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Forord

Siden 1. januar 1996 har registreringen af operationer på sygehusene været baseret

på den første danske udgave af den nordiske operationsklassifikation NOMESCO

Classification of Surgical Procedures (NCSP). 

Der er siden udgivelsen af 1. udgave løbende sket en udvidelse med nye koder.

Dette er dels sket efter brugerhenvendelser i takt med introduktion af nye teknikker

og metoder, dels – og ikke mindst – i forbindelse med den kliniske validering af

DRG og DAGS afregningssystemerne samt i forbindelse med de årlige opdateringer

af den nordiske stamklassifikation. Klassifikationen er således blevet udvidet med

et betydeligt antal ,,danske“ koder, men bygger stadig på samme struktur og

principper som den nordiske klassifikation, der indgår i grundlaget for den fælles-

nordiske medicinalstatistik.

De mange ændringer har hidtil kun været tilgængelige i den elektronisk version

af operationsklassifikationen, og Sundhedsstyrelsen har derfor nu fundet det nød-

vendigt at foretage en gennemgribende revision af klassifikationen. Herved opnås

igen overensstemmelse mellem bogversionen og den elektroniske SKS-udgave

samt med den nordiske stamklassifikation NCSP. Revisionen omfatter både en

række nødvendige justeringer i forhold til 1. udgave og en modernisering af den

anvendte terminologi, således at sproget nu i videst muligt omfang er baseret på en

fordanskning af den medicinske sprogbrug. I arbejdet er det tilstræbt at skabe størst

mulig overensstemmelse med de sproglige principper, der er anvendt i Klinisk

Ordbog, 16. udgave.

Udarbejdelsen af den foreliggende 2. udgave af ,,Klassifikation af operationer“

har strakt sig over en lang periode, og Sundhedsstyrelsen har i arbejdet haft stor

nytte af samarbejdet med de videnskabelige selskaber og et stort antal enkeltperso-

ner inden for specielle fagområder. Sundhedsstyrelsen takker for den interesse, der

er vist for revisionen. De mange specialisters omfattende engagement har medvir-

ket til, at 2. udgave nu fremstår som et moderniseret og ajourført redskab for

sygehusenes aktivitetsregistrering og afregningssystemer samt for den landsdæk-

kende sygehusstatistik.

Den foreliggende 2. udgave af operationsklassifikationen og de med den gen-

nemførte ændringer vil være gældende for aktivitetsregistreringen fra 1. juni 2005.
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Fra denne dato vil den reviderede klassifikation såvel som den fortsatte opdatering

med nødvendige nye koder være tilgængelige i elektronisk form både i Sundheds-

styrelsen SKS-browser (http://www.medinfo.dk) og i sygehusenes registreringssy-

stemer.

Efter aftale med amterne udsættes ibrugtagning af enkelte nye koder til 1. januar

2006. Disse koder er listet i bilag 2, side 384.

Sundhedsstyrelsen, maj 2005

Jens Kristian Gøtrik

Medicinaldirektør
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Forord 
til NOMESKOs Klassifikation af
Kirurgiske Procedurer, Version 1.9

Den Nordiske Medico-Statistiske Komite (NOMESKO) udsendte første udgave af

NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP) i 1996. Samme år indførte

man i Danmark den danske version af klassifikationen (NCSP-D) og i 1997 fulgte

Finland og Sverige efter med nationale udgaver (henholdsvis NCSP-F og NCSP-S)

og Island tog den nordiske (engelsksprogede) version (NCSP-E) i brug. Norge tog

en national udgave af klassifikationen (NCSP-N) i brug i 1999, og fra det år har alle

de nordiske lande således anvendt NCSP.

Der er blevet fastlagt en procedure for den årlige opdatering af NCSP, og ansvaret

for denne opdatering er placeret i Nordisk Center for Klassifikationer i Sundheds-

væsenet i Uppsala, Sverige. Centeret leder en elektronisk diskussionsgruppe, som

behandler forslag til ændringer og en referencegruppe for nordiske klassifikations-

spørgsmål, som udarbejder de formelle anbefalinger til ændringer i klassifikatio-

nen. Den formelle beslutning tages af Centerets bestyrelse. Opdateringsproceduren

for NCSP er beskrevet i afsnittet om struktur og kodevejledning. Den fælles

nordiske NCSP er blevet opdateret ni gange og NCSP, version 1.9 er gældende fra

1. januar 2005.

NOMESKO og det Nordiske Center har besluttet, at den nordiske version af

NCSP udgives som print-on-demand publikation til alle interesserede brugere, og

denne udgave er således NSCP-E, 1.9. Bogen indeholder forordet til den første

udgave af NCSP-E såvel som en beskrivelse af strukturen og vejledning i anvendel-

sen af klassifikationen. Alle de ni opdateringer er indarbejdet i klassifikationen.

Den første opdatering bestod hovedsageligt i rettelser i den originale tekst, mens

senere revisioner har betydet indførelse af nye koder, som led i en udvikling af

klassifikationen. Ændringerne er baseret på forslag fra de nationale klassifikations-

myndigheder og en efterfølgende diskussion i det ”elektroniske forum”. Ændringer

foretaget fra den ottende til den niende revision er medtaget i bilag 2. Ændringer

ved tidligere revisioner er tilgængelige på det Nordiske Centers hjemmeside

(http://www.nordclass.uu.se).
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På centerets hjemmeside findes også en tabel med NCSP-E koder og tilhørende

tekster. Denne database indeholder alle tidligere ændringer med dato for ikraftræ-

den og fjernelse eller ændring af de enkelte koder.

Spørgsmål om vedligeholdelses- og opdateringsproceduren kan rettes direkte til

det Nordiske Center for Klassifikationer i Sundhedsvæsenet. Bestilling af trykte

udgaver af NCSP-E skal ske til NOMESKO. Klassifikationen kan desuden hentes i

PDF-format på centerets hjemmeside.

Uppsala og København, november 2004

Martti Virtanen       Johannes Nielsen

Chef for det Nordiske    Sekretær, NOMESKO

Klassifikationscenter
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Struktur og kodevejledning

Indledning

På initiativ af NOMESKO gennemførtes i begyndelsen af 1980erne et sammenlig-

nede studie af hyppigheden af forskellige operationer i de nordiske lande, som i

1989 resulterede i udgivelsen af en nordisk forkortet liste over kirurgiske indgreb i

Danmark, Finland, Norge og Sverige.

På grundlag af erfaringerne fra dette arbejde blev det besluttet at nedsætte en

arbejdsgruppe under NOMESKO med en opgave at forberede strukturen for en

fælles nordisk operationsklassifikation.

Arbejdsgruppen fik følgende medlemmer: Henning Bay-Nielsen, formand (Dan-

mark), Peter Sylvest Olsen (Danmark), Timo Niinimäki (Finland), Steffen Birkeland

(Norge), Glen Thorsen (Norge), Sven Aschberg (Sverige) (indtil januar 1992), Hu-

bertus van Paaschen (Sverige) (fra januar 1992) og Björn Smedby (Det Nordiske

Klassifikationscenter).

Operationsklassifikationen (NCSP) er udarbejdet med udgangspunkt i de kirur-

giske specialers traditioner i de nordiske lande og afspejler den kirurgiske praksis i

disse lande i 1994. Den er den første fælles nordiske klassifikation af kirurgiske

procedurer.

Under udarbejdelsen af operationsklassifikationen har man lagt vægt på almin-

deligt accepterede krav om komponenter i kirurgiske procedurer, således som de

genfindes i den løbende udvikling i klassifikationer. Derudover er klassifikationen

konstrueret, så der er rimelig plads til udvidelser ved forventede fremtidige udvik-

linger i kirurgiske procedurer og teknikker. Med sådanne opdateringer forventes

NCSP at kunne fungere godt som regional klassifikation i en årrække.

