagede stoffer. De er tidsbegrænset og fortager sig efterhånden som
mængden af de specificerede stoffer falder i kroppen.

748 af 1110

6C4F.4

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer er en klinisk signifikant samling af symptomer,
adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør eller
reduktion med brugen af flere specificerede psykoaktive stoffer ved personer, som har udviklet
afhængighed eller som har brugt det specificerede psykoaktive stof i længere tid eller i større
mængder. Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer kan også opstå når en receptpligtig
psykoaktiv medicin har været brugt i standard-terapeutiske doser. De specifikke tegn på en
abstinens-tilstand afhænger af de farmakologiske egenskaber af de specificerede stoffer samt deres
interaktioner.

749 af 1110

6C4F.40

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, ukompliceret

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

750 af 1110

6C4F.41

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med perceptionsforstyrrelser

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

751 af 1110

6C4F.42

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med anfald

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

752 af 1110

6C4F.43

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, med perceptionsforstyrrelser og anfald

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

753 af 1110

6C4F.4Y

Anden specificeret abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

754 af 1110

6C4F.4Z

Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer, uspecificeret

Højere niveau
6C4F.4 Abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

755 af 1110

6C4F.5

Delirium induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer inklusiv medicin

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Delirium induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer inklusiv medicin (plur.) er
karakteriseret ved en akut tilstand med forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn
for delirium, som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med, abstinens fra eller under
brugen af flere specificerede stoffer. Mængden og varigheden af brugen af de specificerede stoffer
skal være i stand til at frembringe delirium. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær
mental forstyrrelse, med brug af eller abstinens fra et stof ud over de her specificerede stoffer eller
en anden helbredstilstand som ikke er klassificeret under mentale, adfærds- eller neuro·udviklingsforstyrrelser.

756 af 1110

6C4F.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer er karakteriseret ved
psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært
disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med flere
specificerede psykoaktive stoffer eller efter ophør med indtagelse af flere specificerede psykoaktive
stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne er meget større end de psykotisk lignende
forstyrrelser af perception, tænkning eller adfærd, som er karakteristiske for intoksikation med
andet specificeret psykoaktivt stof eller abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer.
Mængden og varigheden af brugen af flere specificerede psykoaktive stoffer skal være i stand til at
frembringe psykotiske symptomer.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af flere specificerede psykoaktive stoffer,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af flere specificerede psykoaktive stoffer).

757 af 1110

6C4F.7

Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin

758 af 1110

6C4F.70

Humør-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F.7 Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer er karakteriserets ved
humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter,
forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller
ophør med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer. Intensiteten eller varigheden af
symptomerne på humør·forstyrrelser er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation
på grund af de specificerede psykoaktive stoffer eller abstinens på grund af de specificerede
psykoaktive stoffer. Mængden og varigheden af brugen af de specificerede stoffer skal være i stand
til at frembringe humør-symptomer. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv forstyrrelse), som
ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af de specificerede
psykoaktive stoffer eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede efter ophør med brugen
af de specificerede psykoaktive stoffer eller abstinens på grund af flere specificerede psykoaktive
stoffer eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af de specificerede
psykoaktive stoffer).

759 af 1110

6C4F.71

Angst-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F.7 Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer er karakteriseret ved
angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven
autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller
abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne
på angst er meget højere end hvad der er karakteristisk for intoksikation med eller abstinens på
grund af flere specificerede psykoaktive stoffer. Mængden og varigheden af brugen af de
specificerede stoffer skal være i stand til at frembringe angst-symptomer. Symptomerne er ikke
bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse,
depressiv forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis
angst·symptomerne var til stede før brugen af de specificerede psykoaktive stoffer eller hvis
symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af de specificerede
psykoaktive stoffer eller abstinens på grund af de specificerede psykoaktive stoffer eller hvis der er
anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med angst·symptomer (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af de specificerede psykoaktive stoffer).

760 af 1110

6C4F.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af flere specificerede
psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F.7 Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
er karakteriseret ved enten gentagende påtrængende tanker eller forudoptagethed, normalt associeret
med angst og typisk ledsaget af gentaget adfærd udført som reaktion på disse tanker eller
tilbagevendende og vaneagtige handlinger rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår,
pillen i huden), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra flere
specificerede psykoaktive stoffer. Intensiteten eller varigheden af symptomerne er meget højere end
lignende forstyrrelser, som er karakteristiske for intoksikation med eller abstinens på grund af flere
specificerede psykoaktive stoffer. Mængden og varigheden af brugen af de specificerede stoffer skal
være i stand til at frembringe obsessiv-kompulsive eller beslægtede symptomer. Symptomerne er
ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (i særdeleshed en obsessiv-kompulsiv eller
beslægtet forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af flere
specificerede psykoaktive stoffer eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid
efter ophør med brugen af flere specificerede psykoaktive stoffer eller abstinens på grund af flere
specificerede psykoaktive stoffer eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med symptomer på obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer).

761 af 1110

6C4F.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4F.7 Andre forstyrrelser induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer er karakteriseret ved
gentagne mislykkedes forsøg på at modstå impulser, drifter eller trang til at gøre en handling som
medfører belønning for personenen, i det mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne på
lang sigt er enten skadende for personen selv eller andre (f.eks. ildspåsættelse eller stjæleri, uden
tilsyneladende grund, gentagende seksuel adfærd og aggressive udbrud), og som opstår under eller
straks efter intoksikation med eller abstinens fra flere specificerede psykoaktive stoffer. Intensiteten
eller varigheden af symptomerne, er meget højere end de forstyrrelser af impuls og kontrol, som er
karakteristiske for intoksikation med eller abstinens på grund af flere specificerede psykoaktive
stoffer. Mængden og varigheden af brugen af flere specificerede stoffer skal være i stand til at
frembringe forstyrrelser af impuls-kontrol. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær
mental forstyrrelse (f.eks. en impuls-kontrol-forstyrrelse, forstyrrelse på grund af afhængighedsadfærd), som ville være tilfældet, hvis impuls·kontrol·forstyrrelserne var til stede før brugen af flere
specificerede psykoaktive stoffer eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid
efter ophør med brugen af flere specificerede psykoaktive stoffer eller abstinens på grund af flere
specificerede psykoaktive stoffer eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med symptomer på impuls-kontrol-forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af flere specificerede psykoaktive stoffer).
Bemærkninger
Syndrome er erstattet med disorder i titlen, så det passer med beskrivelsen, betydningen og
indholdsfortegnelsen.

762 af 1110

6C4F.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede
psykoaktive stoffer, inklusiv medicin

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

763 af 1110

6C4F.Z

Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer,
inklusiv medicin, uspecificeret

Højere niveau
6C4F Forstyrrelser på grund af brug af flere specificerede psykoaktive stoffer, inklusiv
medicin
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

764 af 1110

6C4G

Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer er karakteriseret ved
forbrugsmønstret og konsekvenserne ved brug af ukendte eller uspecificerede stoffer. Udover
intoksikation på grund af ukendte eller uspecificerede stoffer, har ukendte eller uspecificerede
stoffer afhængigheds-skabende egenskaber, som fører til afhængighed af ukendte eller
uspecificerede stoffer ved nogle mennesker og abstinens fra ukendte eller uspecificerede stoffer når
brugen er reduceret eller helt ophører. Ukendte eller uspecificerede stoffer er årsag til en bred vifte
af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som enkelt
episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede stoffer og skadeligt forbrugsmønster med
brug af ukendte eller uspecificerede stoffer. Skade påført andre som et resultat af adfærd under
intoksikation med ukendte eller uspecificerede stoffer, er inkluderet i definitionerne på skadelig
brug af ukendte eller uspecificerede stoffer. Adskillige mentale forstyrrelser induceret af ukendte
eller uspecificerede stoffer er anerkendte.

765 af 1110

6C4G.0

Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive
stoffer

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer, som har medført
skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har
medført skade på andres helbred. Skaden på personen opstår på grund af en eller flere af følgende
årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation eller abstinens; (2) direkte eller sekundær toksisk
effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres
helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse,
som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation eller abstinens på grund af ukendte eller
uspecificerede psykoaktive stoffer har medført for den person, som har fået diagnosen enkelt
episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer. Denne diagnose skal
ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af ukendte eller uspecificerede
psykoaktive stoffer.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)
Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.2)

766 af 1110

6C4G.1

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af ukendte eller uspecificerede stoffer, som har medført skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en adfærd, som har medført skade på
andres helbred. Forbrugsmønstret med brug af ukendte eller uspecificerede stoffer fremtræder over
en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af ukendte eller uspecificerede stoffer er episodisk
eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (dagligt eller næsten dagligt). Skaden på personen
opstår på grund af en eller flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte
eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med ukendte eller
uspecificerede stoffer har medført for den person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster
med brug af ukendte eller uspecificerede stoffer.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.2)

767 af 1110

6C4G.10

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof, episodisk

Højere niveau
6C4G.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med episodisk eller periodevis brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof, som har medført skade på en persons fysiske eller psykiske helbred eller som er resulteret i en
adfærd, som har medført skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af stoffer
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden på personen opstår på grund af en eller
flere af følgende årsager: (1) adfærd relateret til intoksikation; (2) direkte eller sekundær toksisk
effekt på krops-organer eller -systemer; (3) skadelig administrations-metode. Skade på andres
helbred inkludere hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller mental forstyrrelse,
som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation med et stof har medført for den person,
som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.2)

768 af 1110

6C4G.11

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof, vedvarende

Højere niveau
6C4G.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof, som har medført skade på personens fysiske eller psykiske helbred eller som har
medført en adfærd, som har ført til skade på andres helbred. Forbrugsmønstret med vedvarende
brug af stof er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade på personens helbred opstår på grund af en eller flere af følgende årsager:
(1) adfærd relateret til intoksikation;
(2) direkte eller sekundær toksisk effekt på kroppens organer eller systemer; eller
(3) skadelig administrations-metode.
Skade på andres helbred inkluderer hvilken som helst form for fysisk skade, inklusiv traume eller
mental forstyrrelse, som er direkte forårsaget af den adfærd, som intoksikation har medført for den
person, som har fået diagnosen skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.2)

769 af 1110

6C4G.1Z

Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof, uspecificeret

Højere niveau
6C4G.1 Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

770 af 1110

6C4G.2

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er en forstyrrelse af regulationen af brug
af et ukendt eller uspecificeret stof som opstår på grund af gentagende eller vedvarende brug af
stoffet. De karakteristiske træk er en kraftig indre drift til at bruge det ukendte eller uspecificerede
stof, som kommer til udtryk ved en nedsat evne til at styre brugen, øget prioritet af brugen i forhold
til andre aktiviteter og en vedholdende brug til trods for skade eller negative konsekvenser. Disse
oplevelser er ofte ledsaget af en subjektiv følelse af trang eller behov for at bruge det ukendte eller
uspecificerede stof. Afhængighedstræk er som regel tydelige over en periode på mindst 12 måneder,
men diagnosen kan stilles hvis brugen af det ukendte eller uspecificerede stof er vedvarende
(dagligt eller næsten dagligt) i mindst én måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)

771 af 1110

6C4G.20

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, igangværende brug

Højere niveau
6C4G.2 Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Igangværende afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof med brug af stoffet inden
for den seneste måned.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)

772 af 1110

6C4G.21

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, tidlig fuld remission

Højere niveau
6C4G.2 Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
har personen været afholdende fra brug af stoffet over en periode varende fra 1 til 12 måneder.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)

773 af 1110

6C4G.22

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, opretholdt delvis
remission

Højere niveau
6C4G.2 Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
er der en signifikant reduktion i forbruget af stoffet i mere end 12 måneder, således at selv om brug
af stoffet har fundet sted i denne periode, så har de diagnostiske kriterier for afhængighed ikke
været opfyldt.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)

774 af 1110

6C4G.23

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, vedvarende komplet
remission

Højere niveau
6C4G.2 Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Efter at have været diagnostiseret med afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof,
og ofte efter en periode med behandling eller anden intervention (inklusiv selvhjælps-intervention),
har personen været afholdende fra stoffet i 12 måneder eller mere.
Bemærkninger
Beskrivelsen er ændret af mig. Der må absolut være tale om en fejl, da beskrivelsen i originalen
angiver at denne diagnosekode tilsyneladende kun kan gives til dem, der netop har denne kode,
hvilket jo medrører at diagnostiseringen kører i ring. - en slags absurditet.
Eksklusiv
Enkelt episode med skadelig brug af ukendte eller uspecificerede psykoaktive stoffer
(6C4G.0)
Skadeligt forbrugsmønster med brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.1)

775 af 1110

6C4G.2Z

Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, remissions-tilstand
og stof uspecificeret

Højere niveau
6C4G.2 Afhængighed af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

776 af 1110

6C4G.3

Intoksikation på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Intoksikation på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er en forbigående tilstand, som
opstår under eller kort efter indtagelsen af et ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, og som er
karakteriseret ved forstyrrelser i bevidstheden, tænkningen, perceptionen, affekten, adfærden eller
andre psykofysiologiske funktioner og reaktioner. Denne diagnose bør kun stilles, når der er stærk
evidens for at personen har indtaget et uidentificeret stof og trækene ved tilstanden ikke kan
forklares med en anden forstyrrelse eller sygdom.

777 af 1110

6C4G.4

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er en klinisk signifikant samling af
symptomer, adfærd og/eller fysiologiske tegn, af varierende grad og varighed, som opstår ved ophør
eller reduktion med brugen af et ukendt eller uspecificeret stof ved personer, som har udviklet
afhængighed eller som har brugt et ukendt eller uspecificeret stof i længere tid eller i større
mængder. Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof kan også opstå når en
receptpligtig psykoaktiv medicin har været brugt i standard-terapeutiske doser. De specifikke tegn
på en abstinens-tilstand afhænger af de farmakologiske egenskaber af det ukendte eller
uspecificerede stof.

778 af 1110

6C4G.40

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof ,
ukompliceret

Højere niveau
6C4G.4 Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er
opfyldt og abstinens-tilstanden er ikke ledsaget af perceptions-forstyrrelser eller anfald.

779 af 1110

6C4G.41

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof , med
perceptions-forstyrrelser

Højere niveau
6C4G.4 Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er
opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af perceptions-forstyrrelser (f.eks., visuelle eller taktile
hallucinationer eller syns-/sanse-bedrag) med intakt realitetstestning. Der er ingen tegn på
konfusion og andre af de diagnostiske kriterier for delirium er ikke opfyldt. Abstinens·tilstanden er
ikke ledsaget af anfald.

780 af 1110

6C4G.42

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof , med
anfald

Højere niveau
6C4G.4 Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er
opfyldt og abstinens·tilstanden er ledsaget af anfald (generaliseret tonisk-klonisk anfald), men ikke
perceptions-forstyrrelser.

781 af 1110

6C4G.43

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof, med
perceptions-forstyrrelser og anfald

Højere niveau
6C4G.4 Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Udviklingen af et abstinens·syndrom efter ophør med eller reduktion af brugen af det ukendte eller
uspecificerede stof, er ledsaget af både perceptions·forstyrrelser og anfald.
Bemærkninger
Min rettelse: I diagnosens overskrift manglede ordet 'substance', som er sat ind i den danske
diagnose-tittel som ordet 'stof'.

782 af 1110

6C4G.4Z

Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof , uspecificeret

Højere niveau
6C4G.4 Abstinens på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

783 af 1110

6C4G.5

Delirium induceret på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Delirium induceret på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved en
akut tilstand med forstyrrelse af opmærksomheden, med specifikke kendetegn for delirium, som
udvikler sig under eller straks efter intoksikation med, abstinens fra eller under brugen af et ukendt
eller uspecificeret stof. Symptomerne er ikke bedre forklaret ved en primær mental forstyrrelse,
med brug af eller abstinens fra et andet stof ud eller en anden helbredstilstand som ikke er
klassificeret under mentale, adfærds- eller neuro·udviklings-forstyrrelser.

784 af 1110

6C4G.6

Psykotisk forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Beskrivelse
Psykotisk forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved
psykotiske symptomer (f.eks. vrangforestillinger, hallucinationer, disorganiseret tænkning, svært
disorganiseret adfærd), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med ukendt eller
uspecificeret psykoaktivt stof eller efter ophør med indtagelse af ukendt eller uspecificeret
psykoaktivt stof.
Symptomerne er ikke bedre beskrevet med en primær mental forstyrrelse (f.eks. skizofreni, en
humør-forstyrrelse med psykotiske symptomer), som ville være tilfældet, hvis:
de psykotiske symptomer opstod forud for brugen af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof,
symptomerne bliver ved med at være der lang tid efter ophør med brug af ukendt eller
uspecificeret psykoaktivt stof eller lang tid efter abstinens-perioden, eller
der er andre indikationer på en forud-eksisterende primær mental forstyrrelse med
psykotiske symptomer (f.eks. en fortid med tidligere episoder, som ikke er associeret med
brug af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof).

785 af 1110

6C4G.7

Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer

786 af 1110

6C4G.70

Humør-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G.7 Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Humør-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er karakteriserets ved
humør·symptomer (f.eks. depressivt eller forhøjet humør, nedsat lyst til behagelige aktiviteter,
forhøjet eller nedsat energi·niveau), som udvikler sig under eller straks efter intoksikation med eller
ophør med brug af et specificeret psykoaktivt stof. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en
primær mental forstyrrelse (f.eks. depressiv forstyrrelse, bipolar forstyrrelse eller skizoaffektiv
forstyrrelse), som ville være tilfældet, hvis humør·symptomerne var til stede før brugen af det
ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til
stede efter ophør med brugen af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller abstinens på
grund af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en
forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med humør·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som
ikke er associeret med brug af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof).

787 af 1110

6C4G.71

Angst-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G.7 Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Angst-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er karakteriseret ved
angst·symptomer (f.eks. ængstelse eller bekymring, frygt, fysiologiske symptomer på overdreven
autonom aktivitet, undgåelses·adfærd), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller
abstinens fra et ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof. Symptomerne er ikke bedre forklaret
med en primær mental forstyrrelse (f.eks. angst- og frygt-relateret forstyrrelse, depressiv
forstyrrelse med fremtrædende angst·symptomer), som ville være tilfældet, hvis angst·symptomerne
var til stede før brugen af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller hvis symptomerne
bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af det ukendte eller uspecificerede
psykoaktive stof eller abstinens på grund af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller
hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær mental forstyrrelse med
angst·symptomer (f.eks. tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af det ukendte eller
uspecificerede psykoaktive stof).

788 af 1110

6C4G.72

Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af ukendt eller
uspecificeret psykoaktivt stof

Højere niveau
6C4G.7 Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof er karakteriseret ved enten gentagende påtrængende tanker eller forudoptagethed, normalt
associeret med angst og typisk ledsaget af gentaget adfærd udført som reaktion på disse tanker eller
tilbagevendende og vaneagtige handlinger rettet imod kroppens overflade (f.eks. udtrækning af hår,
pillen i huden), som opstår under eller straks efter intoksikation med eller abstinens fra et ukendt
eller uspecificeret psykoaktivt stof. Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental
forstyrrelse (i særdeleshed en obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse), som ville være
tilfældet, hvis symptomerne var til stede før brugen af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive
stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med brugen af det
ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller abstinens på grund af det ukendte eller
uspecificerede psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende primær
mental forstyrrelse med symptomer på obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse (f.eks.
tidligere episoder, som ikke er associeret med brug af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive
stof).

789 af 1110

6C4G.73

Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt
stof

Højere niveau
6C4G.7 Forstyrrelser induceret af andet ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof
Beskrivelse
Impuls-kontrol-forstyrrelse induceret af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof er karakteriseret
ved gentagne mislykkedes forsøg på at modstå impulser, drifter eller trang til at gøre en handling
som medfører belønning for personenen, i det mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne
på lang sigt er enten skadende for personen selv eller andre (f.eks. ildspåsættelse eller stjæleri, uden
tilsyneladende grund, gentagende seksuel adfærd og aggressive udbrud), og som opstår under eller
straks efter intoksikation med eller abstinens fra et ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof.
Symptomerne er ikke bedre forklaret med en primær mental forstyrrelse (f.eks. en impuls-kontrolforstyrrelse, forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd), som ville være tilfældet, hvis
impuls·kontrol·forstyrrelserne var til stede før brugen af det ukendte eller uspecificerede
psykoaktive stof eller hvis symptomerne bliver ved med at være til stede lang tid efter ophør med
brugen af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof eller abstinens på grund af det ukendte
eller uspecificerede psykoaktive stof eller hvis der er anden evidens for en forud·eksisterende
primær mental forstyrrelse med symptomer på impuls-kontrol-forstyrrelse (f.eks. tidligere episoder,
som ikke er associeret med brug af det ukendte eller uspecificerede psykoaktive stof).

790 af 1110

6C4G.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller
uspecificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

791 af 1110

6C4G.Z

Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer,
uspecificeret

Højere niveau
6C4G Forstyrrelser på grund af brug af ukendte eller uspecificerede stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

792 af 1110

6C4H

Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer er karakteriseret ved forbrugsmønstret og
konsekvenserne ved brug af ikke-psykoaktive stoffer. Ikke-psykoaktive stoffer er årsag til en bred
vifte af skadelige effekter på de fleste af kroppens organer og systemer, og kan klassificeres som
enkelt episode med skadelig brug af ikke-psykoaktive stoffer og skadeligt forbrugsmønster med
brug af ikke-psykoaktive stoffer.

