SKS koder gældende pr. 01.01.2019 Uddrag af ”Fællesindhold 2016” Kapitel 7 - skaderegistrering.
Kontaktårsag(EUN): 1 ’sygdom’ 2 ’Ulykke’, 3 ’Vold’ og 4 ’Selvmordsforsøg’ 5 ’Anden selvtilsigtet skade’
6 ’Foretages på efterfølgende patientkontakt(eks. præhospitalt)’ 7 ’Tidligere patientkontakt’ (komplet
skaderegistrering foretaget på tidligere kontakt) 8 ’Andet’ (Hofteluksation, ligsyn)
Trafikulykker: (Aktivitet transport EUA0+EUA2 og skadested EUG00-EUG08) HUSK koder for transportform, modpart,
rolle, sikkerhedsudstyr og uheldssituation
Skadested
Transportområde
EUG00 - Fortov (gangsti)
EUG01 – Cykelsti
EUG02 – Motorvej
EUG03 – Offentlig vej udenfor byområde
EUG04 – Offentlig vej indenfor byområde
EUG08 – P-plads
EUG1A
Boligområde inde
EUBF
EUG1A0 – Køkken
EUG1A1 - Opholdsrum
EUBG
EUG1A2 - Bade- og vaskerum
EUBH
EUG1A3 - Trappe, indvendig – incl. opgang
EUG1A4 - Boligområde indendørs, andet,
EUBJ
privat stald
EUBK Elektrisk, strålings- og anden energieffekt
EUG1B
Boligområde ude
Solstråling, vibrationer, støj
EUG1B5 - Altan, facade, tag, udvendig trappe
EUBL Nær drukning/ drukning
EUG1B6 - Legeplads i boligområde
EUBM Kvælning, hængning, strangulering,
EUG1B7 - Have, grønt friareal, fold,
fremmedlegeme i luftveje
græsmark
EUBN Fremmedlegeme
EUG1B8 - Indkørsel, tilkørsel, gårdsplads
EUBP Fejlbrug af lægemiddel eller andet biologisk stof,
EUG1C - Boligområde andet og uspec.
fejldosering, narkotika
EUG2
Produktions- og værkstedsområde
EUBQ Anden kemisk effekt
EUG20- Landbrugs- og gartneriareal
Ætsninger, andre effekter af kemiske stoffer
EUG23- Værksted, fabrikshal, værft
EUG25- Bygninger+veje(opførelse/nedrivn.)
EUBR Akut overbelastning af krop eller kropsdel
EUG26- Lager Inkl.: depot, garage
(ikke fald)
EUG27- Administrativt område (kantine)
EUBX Anden og ikke specificeret skademekanisme
EUG3
Butik-, handels-, service+ andet erhverv
EUG30- Salgslokale, auktionshal, torvestade
EUG31- Liberalt erhverv, frisør, læge
Mest anvendte koder for skadested
EUG32- Hotel, Motel, Pension (ved ophold)
EUG4
Institutionsområde og offentlig
administration
Brug så detaljeret kodning som muligt
EUG40 – Daginstitution for børn og unge
f.eks. EUG02 (motorvej)
EUG41 – Skole, højskole, universitet m.v.
EUG42 - Skolegård/legeplads i skolegård
EUG43 - Legeplads i institutionsområde
EUG45 - Hospital, ambulatorium
EUG46 - Plejehjem, sygehjem, handicap inst
EUG5
Idræts- og sportsområde
EUG50- Sportshal - Inkl.: Gymnastiksal
EUG51- Udendørs sportsanlæg
EUG52- Svømmebad/Svømmehal
EUG53- Rideskole
EUG55- Skøjtehal - Inkl.: Indendørs isbane
EUG57- Motionssti - Inkl.: skispor, ridesti
EUG6
Forlystelses- og parkområde
EUG60- Spise- og udskænkningssted
EUG61- Musiksted- Diskotek, dansehal
EUG62- Biograf, teater, koncertsal
EUG63- Forlystelsespark,Tivoli, dyrepark
EUG64- Offentlig legeplads
EUG65- Offentligt haveanlæg – park/stier
EUG66- Tilskuertribune Indendørs, udendørs
tribune og tilskuerfaciliteter
EUG7
Fri natur
EUG70 – Uopdyrket land – fx. skov
EUG74 – Strand
EUG76 – Campingplads
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EUG8
Hav- og søområde
EUG83 – Fartøj,
skib båd
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EUG9
Udland
EU
EUBA
EUBB
EUBC
EUBD
EUBE

Skademekanisme
Fald og hop i niveau eller under 1 meter, snuble
Fald og hop over 1 meter
Slag og stød (ikke fald)
Skud
Knivstik, stikvåben/redskaber. Vold, selvskade
og cutting
Andet stik, snit og bid
Menneskebid, dyrebid, insektstik
Klemt, mast (mellem)(under)
Termisk effekt
Varme(forbrænding), kulde (forfrysning
Eksplosion og lufttryk