Klassifikationens struktur

Oversigt
NCSP består af 15 hovedkapitler (A-H, J-N og P-Q) med operationer ordnet i

overensstemmelse med anatomisk-funktionelle kropssystemer, 3 supplerende ka-
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pitler (T, U og Y) med terapeutiske og diagnostiske procedurer, som er forbundet

med kirurgi og 1 kapitel med tillægskoder (Z).

De supplerende kapitler er:

• Mindre kirurgiske procedurer (T) – de enkelte afsnit er i denne bogudgave

indpasset i de hovedkapitler, hvor de naturligt hører hjemme

• Transluminale endoskopier (dvs. endoskopier gennem naturlige eller kunstige

kropsåbninger) (U)

• Udtagning af væv til transplantation (Y).

Operationskoderne i hovedkapitler og de supplerende  kapitler (A-Y) er basale

procedurekoder, som hver for sig er en entydig identifikation af en klart defineret

procedure. De basale procedurekoder omfatter og repræsenter alle accepterede

kirurgiske procedurer, og de udgør de eneste fuldstændige og uafhængige proce-

durekoder. Tillægskoderne i kapitel Z kan anvendes til at føje yderligere informa-

tion til de basale procedurekoder. De skal altid knyttes til basale procedurekoder og

kan ikke anvendes alene.

Beskrivelse af procedurekoderne

Koderne i NCSP er i den danske version udvidet med en karakter, således at de er

omdannet til SKS-format ved foranstilling af et ’K’. Anvendes koderne uden for

SKS-systemer kan man eventuelt udelade dette ’K’, uden at kodernes betydning

ændres, men det anbefales at bruge de komplette danske koder overalt, hvor

klassifikationen anvendes til registrering af kirurgisk aktivitet. Operationer indbe-

rettes til landspatientregistret (LPR) i SKS-format.

Koderne består af 4 alfabetiske karakterer (1.-4. karakter i koderne) og 2 nume-

riske karakterer (5.-6. karakter). Alle store bogstaver i det engelske alfabet kan

benyttes som 2.-4. karakter undtagen I og O. Disse koder på 6 karakterer kan

herudover underopdeles eller specificeres ved tilføjelse af yderligere en 7. karakter.

Procedurekoderne er uafhængige af kirurgiske specialer.

Diagnostisk information er principielt udeladt i kodeteksterne undtagen ved

procedurer, der er specifikke for en diagnose, og hvor den diagnostiske information

er nødvendig for at opnå en præcis angivelse af proceduren.

Eksempler:

KFHE00 Transatriel korrektion af Fallots tetrade

KFHH10 Udvidelse af VSD ved double outlet ventricle
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Hver basal procedurekode findes kun et sted i klassifikationen. Procedurens rela-

tion til den anatomisk-funktionelle akse bestemmer, hvor den findes i klassifikatio-

nen. I tilfælde af eksklusioner er der anført henvisning til relevant kode, kodegrup-

pe eller kapitel.

Sammenknytning af den basale procedurekode med generelle patientdata (alder,

køn etc.), administrative data eller registreringer med andre klassifikationer (dia-

gnose, histologi mm.) kan kun sikres i computeriserede systemer. En fuldstændig

liste med alle aktuelle koder og tilhørende tekster i SKS-systemet er tilgængelig via

SKS-browseren under http://www.medinfo.dk.

Hovedkapitlerne A-Q

I hovedkapitlerne er koderne opbygget således:

• Første niveau (1. karakter) i koden angiver klassifikationens placering i Sund-

hedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og er altid ’K’

• Andet niveau (2. karakter) i koden angiver kapitlet i klassifikationen. De 15

hovedkapitler repræsenterer kroppens funktionelle-anatomiske opdeling i syste-

mer, f.eks.

KA Nervesystemet

• Tredje niveau (3. karakter) angiver den funktionelle-anatomiske region inden for

det pågældende kropssystem, f.eks.

KAA Kraniet og intrakranielle strukturer

• Fjerde niveau (4. karakter) angiver proceduren på generelt niveau (proce-

duregruppe), f.eks.

KAAA Diagnostiske intrakranielle procedurer

• De numeriske karakterer (5. og 6. karakter) i koderne angiver den specifikke

procedure inden for den pågældende proceduregruppe inklusive den anvendte

kirurgiske procedure og den præcise anatomiske lokalisation f.eks.

KAAA20 Indlæggelse af intraventrikulært trykmålingsudstyr
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• I en del tilfælde anvendes endnu et niveau  (7. karakter) som yderligere under-

opdeling f. eks.

KAAA10 Biopsi gennem kraniotomi

KAAA10A Ultralydsvejledt intrakraniel biopsi gennem borehul

KAAA10B Endoskopisk intrakraniel biopsi gennem borehul

Med denne struktur har rækkefølgen af karakterer i koderne en ensartet betydning

i alle klassifikationens 15 hovedkapitler.

Ved indberetning af udførte operationer til Landspatientregisteret (LPR) anven-

des obligatorisk koder på mindst seks karakterer.

De supplerende kapitler T-Y

I de supplerende kapitler er koderne opbygget således:

• Første niveau (1. karakter) i koden angiver klassifikationens placering i Sund-

hedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og er altid ’K’

• Andet niveau (2. karakter) angiver kapitlet i klassifikationen,  f.eks.

KU Endoskopier gennem naturlige og

kunstige legemsåbninger
• Tredje niveau (3. karakter) henviser til kropssystemet i et hovedkapitel, f.eks.

KUD Endoskopier af øre, næse og strubehoved 

svarer til kapitel D

• Fjerde niveau (4. karakter) henviser til en region i kropssystemet, f.eks.

KUDQ Laryngoskopier

svarer til KDQ – Strubehovedet

• De numeriske karakter (5. og 6. karakter) anvendes i de supplerende kapitler til

angivelse af metode og teknik (procedure) på en for kapitlet relevant måde.
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Proceduregrupperne i kapitel T er i denne bogudgave af operationsklassifikationen

fordelt i de relevante kapitler, således at koder for de mindre kirurgiske procedurer

findes i sammenhæng med de øvrige procedurekoder i hovedkapitlerne.

Tillægskoder i kapitel Z

Tillægskoderne i kapitel Z angiver informationer, som i princippet kan knyttes til

alle koder i kapitlerne A-Y. Primærkodernes betydning og anvendelse ændres ikke

ved tilføjelse af en eller flere tillægskoder.

Tillægskoderne er opbygget således:

• Første niveau (1. karakter) i koden angiver klassifikationens placering i Sund-

hedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og er altid ’K’

• Andet niveau (2. karakter) angiver kapitlet i klassifikationen,  KZ – Tillægskoder

til specifikation af operationer

• Tredje niveau (3. karakter) anvendes til yderligere opdeling af tillægskoderne.

Specielle elementer i kodestrukturen

I alle kapitlerne undtagen kapitel Z anvendes visse bogstaver eller tal som karakte-

rer i bestemte positioner med specifik betydning således:

• X som 3. karakter i koden angiver, at regionen inden for det pågældende krops-

system ikke er specificeret

• W som 3. karakter i koden angiver reoperation uden specifikation af regionen i

det pågældende kropssystem

• W som 4. karakter i koden angiver mulige ”andre proceduregrupper” på det

pågældende kropssystem, som ikke findes i klassifikationen (gruppe for ”Andre

operationer”)

• 9 som 5. karakter i koden angiver mulige ”andre operationer” på samme måde

som W som 4. karakter angiver ”andre proceduregrupper”.