793 af 1110

6C4H.0

Enkelt episode med skadelig brug af ikke-psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4H Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer
Beskrivelse
En enkelt episode med brug af ikke-psykoaktive stoffer, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred. Skaden på personen opstår på grund af direkte eller sekundær toksisk
effekt på krops-organer eller -systemer eller en skadelig administrations-metode. Denne diagnose
skal ikke bruges hvis skaden skyldes et kendt forbrugsmønster med brug af ikke-psykoaktive
stoffer.
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer (6C4H.1)

794 af 1110

6C4H.1

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4H Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af ikke-psykoaktive stoffer, som har medført betydelig skade på en
persons fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med brug af ikke-psykoaktive stoffer
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder hvis brugen af ikke-psykoaktive stoffer er
episodisk eller mindst én måned hvis brugen er vedvarende (daglig eller næsten daglig). Skaden på
personen opstår på grund af direkte eller sekundær toksisk effekt på krops-organer eller -systemer
eller skadelig administrations-metode.
Inklusiv
Antacid-misbrug
Misbrug af urter eller Folkemedicin
Hormon·misbrug
Vitamin·misbrug
Skadelig brug af laxativ
Eksklusiv
Skadeligt forbrugsmønster med brug af andet specificeret psykoaktivt stof (6C4E.1)
Enkelt episode med skadelig brug af ikke-psykoaktive stoffer (6C4H.0)

795 af 1110

6C4H.10

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, episodisk

Højere niveau
6C4H.1 Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med brug af ikke-psykoaktive stoffer, som har medført skade på en persons
fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med episodisk brug af ikke-psykoaktive stoffer
fremtræder over en periode på mindst 12 måneder. Skaden opstår på grund af direkte eller sekundær
toksisk effekt på krops-organer eller -systemer eller skadelig administrations-metode.

796 af 1110

6C4H.11

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, vedvarende

Højere niveau
6C4H.1 Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer
Beskrivelse
Et forbrugsmønster med vedvarende (dagligt eller næsten dagligt) brug af ikke-psykoaktivt stof,
som har medført skade på personens fysiske eller psykiske helbred. Forbrugsmønstret med
vedvarende brug af det ikke-psykoaktive stof er til stede over en periode på mindst en måned.
Skade kan være forårsaget af den direkte eller sekundære toksiske effekt på kroppens organer eller
systemer, eller en skadelig administrations-metode.

797 af 1110

6C4H.1Z

Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer, uspecificeret

Højere niveau
6C4H.1 Skadeligt forbrugsmønster af ikke-psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

798 af 1110

6C4H.Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer

Højere niveau
6C4H Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

799 af 1110

6C4H.Z

Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer, uspecificeret

Højere niveau
6C4H Forstyrrelser på grund af brug af ikke-psykoaktive stoffer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

800 af 1110

6C4Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af brug af stof

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

801 af 1110

6C4Z

Forstyrrelser på grund af brug af stof, uspecificeret

Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

802 af 1110

Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd (12-02)
Højere niveau
Forstyrrelser på grund af brug af stof eller afhængigheds-adfærd
Beskrivelse
Forstyrrelser på grund af afhængigheds-adfærd er genkendelige og klinisk signifikante syndromer,
associeret med bekymring eller reduktion af den personlige funktionsevne, som opstår som et
resultat af gentagende adfærd, der medfører anden form for belønning end brug af
afhængighedsskabende stoffer. Forstyrrrelser på grund af afhængigheds·adfærd inkluderer
spille·forstyrrelser (med penge) og spille·forstyrrelser (uden penge), som kan være udført både
on·line og off·line.

803 af 1110

6C50

Spille-forstyrrelse (med penge)

Højere niveau
Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (med penge) er karakteriseret ved et mønster med vedholdende eller
tilbagevendende spille·adfærd, som kan være on·line (over internettet) eller off·line, og som
kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.
Inklusiv
Patologisk spillelidenskab (ICD-10: F63.0)
Eksklusiv
Bipolar forstyrrelse - type I (6A60)
Bipolar forstyrrelse - type II (6A61)
Hazardous gambling eller betting (QE21)

804 af 1110

6C50.0

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende offline

Højere niveau
6C50 Spille-forstyrrelse (med penge)
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (med penge), overvejende off·line, er karakteriseret ved et mønster med
vedholdende eller tilbagevendende spille·adfærd, som ikke primært bliver udført over internettet og
som kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.
Eksklusiv
Hazardous gambling or betting (QE21)

805 af 1110

6C50.1

Spille-forstyrrelse (med penge), overvejende online

Højere niveau
6C50 Spille-forstyrrelse (med penge)
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (med penge), overvejende on·line, er karakteriseret ved et mønster med
vedholdende eller tilbagevendende spille·adfærd, som primært bliver udført over internettet og som
kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.
Eksklusiv
Hazardous gambling or betting (QE21)

806 af 1110

6C50.Z

Spille-forstyrrelse (med penge), uspecificeret

Højere niveau
6C50 Spille-forstyrrelse (med penge)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

807 af 1110

6C51

Spille-forstyrrelse (uden penge)

Højere niveau
Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (uden penge) er karakteriseret ved et mønster med vedholdende eller
tilbagevendende spille·adfærd (elektroniske spil eller video·spil), som kan være on·line (over
internettet) eller off·line, og som kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.
Eksklusiv
Bipolar forstyrrelse - type I (6A60)
Bipolar forstyrrelse - type II (6A61)
Hazardous gaming (QE22)

808 af 1110

6C51.0

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende online

Højere niveau
6C51 Spille-forstyrrelse (uden penge)
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (uden penge), overvejende on·line, er karakteriseret ved et mønster med
vedholdende eller tilbagevendende spille·adfærd (elektroniske spil eller video·spil), som primært
bliver udført over internettet og som kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.

809 af 1110

6C51.1

Spille-forstyrrelse (uden penge), overvejende offline

Højere niveau
6C51 Spille-forstyrrelse (uden penge)
Beskrivelse
Spille·forstyrrelse (uden penge), overvejende off·line, er karakteriseret ved et mønster med
vedholdende eller tilbagevendende spille·adfærd (elektroniske spil eller video·spil), som ikke
primært bliver udført over internettet og som kommer til udtryk på følgende måde:
1)

svækket kontrol over spille·adfærd (f.eks. påbegyndelse, hyppighed, intensitet,
varighed, ophør, situations·bestemt)

2)

Spille·adfærden optager til stadighed mere og mere af tiden, så det til sidst bliver
dominerende i forhold til andre interesser og daglige aktiviteter og

3)

opretholdelse eller eskalering af spille·adfærden til trods for tilstedeværelsen af
negative konsekvenser.

Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at medføre signifikant nedsat funktionsevne på
personlige, sociale, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.
Adfærdsmønstret med at spille kan være vedvarende eller episodisk og tilbagevendende.
Spille·adfærden og andre kendetegn er normalt tydelige over en periode på mindst 12 måneder for
at diagnosen kan stilles. Dog kan varigheden være kortere, hvis alle de diagnostiske kriterier er
opfyldt og symptomerne er alvorlige.

810 af 1110

6C51.Z

Spille-forstyrrelse (uden penge), uspecificeret

Højere niveau
6C51 Spille-forstyrrelse (uden penge)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

811 af 1110

6C5Y

Andre specificerede forstyrrelser på grund af afhængigheds-adfærd

Højere niveau
Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

812 af 1110

6C5Z

Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd, uspecificeret

Højere niveau
Forstyrrelse på grund af afhængigheds-adfærd
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

813 af 1110

Impuls-kontrol-forstyrrelser (13)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Impuls·kontrol·forstyrrelser er karakteriseret ved gentagne mislykkedes forsøg på at modstå
impulser, drifter eller trang til at gøre en handling som medfører belønning for personenen, i det
mindste på kort sigt, til trods for at konsekvenserne på lang sigt er enten skadende for personen selv
eller andre, tydelig bekymring vedrørende adfærdsmønsteret eller signifikant svækkelse på
personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige
funktionsområder. Impuls·kontrol·forstyrrelser vedrører en række af specifikke adfærd, inklusiv
ildspåsættelse, stjæleri, seksuel adfærd og eksplosive udbrud.
Kodet andet sted
Stof-inducerede impuls-kontrol-forstyrrelser (13-01)
Spille-forstyrrelse (med penge) (6C50)
Spille-forstyrrelse (uden penge) (6C51)
Sekundært impuls-kontrol-syndrom (6E66)
Forstyrrelser med krops-fokuseret gentagelses-adfærd (6B25)

814 af 1110

6C70

Pyromani

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Beskrivelse
Pyromani er karakteriseret ved gentagende mislykkedes forsøg på at kontrollere stærke impulser til
at starte brand, som fører til flere ildspåsættelser eller forsøg herpå, på ejendom eller andre
genstande, uden åbenlyst motiv (f.eks. økonomisk gevinst, hævn, sabotage, politisk handling, ønske
om opmærksomhed eller anerkendelse). Der er en stigende følelse af spænding eller følelsesmæssig
opstemthed forud for ildspåsættelsen, vedvarende fascination eller optagethed af ild og lignende
stimuli (f.eks. at se på ild, bygningsbrande, fascination af brandbekæmpnings·udstyr), og en følelse
af velbehag, opstemthed, lindring eller tilfredsstillelse under eller lige efter handlingen med at
påsætte ilden, at se dens virkning eller deltage i de efterfølgende opgaver. Adfærden er ikke bedre
forklaret med intellektuel svækkelse, en anden mental og adfærdsmæssig forstyrrelse eller
stof·intoksikation.
Inklusiv
Patologisk ildspåsættelse -->Pyromani (ICD-10: F63.1)
Eksklusiv
Dyssocial adfærds-forstyrrelse (6C91)
Bipolar forstyrrelse - type I (6A60)
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser (6A20-6A2Z)
Fire-setting as the reason for observation for suspected mental eller behavioural disorders,
ruled out (QA02.3)

815 af 1110

6C71

Kleptomani

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Beskrivelse
Kleptomani er karakteriseret ved gentagende mislykkedes forsøg på at kontrollere stærke impulser
til stjæle uden åbenlyst motiv (f.eks. ting er ikke stjålet med henblik på eget brug eller med henblik
på økonomisk gevinst). Der er en stigende følelse af spænding eller følelsesmæssig opstemthed
forud for stjæleriet og en følelse af velbehag, opstemthed, lindring eller tilfredsstillelse under eller
lige efter handlingen med at stjæleriet. Adfærden er ikke bedre forklaret med intellektuel svækkelse,
en anden mental og adfærdsmæssig forstyrrelse eller stof·intoksikation.
Inklusiv
Patologisk stjæleri --> Kleptomani (ICD-10: F63.2)
Eksklusiv
Shoplifting as the reason for observation for suspected mental disorder, ruled out (QA02.3)
Kodnings·bemærkning
Hvis stjæleri sker i forbindelse med dyssocial adfærds·forstyrrelse eller en manisk episode, så skal
der ikke kodes separat for kleptomani.

816 af 1110

6C72

Forstyrrelse med kompulsiv seksuel adfærd

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med kompulsiv seksuel adfærd er karakteriseret ved et vedholdende mønster med
manglende succes med at kontrollere intense, gentagende seksuelle impulser eller trang, som fører
til gentagende seksuel adfærd. Symptomerne kan blandt andet være at gentagende seksuelle
aktiviteter går hen og bliver et centralt omdrejningspunkt i personen liv i en sådan grad at personen
forsømmer sit helbred og personlig pleje eller andre interesser, aktiviteter og ansvarsområder;
gentagende mislykkedes forsøg på kraftigt at reducere seksuel adfærd; og fortsat gentagende
seksuel adfærd til trods for negative konsekvenser eller at personen kun opnår lidt med sin adfærd
eller mangel på tilfredsstillelse ved handlingen. Mønstret med gentagende mislykkedes forsøg på at
kontrollere intense seksuelle impulser eller trang og den deraf følgende seksuelle adfærd kommer til
udtryk over en længere periode (f.eks. 6 måneder eller mere), og medfører mærkbar bekymring eller
signifikant svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder. Bekymring der udelukkende drejer sig om moralske vurderinger og
manglende accept vedrørende seksuelle impulser, trang eller adfærd, er ikke tilstrækkelige til at
opfylde kriterierne for denne diagnose.
Eksklusiv
Parafile forstyrrelser (6D30-6D3Z)

817 af 1110

6C73

Forstyrrelse med tilbagevendende voldsomme kortvarige vredesudbrud

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med tilbagevendende voldsomme kortvarige vredesudbrud er karakteriseret ved
gentagende korte episoder med verbal eller fysisk aggression eller ødelæggelse af ejendom som
udtrykker et mislykket forsøg på at kontrollere aggressive impulser, hvor intensiteten af udbrudene
eller omfanget af aggressivitet er helt uden af proportion med provokationen eller den udefra
kommende psykosociale stress-faktor. Adfærden er ikke bedre forklaret med en anden mental,
adfærds eller neuroudviklings·forstyrrelse og er ikke del af et mønster med kronisk vrede eller
irritabilitet (f.eks. ved oppositionel trodsigheds·forstyrrelse). Adfærdsmønstret er tilstrækkeligt
alvorligt til at medføre signifikant svækkelse på personlige, familiære, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre funktionsområder.
Eksklusiv
Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse (6C90)

818 af 1110

6C7Y

Andre specificerede impuls-kontrol-forstyrrelser

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

819 af 1110

6C7Z

Impuls-kontrol-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Impuls-kontrol-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

820 af 1110

Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale
forstyrrelser (14)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser og dyssociale forstyrrelser er karakteriseret ved vedvarende
adfærdsproblemer som ligger i intervallet fra tydelig og vedvarende trodsighed, ulydighed,
provokerende eller ondskabsfuld (forstyrrende) adfærd til adfærd der konstant og vedvarende
krænker andres rettigheder eller vigtige alderssvarende sociale normer, regler eller love (dyssocial
adfærd). Forstyrrende adfærds-forstyrrelser og dyssociale forstyrrelser opstår som regel, men ikke
altid, i barndommen.

821 af 1110

6C90

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser
Beskrivelse
Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse er et vedvarende mønstre (f.eks. 6 måneder eller mere) med
tydelig trodsig, ulydig, provokerende eller ondskabsfuld adfærd, som optræder oftere end hvad der
normalt kan observeres ved personer på samme alder og udviklingsniveau og som ikke er begrænset
til interaktion med søskende. Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse kan komme til udtryk som
fremherskende, vedvarende vrede eller irritabelt humør ofte sammen med alvorlige vredesudbrud
eller ved stivsindet, argumenterende og trodsig adfærd. Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt
til at medføre signifikant svækkelse på personlige, familiære, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtigt funktionsområder.

822 af 1110

6C90.0

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede

Højere niveau
6C90 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse er opfyldt. Denne form for
oppositionel trodsigheds-forstyrrelse er karakteriseret ved fremherskende, vedvarende vrede eller
irritabelt humør, som kan være til stede uden nogen åbenlys form for provokation. Det negative
humør kommer ofte samtidig med ofte forekommende alvorlige vredes-udbrud som er helt ude af
proportioner med intensiteten eller varigheden af provokationen. Kronisk irritabilitet og vrede er
karakteristisk for personens evne til at fungere, og er næsten hver dag mulig at observere i flere
forskellige situationer og funktionsområder (f.eks. hjemme, i skole, sociale relationer) og er ikke
begrænset til personens relationer til hans/hendes forældre eller værger. Mønstret med kronisk
irritabilitet og vrede er ikke begrænset til lejlighedsvise episoder (f.eks. typisk udviklingsmæssig
irritabilitet) eller adskilte perioder (f.eks. irritabelt humør i forbindelse med maniske eller
depressive episoder).

823 af 1110

6C90.00

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede med
begrænsede prosociale følelser

Højere niveau
6C90.0 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og
vrede er opfyldt. Derudover udviser personen også tegn, der somme tider bliver beskrevet som
hjerteløse og ufølsomme. Disse tegn inkluderer mangel på empati eller sensitivitet over for andres
følelser og en mangel på bekymring over for andres smerte og lidelse; en mangel på anger, skam
eller skyld for deres egne handlinger (med mindre personen bliver taget på fersk gerning og ikke
kan undslå sig), en relativ indifferent holdning til muligheden for at blive straffet; en mangel på
bekymring over manglende præstation i skole eller på arbejdet; og en begrænset udvisning af
følelser, specielt positive eller kærlige følelser over for andre, og når de endelig udvises,
fremkommer de overfladiske og ikke særligt oprigtige eller ligefrem instrumentale.

824 af 1110

6C90.01

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede med
med normale prosociale følelser

Højere niveau
6C90.0 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og
vrede er opfyldt. Personen udviser ikke tegn der bliver beskrevet som hjerteløse og ufølsomme, som
mangel på empati eller sensitivitet over for andres følelser samt en mangel på bekymring om andres
smerte og lidelse.

825 af 1110

6C90.0Z

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede,
uspecificeret

Højere niveau
6C90.0 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse med kronisk irritabilitet og vrede
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

826 af 1110

6C90.1

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede

Højere niveau
6C90 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse
Beskrivelse
Opfylder alle diagnostiske kriterier for Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse. Denne form for
oppositionel trodsigheds-forstyrrelse er ikke karakteriseret ved fremtrædende, vedvarende vrede
eller irritabelt humør, men har dog tegn på stivsindet, argumenterende og trodsig adfærd.

827 af 1110

6C90.10

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede med
begrænsede prosociale følelser

Højere niveau
6C90.1 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og
vrede er opfyldt. Derudover udviser personen tegn, der nogle gange beskrives som hjerteløse og
ufølsomme. Disse tegn inkluderer mangel på empati eller sensitivitet over for andres følelser og en
mangel på bekymring over for andres smerte og lidelse; en mangel på anger, skam eller skyld for
deres egne handlinger (med mindre personen bliver taget på fersk gerning og ikke kan undslå sig),
en relativ indifferent holdning til muligheden for at blive straffet; en mangel på bekymring over
manglende præstation i skole eller på arbejdet; og en begrænset udvisning af følelser, specielt
positive eller kærlige følelser over for andre, og når de endelig udvises, fremkommer de
overfladiske og ikke særligt oprigtige eller ligefrem instrumentale. Dette mønster er fastlåst uanset
situation eller relation (diagnosen bør ikke stilles på baggrund af et enkelt tegn, et enkelt forhold
eller en enkelt adfærdshændelse) og mønstret er vedvarende over tid (f.eks. mindst 1 år).

828 af 1110

6C90.11

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede med
normale prosociale følelser

Højere niveau
6C90.1 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og
vrede er opfyldt. Personen udviser ikke tegn, der beskrives som hjerteløse og ufølsomme, som
mangel på empati eller sensitivitet over for andres følelser eller mangel på bekymring om andres
smerte og lidelse.

829 af 1110

6C90.1Z

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede,
uspecificeret uspecificeret

Højere niveau
6C90.1 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse uden kronisk irritabilitet og vrede
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

830 af 1110

6C90.Z

Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C90 Oppositionel trodsigheds-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

831 af 1110

6C91

Dyssocial adfærds-forstyrrelse

Højere niveau
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser
Beskrivelse
Dyssocial adfærdsforstyrrelse er karakteriseret ved et gentagende og vedvarende adfærdsmønster
hvor andres grundlæggende rettigheder eller vigtige alderssvarende samfundsnormer, regler eller
love er overtrådt såsom aggression overfor mennesker eller dyr; ødelæggelse af ejendom; bedrageri
eller tyveri; og alvorlig overtrædelse af regler. Adfærdsmønstret er tilstrækkelig alvorligt til at føre
til funktions-svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder. For at få denne diagnose skal adfærdsmønstret have været til
stede over en længere periode (f.eks. 12 måneder eller mere). Enkeltstående dyssociale eller
kriminelle handlinger er således i sig selv ikke tilstrækkelige til at give denne diagnose.

832 af 1110

6C91.0

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen

Højere niveau
6C91 Dyssocial adfærds-forstyrrelse
Beskrivelse
Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen er karakteriseret ved et gentagende og
vedvarende adfærdsmønster hvor andres grundlæggende rettigheder eller vigtige alderssvarende
samfundsnormer, regler eller love er overtrådt såsom aggression overfor mennesker eller dyr;
ødelæggelse af ejendom; bedrageri eller tyveri; og alvorlig overtrædelse af regler. For at diagnosen
kan stilles skal tegn på forstyrrelsen være til stede under barndommen før puberteten (f.eks. før 10årsalderen) og adfærdsmønstret skal have varet i en længere periode (f.eks. 12 måneder eller mere).
Enkeltstående dyssociale eller kriminelle handlinger er således i sig selv ikke tilstrækkelige til at
give denne diagnose.

833 af 1110

6C91.00

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen med begrænsede
prosociale følelser

Højere niveau
6C91.0 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen
Beskrivelse
Opfylder alle diagnostiske kriterier for dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen.
Derudover udviser personen tegn, der nogle gange beskrives som hjerteløse og ufølsomme. Disse
tegn inkluderer mangel på empati eller sensitivitet over for andres følelser og en mangel på
bekymring over for andres smerte og lidelse; en mangel på anger, skam eller skyld for deres egne
handlinger (med mindre personen bliver taget på fersk gerning og ikke kan undslå sig), en relativ
indifferent holdning til muligheden for at blive straffet; en mangel på bekymring over manglende
præstation i skole eller på arbejdet; og en begrænset udvisning af følelser, specielt positive eller
kærlige følelser over for andre, og når de endelig udvises, fremkommer de overfladiske og ikke
særligt oprigtige eller ligefrem instrumentale.

834 af 1110

6C91.01

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen med normale
prosociale følelser

Højere niveau
6C91.0 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen er opfyldt.
Personen udviser ikke tegn, der beskrives som hjerteløse og ufølsomme, som mangel på empati
eller sensitivitet over for andres følelser eller mangel på bekymring om andres smerte og lidelse.

835 af 1110

6C91.0Z

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen, uspecificeret

Højere niveau
6C91.0 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i barndommen
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

836 af 1110

6C91.1

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten

Højere niveau
6C91 Dyssocial adfærds-forstyrrelse
Beskrivelse
Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten er karakteriseret ved et gentagende og
vedvarende adfærdsmønster hvor andres grundlæggende rettigheder eller vigtige alderssvarende
samfundsnormer, regler eller love er overtrådt såsom aggression overfor mennesker eller dyr;
ødelæggelse af ejendom; bedrageri eller tyveri; og alvorlig overtrædelse af regler. Der er ikke nogen
tegn på forstyrrelsen i barndommen forud for puberteten (f.eks. før 10-årsalderen). For at få denne
diagnose skal adfærdsmønstret have været til stede over en længere periode (f.eks. 12 måneder eller
mere). Enkeltstående dyssociale eller kriminelle handlinger er således i sig selv ikke tilstrækkelige
til at give denne diagnose.