EUG
EUG0

SKS kodning pr. 01.01.2014
Uddrag af koder på denne side for AKTIVITET
AKTIVITET kodes IKKE ved selvmordsforsøg
(kontaktårsag = 4)
EUA

Aktivitet

EUA0 *

Lønnet arbejde med transport
Inkl.: Al transport i lønperiode – også fx.
professionel sport med transportmiddel

EUA18

Lønnet arbejde

EUA2 *

Transport i fritid, - Inkl.: til og fra arbejde

EUA3

Huslig aktivitet og ulønnet arbejde
(EUA32)Rengøring og vedligehold
(EUA33)Havearbejde
(EUA34)Gør-det-selv arbejde

EUA4

Uddannelse
EUA41 modtage undervisning
EUA42 Sport og motion under uddannelse
EUA43 Leg under uddannelse(frikvarter)

* TRANSPORTULYKKE
Alle patienter, hvor der i aktivitet kodes transport:
EUA0 eller EUA2
SKAL OGSÅ kodes med
TRANSPORTFORM og MODPART
(se næste side)

EUA5

Sport og motion
- typen af sport EUC kan kodes som
tillægskode UDOVER EUA5
(se sidste side)

EUA6

Leg og anden fritidsaktivitet

EUA7

Vitalaktivitet

EUA8
EUA9

Anden aktivitet – inkl. transport u.køretøj
Aktivitet uden specifikation

EUD
EUD0
EUD1
EUD2
EUD3
EUD8
EUD9

Modpart ved vold
Ukendt person
Samlever (tidligere samlever, kæreste)
Andet familiemedlem
Bekendt
Anden modpart
Modpart uoplyst

For Region Syddanmark gælder følgende i Cosmic:
(fælles skabelon synkroniseres og tilpasses i løbet af 2016)

Nøgleord der SKAL udfyldes i skabelon ”Ulykkesregistrering”:
Skadested
Hændelse
Produkt (både udløsende og skadevoldende, fx vinkelsliber/glød)
Ved arbejdsulykker: Alle patienter, hvor der i aktivitet kodes lønnet arbejde:
Lønnet arbejde under transport: EUA00-EUA08
Lønnet arbejde: EUA10-EUA18
HUSK! Skadested: Navn på skadested + Arbejdsgiver navn og adr.
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SKS kodning pr. 01.07.2019 – TRANSPORTULYKKE
Bemærk! Der er nye koder for EL-cykel, segways o.l. køretøjer
Uddrag af koder på denne side: Tilskadekomst hvor aktivitet er transport (EUA0x, EUA2x)
Bemærk definitionen af trafikulykke: Ulykke der involverer mindst et kørende transportmiddel(barnevogn, kørestol,
rulleskøjter o.l. kodes som fodgænger) eller et dyr, som anvendes til at bringe personer eller gods fra et sted til et
andet og hvor skadested er EUG00-EUG08.

EUP
EUP1
EUP2
EUP2A
EUP2B
EUP2C
EUP2C1
EUP3
EUP4
EUP5
EUP7
EUP8
EUP8A
EUP8B
EUP8C1
EUP8C2
EUP8D1
EUP8D2
EUP9

Transportform for tilskadekomne
Til fods (barnevogn, legecykel)
På cykel
El-cykel 25 km/t
El-cykel speed 45 km/t
Ladcykel
El-ladcykel
På knallert/scooter 30
På motorcykel /scooter 45
I personbil/varevogn
I lastbil eller bus
Anden transportform for
tilskadekomne(fx. traktor, tog)
Til hest
På en-akslet El-køretøj (segway)
Løbehjul uden el-motor
El-løbehjul med el-motor
Skateboard uden el-motor
El-Skateboard med el-motor
Transportform for tilskadekomne,
ikke specificeret

EUT

Trafikantrolle for tilskadekomne*

EUT1
EUT2
EUT3
EUT4

Fører
Passager, forsæde
Passager, bagsæde
Buspassager

EUM
EUM0
EUM0A
EUM1
EUM2
EUM2A
EUM2B
EUM2C
EUM2C1
EUM3
EUM4
EUM5
EUM7
EUM8
EUM8A
EUM8B
EUM8C
EUM8C1
EUM8C2
EUM8D
EUM8D1
EUM8D2
EUM9
EUU
EUU0