I de hovedkapitler, der indeholder operationer på de større kropshulrum: G (Ope-

rationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma), J (Opera-

tioner på fordøjelsesorganer og milt), K (Operationer på urinveje, mandlige køns-

organer og retroperitonealt væv), L (Operationer på kvindelige kønsorganer) og M

21



(Obstetriske operationer) anvendes 6. karakter til at angive den anvendte teknik

således:

• 0, 3 og 6 angiver åben eller anden konventionel kirurgisk adgang (inkl. blind

perkutan adgang)
• 1, 4 og 7 angiver endoskopisk adgang gennem hudincision eller punktur (inkl.

perkutan, transvaginal etc.)

• 2, 5 og 8 angiver transluminal endoskopisk adgang (gennem naturlige eller

kunstige kropsåbninger)

I kapitel F (Operationer på hjerte og store intratorakale kar) anvendes samme

principper bortset fra at 2, 5 og 8 som 6. karakter her anvendes for perkutane

transluminale procedurer med eller uden endoskopi.

I kapitel B (Operationer på endokrine organer), hvor transluminal endoskopi

ikke forekommer, er tallene 1, 4 og 7 som 6. karakter reserveret til perkutane

endoskopiske procedurer. Disse forekommer kun i gruppe BC (Binyrer). Som 6.

karakter angiver tallene 0, 2, 3, 5, 6 og 8 alle konventionel adgang.

I kapitlerne F, G, J, K, L og M er 6. karakter brugt til at angive adgangen for ”andre

procedurer” med 9 som 5. karakter. I kapitler eller proceduregrupper, hvor denne

anvendelse af 6. karakter til beskrivelse af adgangen ikke er aktuel, angives ”andre”

procedure med tallene 99 som 5. og 6. karakter.

I kapitel U (Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger) og i de

anatomiske grupper i kapitel T, der er knyttet til hovedkapitlerne F, G og J-M,

anvendes 5. og 6. karakter på samme måde som i de tilsvarende hovedkapitler

overalt, hvor det er relevant.

Vejledning til klassifikationen

Almindelige retningslinjer
Klassifikationen bygger på det princip, at hver enkelt procedure/operation, som

udføres, skal angives med en beskrivelse af proceduren – dvs. med en kode fra et af

kapitlerne A-Y – så præcist og entydigt, som det er muligt, og at der altid anvendes

de komplette alfanumeriske koder med seks karakterer (inklusive det foranstillede

’K’). Dette gælder også for koder med tallene 96-99 som 5. og 6. karakter som

beskrevet ovenfor. Disse koder bør kun anvendes som uspecificerede koder for at

registrere (nye) procedurer, der ikke er medtaget i klassifikationen, idet hver enkelt

af disse koder vil komme til at omfatte et uafgrænset antal procedurer, der henføres

til den proceduregruppe, der i det givne tilfælde er angivet ved værdien af 4.

karakter.
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Tillægskoder (kapitel Z) skal altid være knyttet til en primær kode og kan aldrig

anvendes alene. De tjener kun til nærmere beskrivelse af den enkelte procedure.

I alle kapitlerne er der medtaget en del mere detaljerede vejledninger knyttet til

kapitlet, proceduregrupper eller enkelte koder. Disse vejledninger er udformet som

inklusioner (Inkl.:), ekslusioner (Ekskl.:) og bemærkninger (Bem.:), f.eks. således:

KJDD Gastrektomier

Inkl.: Samtidig lokal lymfeknudedissektion, omentektomi og resektion af nær-
meste del af øsofagus
Ekskl.: Samtidig torakotomi kodes særskilt – se KGAB10
Samtidig splenektomi kodes særskilt – se KJMA10
Bem.: Kodning af samtidig udvidet lymfeknudedissektion (R1, R2) – se
KPJD98

KJDD00 Gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux)

KJDD96 Gastrektomi med anden rekonstruktion
Inkl.: Operation med reservoir

Inkl.: anvendes til at angive visse tekniske aspekter eller modifikationer af operatio-

nen, som falder ind under den pågældende procedure, som angivet i teksten, men

som ikke er en nødvendig del af operationen for at beskrive den med den pågæl-

dende kode. Der kan desuden være tale om at angive hyppigt anvendte synonymer.

I mange tilfælde er varianter, synonymer eller delprocedurer, der henhører under

en kode, specificeret med et bogstav tilføjet som 7. karakter.

Ekskl.: anvendes til at angive procedurer, som ikke dækkes af koden, og som er

klassificeret andetsteds. Der vil da ofte være henvisning til en konkret kode eller en

kodegruppe herunder henvisning til Behandlings- og Plejeklassifikationen (B-ko-

der).

Bem.: anvendes til at angive mulig anvendelse af supplerende koder eller tillægsko-

der samt andre relevante oplysninger om anvendelsen af kapitlet, proce-

duregruppen eller den enkelte kode.

Den anvendte terminologi

I forbindelse med foreliggende reviderede udgave af operationsklassifikationen er

der fortaget en gennemgribende fordanskning af kodeteksterne. Dette sker bl.a. i

erkendelsen af, at kun meget få læger i dag behersker latin på et niveau, der gør det

realistisk at udnytte dette sprogs muligheder for nuancering og præcision i fagud-

trykkene ud over den anatomiske nomenklatur. Det er således gjort for at gøre
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kommunikationen mellem specialister på den ene side og kolleger uden tilsvarende

specialviden på den anden side mere direkte og lettere forståelig. Desuden skal

fordanskningen også ses som imødekommelse af et ønske om, at personer uden

specifik kirurgisk klinisk viden – ikke mindst patienter – skal have lettest mulig

adgang til at forstå væsentlige dele af det, der registreres i journaler og patientregi-

stre.

I kodeteksterne anvendes derfor rent danske termer, når de findes i en tidssva-

rende og præcis form dækkende de tilsvarende latinsk-græske fagtermer. Mange af

disse fagtermer (f.eks. thorax, bughule, columna, vagina) er optaget i dansk som

fremmedord (dvs. findes i gængse fremmedordbøger) i deres oprindelige form og

anvendes i denne form, når det forekommer mest rimeligt. Ved anvendelsen af

fordanskede fagtermer anvendes den stavemåde som fremgår af Klinisk Ordbog,

16. udgave (Munksgaard Danmark, red. Søren Nørby).

Herudover kan anføres følgende bemærkninger til den anvendte terminologi:

• Kodeteksterne er beskrivende og udformet i fordansket form af sædvanlig klinisk

sprogbrug. Kodetekster skal dog ikke opfattes som normative for den terminologi,

der anvendes i journaler.

• Kodetekster har en afgrænsende funktion og dækker ofte flere tæt beslægtede

modifikationer af den samme kirurgiske procedure, og de er udformet med

henblik på registrering af opererende afdelingers aktivitet. Operationsbeskrivel-

serne i journalerne skrives bedre med anvendelse af termer, der er mere specifik-

ke eller med en terminologi, der er lokalt accepteret i den pågældende afdeling.

Forudsat at man anvender de korrekte procedurekoder til registreringsformål, er

det ikke hensigten med Operationsklassifikationen at erstatte den kliniske termi-

nologi med kodeteksterne.

• Kodeteksterne specificerer ikke normalt, at der er tale om procedurer med

anvendelse af åben adgang. Med mindre andet udtrykkeligt er anført, forudsæt-

tes det, at der er tale om en åben operation.

• Termen ”excision” og suffikset ”-ektomi” anvendes som hovedregel, når der

udføres fuldstændig fjernelse af et organ, en anatomisk struktur, en tumor el.

lign., mens termen ”resektion” anvendes, når der er tale om en delvis fjernelse.

• Termen ”patologisk væv” omfatter alle typer af lokale vævsforandringer som

tumorer i klinisk forstand, fladeformede vævsforandringer, neoplastiske, inflam-

matoriske, traumatiske, cikatricielle eller andre patologiske forandringer.
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Registrering af operationer

Operationsklassifikationen indeholder de koder, der er obligatoriske til registrering

af kirurgisk aktivitet på alle sygehuse. Koderne med tilhørende tekster er tilgænge-

lige både i bogform og elektronisk på internettet (http://www.medinfo.dk). Den

elektroniske version opdateres løbende med nye koder og eventuelle rettelser. Den

elektroniske version er indeholdt i sygehusenes registreringssystemer og opdateres

løbende (normalt kvartalsvis) fra Sundhedsstyrelsens database.