837 af 1110

6C91.10

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten med begrænsede
prosociale følelser

Højere niveau
6C91.1 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten
Beskrivelse
Opfylder alle diagnostiske kriterier for dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten.
Derudover udviser personen tegn, der nogle gange beskrives som hjerteløse og ufølsomme. Disse
tegn inkluderer mangel på empati eller sensitivitet over for andres følelser og en mangel på
bekymring over for andres smerte og lidelse; en mangel på anger, skam eller skyld for deres egne
handlinger (med mindre personen bliver taget på fersk gerning og ikke kan undslå sig), en relativ
indifferent holdning til muligheden for at blive straffet; en mangel på bekymring over manglende
præstation i skole eller på arbejdet; og en begrænset udvisning af følelser, specielt positive eller
kærlige følelser over for andre, og når de endelig udvises, fremkommer de overfladiske og ikke
særligt oprigtige eller ligefrem instrumentale.

838 af 1110

6C91.11

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten med normale
prosociale følelser

Højere niveau
6C91.1 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten er opfyldt.
Personen udviser ikke tegn, der beskrives som hjerteløse og ufølsomme, som mangel på empati
eller sensitivitet over for andres følelser eller mangel på bekymring om andres smerte og lidelse.

839 af 1110

6C91.1Y

Anden specificeret dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten

Højere niveau
6C91.1 Dyssocial adfærds-forstyrrelse, begyndende i puberteten
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

840 af 1110

6C91.Z

Dyssocial adfærds-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6C91 Dyssocial adfærds-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

841 af 1110

6C9Y

Andre specificerede forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale
forstyrrelser

Højere niveau
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

842 af 1110

6C9Z

Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

843 af 1110

Personligheds-forstyrrelser og beslægtede karaktertræk
(15)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Kodet andet sted
Sekundær personligheds-ændring (6E68)

844 af 1110

6D10

Personligheds-forstyrrelse

Højere niveau
Personligheds-forstyrrelser og beslægtede karaktertræk
Beskrivelse
Personligheds-forstyrrelse er karakteriseret ved funktionsproblemer vedrørende selvet (f.eks.
identitet, selvværd, selvopfattelse, selvstændighed) og/eller interpersonel dysfunktion (f.eks. evne til
at udvikle og opretholde tætte og gensidige tilfredsstillende forhold, evne til at forstå andres
perspektiv og til håndtering af konflikter i forbindelse med forhold til andre), som har varet ved
gennem en længere periode (f.eks. 2 år eller mere). Forstyrrelsen manifesterer sig som mønstre i
kognition, emotionel erfaring, emotionelt udtryk og adfærd, som ikke er gavnlig (f.eks. ufleksibel
eller dårligt reguleret) og kommer til udtryk ved flere forskellige personlige og sociale situationer
(er således ikke begrænset til specifikke relationer eller sociale roller). Adfærdsmønstrene, der
karakteriserer forstyrrelsen er ikke alderssvarende og kan som udgangspunkt ikke forklares med
sociale eller kulturelle faktorer, inklusiv socio-politiske konflikter. Forstyrrelsen er forbundet med
betydeligt ubehag eller en betydelig svækkelse på personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktions-områder.

845 af 1110

6D10.0

Mild personligheds-forstyrrelse

Højere niveau
6D10 Personligheds-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle overordnede diagnostiske kriterier for personligheds-forstyrrelse er opfyldt. Forstyrrelserne
påvirker nogle områder af den personlige funktionsevne, men ikke andre (f.eks. selvstændighed, når
der er et fravær af problemer med stabilitet og sammenhæng i identiteten eller selvværd ) og kan
forekomme helt fraværende i visse situationer. Der er problemer ved mange interpersonelle
relationer og/eller ved udførelsen af forventede sociale eller arbejdsmæssige roller, men nogle
relationer er opretholdt og/eller visse roller er dog opfyldt/udført. Specifikke manifestationer af
personligheds-forstyrrelser er generelt af mild karakter. Mild personligheds-forstyrrelser er som
regel ikke associeret med stor skade på sig selv eller andre, men kan være associeret med stort
ubehag eller med svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige
eller andre vigtige funktionsområder, som enten er begrænset til specifikke områder (f.eks.
romantiske forhold; arbejde) eller som er til stede på flere områder, men i mildere grad.

846 af 1110

6D10.1

moderat Personligheds-forstyrrelse

Højere niveau
6D10 Personligheds-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle overordnede diagnostiske kriterier for personligheds-forstyrrelse er opfyldt. Forstyrrelserne
påvirker flere områder af den personlige funktionsevne (f.eks. identitet, følelsen af individualitet,
evnen til at danne intime relationer, evnen til at kontrollere impulser og regulere adfærd). Visse
områder af den personlige funktionsevne kan dog være relativ upåvirket. Der er tydelige problemer
ved de fleste interpersonelle relationer og udførelsen af de vigtigste forventede sociale og
arbejdsmæssige roller er kompromitteret til en vis grad. Relationer vil med stor sandsynlighed være
præget af konflikt, undgåelse, tilbagetrækning eller ekstrem afhængighed (f.eks. få venskaber er
opretholdt, vedvarende konflikter i arbejdsrelationer og vedvarende problemer med at bevare et
arbejde, romantiske relationer karakteriseret ved store forstyrrelser eller upassende underkastelse).
Specifikke manifestationer af personligheds-forstyrrelserne er generelt af moderat sværhedsgrad.
Moderat personligheds-forstyrrelse er nogle gange associeret med skade på sig selv eller andre og er
associeret med tydelig svækkelse på personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Dog kan funktionsevnen på visse specifikke
områder være opretholdt.

847 af 1110

6D10.2

Alvorlig personligheds-forstyrrelse

Højere niveau
6D10 Personligheds-forstyrrelse
Beskrivelse
Alle overordnede diagnostiske kriterier for personligheds-forstyrrelse er opfyldt. Der er alvorlige
forstyrrelser i selvet's funktioneren (f.eks. følelsen af eget selv kan være så ustabil, at personen
giver udtryk for at have svært ved at have en følelse af hvem han eller hun selv er eller
funktionsevnen kan være så fastlåst, at personen kun ønsker at agere i bestemte situationer;
personens syn på sig selv kan være karakteriseret ved selvforagt eller være grandiøs eller yderst
excentrisk). Problemer med den interpersonelle funktionsevne har en kraftig påvirkning af stort set
alle relationer og evnen og villigheden til at udføre forventede sociale og arbejdsmæssige roller er
fraværende eller yderst kompromitteret. Specifikke manifestationer af personlighedsforstyrrelserne
er alvorlige og påvirker de fleste, hvis ikke alle områder af den personlige funktionsevne. Alvorlig
personligheds-forstyrrelse er ofte associeret med skade på sig selv eller andre og er associeret med
alvorlig svækkelse på alle eller næsten alle områder af livet inklusiv personlige, familiære, sociale,
uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige samt andre vigtige funktionsområder.

848 af 1110

6D10.Z

Personligheds-forstyrrelse, alvorlighed uspecificeret

Højere niveau
6D10 Personligheds-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

849 af 1110

6D11

Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre

Højere niveau
Personligheds-forstyrrelser og beslægtede karaktertræk
Beskrivelse
Karaktertræks-beskrivelser kan tilføjes til personlighedsforstyrrelser eller personligheds-problemer
med det formål at beskrive karakteren af de dele af personligheden, som er mest fremtrædende og
som bidrager til personlighedsforstyrrelsen. Personer, som ikke har en personligheds-forstyrrelse
eller personligheds-problemer har en personlighed med vedvarende normale karaktertræk.
Karaktertræks-beskrivelser er ikke diagnostiske kategorier, men angiver i stedet for dimensioner,
som svarer til de underliggende strukturer af personligheden. Man kan bruge lige så mange
karaktertræks-beskrivelser som det kræver for at beskrive den personlige funktionsevne. Personer
med mere alvorlige personligheds-forstyrrelser, har en tendens til at have et højere antal
fremtrædende karaktertræks-beskrivelser.

850 af 1110

6D11.0

Negativ emotionalitet ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Kernen i den negativt emotionelle karaktertræks-beskrivelse er en tendens til at opleve en bred vifte
af negative følelser. Ofte forekommende manifestationer af negativ emotionalitet, som dog ikke alle
behøver at være til stede på et givent tidspunkt inkluderer: oplevelsen af en bred vifte af negative
følelser med en frekvens og intensitet, som er ude af proportioner med situationen; emotionel
labilitet og dårlig regulation af følelser; negative holdninger; lavt selvværd og selvtillid; samt
mistroiskhed.

851 af 1110

6D11.1

Distance ved personligheds-forstyrrelse eller personligheds·problemer

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Kernen i distance-karaktertræks-beskrivelsen er en tendens til at opretholde distance til andre
mennesker (social distance) og emotionel distance (emotionel afkobling). Ofte forekommende
manifestationer af distance, som dog ikke alle behøver at være til stede på et givent tidspunkt
inkluderer: sociale distance (undgåelse af social interaktion, mangel på venskaber og undgåelse af
intimitet); og følelsesmæssig distance (tilbageholdenhed, distanceren og begrænset følelsesmæssigt
udtryk og oplevelse).

852 af 1110

6D11.2

Dyssocialitet ved personligheds-forstyrrelse eller personligheds·problemer

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Kernen i den dyssociale karaktertræks-beskrivelse er en ligegyldighed over for andres rettigheder
og følelser, samt en selvcentreret adfærd og mangel på empati. Ofte forekommende manifestationer
af dyssocial adfærd, som dog ikke alle behøver at være til stede på et givent tidspunkt inkluderer:
selvcentreret adfærd (f.eks. en følelse af at være vigtig, en forventning om andres beundring, positiv
eller negativ opmærksomhedssøgende adfærd, bekymring om egne behov, ønsker og komfort men
ikke andres); samt mangel på empati (ligegyldighed overfor om egne handlinger skader andre, det
kan f.eks. være bedragerisk adfærd, manipulation og udnyttelse af andre, at være ond og fysisk
aggressiv, manglende følelser overfor andres lidelse og hensynsløshed for at opnå egne mål).
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør KUN bruges i kombination med en forstyrrelse i
personligheds·forstyrrelses·kategorien (mild, moderat eller alvorlig) eller personligheds·problemer.

853 af 1110

6D11.3

Manglende hæmninger ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Kernen i karaktertræks-beskrivelsen af manglende hæmninger er en tendens til at handle tankeløst
på umiddelbare ydre eller indre stimuli (oplevelser, følelser, tanker), uden hensynstagen til mulige
negative konsekvenser. Ofte forekommende manifestationer af manglende hæmninger, som dog
ikke alle behøver at være til stede på et givent tidspunkt inkluderer: impulsivitet; manglende
koncentration; ansvarsløshed; hensynsløshed; manglende evne til at planlægge.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør KUN bruges i kombination med en forstyrrelse i
personligheds·forstyrrelses·kategorien (mild, moderat eller alvorlig) eller personligheds·problemer.

854 af 1110

6D11.4

Obsessiv-kompulsiv adfærd ved personligheds-forstyrrelse eller
personligheds·problemer (Anankastisk personlighedsforstyrrelse)

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Kernen i den anankastiske (obsessiv-kompulsive) karaktertræks-beskrivelse er en snæver fokus på
egne krav til perfektion og hvad der er rigtigt og forkert, samt en kontrol af egen og andres adfærd
og en kontrol af begivenheder for at sikre en overholdelse af disse krav. Ofte forekommende
manifestationer af anankasia, som dog ikke alle behøver at være til stede på et givent tidspunkt
inkluderer: perfektionisme (f.eks. bekymring vedrørende sociale regler, forpligtelser, normer for
hvad der er rigtigt og forkert, overdreven opmærksomhed på detaljer, rigide og systematiske dag-tildag-rutiner, overdreven planlægning, vægt på organisering, orden, og sirlighed); og emotionelle og
adfærdsmæssige begrænsninger (f.eks. stærk kontrol af følelsesmæssige udtryk, stædighed,
manglende fleksibilitet, risiko-uvillighed, vedholdenhed og mange overvejelser).

855 af 1110

6D11.5

Borderline-mønster

Højere niveau
6D11 Fremtrædende personlighedstræk eller adfærds-mønstre
Beskrivelse
Karaktertræks-beskrivelsen for borderline-mønster kan gives til personer som udviser et mønster
med personlighedsforstyrrelse, som er karakteriseret ved et vedholdende mønster med ustabile
interpersonelle relationer, selvopfattelse og affekt, samt tydelig impulsivitet, som kan komme til
udtryk på følgende måde:
Et desperat forsøg på at undgå en reel eller forestillet oplevelse af at blive forladt;
Et mønster med ustabile og intense interpersonelle relationer;
Forstyrrelse af identiteten, som kommer til udtryk som et tydeligt eller vedholdende ustabilt
selvbillede eller følelse af selv;
En tendens til at handle tankeløst i tilstande med høj negativ affekt, som kan føre til
potentielt selvskadende adfærd;
Tilbagevendende episoder med selvskade;
Emotionel ustabilitet på grund af kraftige reaktioner på humøret;
En kronisk følelse af tomhed;
Upassende voldsom vrede eller problemer med at kontrollere vrede;
Forbigående dissociative symptomer eller psykotisk-lignende træk i situationer med høj
følelsesmæssig ophidselse.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør KUN bruges i kombination med en forstyrrelse i
personligheds·forstyrrelses·kategorien (mild, moderat eller alvorlig) eller personligheds·problemer.

856 af 1110

Parafile forstyrrelser (16)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Parafile forstyrrelser er karakteriseret ved vedvarende og intense mønstre med atypisk seksuel
ophidselse, som kommer til udtryk gennem seksuelle tanker, fantasier, trang eller adfærd, hvor
omdrejningspunktet er andre hvis alder eller anden tilstand gør dem uvillige eller ude af stand til at
give samtykke, og overfor hvilke personen har handlet, eller ved hvilke hvor personen oplever et
tydeligt ubehag. Parafile forstyrrelser kan inkludere mønstre med ophidselse som vedrører adfærd
uden andre personer eller med samtykkende personer, dog kun når dette er forbundet med et
tydeligt ubehag, som ikke bare et resultat af afvisning eller frygt for afvisning af den seksuelle
ophidselse, eller som er forbundet med en betydelig risiko for skade eller død.
Inklusiv
Forstyrrelser af den seksuelle præference -->Parafili (ICD-10: F65)

857 af 1110

6D30

Ekshibitionistisk forstyrrelse

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Ekshibitionistisk forstyrrelse er karakteriseret ved et opretholdt, fokuseret og intenst mønster med
seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som vedvarende seksuelle tanker, fantasier, trang eller
adfærd - som involvere at fremvise sine kønsdele uventet til personer på offentlige steder, som regel
uden at være inviteret til dette, og uden et ønske om nærmere kontakt. Derudover, for at
ekshibitionistisk-forstyrrelse, skal kunne stilles som diagnose, så skal personen have handlet på
disse tanker, fantasier eller trang eller have et betydeligt ubehag på grund af disse. Ekshibitionistisk
forstyrrelse udelukker ekshibitionistisk adfærd, som sker overfor en eller flere samtykkende
personer, samt socialt acceptabel ekshibitionisme.

858 af 1110

6D31

Voyeuristisk forstyrrelse

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Voyeuristisk forstyrrelse er karakteriseret ved et opretholdt, fokuseret og intenst mønster med
seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som vedvarende seksuelle tanker, fantasier, trang eller
adfærd - som involverer observering af en person, som ikke er bekendt med at blive observeret, som
er nøgen, i færd med at tage tøjet af eller som deltager i en seksuel aktivitet. Derudover, for at
voyeuristisk forstyrrelse, skal kunne stilles som diagnose, så skal personen have handlet på disse
tanker, fantasier eller trang eller have et betydeligt ubehag på grund af disse. Voyeuristisk
forstyrrelse udelukker voyeuristisk adfærd, som sker overfor en eller flere samtykkende personer,
som bliver observeret.

859 af 1110

6D32

Pædofili-forstyrrelse

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Pædofili-forstyrrelse er karakteriseret ved et opretholdt, fokuseret og intenst mønster med seksuel
ophidselse - som kommer til udtryk som vedvarende seksuelle tanker, fantasier, trang eller adfærd som involverer børn før pubertetsalderen. Derudover, for at pædofili-forstyrrelse, skal kunne stilles
som diagnose, så skal personen have handlet på disse tanker, fantasier eller trang eller have et
betydeligt ubehag på grund af disse. Denne diagnose gælder ikke for seksuel adfærd mellem børn i
før- eller efter-pubertetsalderen som har sex med ligesindede, som er på næsten samme alder.

860 af 1110

6D33

Forstyrrelse med sadistisk seksuel tvang

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med sadistisk seksuel tvang er karakteriseret ved et opretholdt, fokuseret og intenst
mønster med seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som vedvarende seksuelle tanker,
fantasier, trang eller adfærd - som involverer påførelse af fysisk eller psykisk skade på en ikkesamtykkende person. Derudover, for at forstyrrelse med sadistisk seksuel tvang, skal kunne stilles
som diagnose, så skal personen have handlet på disse tanker, fantasier eller trang eller have et
betydeligt ubehag på grund af disse. Forstyrrelse med sadistisk seksuel tvang udelukker seksuel
sadisme og masochisme med samtykkende personer.

861 af 1110

6D34

Frotteuristisk forstyrrelse

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Frotteuristisk forstyrrelse er karakteriseret ved et opretholdt, fokuseret og intenst mønster med
seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som vedvarende seksuelle tanker, fantasier, trang eller
adfærd - som involverer at røre eller gnubbe sig op ad en ikke-samtykkende person på offentlige
steder med mange mennesker. Derudover, for at frotteuristisk forstyrrelse skal kunne stilles som
diagnose, så skal personen have handlet på disse tanker, fantasier eller trang eller have et betydeligt
ubehag på grund af disse. Frotteuristisk forstyrrelse udelukker adfærd hvor personen rører eller
gnubber sig op ad en person eller personer, som samtykker.

862 af 1110

6D35

Anden parafil forstyrrelse, som involverer personer, der ikke har givet
samtykke

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Anden parafil forstyrrelse, som involverer personer, der ikke har givet samtykke er karakteriseret
ved et opretholdt og intenst mønster med seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som seksuelle
tanker, fantasier, trang eller adfærd - ved hvilke omdrejningspunktet for ophidselsen vedrører andre
som ikke har lyst eller som er ude af stand til at give samtykke, men som ikke specifikt er beskrevet
ved en af de andre parafile forstyrrelser i denne kategori (f.eks. ophidselse i forbindelse med lig
eller dyr). Personen skal have handlet på disse tanker, fantasier eller trang eller have et betydeligt
ubehag på grund af disse. Forstyrrelsen udelukker seksuel adfærd der finder sted med samtykke fra
den eller de personer som er involveret, forudsat at disse personer er i stand til at give et sådan
samtykke.

863 af 1110

6D36

Parafil forstyrrelse vedrørende alene-adfærd eller samtykkende personer

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Beskrivelse
Parafil forstyrrelse vedrørende alene-adfærd eller samtykkende personer er karakteriseret ved et
opretholdt og intenst mønster med atypisk seksuel ophidselse - som kommer til udtryk som
seksuelle tanker, fantasier, trang eller adfærd - som involverer samtykkende voksne eller aleneadfærd.
En af følgende to elementer skal være til stede:
1) Personen har et betydeligt ubehag på grund af naturen af den seksuelle ophidselse og
ubehaget er ikke på grund af afvisning eller frygt for afvisning af ophidselsen fra andre.
eller
2) Naturen af den parafile adfærd medfører en betydelig risiko for skade eller død, enten for
personen selv eller for partneren (f.eks. asphyxofili).

864 af 1110

6D3Z

Parafile forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Parafile forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

865 af 1110

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse (17)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Sygdomsefterlignings·forstyrrelse er karakteriseret ved bevidst opdigtede, ændrede, tilføjede eller
forværrede somatiske, psykiske, eller adfærdsmæssige tegn og symptomer eller skade ved sig selv
eller en anden person, oftest et barn i et afhængighedsforhold, associeret med et beviseligt forsøg på
at snyde. En allerede eksisterende forstyrrelse eller sygdom kan være til stede, men personen
forværrer bevidst eksisterende symptomer eller fordrejer eller tilfører yderligere symptomer.
Personer med sygdomsefterlignings·forstyrrelse er ikke udelukkende motiveret med det mål at opnå
en tydelig belønning eller fordel (f.eks. invalidepension eller for at undgå straf). Den bedrageriske
adfærd er ikke udelukkende motiveret af tydelige beløninger eller fordele (f.eks. invalidepension
eller for at undgå straf). Dette skal ses i kontrast til simulering, hvor en tydelig belønning eller
fordel er årsag til adfærden.
Eksklusiv
Malingering (QC30)

866 af 1110

6D50

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, påført sig selv

Højere niveau
Sygdomsefterlignings-forstyrrelse
Beskrivelse
Sygdomsefterlignings·forstyrrelse, påført sig selv er karakteriseret ved opdigtede, ændrede, eller
tilføjede somatiske, psykiske, eller adfærdsmæssige tegn og symptomer eller skade associeret med
et beviseligt forsøg på at snyde. Hvis en allerede eksisterende forstyrrelse eller sygdom er til stede,
så vil personen bevidst forværre eksisterende symptomer eller ændre eller inducere yderligere
symptomer. Personen vil søge behandling eller på anden vis fremstille sig selv som dårlig, skadet
eller svækket med baggrund i de opdigtede, ændrede eller selvfrembragte tegn, symptomer eller
skader. Den bedrageriske adfærd er ikke udelukkende motiveret af tydelige beløninger eller fordele
(f.eks. invalidepension eller for at undgå straf). Dette skal ses i kontrast til simulering, hvor en
tydelig belønning eller fordel er årsag til adfærden.
Inklusiv
Münchausen syndrom --> Sygdomsefterligning (helt eller delvist bevidst) (ICD-10: F68.1)
Eksklusiv
Hud-pille-forstyrrelse (6B25.1)
Malingering (QC30)

867 af 1110

6D51

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, påført anden person

Højere niveau
Sygdomsefterlignings-forstyrrelse
Beskrivelse
Sygdomsefterlignings·forstyrrelse, påført anden person er karakteriseret ved bevidst opdigtede,
ændrede, tilføjede somatiske, psykiske, eller adfærdsmæssige tegn og symptomer eller skade ved
en anden person, oftest et barn i et afhængighedsforhold, associeret med et beviseligt forsøg på at
snyde. Hvis en allerede eksisterende forstyrrelse eller sygdom er til stede ved den anden person, så
vil den første person bevidst forværre eksisterende symptomer eller fordreje eller tilføre yderligere
symptomer. Den første person søger behandling for den anden person eller vil på anden vis fremvise
ham eller hende som dårlig, skadet eller svækket, baseret på opdigtede, fordrejede eller inducerede
tegn, symptomer eller skader. Den bedrageriske adfærd er ikke udelukkende motiveret af tydelige
beløninger eller fordele (f.eks. invalidepension eller for at undgå straf for børne- eller ældremishandling).
Eksklusiv
Malingering (QC30)
Kodnings·bemærkning
Diagnosen sygdomsefterlignings·forstyrrelse, påført anden person, tildeles personer som opdigter,
fremstiller eller inducerer symptomerne hos en anden person, og tildeles ikke til den person, som
har symptomerne. Nu og da inducerer eller fremstiller personen symptomerne hos et kæledyr i
stedet for hos en anden person.