Transportform for modpart
Ingen modpart
Kollision med fast genstand
Til fods
På cykel
El-cykel 25 km/t
El-cykel speed 45 km/t
Ladcykel
El-ladcykel
På knallert/scooter 30
På motorcykel /scooter 45
I personbil/varevogn
I lastbil eller bus
Anden transportform for modpart
(fx. traktor, tog, dyr)
Til hest
På en-akslet el-køretøj (fx segway)
Løbehjul
Løbehjul uden el-motor
El-løbehjul med el-motor
Skateboard
Skateboard uden el-motor
El-Skateboard med el-motor
Transportform for modpart, ikke
specificeret
Uheldssituation*
Eneuheld uden modpart
Inkl. ”ruller rundt”

EUU1
EUT7 Tilskadekomne under på- eller afstigning
EUT9

Trafikantrolle for tilskadekomne, ikke
specificeret

EUQ
EUQ0
EUQ0A
EUQ0B
EUQ1
EUQ1A
EUQ1B
EUQ9

Anvendt sikkerhedsudstyr*
Relevant sikkerhedsudstyr ikke
anvendt
Hjelm ikke anvendt
Sikkerhedssele ikke anvendt
Relevant sikkerhedsudstyr anvendt
Hjelm anvendt
Sikkerhedssele anvendt
Anvendt sikkerhedsudstyr uoplyst

Modpart i krydsende færdselsretning
Modpart i krydsende færdselsretning
EUU1C
med svingning
Modpart i krydsende færdselsretning
EUU1D
uden svingning
EUU2 Modpart i samme færdselsretning
EUU2C samme færdselsretning med svingning
samme færdselsretning uden
EUU2D
svingning
EUU3 Modpart i modsat færdselsretning
EUU3C Modsat færdselsretning med svingning
modsat færdselsretning uden
EUU3D
svingning
EUU8
EUU9

Anden specificeret uheldssituation
Uheldssituation, ikke specificeret
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Alternativt skriv så udførlig tekst som muligt. Antallet af tekstfelter er forskelligt i de forskellige IT-systemer i regionerne.

KONTAKTÅRSAG
Hovedregel for kontaktårsag er, at alle med en skade skal kodes 2, 3 eller 4. Dvs. overvej ikke om sygdom kom
før skaden og derfor kode som sygdom. Kod årsag til den skade personen kommer med.
Eks. Svimmel, faldt og slog hoften: kontaktårsag 2 (ulykke).
Ved S eller T som aktionsdiagnose – kontaktårsag altid 2, 3,4 el.5.
Selvmordsforsøg: Der skal være en intention om at påføre sig selv skade i suicidalt øjemed for at få
kontaktårsag 4. Tilsigtet selvskade kontaktårsag 5
Ved Kontaktårsag 2, 3: Kodes Skademekanisme Skadested Aktivitet - ved vold kodes desuden modparten se
side 2
Ved Kontaktårsag 4 og 5 selvmordsforsøg/selvskade kodes alene Skademekanisme og Skadested.

Der findes desuden særlige tillægskoder for sportsgren ved aktivitet EUA5 sport og motion –
For skadevoldende produkter samt for branche ved arbejdsulykker EUA1. Se eksempler nedenfor.

Type af sport
Særlige tillægskoder kan angive hvilken sportsgren der
var tale om. – Dette er et alternativ til at skrive
sporten i særlige tekstfelter i registreringen. Antallet
af tekstfelter er forskelligt i de forskellige IT-systemer
i regionerne.

Produktkoder
Særlige tillægskoder kan angive hvilket produkt der har
udløst skaden. – Dette er et alternativ til at skrive
produkt i særlige tekstfelter i registreringen. Antallet
af tekstfelter er forskelligt i de forskellige IT-systemer
i regionerne.

Der er mere end 200 koder i alt, eksempler:
EUCA0 Løb og gang
EUCA4 Styrketræning (bodybuilding)
EUCB0 Gymnastik uden redskab
EUCB1 Gymnastik med redskab
EUCC0 Sport med ketsjer og bat
EUCD0 Fodbold
EUCD1 Håndbold
EUCD9 Anden holdsport med bold
EUCH0 Hesteridning
EUCJ0 Skisport
EUCN0 Golfsport

eksempler:
EUYB0205 Gynge
EUYB1140 Rulletrappe
EUYG0210 Køkkenkniv

Branchekoder
Særlige tillægskoder kan angive hvilken branche ved
ulykker sket i arbejdstid. –
eksempler:
EUE243 Bygge- og anlægsvirksomhed
EUE786 Sundhedsvæsen

Generelt gælder det: Brug så detaljeret kode som muligt - slå op i pågældende IT-system.
Hovedregel: Kategorier som ”andet”, ”ikke specificeret” .... anvendes så vidt muligt ikke (udløser fejllister).
Detaljeret kode giver bedre mulighed for at planlægge forebyggelse.

SKS browseren med alle koder: http://www.medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=26008
Link til ”Fællesindhold 2016, skaderegistrering står i kapitel 7: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-ogretningslinjer/om-patientregistrering/patientregistrering-feallesindhold
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