Detaljerede registreringsvejledninger findes i ”Fællesindhold for basisregistre-

ring af sygehuspatienter”, der årligt udgives af Sundhedsstyrelsen. Desuden har

flere specialer bistået med udgivelser af kodevejledninger specifikke for de pågæl-

dende specialer.

Opdatering af klassifikationen

Den danske version af operationsklassifikationen sker kvartalsvis i det omfang,

Sundhedsstyrelsen har modtaget begrundede ønsker om nye koder fra de kliniske

specialer eller afdelinger. De danske opdateringer vil ofte ske som underkoder til

allerede eksisterende koder – dvs. som 7. karakter.

Opdatering af moderklassifikationen NCSP følger følgende procedure:

Beslutninger om opdateringer af NCSP tages af bestyrelsen for Det Nordiske

Center for Klassifkationer i Sundhedsvæsenet i Uppsala. Beslutningerne er baseret

på indstillinger fra en nordisk referencegruppe.

Referencegruppen forudsætter følgende betingelser opfyldt, for at et forslag kan

tages op til behandling:

• Forslag skal være tiltrådt af den ansvarlige klassifikationsmyndighed (i Danmark:

Sundhedsstyrelsen)

• Et forslag skal indeholde en beskrivelse af den nye procedure og en oversigt over

indikationerne for dens anvendelse

• Forslaget skal tillige give en vurdering af, hvor mange gange den nye procedure

forudses at blive anvendt i det land, der stiller forslaget eller et forventet årligt

antal i den nærmeste fremtid

• Forslaget bør desuden omfatte referencer til relevant litteratur, der kan doku-

mentere, at den foreslåede nye kode repræsenterer en anerkendt procedure og

ikke kun en rent eksperimentel metode.
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Sommetider opfylder et fremsendt forslag ikke disse betingelser. Referencegruppen

kan finde et sådant forslag af interesse, men finde behov for yderligere vurdering. I

sådanne tilfælde kan referencegruppen anbefale en udsættelse af en beslutning i

afventen af yderligere information fra forslagsstilleren.
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Kapitel A

KA Operationer på nervesystemet

KAA Operationer på kranium og intrakranielle strukturer

KAB Operationer på rygmarv og nerverødder

KAC Operationer på perifere nerver

KAD Operationer på det autonome nervesystem

KAE Andre operationer på nervesystemet

KTA Mindre neurokirurgiske procedurer

KAW Reoperationer efter operation på nervesystemet

KAA Operationer på kranium og intrakranielle strukturer
Inkl.: Operationer på hypofyse og corpus pineale

KAAA Diagnostiske intrakranielle operationer

Ekskl.: Indlæggelse af terapeutisk intrakranielt stimulations- eller injektionssy-
stem – se KAAW 
Stereotaktiske operationer – se KAAG 
Fjernelse af intrakranielle elektroder og operationer på stimulations- og injek-
tionssystemer i nervesystemet – se KAEA

KAAA00 Eksplorativ kraniotomi

KAAA10 Biopsi gennem kraniotomi
Ekskl.: Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel biopsi – se

KAAG00

KAAA10A Ultralydsvejledt intrakraniel biopsi gennem borehul

KAAA10B Endoskopisk intrakraniel biopsi gennem borehul

KAAA20 Indlæggelse af intraventrikulært trykmålingsudstyr

KAAA25 Indlæggelse af epiduralt trykmålingsudstyr

KAAA27 Indlæggelse af intracerebralt trykmålingsudstyr

KAAA30 Indlæggelse af epidural elektrode

KAAA35 Indlæggelse af subdural elektrode

KAAA40 Indlæggelse af intracerebral elektrode

KAAA99 Anden diagnostisk intrakraniel operation
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KAAB Excisioner og destruktioner af intrakranielt patologisk væv
Inkl.: Transkraniel operation på hypofysen
Ekskl.: Kraniobasale operationer – se KAAE

KAAB00 Excision af intrakranielt patologisk væv

KAAB10 Resektion af intrakranielt patologisk væv

KAAB20 Destruktion af intrakranielt patologisk væv

KAAB30 Fjernelse af intrakranielt spontant hæmatom

KAAB99 Anden excision eller destruktion af intrakranielt patologisk
væv

KAAC Operationer ved intrakranielt aneurisme og andre intrakranielle
karoperationer
Ekskl.: Endovaskulære intrakranielle operationer – se KAAL

KAAC00 Ligatur af intrakranielt aneurisme
Inkl.: Operation med clips og lign.

KAAC05 Proksimal ligatur af intrakranielt aneurisme

KAAC10 Vægforstærkning af intrakranielt aneurisme

KAAC15 Trapping af intrakranielt aneurisme

KAAC20 Intrakraniel karanastomose

KAAC30 Intrakraniel okklusion af karfistel

KAAC40 Excision af intrakraniel arteriovenøs misdannelse

KAAC45 Operation for vaskulær abnormitet i sinus cavernosus

KAAC99 Anden operation for intrakraniel vaskulær abnormitet

KAAD Operationer ved kraniel og intrakraniel læsion

KAAD00 Fjernelse af epiduralt hæmatom

KAAD05 Fjernelse af akut subduralt hæmatom

KAAD10 Fjernelse af kronisk subduralt hæmatom

KAAD15 Fjernelse af intracerebralt traumatisk hæmatom

KAAD30 Revision af penetrerende kranielæsion
Inkl.: Fjernelse af intrakranielt fremmedlegeme

KAAD40 Revision af kraniefraktur
Inkl.: Operation for depressionsfraktur

KAAD99 Anden operation ved kraniel eller intrakraniel læsion

KAAE Kraniobasale operationer

Inkl.: Kraniobasal operation på hypofysen

KAAE00 Transsfenoidal eksploration

KAAE05 Transetmoidal excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KA  Operationer på nervesystemet
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KAAE10 Transsfenoidal excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KAAE15 Subfrontal medial excision eller resektion af intrakranielt pato-
logisk væv

KAAE20 Transoral excision eller resektion af intrakranielt patologisk
væv

KAAE25 Transcervikal excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KAAE30 Translabyrintær excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KAAE40 Transtemporal excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KAAE45 Subtemporal excision eller resektion af intrakranielt patologisk
væv

KAAE50 Zygomatikotemporal excision eller resektion af intrakranielt
patologisk væv

KAAE55 Suboccipital retrosigmoidal excision eller resektion af intrakra-
nielt patologisk væv

KAAE65 Transoccipital medial excision eller resektion af intrakranielt
patologisk væv

KAAE70 Transkondylær excision eller resektion af intrakranielt patolo-
gisk væv

KAAE75 Transkondylær intrakraniel karoperation

KAAE99 Anden kraniobasal operation

KAAF Shuntoperationer på hjerneventrikler og intrakranielle cyster

KAAF00 Ventrikulostomi
Inkl.: Ekstern drænage af hjerneventrikel

KAAF00A Indlæggelse af eksternt dræn i lateral hjerneventrikel

KAAF05 Ventrikuloperitoneal shunt

KAAF10 Lumboperitoneal shunt

KAAF15 Ventrikuloatrial shunt

KAAF16 Ventrikulosinual shunt

KAAF17 Ventrikulosubgaleal shunt

KAAF20 Revision af shunt i hjerneventrikel
Ekskl.: Intraabdominal revision – se KJAL50-51