868 af 1110

6D5Z

Sygdomsefterlignings-forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
Sygdomsefterlignings-forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

869 af 1110

Neurokognitive forstyrrelser (18)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Neurokognitive forstyrrelser er karakterisret ved mangler i den kognitive funktionsevne, fundet ved
lægelig undersøgelse, som ikke er udviklingsbetinget, men som i stedet for er en tilstand personen
har pådraget sig. Det vil sige, neurokognitive forstyrrelser indkluderer ikke forstyrrelser
karakteriseret ved mangler i den kognitive funktionsevne, som er til stede fra fødselen eller som
opstår i udviklingsperioden, som er klassificeret i gruppen 'neuroudviklings·forstyrrrelser'.
Neurokognitive forstyrrelser repræsenterer i stedet for et fald i funktionsevnen fra et tidligere
oppebåret funktionsniveau. Selvom kognitiv svækkelse er til stede ved mange mentale forstyrrelser
(f.eks. skizofreni, bipolære forstyrrelser), så er det kun forstyrrelser, hvis primære træk der er
kognitive, som er inkluderet i den neurokognitive gruppe (af diagnoser). I de tilfælde, hvor den
underliggende patologi og ætiologi for den neurokognitive forstyrrelse kan fastslås, bør den
identificerede ætiologi blive klassificeret separat.
Kodet andet sted
Sekundært neurokognitivt syndrom (6E67)

870 af 1110

6D70

Delirium

Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Beskrivelse
Delirium er karakteriseret ved forstyrret opmærksomhed (reduceret evne til at rette, fokusere og
opretholde samt ændre opmærksomheden) og manglende opmærksomhed rettet imod hvad der sker
i omgivelserne, som udvikler sig over en kort tidsperiode og som har en tendens til at svinge i løbet
af dagen, fulgt af andre kognitive svækkelser som for eksempel problemer med hukommelsen,
disorientering eller svækkelse af sproget, den visuelt-rummelige evne eller perceptionen.
orstyrrelser af søvn-vågen-cyklussen (akut opstået nedsat arousal eller total søvntab med en søvnvågen-cyklus der er vendt på hovedet ) kan også være til stede. Symptomerne er på grund af en
forstyrrelse eller sygdom, som ikke er klassificeret under mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser
eller stof-intoksikation eller abstinenser eller på grund af medicin.

871 af 1110

6D70.0

Delirium på grund af sygdom klassificeret andet sted

Højere niveau
6D70 Delirium
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for delirium er opfyldt. Der er evidens fra patientens historie, fysisk
undersøgelse eller laboratorie-undersøgelser, at delirium er den direkte fysiologiske følge af en
forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted.
Kodnings·bemærkning
Identificeret ætiologi bør klassificeres separat.

872 af 1110

6D70.1

Delirium på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter

Højere niveau
6D70 Delirium
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for delirium er opfyldt. Der er evidens fra patientens historie, fysisk
undersøgelse eller laboratorie-undersøgelser, at delirium er den direkte fysiologiske følge af et stof
eller medicin (inklusiv abstinens). Hvis det specifikke stof, som fremkalder delirium er blevet
identificeret, så bør det diagnostiseres ved brug af passende underkategori (f.eks. alkohol-induceret
delirium).
Kodet andetsted
Alkohol-induceret delirium (6C40.5)
Cannabis-induceret delirium (6C41.5)
Syntetisk cannabinoide-induceret delirium (6C42.5)
Opioid-induceret delirium (6C43.5)
Delirium induceret af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel
(6C44.5)
Kokain-induceret delirium (6C45.5)
Stimulant-induceret delirium inklusiv amfetaminer, metamfetamin eller metcathinon
(6C46.5)
Syntetisk cathinon-induceret delirium (6C47.5)
Hallucinogen-induceret delirium (6C49.4)
Flygtig indåndingsmiddel-induceret delirium (6C4B.5)
MDMA eller beslægtet stof-induceret delirium, inklusiv MDA (6C4C.5)
Dissociativt stof-induceret delirium inklusiv ketamin eller PCP (6C4D.4)
Delirium induceret af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin (6C4E.5)
Delirium induceret på grund af ukendt eller uspecificeret psykoaktivt stof (6C4G.5)
Delirium induceret af flere specificerede psykoaktive stoffer inklusiv medicin (6C4F.5)

873 af 1110

6D71

Mild neurokognitiv forstyrrelse

Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Beskrivelse
Mild neurokognitiv forstyrrelse er karakteriseret ved en subjektiv oplevelse af et fald fra et tidligere
kognitivt funktionsniveau, fulgt af objektivt identificerbar svækkelse af evnerne på et eller flere
kognitive områder i forhold til hvad der kan forventes i forhold til personens alder og generelle
intellektuelle funktionsevne, som ikke er tilstrækkelig alvorlig til signifikant af forstyrre personens
uafhængighed og formåen i dagligdagen. Den kognitive svækkelse er ikke udelukkende på grund af
normal aldring. Den kognitive svækkelse kan være på grund af en bagvedliggende sygdom ved
nervesystemet, et traume, en infektion eller andre sygdomsprocesser, som påvirker specifikke
områder i hjernen eller på grund af kronisk brug af stof eller medicin eller den ætiologiske årsag
kan være ukendt.

874 af 1110

6D72

Amnetisk forstyrrelse

Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Beskrivelse
Amnetisk forstyrrelse er karakteriseret ved alvorlig svækkelse af hukommelsen i forhold til
personens alder og generelle intellektuelle funktionsevne, som ikke står i forhold til svækkelse på
andre kognitive områder. Det kommer til udtryk ved alvorlig svækkelse i evnen til huske eller lære
ny information eller den manglende evne til at genkalde sig tidligere indlært information, uden
forstyrrelse af bevidstheden eller generel kognitive svækkelse. Nyligt tillærte erindringer er typiske
mere forstyrret end gamle erindringer og umiddelbar genkaldelse er opretholdt. Svækkelsen af
hukommelsen er ikke på grund af stof-intoksikation eller stof-abstinens og er formodet at være på
grund af en bagvedliggende neurologisk tilstand, traume, infektion, svulst eller anden
sygdomsprocess, der påvirker specifikke områder i hjernen eller på grund af kronisk brug af
specifikke stoffer eller medicin.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Demens (6D80-6D8Z)
Mild neurokognitiv forstyrrelse (6D71)

875 af 1110

6D72.0

Amnetisk forstyrrelse på grund af sygdomme klassificeret andet sted

Højere niveau
6D72 Amnetisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for amnetisk forstyrrelse er opfyldt. Der er evidens fra patientens
historie, fysisk undersøgelse eller laboratorie-undersøgelser, at forstyrrelsen er den direkte
fysiologiske følge af en forstyrrelse eller sygdom klassificeret andet sted. Identificeret ætiologi bør
klassificeres separat.
Eksklusiv
Dissociativ amnesi (6B61)
Amnesia: retrograde (MB21.11)
Korsakoffs syndrom, alkohol·induceret eller uspecificeret (8D44)
Anterograde amnesia (MB21.10)
Amnesia NOS (MB21.1)

876 af 1110

6D72.1

Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin

Højere niveau
6D72 Amnetisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for amnetisk forstyrrelse er opfyldt, og svækkelsen af hukommelsen
varer længere end hvad der normalt forventes ved stof-intoksikation eller stof-abstinens. Der er
evidens fra patientens historie, fysisk undersøgelse eller laboratorie-undersøgelser, at forstyrrelsen
er den direkte fysiologiske følge af brugen af et stof eller medicin. Hvis det specifikke stof, som
fremkalder den amnetiske forstyrrelse er blevet identificeret, så bør det klassificeres med den dertil
hørende underkategori (f.eks. amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol).

877 af 1110

6D72.10

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol

Højere niveau
6D72.1 Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin
Beskrivelse
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af alkohol er karakteriseret ved udviklingen af amnetiske
symptomer, som har samme primære kliniske udtryk som amnetisk forstyrrelse, men som vurderes
at være direkte forårsaget af brug af alkohol. Symptomerne på amnetiske forstyrrelse på grund af
alkohol udvikler sig under eller straks efter stof-intoksikation eller stof-abstinens, men deres
intensitet og varighed er langt ud over den forstyrrelse af hukommelsen, som normalt er associeret
med disse tilstande. Intensiteten og varigheden af brugen af alkohol skal være kendt for at være i
stand til at fremkalde svækkelse af hukommelsen. Symptomerne er ikke bedre forklaret med
amnetisk forstyrerlse, som det vil være tilfældet, hvis de amnetiske symptomer kommer forud for
brugen af stof eller hvis symptomerne varer ved i meget lang tid efter ophør med brugen af et stof.
Eksklusiv
Korsakoffs syndrom (5B5A.11)
Wernicke-Korsakoffs syndrom (5B5A.1)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør ikke bruges til at beskrive kognitive ændringer på grund af thiamin·mangel
(vitamin B1) associeret med et kronisk forbrug af alkohol.

878 af 1110

6D72.11

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller
angst-dæmpende midler

Højere niveau
6D72.1 Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin
Beskrivelse
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende
midler er karakteriseret ved udviklingen af et syndrom med svækkelse af hukommelsen med
specifikke kendetegn på amnetisk forstyrrelse, som er vurderet til at være den direkte konsekvens af
brugen af beroligende midler, sovemidler eller angst-dæmpende midler, der varer ud over den
sædvanlige varighed af intoksikation eller abstinens på grund af beroligende midler, sovemidler
eller angst-dæmpende midler. Mængden og varigheden af brugen af et beroligende middel,
sovemiddel eller angst-dæmpende middel skal tilstrækkeligt stort til at være i stand til at frembringe
svækkelse af hukommelsen. Svækkelsen af hukommelsen må heller ikke bedre kunne forklares med
en forstyrrelse, som ikke er på grund af et beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende
middel, som for eksempel demens eller amnetisk forstyrrelse på grund af andre årsager end stoffer
eller medicin.

879 af 1110

6D72.12

Amnetisk forstyrrelse på grund af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv
medicin

Højere niveau
6D72.1 Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin
Beskrivelse
Amnetisk forstyrrelse på grund af andet specificeret psykoaktivt stof inklusiv medicin er
karakteriseret ved udviklingen af en syndrom med svækkelse af hukommelsen med specifikke
kendetegn på amnetisk forstyrrelse, der vurderes at være den direkte konsekvens af brugen af
specifikke psykoaktive stoffer, der varer ved ud over den sædvanlige varighed af intoksikation eller
abstinens på grund af det pågældende stof. Mængden og varigheden af det specifikke stof skal være
tilstrækkeligt til at være i stand til at fremkalde svækkelse af hukommelsen. Svækkelsen af
hukommelsen må heller ikke bedre kunne forklares med en forstyrrelse, som ikke er på grund af
brugen af et specifikt psykoaktivt stof, som for eksempel demens eller amnetisk forstyrrelse
forårsaget af andet end stoffer, inklusiv medicin.

880 af 1110

6D72.13

Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6D72.1 Amnetisk forstyrrelse på grund af psykoaktivt stof inklusiv medicin
Beskrivelse
Amnetisk forstyrrelse på grund af brug af flygtige indåndingsmilder er karakteriseret ved
udviklingen af en syndrom med svækkelse af hukommelsen med specifikke kendetegn på amnetisk
forstyrrelse, der vurderes at være den direkte konsekvens af brugen af flygtige indåndingsmidler,
der varer ved ud over den sædvanlige varighed af intoksikation eller abstinens på grund flygtige
indåndingsmidler. Mængden og varigheden af det flygtige indåndingmiddel skal være tilstrækkeligt
til at være i stand til at fremkalde svækkelse af hukommelsen. Svækkelsen af hukommelsen må
heller ikke bedre kunne forklares med en forstyrrelse, som ikke er på grund af brugen af flygtige
indåndingsmidler, som for eksempel demens eller amnetisk forstyrrelse forårsaget af andet end
stoffer, inklusiv medicin.

881 af 1110

6D72.2

Amnetisk forstyrrelse på grund af ukendte eller uspecificerede ætiologiske
faktorer

Højere niveau
6D72 Amnetisk forstyrrelse
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for amnetisk forstyrrelse er opfyldt. Den specifikke ætiologi for
forstyrrelsen er uspecificeret eller kan ikke fastslås.

882 af 1110

6D72.Y

Anden specificeret amnetisk forstyrrelse

Højere niveau
6D72 Amnetisk forstyrrelse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

883 af 1110

6D72.Z

Amnetisk forstyrrelse, uspecificeret

Højere niveau
6D72 Amnetisk forstyrrelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

884 af 1110

Demens (18-01)
Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Beskrivelse
Demens er et syndrom ved hjernen, som personen har pådraget sig, og som er karakteriseret ved et
fald i den kognitive funktionsevne fra et tidligere niveau, med svækkelse på to eller flere kognitive
områder (såsom hukommelse, evnen til at udføre opgaver, koncentration, sprog, sociale evner,
dømmekraft, psykomotorisk hastighed, visio·perceptionelle eller visio·spatiale evner). Den
kognitive svækkelse er ikke udelukkende på grund af normal aldring og medfører en signifikant
forstyrrelse af personens uafhængighed og formåen i dagligdagen. Baseret på evidens, der er til
rådighed, er den kognitive svækkelse på grund af, eller formodes at være på grund af en neurologisk
eller medicinsk tilstand som påvirker hjernen, traume, vitamin·mangel, kronisk brug af et specifikke
stoffer eller medicin eller påvirkning fra tungmetaller eller andre toksiner.
Inklusiv
Demens, uspecificeret (ICD-10: F03)
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Forstyrrelser af den intellektuelle udvikling (6A00)
Udviklings-forstyrrelser (6A00-6A0Z)
Coma (MB20.1)
Stupor (MB20.0)
Old age (senility) (MG2A)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

885 af 1110

6D80

Demens på grund af Alzheimers sygdom

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Demens på grund af Alzheimers sygdom er den mest udbredte form for demens. Det begynder
snigende med svækkelse af hukommelsen, typisk med begyndende klager. Det karakteristiske
forløb er et langsom med sikkert fald i den kognitive funktionsevne fra et tidligere niveau med
svækkelse på yderligere andre kognitive områder (såsom udførelsen af opgaver, opmærksomhed,
sprog, sociale evner og dømmekraft, psykomotorisk hastighed, visio·perceptuelle eller visio·spatiale
evner). Demens på grund af Alzheimers sygdom bliver ofte fulgt af mentale symptomer eller
adfærds·symptomer, såsom deprimeret humør og apati i de første stadier af sygdommen og kan
være fulgt at psykotiske symptomer, irritabilitet, aggression, konfusion, unormal gang og mobilitet
samt anfald i de senere stadier. En positiv genetisk test, familie·historie og gradvis fald af de
kognitive evner er stærke indikationer for demens på grund af Alzheimers sygdom.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.

886 af 1110

6D80.0

Demens på grund af Alzheimers sygdom med tidlig begyndelse

Højere niveau
6D80 Demens på grund af Alzheimers sygdom
Beskrivelse
Demens på grund af Alzheimers sygdom, hvor symptomerne dukker op før 65-årsalderen. Det er
relativt sjældent, og udgør mindre end 5% af alle tilfælde, og kan være genetisk betinget (autosomal
dominant Alzherimers sygdom). Det kliniske billede kan være magen til tilfælde med senere
begyndelse, men en signifikant andel af tilfældene udviser atypiske symptomer med relativt mindre
alvorlige problemer med hukommelsen.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

887 af 1110

6D80.1

Demens på grund af Alzheimers sygdom med sen begyndelse

Højere niveau
6D80 Demens på grund af Alzheimers sygdom
Beskrivelse
Demens på grund af Alzheimers sygdom, som udvikler sig ved 65-årsalderen eller derover. Dette er
den hyppigst forekommens type, og den udgør mere end 95% af alle tilfælde.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

888 af 1110

6D80.2

Demens på grund af Alzherimers sygdom, blandet type, med cerebrovaskulær
sygdom

Højere niveau
6D80 Demens på grund af Alzheimers sygdom
Beskrivelse
Demens på grund af Alzheimers sygdom og ledsagende cerebrovaskulær sygdom.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

889 af 1110

6D80.3

Demens på grund af Alzherimers sygdom, blandet type, med andre nonvaskulære ætiologier

Højere niveau
6D80 Demens på grund af Alzheimers sygdom
Beskrivelse
Demens på grund af Alzheimers sygdom med anden ledsagende patologi, eksklusiv
cerebrovaskulær sygdom.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

890 af 1110

6D80.Z

Demens på grund af Alzheimers sygdom, begyndelse ukendt eller uspecificeret

Højere niveau
6D80 Demens på grund af Alzheimers sygdom
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.

891 af 1110

6D81

Vaskulær demens

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Vaskulær demens er på grund af signifikant parenkymatisk skade på hjernen forårsaget af
cerebrovaskulær sygdom (iskemi eller blødning). Begyndelsen af de kognitive svækkelser er
tidsmæssigt forbundet til én eller flere vaskulære hændelser. Faldet i de kognitive evner er typisk
mest fremtrædende ved bearbejdsnings·hastigheden af informationer, kompleks opmærksomhed og
udførelsen af opgaver af højere orden, som er afhængig af frontallappen. Der er evidens for
tilstedeværelsen af cerebrovaskulær sygdom, som betragtes at være tilstrækkelig til at det kan være
årsagen til de neurokognitive svækkelser, baseret på personens historik, fysisk undersøgele og
billedundersøgelser af nervesystemet (røngten, scanning mv).
Eksklusiv
Demens på grund af Alzherimers sygdom, blandet type, med cerebrovaskulær sygdom
(6D80.2)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.

892 af 1110

6D82

Demens på grund af Lewy body-sygdom

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Demens på grund af Lewy body-sygdom er den anden mest udbredte form for demens hos ældre,
efter Alzhimers sygdom. Den præcise ætiologi er ukendt, med involverer abnorm alfa-synuclein
protein-foldning og ophobning af Lewy body-legemer, primært i cortex og hjernestammen.
Tilstanden kommer snigende med svækkelse af funktionsevnen omkring opmærksomhed og
udførelsen af opgaver af højere orden, hvilket typisk er omdrejningspunkt for personens
begyndende klager. Disse kognitive svækkelser er ofte ledsaget af visuelle hallucinationer og
symptomer på adfærdsforstyrrelser ved REM-søvn. Hallucinationer i andre sensoriske modaliteter,
depressions-symptomer og vrangforestillinger kan også være til stede. Symptom·billedet varierer
ofte signifikant i løbet af dagen, hvilket nødvendiggør en længerevarende undersøgelse af tilstanden
og differentiering i forhold til delirium. Spontant begyndende Parkinsonisme indenfor cirka 1 år
efter de kognitive symptomer begyndte er karakteristisk for sygdommen.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

893 af 1110

6D83

Frontotemporal demens

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Frontotemporal demens er en gruppe af, primært nerve·nedbrydende, forstyrrelser der påvirker
frontal·lapperne og temporal·lapperne. Den kommer ofte snigende med et gradvist svækkende
forløb. Der er beskrevet flere syndrom-varianter (nogle med en identificeret genetisk årsag eller
som er familierelateret) som inkluderer variationer med overvejende tydelig ændring af
personligheden og adfærden (såsom manglende evne til at udføre opgaver af højere orden, apati,
svækkelse af sociale evner, gentagelsesadfærd og ændringer i spisevaner) eller med overvejende
sproglige svækkelser (der inkluderer semantiske former, svækkelse af de grammatiske evner/nedsat
veltalenhed og taleforstyrrelser) eller med en kombination af disse svækkelser.
Hukommelses·funktionen, den psykomotoriske hastighed, samt visio·perceptuelle og visio·spatiale
evner forbliver relativt intakte, især i den tidlige del af forstyrrelsens forløb.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

894 af 1110

6D84

Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter inkluderer de former for demens,
som er vurderet til at være en direkte konsekvens af brugen af et stof og som vedbliver at være til
stede længere end den sædvanlige virkningsperiode eller abstinensperiode, som er associeret med
stoffet. Mængden og varigheden af brugen af stoffet, skal være tilstrækkeligt til at frembringe den
kognitive svækkelse. Den kognitive svækkelse er ikke bedre forklaret ved en anden forstyrrelse,
som ikke er forårsaget af brug af et stof, såsom demens på grund af en anden ikke-rask tilstand.
Eksklusiv
Demens på grund af kontakt med tungmetaller og andre toxiner (6D85.2)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

895 af 1110

6D84.0

Demens på grund af brug af alkohol

Højere niveau
6D84 Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter
Beskrivelse
Demens på grund af brug af alkohol er karakteriseret ved udviklingen af vedholdende kognitive
svækkelser (f.eks. hukommelses·problemer, svækkelse af sproget og en manglende evne til at
udføre komplekse motoriske opgaver), som opfylder de diagnostiske kriterier for demens, som er
vurderet til at være den direkte konsekvens af brug af alkohol og som vedbliver at være til stede ud
over den normale varighed af alkohol·intoksikation eller abstinensperiode. Intensiteten og
varigheden af alkoholbrugen, skal have været tilstrækkelig til at fremkalde den kognitive svækkelse.
Den kognitive svækkelse er ikke bedre forklaret med en forstyrrelse eller sygdom, som ikke er
forårsaget af alkohol, såsom demens på grund af en anden forstyrrelse eller sygdom klassificeret
andet sted.
Inklusiv
Alkohol-induceret demens
Eksklusiv
Wernicke-Korsakoffs syndrom (5B5A.1)
Korsakoffs syndrom (5B5A.11)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.
Denne kategori bør ikke bruges til at beskrive kognitive ændringer på grund af thiamin·mangel
(vitamin B1) associeret med et kronisk forbrug af alkohol.

896 af 1110

6D84.1

Demens på grund af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angstdæmpende middel

Højere niveau
6D84 Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter
Beskrivelse
Demens på grund af brug af beroligende middel, sovemiddel eller angst-dæmpende middel er
karakteriseret ved et udvikling af vedvarende kognitive svækkelser (f.eks. hukommelses·problemer,
svækkelse af sproget og en manglende evne til at udføre komplekse motoriske opgaver), som
opfylder de diagnostiske kriterier for demens, og som er vurderet til at være den direkte konsekvens
af brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angst·dæmpende middel, og som vedbliver at
være til stede ud over den normale varighed af alkohol·intoksikation eller abstinens·periode.
Mængden og varigheden af brugen af beroligende middel, sovemiddel eller angst·dæmpende
middel skal være tilstrækkeligt til at fremkalde den kognitive svækkelse. Den kognitive svækkelse
er ikke bedre forklaret med en anden forstyrrelse, som ikke er forårsaget af beroligende midler,
sovemidler eller angst·dæmpende midler, såsom demens på grund af en anden ikke-rask tilstand.
Inklusiv
Psykotisk forstyrrelse induceret af psykoaktivt stof, med sen begyndelse
Post·hallucinogen perceptions·forstyrrelse
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

897 af 1110

6D84.2

Demens på grund af brug af flygtige indåndingsmidler

Højere niveau
6D84 Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter
Beskrivelse
Demens på grund af brug af flygtige indåndingsmidler er karakteriseret ved en udvikling af
vedvarende kognitive svækkelser (f.eks. hukommelses·problemer, svækkelse af sproget og en
manglende evne til at udføre komplekse motoriske opgaver), som opfylder de diagnostiske kriterier
for demens, og som er vurderet til at være den direkte konsekvens af brugen af indåndingsmidler
eller at personen har været udsat for indåndingsmidler og som vedbliver at være til stede længere
end den sædvanlige virkningsperiode eller abstinens·periode, som er associeret med stoffet.
Mængden og varigheden af brugen af indåndingsmidlet eller mængden og varigheden, hvor
personen har været udsat for indåndingsmidler skal være tilstrækkelig til at være i stand til at
frembringe den kognitive svækkelse. Den kognitive svækkelse er ikke bedre forklaret med en
forstyrrelse, som ikke er forårsaget af flygtige indåndingsmidler, såsom demens på grund af en
anden ikke-rask tilstand.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

898 af 1110

6D84.Y

Demens på grund af andre specificerede psykoaktive stoffer

Højere niveau
6D84 Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

899 af 1110

6D85

Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted

Højere niveau
Demens
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

900 af 1110

6D85.0

Demens på grund af Parkinsons sygdom

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af Parkinsons sygdom opstår mellem personer med ideopatisk Parkinsons
sygdom og er karakteriseret ved svækkelse af opmærksomheden, hukommelsen, evnen til at udføre
opgaver og den visio·spatiale funktionsevne samt adfærds·symptomer og psykiatriske symptomer
såsom ændringer i affekt, apati og hallucinationer. Tilstanden kommer snigende og forløbet er med
en gradvis forværring af symptomerne. Den sygdom, som ligner mest er en sygdom af Lewy bodytypen med degeneration overvejende i basalganglierne og ikke i cortex, som ellers er typisk ved
demens på grund af Lewy body-sygdom.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

901 af 1110

6D85.1

Demens på grund af Huntingtons sygdom

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af Huntingtons sygdom opstår på grund af en udbredt degeneration af hjernen på
grund af forlængelse af HTT genet ved tri·nukelotid gentagelse, som er overført gennem autosomal
dominans. Tilstanden kommer snigende, typisk i 30- eller 40-års alderen, med gradvis langsom
fremadskriden. De første symptomer er oftest svækkelse af evnen til at udføre opgaver af højere
orden med hukommelsen relativt intakt, efterfulgt af motoriske svækkelser (bradykinesi og chorea),
som er karakteristiske ved Huntingtons sygdom.
Inklusiv
Demens ved Huntingtons sygdom (ICD-10: F02.2)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

902 af 1110

6D85.2

Demens på grund af kontakt med tungmetaller og andre toxiner

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af kontakt med tungmetaller og andre toxiner forårsaget af kontakt med
specifikke tungmetaller såsom aluminium fra dialyse·vand, bly, kviksølv eller mangan i skadelige
mængder. De karakteristiske kognitive svækkelser ved demens på grund af kontakt med
tungmetaller og andre toxiner afhænger af det specifikke tungmetal eller toxin som personen har
været udsat for, men svækkelsen kan ramme alle kognitive områder. Hvor hurtigt symptomerne
dukker op, afhænger af kontakten med stoffet og symptomernes fremadskriden kan være hurtig,
specielt ved direkte kontakt. I mange tilfælde vil symptomerne være reversible, så snart kontakten
er identificeret og ophører. Undersøgelser såsom billed·undersøgelse af hjernen eller
neurofysiologisk undersøgelse kan være abnorm. Blyforgiftning er associeret med abnormaliteter
og udbredt kalcifikation, som kommer til syne ved billed·undersøgelse af hjernen og en stigning i
signalet ved MRI T2-vægtet billed·undersøgelse af den periventrikulære hvide substans,
basal·ganglierne, hypothalamus og pons. Demens på grund af kontakt med aluminium i giftige
mængder kan vise karakteristiske anfaldslignende højspændings delta·ændringer ved EEG-måling.
Undersøgelse kan vise andre tydelige tegn, såsom perifer nervelidelse ved kontakt med bly, arsenik
eller kvivsølv.
Eksklusiv
Demens på grund af psykoaktive stoffer inklusiv medikamenter (6D84)
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

903 af 1110

6D85.3

Demens på grund af HIV (human immunodeficiency virus)

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af HIV (human immunodeficiency virus) udvikler sig under forløbet med en
bekræftet HIV sygdom, ved fraværet af en anden samtidig sygdom eller tilstand end HIV-infektion,
som kunne forklare det kliniske billede. Selvom forskellige mønstre med kognitiv svækkelse er
mulige, alt afhængig af hvor den HIV-patogene process har fundet sted, så vil svækkelsen typisk
følge et subkortikalt mønster med svækkelse af hjernens højere funktioner,
bearbejdnings·hastigheden, opmærksomheden og evnen til at lære ny viden. Forløbet med demens
på grund af HIV (human immunodeficiency virus) varierer. Dette gælder også graden af
symptomer, faldet i funktionsevne, forbedringer i tilstanden eller udsving i symptomerne. Et hurtigt
fald i kognitiv funktionsevne er sjældent efter fremkomsten af anti·retro·virale medikamenter.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

904 af 1110

6D85.4

Demens på grund af multipel sklerose

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af multipel sklerose er en neuro·degenerativ sygdom forårsaget af en påvirkning
af hjernen på grund af multipel sklerose, som er en demyeliniserings·sygdom. Symptomerne
kommer snigende og har ikke nogen sammenhæng med den primære sygdoms (multipel sklerose)
fremadskriden eller funktionelle svækkelse. De kognitive svækkelser svinger i forhold til
placeringen af demyeliniseringen, men omfatter oftest nedsat arbejdshastighed i hjernen, svækket
hukommelse, svækket opmærksomhed, og dele af evnen til at udføre opgaver af højere grad.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

905 af 1110

6D85.5

Demens på grund af prion-sygdom

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af prion-sygdom er primært en neuro·degenerativ sygdom forårsaget af en gruppe
af spongiforme encefalopatier, som opstår på grund af abnorm akkumulation af prion·protein i
hjernen. Disse kan være sporadiske, genetiske (forårsaget af mutationer i prion·protein genet) eller
overført (ved kontakt med en smittet person). Tilstanden kommer snigende og symptomerne er
hurtigt fremadskridende. Svækkelser er karakteriseret ved kognitive svækkelser, ataxi og motoriske
symptomer (myoklone ryk, chorea eller dystoni). Diagnosen bliver ofte stillet på baggrund af
billed·undersøgelse af hjernen, tilstedeværelsen af karakteristiske proteiner i spinal·væsken, EEG
eller gen·test.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

906 af 1110

6D85.6

Demens på grund af normaltryk hydrocephalus (NPH)

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af normaltryk hydrocephalus (NPH) sker på grund af akkumulering af for meget
cerebrospinal·væske i hjernen, som en følge af idiopatiske, ikke-obstruktive årsager, men kan også
være sekundært til blødning, infektion eller inflammation. Tilstanden er fremadskridende, men
intervention (f.eks. indsætning af en shunt·ventil) kan føre til en signifikant forbedring af
symptomerne. Kognitive svækkelser inkluderer ofte nedsat bearbejdsnings·hastighed i hjernen,
svækkelse af hjernens evne til at udføre opgaver af højere grad og opmærksomhed, samt ændringer
i personligheden. Disse symptomer er også typisk ledsaget af abnorm gang og urin·inkontinens.
Billed·undersøgelse med henblik på at fastslå det ventrikulære volumen og forskydning af hjernen
er ofte nødvendig, for at bekræfte diagnosen.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

907 af 1110

6D85.7

Demens på grund af skader imod hovedet

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af skader imod hovedet er forårsaget af skader på hjernevævet, som direkte eller
indirekte resultat af en påført ekstern kraft. Traumer ved hjernen er kendt for at kunne medføre tab
af bevidstheden, amnesi, desorientering og konfusion eller neurologiske tegn. Symptomerne, som er
karakteristiske for demens på grund af skader imod hovedet, skal være opstået straks efter traumet
eller efter personen genvinder sin bevidsthed og skal vedblive at være til stede udover en normalt
forventet periode med symptomer. Kognitive svækkelser varierer, afhængig af hvilket område af
hjernen der er påvirket og graden af skaden kan inkludere svækkelse af opmærksomheden,
svækkelse af hukommelsen, udførelsen af opgaver af højere orden, personligheden, hjernens
arbejdshastighed, sociale evner og sprog·problemer.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

908 af 1110

6D85.8

Demens på grund af pellagra-sygdom

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af pellagra-sygdom er forårsaget af en længerevarende mangel på vitamin B3
(niacin) eller tryptofan enten i føden eller på grund af manglende absorption i mavetarm·kanalen på
grund af sygdom (f.eks. Crohn's sygdom) eller på grund af effekten af visse medikamenter (f.eks.
isoniazid). Kernesymptomerne på pellagra inkluderer dermatologiske forandringer (overfølsomhed
overfor sollys, læsioner, pletskaldethed og ødem) og diaré med længerevarende kognitive
symptomer, på grund af vitaminmangel, der inkluderer aggressivitet, motoriske forstyrrelser (ataxi
og rastløshed), konfusion og træthed er observeret. Behandling med vitamintilskud (f.eks. niacin)
fører oftest til ophør af symptomer.

909 af 1110

6D85.9

Demens på grund af Downs syndrom

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Demens på grund af Downs syndrom er en neuro·degenerativ forstyrrelse relateret til virkningen af
en abnormt forhøjet produktion og akkumulation af amyloid precursor protein (APP), som fører til
dannelsen af beta-amyloid plaque og tau·sammenhobninger. APP-genet kommer til udtryk i for høj
grad, på grund af dets lokation i kromosom 21, som er abnormt triplikeret (kopieret til tre dele) ved
Downs syndrom. Kognitive svækkelser og neuro·patologiske kendetegn er magen til dem, som
observeres ved Alzheimers sygdom. Det begynder typisk efter 50-års alderen med et gradvis fald i
funktionsevne.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

910 af 1110

6D85.Y

Demens på grund af andre specificerede sygdomme klassificeret andet sted

Højere niveau
6D85 Demens på grund af sygdomme klassificeret andet sted
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

911 af 1110

6D86

Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens

Højere niveau
Demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikante adfærdsforstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser.
Eksklusiv
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted (6E60-6E6Z)
Kodnings·bemærkning
Disse kategorier bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket, at identificere tilstedeværelsen af adfærds- eller
psykologiske forstyrrelser ved demens.
Angiv kode for alle tilstedeværende tilstande.

912 af 1110

6D86.0

Psykotiske symptomer ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikante vrangforestillinger eller hallucinationer.
Eksklusiv
Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser (6A20-6A2Z)
Sekundært psykotisk syndrom (6E61)

913 af 1110

6D86.1

Humør-symptomer ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikante humør·symptomer, såsom depressivt humør, forhøjet humør eller
irritabelt humør.
Eksklusiv
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)
Sekundært humør-syndrom (6E62)

914 af 1110

6D86.2

Angst-symptomer ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikante symptomer på angst eller bekymring.
Eksklusiv
Angst- eller frygt-relaterede forstyrrelser (6B00-6B0Z)
Sekundært angst-syndrom (6E63)

915 af 1110

6D86.3

Apati ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikant indifferens eller mangel på interesse.
Eksklusiv
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)
Sekundært humør-syndrom (6E62)

916 af 1110

6D86.4

Ophidselse eller aggression ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede:
1)

klinisk signifikant overdreven psykomotorisk aktivitet ledsaget af forhøjet
muskelspænding.

eller
2)

fjendtlig eller voldelig adfærd

917 af 1110

6D86.5

Manglende hæmninger ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikant mangel på hæmninger, som kommer til udtryk ved tilsidesættelse af
sociale normer, impulsivitet og dårlige risiko·vurderinger.

918 af 1110

6D86.6

Omflakkende adfærd ved demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Beskrivelse
Udover de kognitive forstyrrelser, som er karakteristiske for demens, så indeholder det kliniske
billede klinisk signifikant omflakkende adfærd, som medfører at personen udsætter sig selv for fare.

919 af 1110

6D86.Y

Andre specificerede adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved
demens

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Disse kategorier bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket, at identificere tilstedeværelsen af adfærds- eller
psykologiske forstyrrelser ved demens.
Angiv kode for alle tilstedeværende tilstande.

920 af 1110

6D86.Z

Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens, uspecificeret

Højere niveau
6D86 Adfærds-forstyrrelser eller psykologiske forstyrrelser ved demens
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Disse kategorier bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket, at identificere tilstedeværelsen af adfærds- eller
psykologiske forstyrrelser ved demens.
Angiv kode for alle tilstedeværende tilstande.

921 af 1110

6D8Z

Demens, ukendt eller uspecificeret årsag

Højere niveau
Demens
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
Kodnings·bemærkning
Denne kategori bør aldrig bruges til primær kodning. Koderne er til rådighed for brug som
supplement eller ekstra koder, når det er ønsket at identificere tilstedeværelsen af demens ved
sygdomme klassificeret andet sted.
Når demens er på grund af flere forskellige ætiologiske faktorer, skal man kode for alle faktorer.

922 af 1110

6E0Y

Andre specificerede neurokognitive forstyrrelser

Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

923 af 1110

6E0Z

Neurokognitive forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Neurokognitive forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

924 af 1110

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser
forbundet med graviditet, barnefødsel og barsel (19)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Syndromer associeret med graviditet eller barsel (startende inden 6 uger efter fødsel) som vedrører
signifikante mentale eller adfærdsmæssige kendetegn. Hvis symptomerne opfylder de diagnostiske
kriterier for en specifik mental forstyrrelse, så bør en sådan diagnose også gives.
Kodet andet sted
Psychological disorder related to obstetric fistula (GC04.1Y)

925 af 1110

6E20

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer

Højere niveau
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet, barnefødsel og
barsel
Beskrivelse
Et syndrom associeret med graviditet eller barsel (startende inden 6 uger efter fødsel) som vedrører
signifikante mentale eller adfærdsmæssige kendetegn, oftest depressive symptomer. Syndromet
inkluderer ikke vrangforestillinger, hallucinationer eller andre psykotiske symptomer. Hvis
symptomerne opfylder de diagnostiske kriterier for en specifik mental forstyrrelse, så bør en sådan
diagnose også gives. Denne diagnose bør ikke blive brugt til at beskrive milde eller forbigående
depressive symptomer, som ikke opfylder de diagnostiske kriterier for en depressiv episode, som
kan opstå kort efter fødsel (også kaldet fødselsdepression).

926 af 1110

6E20.0

Barsels-depression (fødsels-depression) - ikke yderligere specificeret

Højere niveau
6E20 Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer

927 af 1110

6E20.Y

Andre specificerede mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet
med graviditet, barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer

Højere niveau
6E20 Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

928 af 1110

6E20.Z

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer, uspecificeret

Højere niveau
6E20 Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uden psykotiske symptomer
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

929 af 1110

6E21

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, med psykotiske symptomer

Højere niveau
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet, barnefødsel og
barsel
Beskrivelse
Et syndrom associeret med graviditet eller barsel (startende inden ca 6 uger efter fødsel), som
vedrører signifikante mentale eller adfærdsmæssige kendetegn, inklusiv vrangforestillinger,
hallucinationer eller andre psykotiske symptomer. Humør-symptomer (depressiv og/eller manisk) er
også ofte til stede. Hvis symptomerne opfylder de diagnostiske kriterier for en specifik mental
forstyrrelse, så bør en sådan diagnose også gives.

930 af 1110

6E2Z

Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet,
barnefødsel og barsel, uspecificeret

Højere niveau
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet, barnefødsel og
barsel
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

931 af 1110

6E40

Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som
påvirker forstyrrelser eller sygdomme klassificeret
andet sted (20)

Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller sygdomme klassificeret
andet sted er sådanne som har en negativ effekt på manifestationen, behandlingen eller forløbet af
en tilstand klassificeret i et andet kapitel af ICD. Disse faktorer kan negativt påvirke
manifestationen, behandlingen eller forløbet af en forstyrrelse eller sygdom klassificeret i et andet
kapitel ved:
forstyrrelse af behandlingen af forstyrrelsen eller sygdommen ved at påvirke overholdelsen
af behandlingen eller personens lyst til at opsøge hjælp;
medføre en yderligere helbredrisiko; eller
påvirke den underliggende patofysiologi og derved skabe eller forstærke symptomer eller på
anden måde nødvendiggøre lægehjælp.
Denne diagnose bør kun tildeles når faktorerne forhøjer risikoen for lidelse, handikap eller død og
repræsenterer et område der kræver klinisk opmærksomhed og bør tildeles sammen med den anden
relevante diagnose.
Inklusiv
Psykologiske faktorer, som påvirker fysiske tilstande
Eksklusiv
Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet, barnefødsel og
barsel (6E20-6E2Z)
Tension-type headache (8A81)

932 af 1110

6E40.0

Mental forstyrrelse som påvirker forstyrrelser eller sygdomme klassificeret
andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted er opfyldt. Personen er diagnostiseret med en
mental, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelse, som negativt påvirker manifestationen,
behandlingen eller forløbet af en forstyrrelse eller sygdom klassificeret i et andet kapitel.

933 af 1110

6E40.1

Psykologiske symptomer som påvirker forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted er opfyldt. Personen udviser psykiske
symptomer, som ikke opfylder de diagnostiske kriterier for en mental, adfærds- eller
neuroudviklings-forstyrrelse, og som negativt påvirker manifestationen, behandlingen eller forløbet
af en forstyrrelse eller sygdom klassificeret i et andet kapitel.

934 af 1110

6E40.2

Personligheds·træk eller mestrings·strategier som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted er opfyldt. Personen udviser personlighedstræk
eller adfærdsmønstre som ikke opfylder de diagnostiske kriterier for en mental, adfærds- eller
neuroudviklings-forstyrrelse, og som negativt påvirker manifestationen, behandlingen eller forløbet
af en forstyrrelse eller sygdom klassificeret i et andet kapitel.

935 af 1110

6E40.3

Skadelig helbreds-adfærd som påvirker forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted er opfyldt. Personen udviser skadelig
sundheds-adfærd, som har en negativ effekt på manifestationen, behandlingen eller forløbet af en
forstyrrelse eller sygdom klassificret i et andet kapitel (f.eks. overspisning, mangel på motion).

936 af 1110

6E40.4

Stress-relateret fysiologisk respons som påvirker forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Beskrivelse
Alle diagnostiske kriterier for Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted er opfyldt. Personen udviser en stress-relateret
fysiologisk respons, som har en negativ effekt på manifestationen, behandlingen eller forløbet af en
forstyrrelse eller sygdom klassificeret i et andet kapitel (f.eks. Mavesår fremprovokeret af stress,
forhøjet blodtryk, arrhythmi eller spændingshovedpine).