KAAF25 Fjernelse af shunt i hjerneventrikel

KAAF30 Indlæggelse af intraventrikulært injektionssystem

KAAF35 Indlæggelse af reservoir til intraventrikulær behandling

KAAF40 Shunt fra intrakraniel cyste til bughulen

KAA  Operationer på kranium og intrakranielle strukturer
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KAAF45 Fenestrering af intrakraniel cyste

KAAF45A Drænage af intrakraniel cyste gennem kraniostomi

KAAF45B Endoskopisk drænage af intrakraniel cyste gennem kraniosto-
mi

KAAF99 Anden shuntoperation på hjerneventrikel eller intrakraniel cy-
ste

KAAG Stereotaktiske eller billedvejledte intrakranielle operationer

KAAG00 Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel biopsi

KAAG10 Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel destruktion af nuc-
leus eller nervebane

KAAG20 Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel indlæggelse af elek-
trode
Inkl.: Indlæggelse af intracerebral stimulationssystem (deep brain sti-

mulator)

Ekskl.: Udskiftning af impulsgenerator og stimulationssystem – se

KAEA

KAAG20A Stereotaktisk eller billedvejledt indlæggelse af thalamuselektro-
de

KAAG20B Revision af thalamuselektrode

KAAG30 Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel indlæggelse af strå-
lekilde
Bem.: Strålebehandling – se BWG

KAAG40 Stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel indlæggelse af fø-
talt væv

KAAG99 Anden stereotaktisk eller billedvejledt intrakraniel operation

KAAH Operationer på kranienerver

Ekskl.: Indlæggelse af intrakraniel stimulations- eller injektionssystem – se
KAAW

KAAH10 Overskæring af kranienerverod

KAAH20 Dekompression af kranienerve

KAAH30 Termodestruktion af kranienerve

KAAH40 Injektion i kranienerve

KAAH50 Kranienerveanastomose

KAAH60 Mikrovaskulær dekompression af kranienerve

KAAH99 Anden operation på kranienerve

KAAJ Operationer ved epilepsi

Ekskl.: Implantation af stimulationssystem på nervus vagus – se KADB00

KAAJ00 Hemisfærektomi

KAAJ10 Lobektomi ved epilepsi

KA  Operationer på nervesystemet
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KAAJ15 Hippocampektomi

KAAJ20 Excision af epileptisk fokus

KAAJ25 Transcision af nervebaner ved epilepsi

KAAJ30 Kallosotomi ved epilepsi

KAAJ35 Hemidekortikation ved epilepsi

KAAJ99 Anden operation ved epilepsi

KAAK Operationer på kranie og dura

Ekskl.: Frakturbehandling – se KAAD40
Bem.: Tillægskoder til angivelse af transplantat eller lap – se KZZ

KAAK00 Kranioplastik

KAAK10 Duraplastik

KAAK20 Operationer ved kraniosynostose

KAAK30 Kraniofascial rekonstruktion ved medfødte misdannelser

KAAK35 Rekonstruktion af kranie efter kranietraume

KAAK40 Lukning af likvorfistel

KAAK40A Endoskopisk lukning af durafistel

KAAK70 Knoglebiopsi af kranie

KAAK75 Excision af patologisk væv i kranie

KAAK99 Anden operation på kranie eller dura

KAAL Endovaskulære intrakranielle operationer

Ekskl.: Åbne operationer for intrakranielle aneurismer og vaskulære misdan-
nelser – se KAAC

KAAL00 Endovaskulær okklusion af intrakranielt aneurisme

KAAL10 Intrakraniel endovaskulær trombolyse

KAAL20 Endovaskulær okklusion af intrakraniel arteriovenøs misdan-
nelse

KAAL30 Endovaskulær okklusion af intrakraniel fistel

KAAL40 Endovaskulær okklusion af arterier til intrakraniel tumor

KAAL99 Anden endovaskulær intrakraniel operation

KAAM Operationer ved intrakranielle infektioner
Ekskl.: Drænage og shuntoperationer på hjerneventrikler og intrakranielle cy-
ster – se KAAF
Reoperationer – se KAW

KAAM00 Punktur og udtømning af intracerebral absces

KAAM10 Excision af intracerebral absces

KAAM30 Fjernelse af epiduralt eller subduralt empyem

KAAM99 Anden operation for intrakraniel infektion

KAA  Operationer på kranium og intrakranielle strukturer
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KAAN Operationer for intrakranielle medfødte misdannelser

KAAN00 Excision og plastik af encefalocele

KAAN99 Anden operation for intrakraniel medfødt misdannelse

KAAU Fjernelse af implantater eller eksterne fiksationer fra kraniet

KAAU00 Fjernelse af implantat eller ekstern fiksation fra kraniet
Ekskl.: Fjernelse fra tænder og kæber – se KEBU-KEHU

KAAW Andre operationer på kraniet eller intrakranielle strukturer

Ekskl.: Udskiftning og fjernelse af intrakraniel stimulationssystem – se KAEA

KAAW01 Indlæggelse af intrakranielt stimulationssystem

KAAW02 Indlæggelse af intrakranielt injektionssystem
Ekskl.: Indlæggelse af intraventrikulært injektionssystem – se KAAF30

KAAW99 Anden operation på intrakraniel struktur
Bem.: Anden operation på kraniet – se KAAK99

KAB Operationer på rygmarv og nerverødder

KABA Diagnostiske operationer på rygmarv og nerverødder

KABA00 Eksplorativ laminektomi

KABA10 Biopsi af patologisk væv i spinalkanalen

KABA99 Anden diagnostisk operation på rygmarv eller nerverødder

KABB Operationer på patologisk væv i rygmarv og nerverødder

KABB00 Excision af patologisk væv i spinalkanal
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KABB10 Resektion af patologisk væv i spinalkanal

KABB20 Drænage af intra- eller ekstramedullær cyste i spinalkanal

KABB30 Destruktion af patologisk væv i spinalkanal

KABB40 Fjernelse af spontant hæmatom i spinalkanal

KABB99 Anden operation på patologisk væv i spinalkanalen

KABC Dekompressioner af rygmarv og nerverødder
Inkl.: Dekompressioner ved fjernelse af tumor m.m.
Ekskl.: Fjernelse af knoglevæv – se KNAK og KNAR
Andre bløddelsoperationer på ryg og hals – se KNAM

KABC01 Perkutan endoskopisk fjernelse af cervikal diskusprolaps

KABC04 Perkutan endoskopisk fjernelse af torakal diskusprolaps

KABC07 Perkutan endoskopisk fjernelse af lumbal diskusprolaps

KABC10 Mikrokirurgisk fjernelse af cervikal diskusprolaps

KABC13 Mikrokirurgisk fjernelse af torakal diskusprolaps

KABC16 Mikrokirurgisk fjernelse af lumbal diskusprolaps

KABC20 Åben operation for cervikal diskusprolaps

KA  Operationer på nervesystemet
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KABC21 Forreste dekompression af columna cervicalis med indsættelse
af intervertebralt fiksationsimplantat
Ekskl.: Spondylodese – se KNAG
Bem.: Cage-operation uden spondylodese

KABC23 Åben operation for torakal diskusprolaps

KABC28 Indsættelse af ekspansionsimplantat mellem processus spinosi

KABC26 Åben operation for lumbal diskusprolaps

KABC30 Dekompression af cervikal nerverod

KABC33 Dekompression af torakal nerverod

KABC36 Dekompression af lumbal nerverod

KABC40 Dekompression af cauda equina

KABC50 Dekompression af cervikal spinalkanal og nerverod

KABC53 Dekompression af torakal spinalkanal og nerverod

KABC56 Dekompression af lumbal spinalkanal og nerverod

KABC60 Dekompression af den cervikale rygmarv

KABC63 Dekompression af den torakale rygmarv

KABC66 Dekompression af lumbale rygmarv

KABC99 Anden dekompressionsoperation på rygmarv eller nerverod

KABD Operationer på rygmarv og nerverødder ved smerte eller
funktionsforstyrrelse
Ekskl.: Udskiftning og fjernelse af spinalt stimulations- eller injektionssystem
– se KAEA