937 af 1110

6E40.Y

Andre specificerede psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker
forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

938 af 1110

6E40.Z

Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted, uspecificeret

Højere niveau
6E40 Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller
sygdomme klassificeret andet sted
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

939 af 1110

Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret
med forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet
sted (21)
Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Beskrivelse
Denne gruppe inkluderer syndromer karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende
psykologiske eller adfærdsmæssige symptomer, som bliver vurderet til at være den direkte
patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale og
adfærdsmæssige forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk
undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en
anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund
af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. tilpasningsforstyrrelse eller angst symptomer som reaktion på
at være diagnostiseret med en livstruende tilstand). Disse koder bør bruges i tillæg til diagnosen for
den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når psykologiske eller adfærdsmæssige
symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Kodet andet sted
Delirium på grund af sygdom klassificeret andet sted (6D70.0)

940 af 1110

6E60

Sekundært neuroudviklings-syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom med signifikante neuroudviklingsagtige træk, som ikke opfylder de diagnostiske
kriterier for nogen af de specifikke neuroudviklings-forstyrrelser, og som er vurderet til at være en
direkte patofysiologisk konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale
eller adfærds-forstyrrelser (f.eks. autisme-lignende træk ved Retts syndrom; aggression og
selvskade ved Lasch-Nyhan syndrom, abnormaliteter i den sproglige udvikling ved Williams
syndrom), og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Denne kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende
forstyrrelse eller sygdom, når neuroudviklingsproblemerne er tilstrækkelig alvorlige til at de bør
undersøges nærmere.

941 af 1110

6E60.0

Sekundært tale eller sprog-syndrom

Højere niveau
6E60 Sekundært neuroudviklings-syndrom
Beskrivelse
Et syndrom som omhandler signifikante kendetegn relateret til tale- eller sprog-udvikling og som
ikke opfylder de diagnostiske kriterier for nogen af de specifikke udviklings-forstyrrelser
vedrørende tale og sprog, og som er vurderet til at være en direkte patofysiologisk konsekvens af en
helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er
baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Mulig
ætiologi inkluderer en sygdom ved nervesystemet, sensorisk svækkelse, hjerneskade eller infektion.
Kodnings·bemærkning
Denne diagnose bør gives i tillæg til diagnosen for den formodede underliggende forstyrrelse eller
sygdom, når de neuro·udviklings·mæssige problemer er så alvorlige, at de kræver klinisk
opmærksomhed.

942 af 1110

6E60.Y

Andet specificeret sekundært neuroudviklings-syndrom

Højere niveau
6E60 Sekundært neuroudviklings-syndrom
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

943 af 1110

6E60.Z

Sekundært neuroudviklings-syndrom, uspecificeret

Højere niveau
6E60 Sekundært neuroudviklings-syndrom
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

944 af 1110

6E61

Sekundært psykotisk syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende hallucinationer eller
vrangforestillinger, som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en
helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er
baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse.
Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse,
og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. en akut
stress-reaktion som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i tillæg til
diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når de psykotiske
symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Akutte og forbigående psykotiske forstyrrelser (6A23)
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)
Delirium (6D70)

945 af 1110

6E61.0

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer

Højere niveau
6E61 Sekundært psykotisk syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende hallucinationer, som er vurderet til
at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret
under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk
undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Vrangforestillinger er ikke en fremtrædende del af det
kliniske billede. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller
adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig
helbredstilstand (f.eks. en akut stress-reaktion som reaktion på en livstruende diagnose). Denne
kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom,
når de psykotiske symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)

946 af 1110

6E61.1

Sekundært psykotisk syndrom, med vrangforestillinger

Højere niveau
6E61 Sekundært psykotisk syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende vrangforestillinger, som er vurderet
til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret
under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk
undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Hallucinationer er ikke en fremtrædende del af det
kliniske billede. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller
adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig
helbredstilstand (f.eks. en akut stress-reaktion som reaktion på en livstruende diagnose). Denne
kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom,
når de psykotiske symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)

947 af 1110

6E61.2

Sekundært psykotisk syndrom, med hallucinationer og vrangforestillinger

Højere niveau
6E61 Sekundært psykotisk syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af både fremtrædende hallucinationer og
fremtrædende vrangforestillinger, som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske
konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærdsforstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig
forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand
(f.eks. en akut stress-reaktion som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i
tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når de psykotiske
symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Humør-forstyrrelser (6A60-6A8Z)

948 af 1110

6E61.3

Sekundært psykotisk syndrom, med uspecificerede symptomer

Højere niveau
6E61 Sekundært psykotisk syndrom

949 af 1110

6E62

Sekundært humør-syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende humør-symptomer (depression,
ophøjet humør, irritabilitet), som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af
en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er
baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse.
Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse,
og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand (f.eks.
depressive symptomer som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i tillæg til
diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når humør-symptomerne er
tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

950 af 1110

6E62.0

Sekundært humør-syndrom, med depressiv symptomer

Højere niveau
6E62 Sekundært humør-syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende depressions-symptomer som f.eks.
vedvarende nedtryk humør, tab af interesse for tidligere fornøjelige aktiviteter eller tegn på
grådlabil og kedelig fremtoning, som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske
konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærdsforstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig
forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand
(f.eks. depressive symptomer som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i
tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når humørsymptomerne er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

951 af 1110

6E62.1

Sekundært humør-syndrom, med maniske symptomer

Højere niveau
6E62 Sekundært humør-syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende mani-symptomer som f.eks.
forhøjede, euforiske, irritable eller ekspansive humør-tilstande, hurtigt skift mellem forskellige
humør-tilstande (humør-labilitet), eller forhøjet energi eller aktivitet som er vurderet til at være den
direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale
eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse
eller paraklinisk undersøgelse.
Inklusiv
Humør·syndrom på grund af forstyrrelse eller sygdom, som ikke er klassificeret under
mentale og adfærds·forstyrrelser, med maniske symptomer
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

952 af 1110

6E62.2

Sekundært humør-syndrom, med blandede symptomer

Højere niveau
6E62 Sekundært humør-syndrom
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af både mani- og depressions-symptomer som enten
fremtræder samtidig eller som svinger fra dag til dag eller i løbet af en dag, og som er vurderet til at
være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under
mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk
undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Mani-symptomerne kan blandt andet være, forhøjede,
euforiske, irritable eller expansive humør-tilstande, hurtige skift mellem forskellige humør-tilstande
(humør-labilitet) eller forhøjet energi eller aktivitet. Depressions-symptomer kan blandt andet være
vedvarende depressivt humør, tab af interesse for tidligere fornøjelige aktiviteter, eller tegn på f.eks.
grådlabil eller kedelig fremtoning. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental
eller adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig
helbredstilstand (f.eks. depressions-symptomer som reaktion på en livstruende diagnose). Denne
kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom,
når humør-symptomerne er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

953 af 1110

6E62.3

Sekundært humør-syndrom, med uspecificerede symptomer

Højere niveau
6E62 Sekundært humør-syndrom
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

954 af 1110

6E63

Sekundært angst-syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende angst-symptomer, og som er
vurderet til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er
klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens
fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af
delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget
respons på grund af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. angst-symptomer eller panikanfald som
reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den
formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når angst-symptomerne er tilstrækkelig
alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Tilpasnings-forstyrrelse (6B43)
Delirium (6D70)

955 af 1110

6E64

Sekundært obsessiv-kompulsivt syndrom eller beslægtet syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende tvangstanker, tvangshandlinger,
optagethed af eget udseende, samlermani, hudpilleforstyrrelse, udtrækning af hår, andre former for
kropsfokuserede gentagelsesadfærd eller andre symptomer som er karakteristiske for obsessivkompulsiv eller beslægtede forstyrrelser, og som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske
konsekvens af en forstyrrelse eller sygdom, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærdsforstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig
forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand
(f.eks. gentagne ruminationer som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i
tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når de obsessivkompulsive eller relaterede symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Obsessiv-kompulsiv eller beslægtet forstyrrelse induceret af andet specificeret psykoaktivt
stof (6C4E.72)

956 af 1110

6E65

Sekundært dissociativt syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende dissociative symptomer (f.eks.
depersonalisation, derealisation), og som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske
konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærdsforstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig
forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand
(f.eks. som del af en akut stress-reaktion som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør
bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når de
dissociative symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)
Acute stress reaction (QE84)

957 af 1110

6E66

Sekundært impuls-kontrol-syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved tilstedeværelsen af fremtrædende symptomer på forstyrret
impulskontrol (f.eks. overdreven spilleri, stjæleri, ildspåsættelse, aggressive udbrud, tvangspræget
seksuel adfærd), og som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en
helbredstilstand, som ikke er klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er
baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse.
Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse,
og er ikke en psykologisk betinget respons på grund af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. som del af
en akut tilpasnings·forstyrrelse som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i
tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når impulskontrol-symptomerne er tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Delirium (6D70)

958 af 1110

6E67

Sekundært neurokognitivt syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom, som har signifikante kognitive karaktertræk, og som ikke opfylder de diagnostiske
kriterier for nogen af de specifikke neurokognitive forstyrrelser, og som er vurderet til at være den
direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand eller skade, som ikke er klassificeret
under mentale eller adfærds-forstyrrelser (f.eks. kognitive ændringer på grund af en hjerne-svulst),
og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk
undersøgelse. Denne kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den formodede bagvedliggende
forstyrrelse eller sygdom, når de kognitive symptomer er tilstrækkelig alvorlige til at de bør
undersøges nærmere.
Eksklusiv
Disorders with neurocognitive impairment as a major feature (8A20-8A2Z)
Kodet andet sted
Delirium (6D70)

959 af 1110

6E68

Sekundær personligheds-ændring

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Et syndrom karakteriseret ved en vedvarende personligheds-forstyrrelse, som repræsenterer en
ændring i forhold til personens tidligere karakteristiske personligheds-mønster, og som er vurderet
til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke er klassificeret
under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens fortid, fysisk
undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af delirium eller en
anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget respons på grund
af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. social tilbagetrækning, undgåelsesadfærd eller afhængighed
som reaktion på en livstruende diagnose). Denne kode bør bruges i tillæg til diagnosen for den
formodede bagvedliggende forstyrrelse eller sygdom, når personligheds-symptomerne er
tilstrækkelig alvorlige til at de bør undersøges nærmere.
Eksklusiv
Personligheds-forstyrrelse (6D10)
Delirium (6D70)
Personality difficulty (QE50.7)

960 af 1110

6E69

Sekundært katatonisk syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Beskrivelse
Sekundært katatonisk syndrom er en tydelig forstyrrelse af den frivillige kontrol af bevægelser, og
som er vurderet til at være den direkte patofysiologiske konsekvens af en helbredstilstand, som ikke
er klassificeret under mentale eller adfærds-forstyrrelser, og som er baseret på evidens fra personens
fortid, fysisk undersøgelse eller paraklinisk undersøgelse. Symptomerne er ikke på grund af
delirium eller en anden mental eller adfærdsmæssig forstyrrelse, og er ikke en psykologisk betinget
respons på grund af en alvorlig helbredstilstand (f.eks. en akut stress-reaktion som reaktion på en
livstruende diagnose).
Sekundært katatonisk syndrom er karakteriseret ved flere af følgende:
ekstremt langsom eller helt fraværende motorisk aktivitet,
mutisme,
formålsløs motorisk aktivitet, uden relation til eksterne stimuli,
indtagelse af og opretholdelse af stive, usædvanlige eller bizarre kropsstillinger,
modvillighed imod instruktioner eller forsøg på at man ændre personens kropsholdning
automatisk lydighed
Kodnings·bemærkning
Brug supplerende kode, hvis ønsket, for hvilken som helst underliggende forstyrrelse, hvis denne er
kendt.

961 af 1110

6E6Y

Andet specificeret sekundært mentalt eller adfærds-syndrom

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

962 af 1110

6E6Z

Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom, uspecificeret

Højere niveau
Sekundært mentalt eller adfærds-syndrom associeret med forstyrrelser eller sygdomme
klassificeret andet sted
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

963 af 1110

6E8Y

Andre specificerede mentale, adfærds- eller
neuroudviklings-forstyrrelser (22)

Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

964 af 1110

6E8Z

Mentale, adfærds- eller neuroudviklingsforstyrrelser, uspecificeret (23)

Højere niveau
06 Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

965 af 1110

Kapitel 7
Søvn-vågen-forstyrrelser
Diagnoser og beskrivelser

966 af 1110

Søvn-vågen-forstyrrelser (07)

967 af 1110

Søvnløsheds-forstyrrelser (01)
Højere niveau
Søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvnløsheds·forstyrrelser er karakteriseret ved klager over vedvarende problemer med indsovning,
varighed, afbrydelser eller kvalitet, som opstår til trods for passende lejlighed og mulighed for at
sove, og som resulterer i en eller anden form for nedsat funktionsevne i dagtimerne. Symptomer i
løbet af dagen er typisk: træthed, dårligere humør eller irritabilitet, generel udtilfredshed og nedsat
kognitiv funktionsevne. Personer, som angiver at de har søvn·relaterede symptomer, men som ikke
oplever nogen form for nedsat funktionsevne i løbet af dagen, har ikke en søvnløsheds·forstyrrelse.

968 af 1110

7A00

Kronisk søvnløshed

Højere niveau
Søvnløsheds-forstyrrelser
Beskrivelse
Kronisk søvnløsheds·forstyrrelse er ofte og vedholdende problemer med indsovning eller
opretholdelse af søvnen, som optræder til trods for passende lejlighed og mulighed for at sove, og
som resulterer en generel utilfredshed med søvnen og en eller anden form for nedsat funktionsevne i
dagtimerne. Symptomer i løbet af dagen er typisk: træthed, dårligere humør eller irritabilitet,
generel udtilfredshed og nedsat kognitiv funktionsevne. Søvnforstyrrelsen og de dertil hørende
dagtime·symptomer optræder mindst flere gange om ugen og er associeret med
dagtime·symptomer, som har været til stede i mindst flere måneder. Visse personer med kronisk
søvnløshed kan udvise mere episodiske forløb med tilbagevendende episoder med søvn·vågenproblemer, som varer mere uger ad gangen over flere år. Personer, som angiver at de har
søvn·relaterede symptomer, men som ikke oplever nogen form for nedsat funktionsevne i løbet af
dagen, har ikke en søvnløsheds·forstyrrelse. Hvis søvnløsheden er på grund af en anden
søvn·vågen·forstyrrelse, en mental forstyrrelse, anden helbredstilstand eller et stof eller medicin, så
bør diagnosen kronisk søvnløshed kun stilles hvis søvnløsheden kræver separat behandling.

969 af 1110

7A01

Kortvarig søvnløshed

Højere niveau
Søvnløsheds-forstyrrelser
Beskrivelse
Kortvarig søvnløsheds·forstyrrelse er karakteriseret ved problemer med indsovning eller
opretholdelse af søvnen, som optræder til trods for passende mulighed og lejlighed for søvn, og som
har varet i mindre end 3 måneder, og som medfører en generel utilfredshed og en eller anden form
for nedsat funktionsevne i dagtimerne. Symptomer i løbet af dagen er typisk: træthed, dårligere
humør eller irritabilitet, generel udtilfredshed og nedsat kognitiv funktionsevne. Personer, som
angiver at de har søvn·relaterede symptomer, men som ikke oplever nogen form for nedsat
funktionsevne i løbet af dagen, har ikke en søvnløsheds·forstyrrelse. Hvis søvnløsheden er på grund
af en anden søvn·vågen·forstyrrelse, en mental forstyrrelse, anden helbredstilstand eller et stof eller
medicin, så bør diagnosen kronisk søvnløshed kun stilles hvis søvnløsheden kræver separat
behandling. Søvnløshed på grund af stoffer eller medicin, bør diagnostiseres som stof-induceret
søvnløshed i forhold til det stof, der er årsagen til søvnløsheden.
Bemærkninger
Der må være tale om en fejl, når tredje linje (i teksten) henviser til kronisk søvnløshed og ikke
kortvarig søvnløshed, da denne diagnose netop handler om kortvarig søvnløshed. Jeg har dog ikke
rettet linjen, men den er bare oversat direkte til dansk.

970 af 1110

7A0Z

Søvnløsheds-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Søvnløsheds-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

971 af 1110

Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence) (02)
Højere niveau
07 Søvn-vågen-forstyrrelser

972 af 1110

7A20

Narkolepsi

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)

973 af 1110

7A20.0

Narkolepsi, Type 1

Højere niveau
7A20 Narkolepsi

974 af 1110

7A20.1

Narkolepsi, Type 2

Højere niveau
7A20 Narkolepsi
Beskrivelse
Narkolepsi uden kataplexi er en soveforstyrrelse, som er karakteriseret ved overdreven træthed i
dagtimerne associeret med ukontrollabel trang til at sove, nogle gange med lammelse under søvnen,
hypnagogiske hallucinationer og automatisk adfærd.

975 af 1110

7A20.Z

Narkolepsi, uspecificeret

Højere niveau
7A20 Narkolepsi
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

976 af 1110

7A21

Trætheds-forstyrrelse med ukendt årsag

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Beskrivelse
Idiopatisk trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) er en søvn·forstyrrelse, som findes i to former:
idiopatisk trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) med lange perioder med søvn og idiopatisk træthedsforstyrrelse (hypersomnia) uden lange periode med søvn.

977 af 1110

7A22

Kleine-Levin-syndrom

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Beskrivelse
Kleine-Levin·syndrom er en sjælden neurologisk forstyrrelse med ukendt oprindelse, karakteriseret
ved episoder med trætheds·forstyrrelse (hypersomnia), der kommer og forsvinder, sammen med
kognitive og adfærdsmæssige forstyrrelser.
Inklusiv
Tilbagevendende hypersomnolens ---> Forstyrrelse med forhøjet søvnbehov
(ICD-10: G47.1)

978 af 1110

7A23

Trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) på grund af en ikke-normal tilstand

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)

979 af 1110

7A24

Trætheds-forstyrrelse (hypersomnia) på grund af et medikament eller et stof

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Inklusiv
Trætheds·forstyrrelse (hypersomni) på grund af stof inklusiv medicin

980 af 1110

7A25

Trætheds-forstyrrelse (Hypersomnolence) associeret med en mental forstyrrelse

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)

981 af 1110

7A26

Syndrom med utilstrækkelig søvn

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Inklusiv
Adfærdsinduceret trætheds·forstyrrelse/(hypersomnia)
Eksklusiv
Narkolepsi, Type 2 (7A20.1)
Narkolepsi (7A20)

982 af 1110

7A2Y

Andre specificerede trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

983 af 1110

7A2Z

Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence), uspecificeret

Højere niveau
Trætheds-forstyrrelser (Hypersomnolence)
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

984 af 1110

Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser (03)
Højere niveau
Søvn-vågen-forstyrrelser
Eksklusiv
Apnoea of newborn (KB2A)
Kodet andet sted
Sleep related Cheyne-Stokes respiration (MD11.4)

985 af 1110

7A40

Central søvn·apnø

Højere niveau
Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
Eksklusiv
Central neonatal apnoea (KB2A.0)

986 af 1110

7A40.0

Primær central søvn·apnø

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Eksklusiv
Primær central søvn·apnø i spædbarnsalderen (7A40.1)
Primær central søvn·apnø ved præmatur fødsel (7A40.2)

987 af 1110

7A40.1

Primær central søvn·apnø i spædbarnsalderen

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Beskrivelse
En tilstand ved børn, karakteriseret ved en uforklarlig episode med ophør af vejrtræningen i 20
sekunder eller længere eller en kortere pause i vejrtræningen med langsom puls, cyanose, bleghed,
og/eller hypotoni ved spædbørn.
Eksklusiv
Primær central søvn·apnø ved præmatur fødsel (7A40.2)

988 af 1110

7A40.2

Primær central søvn·apnø ved præmatur fødsel

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Inklusiv
Primær søvn·apnø ved for tidligt fødte

989 af 1110

7A40.3
respiration

Central søvn·apnø på grund af en ikke-normal tilstand med Cheyne-Stokes

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Inklusiv
Visse specificerede former for central søvn·apnø med Cheynes-Stokes respiration

990 af 1110

7A40.4
respiration

Central søvn·apnø på grund af en ikke-normal tilstand uden Cheyne-Stokes

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Inklusiv
Visse specificerede former for central søvn·apnø uden Cheynes-Stokes respiration

991 af 1110

7A40.5

Central søvn·apnø på grund af kortere periode med vejrtrækning i stor højde

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø

992 af 1110

7A40.6

Central søvn·apnø på grund af medicin eller stof

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø

993 af 1110

7A40.7

Behandlings·krævende central søvn·apnø

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø

994 af 1110

7A40.Y

Anden specificeret central søvn·apnø

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

995 af 1110

7A40.Z

Central søvn·apnø, uspecificeret

Højere niveau
7A40 Central søvn·apnø
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

996 af 1110

7A41

Obstruktiv søvn·apnø

Højere niveau
Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
Beskrivelse
Karakteriserets ved gentagende episoder med komplet (apnø) eller delvis (hypoapnø) spærring af
den øverste del af luftvejene under søvn. Disse hændelser medfører ofte en reduktion i iltmætningen
af blodet og ophører som regel ved korte opvågninger.
Eksklusiv
Obstructive neonatal apnoea (KB2A.1)

997 af 1110

7A42

Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

Højere niveau
Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvnrelateret hypoventilations·forstyrrelse er karakteriserets ved en abnorm stigning i PCO2værdien (PaCO2) i arterierne.