KABD10 Kordotomi

KABD20 Myelotomi

KABD30 Indlæggelse af spinalt stimulationssystem

KABD40 Indlæggelse af spinalt injektionssystem

KABD50 Overskæring af spinal nerverod ved smerte eller funktionsfor-
styrrelse

KABD60 Indlæggelse af stimulationssystem på nerverod

KABD60A Indlæggelse af stimulationssystem på sakralrod, 1-trinsproces

KABD60B Indlæggelse af permanent elektrode på sakralrod, 1. af 2 trin

KABD60C Indlæggelse af impulsgenerator til stimulationssystem i nerve-
system, 2. af 2 trin

KABD60D Indlæggelse af midlertidig stimulationselektrode på sakralrod

KABD99 Anden operation på rygmarv og nerverødder for smerte eller
funktionsforstyrrelse

KAB  Operationer på rygmarv og nerverødder
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KABE Operationer ved medfødt spinal misdannelse

KABE10 Excision og plastik af myelomeningocele

KABE20 Mobilisation af fastsiddende rygmarv eller diastematomyeli

KABE30 Excision af dermal sinus

KABE40 Operation for hydromyeli

KABE50 Occipitocervikal dekompression

KABE99 Anden operation for medfødt spinal misdannelse

KABW Andre operationer på rygmarv og nerverødder

KABW99 Anden operation på rygmarv og nerverødder

KAC Operationer på perifere nerver
Ekskl.: Blokader af perifere nerver – se BAF og NAA

Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. position i koden: ’y’

Nervus medianus 1

Nervus radialis 2

Nervus ulnaris 3

Nervus peroneus 4

Nervus tibialis 5

Nervus ischiadicus 6

Plexus lumbalis 7

Plexus brachialis 8

Anden perifer nerve 9

KACA Diagnostiske operationer på perifere nerver

KACA1y Eksploration af perifer nerve

KACA2y Biopsi af perifer nerve

KACA9y Anden diagnostisk operation på perifer nerve

KACB Operationer for patologisk væv og læsion på perifer nerve

KACB1y Excision af patologisk væv på perifer nerve
Inkl.: Fjernelse af neuromer og fremmedlegemer

KACB2y Sutur af perifer nerve

KACB29A Sutur af nervus mandibularis

KACB29B Sutur af nervus lingualis

KACB9y Anden operation for patologisk væv på perifer nerve

KA  Operationer på nervesystemet
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KACC Operationer på perifere nerver ved funktionsforstyrrelse

KACC1y Overskæring af perifer nerve

KACC2y Rekonstruktion af perifer nerve

KACC29A Rekonstruktion af nervus mandibularis

KACC29B Rekonstruktion af nervus lingualis

KACC4y Transposition af perifer nerve

KACC49A Transposition af nervus mandibularis

KACC5y Dekompression og løsning af perifer nerve

KACC59B Dekompression af nervus infraorbitalis

KACC59C Dekompression af nervus mandibularis

KACC6y Endoskopisk dekompression og løsning af perifer nerve

KACC9y Anden operation på perifer nerve ved funktionsforstyrrelse

KACW Andre operationer på perifere nerver

KACW99 Anden operation på perifer nerve

KAD Operationer på det autonome nervesystem

KADA Operationer på det sympatiske nervesystem
Ekskl.: Sympatikusblokade – se BAF

KADA10 Cervikal sympatektomi

KADA11 Endoskopisk perkutan cervikal sympatektomi

KADA20 Torakal sympatektomi

KADA21 Perkutan endoskopisk torakal sympatektomi

KADA30 Lumbal sympatektomi

KADA99 Anden operation på det sympatiske nervesystem

KADB Operationer på nervus vagus

Ekskl.: Vagotomi – se: KJDG

KADB00 Indlæggelse af stimulationssystem på nervus vagus
Ekskl.: Udskiftning af impulsgenerator og fjernelse af stimulationssy-

stem – se KAEA

KADW Andre operationer på det autonome nervesystem

KADW99 Anden operation på det autonome nervesystem

KAD  Operationer på det autonome nervesystem
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KAE Andre operationer på nervesystemet

KAEA Operationer på stimulations- og injektionssystemer i nervesystemet
Inkl.: Stimulations- og injektionssystemer klassificeret i KAAA, KAAG, KAAW,
KABD og KADB

KAEA00 Udskiftning af impulsgenerator til stimulationssystem i nerve-
systemet

KAEA01 Udskiftning af elektrode til stimulationssystem i nervesystemet

KAEA20 Fjernelse af impulsgenerator til stimulationssystem i nervesy-
stemet

KAEA23 Fjernelse af intrakraniel elektrode

KAEA24 Fjernelse af spinal stimulationselektrode

KAEA25 Fjernelse af stimulationselektrode på nervus vagus

KAEA26 Fjernelse af stimulationselektrode på nerverod

KAEA30 Udskiftning af pumpe på injektionssystem i nervesystemet

KAEA40 Fjernelse af pumpe på injektionssystem i nervesystemet

KAEA43 Fjernelse af kateter til intrakranielt injektionssystem

KAEA44 Fjernelse af kateter til spinalt injektionssystem

KTA Mindre neurokirurgiske procedurer
Ekskl.: Blokader af nerver og ganglier – se BAFA

KTAA Mindre procedurer på kranium og intrakranielle strukturer

KTAA00 Fontanellepunktur

KTAA50 Indsættelse af knoglemarkør på kranie

KTAB Mindre procedurer på rygmarv og nerverødder

KTAB00 Lumbalpunktur

KTAB10 Suboccipitalpunktur

KTAB20 Epiduralpunktur

KTAB30 Epidural blood-patch

KTAW Andre mindre neurokirurgiske procedurer

KTAW00 Lumbal drænage af cerebrospinalvæske

KTAW99 Anden mindre neurokirurgisk procedure

KA  Operationer på nervesystemet
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KAW Reoperationer efter operation på nervesystemet
Bem.: Reoperation er operation pga. komplikation inden for 30 dage efter
den primære operation

KAWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på nervesystemet

KAWA00 Sutur af sårruptur efter operation på nervesystemet

KAWA00A Sutur af sårruptur efter operation for diskusprolaps

KAWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på nervesystemet
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KAWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på nerve-
systemet

KAWB00A Reoperation ved overfladisk infektion efter operation for dis-
kusprolaps

KAWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på nervesystemet
Bem.: Reoperation pga. infektion i kropshulrum eller svarende til det operere-
de organ

KAWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på nervesyste-
met

KAWC00A Reoperation ved dyb infektion efter operation for diskuspro-
laps

KAWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på nervesystemet
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KAWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på nerve-
systemet

KAWD00A Reoperation for overfladisk blødning efter operation for dis-
kusprolaps

KAWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på nervesystemet

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom i kropshulrum eller svarende
til det opererede organ

KAWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på nervesystemet

KAWE00A Reoperation for dyb blødning efter operation for diskusprolaps

KAWW Andre reoperationer efter operation på nervesystemet

KAWW99 Anden reoperation efter operation på nervesystemet

KAWW99A Anden reoperation efter operation for diskusprolaps

KAW  Reoperationer efter operation på nervesystemet
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Kapitel B

KB Operationer på endokrine organer

KBA Operationer på skjoldbruskkirtlen

KBB Operationer på biskjoldbruskkirtler

KBC Operationer på binyrer

KBD Operationer på glomus caroticum

KTB Mindre kirurgiske procedurer på endokrine organer

KBW Reoperationer efter operation på endokrint organ

KBA Operationer på skjoldbruskkirtlen

KBAA Operationer på skjoldbruskkirtel

KBAA00 Biopsi af skjoldbruskkirtel

KBAA05 Eksploration af skjoldbruskkirtel

KBAA10 Incision af skjoldbruskkirtel
Inkl.: Drænage

KBAA20 Enkeltsidig resektion af skjoldbruskkirtel
Inkl.: Enukleation af adenom, cyste etc.

KBAA20A Enkeltsidig resektion af intratorakal skjoldbruskkirtel

KBAA21 Laserkoagulation i skjoldbruskkirtel
Bem.: Anvendt lasertype kan evt. angives med tillægskode – se KZXF

KBAA25 Dobbeltsidig resektion af skjoldbruskkirtel

KBAA25A Dobbeltsidig resektion af intratorakal skjoldbruskkirtel

KBAA30 Resektion af isthmus i skjoldbruskkirtel

KBAA40 Enkeltsidig lobektomi af skjoldbruskkirtel

KBAA40A Enkeltsidig lobektomi af intratorakal skjoldbruskkirtel

KBAA50 Lobektomi og resektion af kontralaterale lap af skjoldbruskkir-
tel

KBAA50A Lobektomi og resektion af kontralaterale lap af intratorakal
skjoldbruskkirtel

KBAA60 Total tyroidektomi

KBAA60A Total tyroidektomi ved intratorakal skjoldbruskkirtel

KBAA99 Anden operation på skjoldbruskkirtel
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KBB Operationer på biskjoldbruskkirtler

KBBA Operationer på biskjoldbruskkirtel

KBBA10 Biopsi af biskjoldbruskkirtel

KBBA20 Eksploration af biskjoldbruskkirtel

KBBA30 Resektion af biskjoldbruskkirtel

KBBA30A Fjernelse af adenom i biskjoldbruskkirtel

KBBA40 Subtotal paratyroidektomi

KBBA42 Endoskopisk subtotal paratyroidektomi

KBBA50 Total paratyroidektomi

KBBA70 Implantation eller transplantation af biskjoldbruskkirtel

KBBA99 Anden operation på biskjoldbruskkirtel

KBC Operationer på binyrer

KBCA Operationer på binyre

KBCA10 Biopsi af binyre

KBCA11 Endoskopisk biopsi af binyre

KBCA15 Incision af binyre
Inkl.: Drænage

KBCA20 Excision af patologisk væv i binyre

KBCA30 Enkeltsidig adrenalektomi

KBCA31 Endoskopisk enkeltsidig adrenalektomi

KBCA40 Dobbeltsidig adrenalektomi

KBCA41 Endoskopisk dobbeltsidig adrenalektomi

KBCA99 Anden operation på binyre

KBD Operationer på glomus caroticum

KBDA Operationer på glomus caroticum

KBDA10 Operation på glomus caroticum

KBB  Operationer på biskjoldbruskkirtler
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KTB Mindre kirurgiske procedurer på endokrine organer

KTBA Mindre kirurgiske procedurer på skjoldbruskkirtel

KTBA00 Punktur af skjoldbruskkirtel

KTBA10 Nålebiopsi af skjoldbruskkirtel

KTBA20 Cytologisk punktur af skjoldbruskkirtel

KTBA30 Perkutan sklerosering af cyste i skjoldbruskkirtel

KTBB Mindre kirurgiske procedurer på biskjoldbruskkirtel

KTBB00 Punktur af biskjoldbruskkirtel

KTBB10 Nålebiopsi af biskjoldbruskkirtel

KTBC Mindre kirurgiske procedurer på binyre

KTBC00 Nålebiopsi af binyre

KTBC10 Cytologisk punktur af binyre

KTBW Andre mindre kirurgiske procedurer på endokrine organer

KTBW99 Anden mindre procedure på endokrint organ

KBW Reoperationer efter operation på endokrint organ
Bem.: Reoperation er operation pga. komplikation inden for 30 dage efter
den primære operation
Ekskl.: Operationer på hypofysen og corpus pineale – se KA
Operationer på thymus – se KGEC

KBWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på endokrint organ

KBWA00 Sutur af sårruptur efter operation på endokrint organ

KBWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på endokrint organ
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KBWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på endo-
krint organ

KBWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på endokrint organ
Bem.: Reoperation pga. infektion i kropshulrum eller svarende til det operere-
de organ

KBWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på endokrint or-
gan

KBWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på endokrint organ

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KBWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på endo-
krint organ

KB  Operationer på endokrine organer
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KBWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på endokrint organ
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom i kropshulrum eller svarende
til det opererede organ

KBWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på endokrint or-
gan

KBWW Andre reoperationer efter operation på endokrint organ

KBWW99 Anden reoperation efter operation på endokrint organ

KBW  Reoperationer efter operation på endokrint organ
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Kapitel C

KC Operationer på øje og øjenomgivelser

KCA Operationer på øjenhule

KCB Operationer på øjenlåg

KCC Operationer på tåreapparat

KCD Operationer på øjeæble

KCE Operationer på øjenmuskler

KCF Operationer på konjunktiva

KCG Operationer på hornhinde og sklera

KCH Operationer i forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og corpus ciliare

KCJ Operationer på øjets linse

KCK Operationer ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum og nethinde

KTC Mindre kirurgiske procedurer på øje og øjenomgivelser

KCW Reoperationer efter operation på øje og øjenomgivelser

KCA Operationer på øjenhule

KCAA Incisioner, punkturer og biopsier i øjenhule

KCAA00 Punktur af absces i øjenhule

KCAA10 Eksplorativ forreste orbitotomi

KCAA20 Eksplorativ lateral orbitotomi

KCAA30 Biopsi af øjenhule
Ekskl.: Nålebiopsi og cytologi – se KTCA

KCAB Excision af patologisk væv i øjenhule

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KCAB00 Excision af patologisk væv i øjenhule gennem forreste orbitoto-
mi

KCAB10 Excision af patologisk væv i øjenhule gennem lateral orbitoto-
mi

KCAB40 Excision af patologisk væv i øjenhule gennem transkraniel or-
bitotomi

KCAB50 Orbitotomi med fjernelse af fremmedlegeme
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KCAC Operationer på øjenhulens knogler
Ekskl.: Fjernelse af knogleimplantater og eksterne fiksationer – se KAAU,
KEEU og KEFU

KCAC00 Rekonstruktion af øjenhulens væg

KCAC00A Rekonstruktion af øjenhulens bund

KCAC10 Rekonstruktion af øjenhulens væg med knogletransplantat el-
ler skinne

KCAC20 Lateral dekompression af øjenhule

KCAC30 Dekompression af øjenhule til bihule

KCAC40 Transkraniel dekompression af øjenhulens loft eller canalis op-
ticus

KCAC42 Dekompression af øjenhule gennem koronal adgang

KCAC44 Kombineret dekompression af øjenhule

KCAC50 Korrektion af medfødt deformitet af øjenhulens knogler

KCAD Udtømning af øjenhulens indhold

KCAD00 Udtømning af øjenhulens indhold og dækning med hudtrans-
plantat
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCAE Operationer ved anoftalmi efter enukleation eller evisceration af øje

KCAE00 Fjernelse af implantat i øjenhule

KCAE10 Revision og sekundær indsættelse af implantat i øjenhule

KCAE20 Revision af konjunktivalhule med transplantat

KCAW Andre operationer på øjenhule

KCAW99 Anden operation på øjenhule

KCA  Operationer på øjenhule
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KCB Operationer på øjenlåg

KCBA Incisioner og biopsier af øjenlåg

KCBA00 Incision af øjenlåg

KCBA10 Biopsi af øjenlåg
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCB00

KCBB Fjernelser og destruktion af patologisk væv i øjenlåg

KCBB00 Excision af chalazion

KCBB10 Excision af slap hud på øjenlåg

KCBB15 Operation af fedthernie i øjenlåg

KCBB20 Korrektion af løs hud og resektion af fedthernie i øjenlåg

KCBB30 Excision af patologisk væv på øjenlåg
Inkl.: Fjernelse af arvæv, cyste og tumor