998 af 1110

7A42.0

Hypoventilations·syndrom på grund af fedme

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser
Beskrivelse
Ekstrem overvægt i forbindelse med alveolær hypoventilation. Et pickwick-syndrom er en
vejrtrækningsforstyrrelse, som rammer visse overvægtige personer. Dårlig vejrtrækning medfører
for meget kuldioxid (hypoventilation) og for lidt ilt (hypoxemi) i blodet. Disse ændringer kan føre
til alvorlige problemer med helbredet, såsom væskeansamlinger i benene, pulmonal hypertension,
cor pulmonale og sekundært erytrocytosis (gammel betegnelse) (Obesity hypoventilation
syndrome :OHS). Ubehandlet OHS, kan medføre døden. Mange mennesker, som har OHS, har også
obstruktiv søvn·apnø. Kernesymptomet ved OHS, som i øjeblikket er anerkendt, inkluderer fedme
(BMI >30kg/m2), kronisk alveolær hypoventilation, som fører til hyperkapni (PaCO2>45 mm Hg og
PaCO2>70 mm Hg ) og hypoxi i dagtimerne og vejrtræknings·forstyrrelser under søvn. Det vigtige
ved diagnosen er en udelukkelse af andre årsager til alveolær hypoventilation såsom alvorlig
obstruktiv eller restriktiv pulmonær sygdom, kyphoscoliosis, alvorligt lavt stofskifte,
neuro·muskulære sygdomme eller andre centrale hypoventilations·syndromer.
Bemærkninger
Jeg har lavet små tegnsætningsændringer. Hvis du ikke er tilfreds med min oversættelse, så brug
link i bunden til original-tekst på engelsk.
Inklusiv
Pickwick-syndrom

999 af 1110

7A42.1

Medfødt central alveolær søvnrelateret hypoventilation

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

1000 af 1110

7A42.2

Sent opstået central hypoventilation med abnormaliteter i hypothalamus

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

1001 af 1110

7A42.3

Central alveolær hypoventilation med ukendt årsag

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

1002 af 1110

7A42.4

Søvnrelateret hypoventilation på grund af medicin eller stof

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

1003 af 1110

7A42.5

Søvnrelateret hypoventilation på grund af en ikke-normal tilstand

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvnrelateret hypoventilation på grund af lunge parenkymal sygdom eller en luftvejs·sygdom,
pulmonal vaskulær patologi, sygdomme der vedrører brystkassen, neurologisk forstyrrelse eller
muskelsvaghed er ment, at være den primære årsag til hypoventilation. Hypoventilation er ikke
primært på grund af fedme·hypoventilations·syndrom, brug af medicin eller et kendt medfødt
central alveolær hypoventilations·syndrom.
Eksklusiv
Hypoventilations·syndrom på grund af fedme (7A42.0)
Medfødt central alveolær søvnrelateret hypoventilation (7A42.1)

1004 af 1110

7A42.6

Søvnrelateret hypoxemi

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

1005 af 1110

7A42.Y

Andre specificerede søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1006 af 1110

7A42.Z

Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
7A42 Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxemi-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1007 af 1110

7A4Y

Andre specificerede søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser

Højere niveau
Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1008 af 1110

7A4Z

Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Søvn-relaterede vejrtræknings-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1009 af 1110

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser (04)
Højere niveau
Søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser er forstyrrelser af søvn·vågen·rytmen (som typisk
kommer til udtryk som søvnløshed, overdreven træthed eller begge dele) på grund af ændringer i
det cirkadiske rytme·system, systemets evne til at modtage signaler (zeitgeber) fra omgivelserne
eller en uoverensstemmelse mellem den endogene cirkadiske rytme og omgivelserne.
Inklusiv
Forsinket søvn·fase-syndrom
Uregelmæssig søvn-vågen-rytme

1010 af 1110

7A60

Forsinket søvn-vågen fase-forstyrrelse

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Forsinket søvn-vågen fase-forstyrrelse er et tilbagevendende mønster med forstyrrelse af
søvn·vågen·rytmen på grund af vedvarende forsinkelse af den primære sove·periode i forhold til
konventionelt eller ønsket sovetidspunkt. Forstyrrelsen medfører problemer med at falde i søvn og
problemer med at vågne på ønskede eller krævede tidspunkter. Når den forsinkede søvn endelig
indtræder er den i bund og grund normal i kvalitet og varighed. Tilstanden medfører signifikant
bekymring eller mental, fysisk, social, arbejdsmæssig eller akademisk svækkelse.

1011 af 1110

7A61

Fremskudt søvn-vågen fase-forstyrrelse

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Fremskudt søvn-vågen fase-forstyrrelse er et tilbagevendende mønster med forstyrrelse af
søvn·vågen·rytmen på grund af vedvarende fremskydning (til et tidligere tidspunkt) af den primære
sove·periode i forhold til konventionelt eller ønsket sovetidspunkt. Forstyrrelsen medfører træthed
om aftenen (før det egentlig er tid at gå i seng) og opvågning tidligere end det ønskede eller
krævede tidspunkt. Hvis personen går i seng, i det øjeblik han bliver træt, selv om det er alt for
tidligt, så er søvnen i bund og grund normal i kvalitet og varighed. Tilstanden medfører signifikant
bekymring eller mental, fysisk, social, arbejdsmæssig eller akademisk svækkelse.

1012 af 1110

7A62

Søvn-vågen-forstyrrelse med ujævn rytme

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvn-vågen-forstyrrelse med ujævn rytme er karakteriseret ved et fravær at en tydeligt defineret
cyklus med søvn og vågen tilstand. Søvnen bliver delt i flere episoder af forskellig længde hen over
en periode på 24 timer. Patienter klager typisk over søvnløshed og/eller overdreven træthed om
dagen, som et resultat af tilstanden.

1013 af 1110

7A63

Søvn-vågen rytme-forstyrrelse med døgn kortere/længere end 24 timer

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvn-vågen rytme-forstyrrelse med døgn kortere/længere end 24 timer er karakteriseret ved
skiftevise perioder med søvnløshed og/eller træthed om dagen og perioder med relativ normal søvn,
på grund af manglende evne til at modtager søvnregulerende signaler udefra ( zeitgeber), så
kroppen kan følge den normale 24-timers cyklus. Periode-længden ved den cirkadiske
søvn·vågen·forstyrrelse kan være kortere eller, mere typisk, længere end 24 timer. Symptomerne på
søvn·vågen·forstyrrelse, har en tilbøjelighed til at følge den cirkadiske rytme, efterhånden som
søvn·vågen·rytmen kommer i fase, henholdsvis ud af fase med dag/nat·cyklusen i omgivelserne.

1014 af 1110

7A64

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, skifteholdsarbejds·typen

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, skifteholdsarbejds·typen er karakteriseret ved klager over
søvnløshed og/eller overdreven træthed, der optræder som et resultat af arbejdstider, der ligger helt
eller delvis i den normale soveperiode i omgivelserne. Forstyrrelsen er som regel også associeret
med en reduktion af den samlede mængde af søvn.

1015 af 1110

7A65

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, jetlags·typen

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, jetlags·typen er karakteriseret ved en midlertidig
uoverensstemmelse mellem den søvn·vågen·rytme, som dannes af kroppens endogene cirkadiske
klokke og det søvn·vågen·mønster der eksisterer i den tidszone, hvor man opholder sig. Personen
klager over forstyrrelse af søvnen, træthed og udbrændthed og svækkelse af funktionsevnen i
dagtimerne. Alvorligheden og varigheden af symptomerne afhænger af antallet af tidszoner der er
krydset, evnen til at sove under rejsen, kroppens evne til at tilpasse sig den nye tidszone (zeitgeber)
ved påvirkning udefra, kroppens evne til at abstrahere fra en uoverensstemmelse mellem kroppens
tid og omgivelsernes tid hen over forskellige tidszoner.

1016 af 1110

7A6Z

Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Cirkadisk rytme søvn-vågen-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1017 af 1110

Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser (05)
Højere niveau
07 Søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Dette er en gruppe af bevægelses-forstyrrelser, som normalt forekommer om natten når patienten er
rolig og/eller under søvn. Disse forstyrrelser vedrører relativt simple formålsløse og usædvanlige
stereotype bevægelser.
Kodet andet sted
Adfærds-forstyrrelse ved REM-søvn (7B01.0)

1018 af 1110

7A80

Syndrom med urolige ben

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser

1019 af 1110

7A81

Forstyrrelse med periodisk bevægelse af lemmerne

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Forstyrrelse med periodisk bevægelse af lemmerne er karakteriseret ved tilbagevendende episoder
med gentagende bevægelser af lemmerne på grund af muskelsammentrækninger mens personen
sover. Op til 90% af patienterne med forstyrrelse med periodisk bevægelse af lemmerne har simple
stereotype vilje·løse bevægelser af de nederste lemmer under søvnen. Polysomnografi med
overflade·EMG er den gyldne standard inden diagnostisering af tilstanden.

1020 af 1110

7A82

Søvn-relaterede kramper i benene

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Kramper i benene er smertefulde sammentrækniner af musklerne i benene eller fødderne, som
medfører stramme eller hårde muskler. De optræder oftest i løbet af natten, og vækker patienten fra
søvnen og kan normalt fjernes ved at strække den berørte muskel, oftest ved at rejse sig op.

1021 af 1110

7A83

Søvnrelateret bruxisme (tænderskæren)

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Ved søvnrelateret bruxisme (tænderskæren) er der en muskelsammentrækning af tygemusklerne
som varer i 2 sekunder eller flere på hinanden efterfølgende sammentrækninger af tyggemusklerne
med en frekvens på cirka 1 Hz. Det forekommer oftest ved den lette ikke-REM (NREM) søvn, men
kan optræde alle steder i løbet af søvnen. Følgerne kan være skade på tænderne, ubehag i kæben,
træthed eller smerte eller midlertidig hovedpine ved opvågning.

1022 af 1110

7A84

Søvn-relateret rytmisk bevægelses-forstyrrelse

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvn-relateret rytmisk bevægelses-forstyrrelse består af stereotype sammentrækninger af store
muskelgrupuper med en frekvens på 0.5 Hz til 2 Hz mens personen slumrer eller sover. For at
bevægelserne kan klassificeres som en forstyrrelse, så skal de medføre en forstyrrelse af den
normale søvn, svækkelse af funktionsevnen i dagtimerne eller kropslig skade. Tilstanden er
almindelig ved spædbørn og i den tidlige barndom.

1023 af 1110

7A85

Godartet sove·relateret myoclonus i spædbarnsalderen

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Godartet sove·relateret myoclonus i spædbarnsalderen er en forstyrrelse af NREM-søvnen, som
optræder fra fødsel til barnet er cirka 3 år. Det primære træk ved tilstanden er rytmiske myoklone
ryk ved døsighed eller søvn, som ophører så snart barnet vågner, og der er normalt encefalogram
under eller efter episoden.

1024 af 1110

7A86

Propriospinal myoclonus ved indsovning

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser

1025 af 1110

7A87

Søvnrelateret bevægelses-forstyrrelse på grund af en ikke normal tilstand

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Beskrivelse
Søvnrelateret bevægelses-forstyrrelse på grund af en ikke normal tilstand kendt for at optræde
sekundært i forhold til forskellige helbreds·tilstande, såsom jernmangel, graviditet, nyresvigt og
nerve·sygdomme. De optræder som regel sent i livet og der er et fravær af tidligere tilfælde med
søvn·relaterede bevægelses·forstyrrelser i familien.

1026 af 1110

7A88

Søvn-relateret bevægelses-forstyrrelse på grund af et medikament eller stof

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser

1027 af 1110

7A8Y

Andre specificerede søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1028 af 1110

7A8Z

Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Søvn-relaterede bevægelses-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1029 af 1110

Særlige søvn-forstyrrelser (06)
Højere niveau
Søvn-vågen-forstyrrelser
Beskrivelse
Uønskede fysiske begivenheder eller oplevelser, som optræder når man er ved at falde i søvn, under
selve søvnen eller ved opvågning fra søvn.

1030 af 1110

7B00

Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn

Højere niveau
Særlige søvn-forstyrrelser

1031 af 1110

7B00.0

Konfuse opvågninger

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn

1032 af 1110

7B00.1

Søvngænger-forstyrrelse

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn
Beskrivelse
En tilstand med ændret bevidsthed, hvor der forekommer kombinerede fænomener med søvn og
vågen tilstand. Under en søvngænger·episode, rejser personen sig fra sengen, som regel under den
første tredjedel af søvnen og går omkring og udviser kun opmærksomhed, reaktionsevne og
motoriske evner i ringe grad. Ved opvågning, er der som regel ikke nogen erindring om hændelsen.

1033 af 1110

7B00.2

Søvnrædsel

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn
Beskrivelse
Natlige episoder med ekstrem rædsel og panik associeret med stemmedannelse, bevægelser og store
mængder at autonome udladninger. Personen sætter sig op eller rejser sig op, som regel i løbet af
den første tredjedel af søvnen, med et panisk skrig. Ofte vil han eller hun, løbe imod døren, som om
vedkommende prøver at flygte, men sjældent vil personen dog rent faktisk forlade rummet.
Erindringer om begivenheden, hvis en sådan overhovedet er til stede, vil kun være begrænset (som
regel kun et enkelt eller to fragmenter vil kunne genkaldes).
Bemærkninger
Autonome udladninger Signaler fra det autonome nervesystem, som sendes ud til kroppen. Når
autonome udladninger er for høje, kommer det fx til udtryk gennem rysten i kroppen, svedeture,
kuldegysninger osv.

1034 af 1110

7B00.3

Søvn-relateret spiseforstyrrelse

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn

1035 af 1110

7B00.Y

Andre specificerede forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1036 af 1110

7B00.Z

Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn, uspecificeret

Højere niveau
7B00 Forstyrrelser af opvågning fra ikke-REM·søvn
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1037 af 1110

7B01

Parasomnier relateret til REM-søvn

Højere niveau
Særlige søvn-forstyrrelser

1038 af 1110

7B01.0

Adfærds-forstyrrelse ved REM-søvn

Højere niveau
7B01 Parasomnier relateret til REM-søvn
Beskrivelse
Adfærds·forstyrrelse ved REM-søvn er karakteriseret ved et tab af normal muskel·tonus under
REM-søvnen og motorisk aktivitet associeret med drømmeindhold. Adfærds·forstyrrelse ved REMsøvn medfører en forhøjet risiko for udvikling af nerve·degenererende sygdomme, såsom Multipel
system atrofi, Parkinson's sygdom og Lewy body-demens.

1039 af 1110

7B01.1

Tilbagevendende isoleret søvnlammelse

Højere niveau
7B01 Parasomnier relateret til REM-søvn

1040 af 1110

7B01.2

Mareridts·forstyrrelse

Højere niveau
7B01 Parasomnier relateret til REM-søvn
Beskrivelse
Drømme fyldt med angst eller frygt. Personen er i stand til at huske drømmen meget tydeligt.
Drømmen fremstår meget klar og tydelig og handler som regel om temaer med trusler imod
overlevelse, sikkerhed og selvagtelse. Mareridtene har ofte det samme eller næsten det samme
indhold skræmmende indhold. Ved en typisk episode, er der en vis grad af autonom udladning, men
ingen nævneværdig stemmedannelse eller kropslige bevægelser. Ved opvågning, bliver personen
hurtigt opmærksom og orienteret.
Bemærkninger
Autonome udladninger Signaler fra det autonome nervesystem, som sendes ud til kroppen. Når
autonome udladninger er for høje, kommer det fx til udtryk gennem rysten i kroppen, svedeture,
kuldegysninger osv.
Inklusiv
Drømme-angst-forstyrrelse --> Natligt mareridt (ICD-10: F51.5)

1041 af 1110

7B01.Y

Andre specificerede parasomnier relateret til REM-søvn

Højere niveau
7B01 Parasomnier relateret til REM-søvn
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1042 af 1110

7B01.Z

Parasomnier relateret til REM-søvn, uspecificeret

Højere niveau
7B01 Parasomnier relateret til REM-søvn
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1043 af 1110

7B02

Andre parasomnier

Højere niveau
Særlige søvn-forstyrrelser
Kodet andet sted
Natlig vandladnings-forstyrrelse (Enuresis) (6C00.0)

1044 af 1110

7B02.0

Hypnogogisk syndrom med eksplosionsagtig hovedpine

Højere niveau
7B02 Andre parasomnier
Inklusiv
Hypnogogisk sensorisk forstyrrelse

1045 af 1110

7B02.1

Søvn-relaterede hallucinationer

Højere niveau
7B02 Andre parasomnier

1046 af 1110

7B02.2

Parasomni·forstyrrelse på grund af en ikke-normal tilstand

Højere niveau
7B02 Andre parasomnier

1047 af 1110

7B02.3

Parasomni·forstyrrelse på grund af medicin eller stof

Højere niveau
7B02 Andre parasomnier

1048 af 1110

7B0Y

Andre specificerede særlige søvn-forstyrrelser

Højere niveau
Særlige søvn-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1049 af 1110

7B0Z

Særlige søvn-forstyrrelser, uspecificeret

Højere niveau
Særlige søvn-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1050 af 1110

7B2Y

Andre specificerede søvn-vågen-forstyrrelser (07)

Højere niveau
07 Søvn-vågen-forstyrrelser
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1051 af 1110

7B2Z

Søvn-vågen-forstyrrelser, uspecificeret (08)

Højere niveau
07 Søvn-vågen-forstyrrelser
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1052 af 1110

Kapitel 17
Tilstande relateret til seksuel sundhed (uddrag)

Seksuelle dysfunktioner
Køns-uoverensstemmelse
Diagnoser og beskrivelser

1053 af 1110

Kapitel 17 - Tilstande relateret til seksuel sundhed (uddrag)
Kodet andet sted
Changes in female genital anatomy ()
Changes in male genital anatomy ()
Parafile forstyrrelser (6D30-6D3Z)
Adrenogenital disorders (5A71)
Predominantly sexually transmitted infections (1A60-1A9Z)
Contact with health services for contraceptive management (QA21)

1054 af 1110

Seksuelle dysfunktioner (01)
Højere niveau
Tilstande relateret til seksuel sundhed
Beskrivelse
Seksuelle dysfunktioner er syndromer, som består af forskellige måder, hvorpå voksne kan have
problemer med at opleve personlig tilfredsstillende seksuelle aktiviteter, som ikke indeholder nogen
form for tvang mod personen selv eller andre. Den seksuelle handling er en komplet interaktion,
som består af psykologiske, interpersonelle, sociale, kulturelle og fysiologiske processer, og en eller
flere af disse faktorer kan påvirke, på et hvilket som helst tidspunkt i, forløbet af en sådan handling.
For at det kan blive betragtet som en seksuel dysfunktion, så må dysfunktionen:
1) ske ofte, selv om den kan være fraværende ved visse lejligheder;
2) skal have været til stede i mindst flere måneder og
3) være associeret med klinisk signifikant bekymring.
Kodet andet sted
Sexual dysfunction associated with pelvic organ prolapse (GC42)

1055 af 1110

HA00

Dysfunktion med nedsat lyst til sex

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Beskrivelse
Dysfunktion med nedsat lyst til sex er karakteriseret ved fravær eller en tydelig reduktion i ønsket
eller motivationen til at udføre seksuelle aktiviteter, som kommer til udtryk på en af følgende
måder:
1)

nedsat eller fraværende spontane ønsker (seksuelle tanker eller fantasier);

2)

nedsat eller fraværende opstemthed, som reaktion på erotiske tilnærmelser eller
stimulation; eller

3)

manglende evne til at opretholde et ønske eller interesse i den seksuelle aktivitet, når
først den er startet.

Mønstret med nedsat eller fraværende spontant ønske eller manglende seksuel reaktion eller
manglende evne til at opretholde et ønske eller interesse i seksuelle aktiviteter har været til stede
periodisk eller vedvarende i flere måneder, og er associeret med klinisk signifikant stress.

1056 af 1110

HA00.0

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA00 Dysfunktion med nedsat lyst til sex
Beskrivelse
Personen har altid oplevet dysfunktion med nedsat lyst til sex, lige fra begyndelsen af en seksuel
handling og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle situationer
inklusiv masturbation.

1057 af 1110

HA00.1

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, livslang, situationsbestemt

Højere niveau
HA00 Dysfunktion med nedsat lyst til sex
Beskrivelse
Personen har altid oplevet dysfunktion med nedsat lyst til sex, lige fra begyndelsen af en seksuel
handling og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i nogle
situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1058 af 1110

HA00.2

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA00 Dysfunktion med nedsat lyst til sex
Beskrivelse
Perioden med dysfunktion med nedsat lyst til sex, er opstået efter en periode hvor personen ikke
oplevede dysfunktion med nedsat lyst til sex og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket
fraværende eller nedsat under alle forhold, inklusiv masturbation.

1059 af 1110

HA00.3

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, pådraget, situationsbestemt

Højere niveau
HA00 Dysfunktion med nedsat lyst til sex
Beskrivelse
Perioden med dysfunktion med nedsat lyst til sex, er opstået efter en periode hvor personen ikke
oplevede dysfunktion med nedsat lyst til sex og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket
fraværende eller nedsat i nogle situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre
situationer.

1060 af 1110

HA00.Z

Dysfunktion med nedsat lyst til sex, uspecificeret

Højere niveau
HA00 Dysfunktion med nedsat lyst til sex
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1061 af 1110

HA01

Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Beskrivelse
Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse inkluderer problemer med det fysiologiske eller
subjektive aspekt af den seksuelle ophidselse.

1062 af 1110

HA01.0

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse

Højere niveau
HA01 Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse er karakteriseret ved fravær eller mærkbar
reduktion i reaktionen på seksuel stimulation hos kvinder, som kommer til udtryk på en af følgende
måder:
1)

Fravær eller tydelig reduktion i genital reaktion, inklusiv vulvovaginal smøring,
opsvulmning af kønsorganet og forøget følsomhed i kønsorganet;

2)

Fravær eller tydelig reduktion i ikke-genitale reaktioner, såsom at brystvorterne
bliver hårde, røde kinder, forhøjet puls, forhøjet blodtryk og hurtigere vejrtrækning;

3)

Fravær eller tydelig reduktion i følelsen af seksuel ophidselse (seksuel spænding og
seksuelt velbehag) uanset type af seksuel stimulation.

Fraværet eller den tydelige reduktion i reaktionen på seksuel stimulation opstår til trods for et ønske
om seksuel aktivitet og tilstrækkelig seksuel stimulation, og har fundet sted episodisk eller
vedholdende over en periode på flere måneder og er associeret med klinisk signifikant bekymring.

1063 af 1110

HA01.00

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA01.0 Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Personen har altid oplevet kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, lige fra
begyndelsen af en seksuel handling og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende
eller nedsat i alle situationer inklusiv masturbation.

1064 af 1110

HA01.01

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, livslang,
situationsbestemt

Højere niveau
HA01.0 Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Personen har altid oplevet kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, lige fra
begyndelsen af en seksuel handling og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende
eller nedsat i nogle situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1065 af 1110

HA01.02

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA01.0 Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Perioden med kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, er opstået efter en periode hvor
personen ikke oplevede dysfunktion og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende
eller nedsat under alle forhold, inklusiv masturbation.

1066 af 1110

HA01.03

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, pådraget,
situationsbestemt

Højere niveau
HA01.0 Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Perioden med kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, er opstået efter en periode hvor
personen ikke oplevede dysfunktion og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende
eller nedsat i nogle situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1067 af 1110

HA01.0Z

Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, uspecificeret

Højere niveau
HA01.0 Kvindelig dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1068 af 1110

HA01.1

Mandlig erektil dysfunktion

Højere niveau
HA01 Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Beskrivelse
Mandlig erektil dysfunktion er karakteriseret ved manglende eller reduceret evne hos mænd til at
opnå eller opretholde erektion eller hårdhed af det mandlige lem længe nok til at muliggøre seksuel
aktivitet. Mønstret med erektile problemer opstår til trods for et ønske om seksuel aktivitet og
tilstrækkelig seksuel stimulation, og har optrådt episodisk eller vedholdende over en periode på
flere måneder og er associeret med klinisk signifikant bekymring.

1069 af 1110

HA01.10

Mandlig erektil dysfunktion, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA01.1 Mandlig erektil dysfunktion
Beskrivelse
Personen har altid oplevet mandlig erektil dysfunktion, lige fra begyndelsen af en seksuel handling
og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle situationer inklusiv
masturbation.

1070 af 1110

HA01.11

Mandlig erektil dysfunktion, livslang, situationsbestemt

Højere niveau
HA01.1 Mandlig erektil dysfunktion
Beskrivelse
Personen har altid oplevet mandlig erektil dysfunktion, lige fra begyndelsen af en seksuel handling
og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i nogle situationer, med
visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1071 af 1110

HA01.12

Mandlig erektil dysfunktion, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA01.1 Mandlig erektil dysfunktion
Beskrivelse
Perioden med mandlig erektil dysfunktion, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
dysfunktion og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat under alle
forhold, inklusiv masturbation.

1072 af 1110

HA01.13

Mandlig erektil dysfunktion, pådraget, situationsbestemt

Højere niveau
HA01.1 Mandlig erektil dysfunktion
Beskrivelse
Perioden med mandlig erektil dysfunktion, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
dysfunktion og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i nogle
situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1073 af 1110

HA01.1Z

Mandlig erektil dysfunktion, uspecificeret

Højere niveau
HA01.1 Mandlig erektil dysfunktion
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1074 af 1110

HA01.Y

Anden specificeret dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse

Højere niveau
HA01 Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1075 af 1110

HA01.Z

Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse, uspecificeret

Højere niveau
HA01 Dysfunktion vedrørende seksuel ophidselse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1076 af 1110

HA02

Dysfunktion vedrørende orgasme

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Beskrivelse
Dysfunktion vedrørende orgasme henviser til problemer i forhold til den subjektive oplevelse af
orgasme.

1077 af 1110

HA02.0

Manglende orgasme

Højere niveau
HA02 Dysfunktion vedrørende orgasme
Beskrivelse
Manglende orgasme er karakteriseret ved fraværet af eller ofte manglende orgasmisk oplevelse eller
tydelig reduktion i intensiteten af den orgasmiske oplevelse. Hos kvinder, inkluderer det også en
tydelig forsinkelse af orgasmen, hvilket hos mænd ville blive diagnostiseret som forsinket mandlig
ejakulation. Mønstret med fraværende, forsinket eller nedsat hyppighed eller intensitet af orgasmen
opstår til trods for tilstrækkelig seksuel stimulation, inklusiv et ønske om seksuel aktivitet og
orgasme, og har fundet sted episodisk eller vedvarende i en periode på mindst flere måneder og er
associeret med klinisk signifikant bekymring.
Inklusiv
Psykogent hæmmet orgasme--> Hæmmet orgasme (ICD-10: F52.3)

1078 af 1110

HA02.00

Manglende orgasme, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA02.0 Manglende orgasme
Beskrivelse
Personen har altid oplevet manglende orgasme fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle situationer, inklusiv masturbation.

1079 af 1110

HA02.01

Manglende orgasme, livslang, situationsbestemt

Højere niveau
HA02.0 Manglende orgasme
Beskrivelse
Personen har altid oplevet manglende orgasme fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i visse situationer, med visse partnere eller
visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1080 af 1110

HA02.02

Manglende orgasme, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA02.0 Manglende orgasme
Beskrivelse
Perioden med manglende orgasme, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
manglende orgasme og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle
situationer, inklusiv masturbation.

1081 af 1110

HA02.03

Manglende orgasme, pådraget, situationsbestemt

Højere niveau
HA02.0 Manglende orgasme
Beskrivelse
Perioden med manglende orgasme, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
manglende orgasme og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i
nogle situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.

1082 af 1110

HA02.0Z

Manglende orgasme, uspecificeret

Højere niveau
HA02.0 Manglende orgasme
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1083 af 1110

HA02.Y

Anden specificeret dysfunktion vedrørende orgasme

Højere niveau
HA02 Dysfunktion vedrørende orgasme
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.

1084 af 1110

HA02.Z

Dysfunktion vedrørende orgasme, uspecificeret

Højere niveau
HA02 Dysfunktion vedrørende orgasme
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.

1085 af 1110

HA03

Dysfunktioner vedrørende ejakulation

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Beskrivelse
Dysfunktioner vedrørende ejakulation henviser til problemer med perioden før selve ejakulationen
hos mænd. Den kan være enten for kort (tidlige mandlige ejakulation) eller den kan være for lang
(forsinket mandlig ejakulation).
Kodet andet sted
Retrograde ejaculation (MF40.3)
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HA03.0

Tidlig mandlig ejakulation

Højere niveau
HA03 Dysfunktioner vedrørende ejakulation
Beskrivelse
Tidlig mandlig ejakulation er karakteriseret ved ejakulation som sker før eller kort tid efter den
første penetration af skeden eller anden relevant seksuel stimulation, med ingen eller kun lille
oplevet følelse af kontrol over ejakulationen. Mønstret med tidlig ejakulation har forekommet
episodisk eller vedvarende over en periode på flere måneder og er associeret med klinisk signifikant
bekymring.
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HA03.00

Tidlig mandlig ejakulation, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA03.0 Tidlig mandlig ejakulation
Beskrivelse
Personen har altid oplevet tidlig ejakulation fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle situationer, inklusiv masturbation.
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HA03.01

Tidlig mandlig ejakulation, livslang, situationsbestemt

Højere niveau
HA03.0 Tidlig mandlig ejakulation
Beskrivelse
Personen har altid oplevet tidlig ejakulation fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i visse situationer, med visse partnere eller
visse stimuli, men ikke i andre situationer.
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HA03.02

Tidlig mandlig ejakulation, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA03.0 Tidlig mandlig ejakulation
Beskrivelse
Perioden med tidlig ejakulation, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede tidlig
ejakulation og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle
situationer, inklusiv masturbation.
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HA03.03

Tidlig mandlig ejakulation, pådraget, situationsbestemt

Højere niveau
HA03.0 Tidlig mandlig ejakulation
Beskrivelse
Perioden med tidlig ejakulation, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede tidlig
ejakulation og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i nogle
situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.
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HA03.0Z

Tidlig mandlig ejakulation, uspecificeret

Højere niveau
HA03.0 Tidlig mandlig ejakulation
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
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HA03.1

Forsinket mandlig ejakulation

Højere niveau
HA03 Dysfunktioner vedrørende ejakulation
Beskrivelse
Forsinket mandlig ejakulation er karakteriseret ved en manglende evne til at opnå ejakulation eller
en overdreven eller forlænget periode før ejakulation, til trods for tilstrækkelig seksuel stimulation
og ønsket om at få ejakulation. Mønstret med forsinket ejakulation har forekommet episodisk eller
vedvarende over en periode på flere måneder og er associeret med klinisk signifikant bekymring.
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HA03.10

Forsinket mandlig ejakulation, livslang, generaliseret

Højere niveau
HA03.1 Forsinket mandlig ejakulation
Beskrivelse
Personen har altid oplevet forsinket ejakulation fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle situationer, inklusiv masturbation.
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HA03.11

Forsinket mandlig ejakulation, livslang, situationsbestemt

Højere niveau
HA03.1 Forsinket mandlig ejakulation
Beskrivelse
Personen har altid oplevet forsinket ejakulation fra starten af en relevant seksuel aktivitet og den
ønskede reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i visse situationer, med visse partnere eller
visse stimuli, men ikke i andre situationer.
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HA03.12

Forsinket mandlig ejakulation, pådraget, generaliseret

Højere niveau
HA03.1 Forsinket mandlig ejakulation
Beskrivelse
Perioden med forsinket ejakulation, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
forsinket ejakulation og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i alle
situationer, inklusiv masturbation.
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HA03.13

Forsinket mandlig ejakulation, pådraget, situationsbestemt

Højere niveau
HA03.1 Forsinket mandlig ejakulation
Beskrivelse
Perioden med forsinket ejakulation, er opstået efter en periode hvor personen ikke oplevede
forsinket ejakulation og den ønskede seksuelle reaktion er i øjeblikket fraværende eller nedsat i
nogle situationer, med visse partnere eller visse stimuli, men ikke i andre situationer.
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HA03.1Z

Forsinket mandlig ejakulation, uspecificeret

Højere niveau
HA03.1 Forsinket mandlig ejakulation
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
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HA03.Y

Andre specificerede dysfunktioner vedrørende ejakulation

Højere niveau
HA03 Dysfunktioner vedrørende ejakulation
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.
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HA03.Z

Dysfunktioner vedrørende ejakulation, uspecificeret

Højere niveau
HA03 Dysfunktioner vedrørende ejakulation
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
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HA0Y

Andre specificerede seksuelle dysfunktioner

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Denne kategori er en 'anden specificeret' rest-kategori.
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HA0Z

Seksuelle dysfunktioner, uspecificeret

Højere niveau
Seksuelle dysfunktioner
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
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Køns-uoverensstemmelse (02)
Højere niveau
Kapitel 17 - Tilstande relateret til seksuel sundhed
Beskrivelse
Køns·uoverensstemmelse er karakteriseret ved en tydelig og vedvarende uoverensstemmelse
mellem personens oplevede køn og det køn personen har fået tildelt. Variationer indenfor et køns
adfærd og præferencer, er i sig selv ikke grundlag for at give diagnoser i denne diagnose·gruppe.
Bemærkninger
Jeg synes det er meget underlig at man bruger ordet assigned (på dansk: tildelt) om personens
biologiske køn. Man kan jo ikke tildele en person et køn. Det er jo netop et medfødt køn. Det undre
mig derfor at man ikke bruger en anden betegnelse, fx biologisk køn. Med mindre at man rent
faktisk mener at en persons køn bliver tildelt personen af nogle andre personer, på grundlag af nogle
kriterier, som altså så ikke fremgår af ovenstående tekst.
Eksklusiv
Parafile forstyrrelser (6D30-6D3Z)
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HA60

Køns·uoverensstemmelse i før·voksen·alderen og som voksen

Højere niveau
Køns·uoverensstemmelse
Beskrivelse
Køns·uoverensstemmelse i før·voksen·alderen og som voksen er karakteriseret ved en tydelig og
vedvarende uoverensstemmelse mellem personens oplevede køn og det køn personen har fået
tildelt, og det kommer til udtryk ved mindst to af følgende:
1)

en stor utilfredshed eller ubehag med personens primære eller sekundære
kønskarakterer (hos før-voksne: forventede sekundære kønskarakterer) på grund af
uoverensstemmelse med det oplevede køn;

2)

et stærkt ønske om at slippe af med nogle eller alle personens primære og/eller
sekundære kønskarakterer (hos før-voksne: forventede sekundære kønskarakterer) på
grund af deres uoverensstemmelse med personens oplevede køn:

3)

et stærkt ønske om at have de primære og/eller sekundære kønskarakterer for det
oplevede køn.

Personen har et stærkt ønske om at blive behandlet (og leve som og bliver accepteret) som en
person med det oplevede køn. Den oplevede køns·uoverensstemmelse, skal have være til stede i
mindst flere måneder. Diagnosen kan ikke gives før puberteten. Variationer indenfor et køns adfærd
og præferencer, er i sig selv ikke grundlag for at give denne diagnose.
Eksklusiv
Parafile forstyrrelser (6D30-6D3Z)
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HA61

Køns-uoverensstemmelse i barndommen

Højere niveau
Køns-uoverensstemmelse
Beskrivelse
Køns-uoverensstemmelse i barndommen er karakteriseret ved en tydelig uoverensstemmelse
mellem personens oplevede køn og det køn personen har fået tildelt, hos børn i
før·pubertets·alderen.
Det inkluderer:
et stærkt ønske om at have et andet køn, end det tildelte køn;
en stor utilfredshed hos barnet med dele af hans eller hendes seksuelle anatomi eller
forventede sekundære kønskaraktertræk og/eller et stærkt ønske imod de primære og/eller
forventede sekundære kønskaraktertræk, som svarer til det oplevede køn; og
at laden som om eller fantasere, lege og legetøj, spil eller aktiviteter og legekammerater, som
er typiske for det oplevede køn og ikke det tildelte køn.
Uoverensstemmelsen skal have være til stede i omkring 2 år. Variationer indenfor et køns adfærd og
præferencer, er ikke grundlag for at give denne diagnose.
Eksklusiv
Parafile forstyrrelser (6D30-6D3Z)
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HA6Z

Køns-uoverensstemmelse, uspecificeret

Højere niveau
Køns-uoverensstemmelse
Denne kategori er en 'uspecificeret' rest-kategori.
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Bemærkninger
Kilde
Jeg har fremstillet dette dokument, simpelthen ved at lave en kopi af WHO's hjemmeside om
ICD-11 (icd.who.int/browse11/l-m/en), og derefter oversat alle teksterne til dansk.
Layout
Jeg har fremstillet dokumentet ved at indføre hver enkelt diagnose, eller diagnose-gruppe på sin
egen side i dokumentet. Det kan godt få dokumentet til at se lidt luftigt ud, men det er meget mere
overskueligt for mig, når jeg skal lave et dokument med mere end 1.000 diagnoser og grupper.
Fremhævning
Der findes to former for fremhævning i dette dokument.
Fremhævning med gul - angiver, at der er tale om en kode, som faktisk står et andet sted, og at dette
blot er en henvisning til en kode et andet sted i diagnosesystemet, der handler om psykiske
forstyrrelser.
Fremhævning med rødt - angiver, at der er tale om en kode, som faktisk står et andet sted, og at
dette blot er en henvisning til en kode, som står et andet sted i ICD-11, og således ligger uden for
den del af diagnose-systemet, der handler om psykiske forstyrrelser. Disse koder og tekster er
således heller ikke oversat, da de ligger uden for dette område.
ICD-10 --> ICD-11
ICD-10's kapitel 5 handler om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det samme
område er ændret i ICD-11, således at størstedelen forefindes i kapitel 6, en del i kapitel 7 og
enkelte koder i kapitel 17.
Symptomer/tegn
I moderne lægevidenskab skelnes der mellem tegn og symptomer. Tegn er noget andre kan se hos
patienten, mens symptomer er noget som patienten oplever og således ikke kan observeres af andre
ved patienten. Det er bekymrende, at ICD-11 næsten ikke forholder sig til dette for diagnoserne i
kapitel 6, 7 og 17, som vedrører psykiske forstyrrelser. Det gør diagnose·systemet meget usikkert at
bruge.
Skjulte/hemmelige symptomer
Det er min erfaring, at personaler og overlæger (psykiatere) bruger meget tid på at beskrive
øjenkontakten hos en patient. Dette er egentlig lidt underligt, for der står faktisk INTET i dette
diagnose·system om at 'dårlig' øjenkontakt skulle være et symptom på en forstyrrelse. Der er
således tale om at patienterne bliver diagnostiseret med en forstyrrelse ud fra nogle symptomer som
slet ikke findes i ICD-11. Denne form for diagnostisering ud fra symptomer, der slet ikke findes i
WHO's ICD·diagnosesystem er meget udbredt i Danmark.
Psykose / psykotisk
WHO afskaffede psykose-begrebet helt tilbage i 1993, og ICD-11 er da også helt uden psykose, og
omtaler således kun psykotiske tilstande. Siden 1993 har psykose og psykotisk således været to
forskellige begreber, hvoraf psykose ikke længere findes i WHO's diagnose·system.
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Lidelser / Forstyrrelser
ICD-11's kapitel 6 (, 7 og 17) taler kun om forstyrrelser (disorders). En forstyrrelse er ikke
nødvendigvis en lidelse, da personen, som har en forstyrrelse ikke nødvendigvis lider af
forstyrrelsen. ICD-11 handler ikke om lidelser, men om forstyrrelser. ICD-11 anerkender dog at
nogle mennesker lider som følge af deres forstyrrelse.
Katatoni
ICD-10 angiver, at katatoni er en del af den psykotiske tilstand. Dette bliver dog ændret en smule
med ICD-11, som nu kræver at katatoni bliver angivet ved separat diagnose-kode. Principielt kan
katatoni, godt stadig være en del af den psykotiske tilstand, og blot være angivet med separat kode,
men det har nu undret mig, hvorfor katatoni er en del af den psykotiske tilstand, for den er faktisk
ret sjælden.
Hallucinationer
Det er en dårlig konstruktion af diagnosesystemet, når der er henvisninger til hallucinationer, som
ikke præcis angiver hvilke hallucinationer punktet drejer sig om. Det er således ikke til at vide om
en henvisning til hallucinationer henviser til alle typer af hallucinationer, eller der fx kun henvises
til ægte hallucinationer, pseudo·hallucinationer, dissociative hallucinationer,
hypnagogiske/hypnopompiske hallucinationer eller bare generelt alle typer af hallucinationer.
Oversættelsens sprog
Jeg har gjort alt hvad jeg kan for at fjerne fremmedord fra teksten. I de situationer hvor en dansk ord
var lige så dækkende som et fagord, har jeg indsat det danske ord. Det er vigtigt at forstå, at denne
oversættelse på ingen måde er en autoriseret oversættelse, men når der på et tidspunkt forefindes en
dansk autoriseret oversættelse, så vil jeg foreslå, at du læser både den autoriserede udgave om min
udgave, da psykiatrien har store problemer med at bruge sprog korrekt. Hvis der er
uoverensstemmelser mellem min version og den originale version, så bør du undersøge nærmere,
hvorfor der er en sådan uoverensstemmelse. Det er nemlig min opfattelse, at psykiatrien vil prøve
på at lave en oversættelse der passer til den forståelse, der i øjeblikket findes for diagnoser blandt
psykiatere i Danmark, i stedet for at oversætte hvad der rent faktisk står i diagnose·systemet.
Rettelser og bemærkninger
Da jeg gik i gang med at oversætte ICD-11 (kapitel 6, 7 og 17) var det min intention, at jeg under
hver enkelt diagnose·kode ville komme med mine bemærkninger og rettelser til teksten.
Efterhånden som jeg oversatte teksterne, måtte jeg dog konstatere, at der var så mange fejl og
uoverensstemmelser i ICD-11, at jeg til sidst måtte give op. Jeg har derfor kun i enkelte tilfælde
lavet rettelser og bemærkninger til en diagnose·kode. Hvis du vil se hvad fejlen handler om, bør du
bruge linket i bunden af hver diagnose på retspsykiatrisk-oplysning.dk til WHO's hjemmeside og se
hvad der er galt.
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Differential·diagnostisering
Det er meget vigtigt, når man skal stille en diagnose, at man har kendskab til andre tilstande, som
ligner en given tilstand, som er beskrevet i ICD-11. Det er således vigtigt, at der ved hver eneste
diagnose er et punkt hvori der angives hvorledes man adskiller tilstanden fra den normale tilstand
eller andre forstyrrelser eller sygdomme. Uheldigvis eksisterer dette punkt ikke i ICD-11 (kapitel 6,
7 og 17), hvilket er meget bekymrende, da man så risikerer at give en forkert diagnose.
Nummersystem
Også denne gang har WHO valgt at lave et nyt nummersystem.
ICD-8 havde koder med tre taltegn efterfulgt af punktum og evt et taltegn mere, f.eks. 295.0.
ICD-10 gik over til en anden metode, nemlig et bogstav (svarende til kapitlet i ICD-10) efterfulgt af
to cifre, et punktum og så et taltegn eller to taltegn mere, f.eks. F20.0.
ICD-11 har nu fire positioner, som er alfanumeriske efterfulgt af punktum, og et eller to
alfanumeriske tegn mere, f.eks. 6A20.00.
Ulempen ved et nyt system, er selvfølgelig at man skal lære et nyt system at kende. Fordelen er dog,
at det er muligt ud fra koden, at se, om det er en ICD-8-, ICD-10-, eller ICD-11-kode.
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Disclaimer
(Ansvarsfraskrivelse)

Brug af informationer i dette dokument er på eget ansvar.

WHO
WHO (World Health Organisation) har intet ansvar
for indholdet af dette dokument.
WHO har ligeledes intet ansvar over oversættelsen
af ICD-11 til dansk.

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du mener, der er fejl i dokumentet.

Glenn Borgen Hansson
glenn.borgen.hansson@gmail.com
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