Ekskl.: Chalazion – se KCBB00

KCBB35 Kryoterapi af patologisk væv i øjenlåg

KCBB40 Elektrokoagulation af patologisk væv i øjenlåg

KCBB50 Excision af patologisk væv i øjenlåg og rekonstruktion med
transplantat
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCBB99 Anden fjernelse af patologisk væv i øjenlåg

KCBC Operationer efter læsion af øjenlåg

KCBC00 Sutur af øjenlåg
Inkl.: Sårrevision

KCBC10 Fjernelse af fremmedlegeme fra øjenlåg

KCBC99 Anden operation efter læsion af øjenlåg

KCBD Rekonstruktioner af øjenlåg

KCBD00 Rekonstruktion af øjenlåg med sutur

KCBD10 Rekonstruktion af øjenlåg med transplantat
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCBD99 Anden rekonstruktion af øjenlåg

KCBE Operationer for entropion

KCBE00 Sutur af øjenlåg ved entropion

KCBE10 Transposition og stramning af musculus orbicularis oculi ved
entropion

KCBE20 Forkortning af øjenlågsretraktorer ved entropion

KCBE30 Horisontal forkortning ved entropion

KCBE40 Kombineret korrektion ved entropion

KCBE99 Anden operation ved entropion

KC  Operationer på øje og øjenomgivelser
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KCBF Operationer for ectropion

KCBF00 Elektrokauterisation ved ectropion

KCBF10 Forkortning af øjenlågsligamenter ved ectropion

KCBF20 Excision af øjenlågsbrusk ved ectropion

KCBF30 Excision af øjenlågsbrusk og hud ved ectropion

KCBF40 Rekonstruktion af øjenlåg ved cikatriciel ectropion

KCBF99 Anden operation ved ectropion

KCBG Operationer for trichiasis

KCBG00 Elektrolyseepilation af cilier
Ekskl.: Simpel epilation – se KTCB10

KCBG10 Kryobehandling for trichiasis

KCBG20 Rekonstruktion af øjenlågskanten ved trichiasis

KCBG99 Anden operation ved trichiasis

KCBH Operationer på canthus

KCBH00 Kantotomi

KCBH05 Kantopeksi

KCBH10 Rekonstruktion af canthus
Bem.: Tillægskode for evt. transplantat eller lap – se KZZ

KCBH20 Central sammensyning af øjenlåg

KCBH30 Lateral eller medial sammensyning af øjenlåg

KCBH40 Spaltning af øjenlågssammensyning

KCBH50 Rekonstruktion for epikantus

KCBH99 Anden operation på canthus

KCBJ Operationer for ptose

KCBJ00 Sutur ved ptose

KCBJ10 Ptoseoperation med fascieslynge

KCBJ20 Tarsomyektomi

KCBJ30 Rekonstruktion af øjenlågets levatoraponeurose

KCBJ40 Resektion af øjenlågets levatormuskel

KCBJ50 Operation for øjenbrynsptose

KCBJ99 Anden operation ved ptose

KCBK Operationer for øjenlågsretraktion

KCBK00 Myotomi ved øjenlågsretraktion
Inkl.: Myotomi af tarsal- og levatormuskel

KCBK10 Operation for lagoftali

KCBK99 Anden operation ved øjenlågsretraktion

KCB  Operationer på øjenlåg
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KCBL Operationer ved blefarospasme

KCBL00 Myektomi eller neurotomi ved blefarospasme

KCBL99 Anden operation ved blefarospasme

KCBW Andre operationer på øjenlåg

KCBW99 Anden operation på øjenlåg

KCC Operationer på tåreapparat

KCCA Incisioner og biopsier af tårekirtel

KCCA00 Incision af tårekirtel
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KCCA10 Biopsi af tårekirtel
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCC00

KCCA20 Incision af tårekanal

KCCA30 Incision af tåresæk
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KCCA40 Biopsi af tårekanal

KCCB Andre operationer på tårekirtel

KCCB00 Resektion af tårekirtel

KCCB10 Excision af tårekirtel

KCCB99 Anden operation på tårekirtel

KCCC Andre operationer på tåreapparat

KCCC00 Lukning af tårekanal

KCCC40 Intubation af tårekanal

KCCC50 Excision af tåresæk

KCCC99 Anden operation på tåreapparat

KCCD Rekonstruktioner på tåreapparat

KCCD00 Lukning af tårefistel

KCCD10 Sutur af tårekanal

KCCD20 Sutur af tårekanal med intubation

KCCD30 Rekonstruktion af tårekanal

KCCD40 Perkutan dakryocystorinostomi

KCCD50 Dakryocystorinostomi med intubation

KCCD60 Transnasal dakryocystorinostomi

KCCD70 Konjunktivocystorinostomi med intubation

KCCD99 Anden rekonstruktion på tåreapparat

KCCW Andre operationer på tåreapparat

KCCW99 Anden operation på tåreapparat

KC  Operationer på øje og øjenomgivelser

46



KCD Operationer på øjeæble
Bem.: Omfatter operationer som ikke er afgrænset til de enkelte anatomiske
del af øjeæblet
Ekskl.: Biopsi – se under de respektive anatomiske dele af øjeæblet

KCDB Fjernelser af intrabulbært fremmedlegeme

KCDB00 Fjernelse af intrabulbært fremmedlegeme

KCDB10 Fjernelse af intrabulbært fremmedlegeme med magnet

KCDB99 Anden operation for intrabulbært fremmedlegeme

KCDC Enukleation og eksenteration af øjet

KCDC00 Enukleation af øjet

KCDC10 Enukleation af øjet med implantation af protese

KCDC20 Enukleation af øjet med transplantation af væv
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCDC30 Eksenteration af øjet

KCDC40 Eksenteration af øjet med implantation af protese

KCDC50 Eksenteration af øjet med transplantation af væv
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCDW Andre operationer på øjeæblet

KCDW99 Anden operation på øjeæblet

KCE Operationer på øjenmuskler

KCEA Biopsier af øjenmuskler

KCEA00 Biopsi af øjenmuskel

KCEB Myektomier, myotomier og tenotomier på øjenmuskler

KCEB00 Myektomi på øjenmuskel

KCEB10 Partiel myotomi på øjenmuskel

KCEB20 Total myotomi på øjenmuskel

KCEB30 Tenotomi på øjenmuskel

KCEC Transpositioner af øjenmuskler

KCEC00 Recession af øjenmuskel

KCEC10 Recession og resektion af øjenmuskel

KCEC20 Recession og anteposition af øjenmuskel

KCEC30 Resektion af øjenmuskel

KCEC40 Resektion og anteposition af øjenmuskel

KCEC50 Anteposition af øjenmuskel

KCEC60 Transposition af øjenmuskel med justerbar sutur

KCEC70 Transposition af øjenmuskel ved nystagmus
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KCEC80 Partiel transposition af øjenmuskel

KCEC90 Total transposition af øjenmuskel

KCED Plikaturer af øjenmuskler

KCED00 Plikatur af øjenmuskel

KCEE Fiksationer af øjenmuskler

KCEE00 Fiksationssutur i øjenmuskel

KCEE10 Fiksation af øjenmuskel med ankersutur

KCEF Operation på øjenmuskel efter skade eller tidligere operation

KCEF00 Lyse af øjenmuskel

KCEF10 Sutur af læsion på øjenmuskel eller Tenons kapsel

KCEW Andre operationer på øjenmuskler

KCEW99 Anden operation på øjenmuskel

KCF Operationer på konjunktiva

KCFA Incisioner og biopsier af konjunktiva

KCFA00 Incision af konjunktiva

KCFA10 Peritomi af konjunktiva

KCFA20 Biopsi af konjunktiva

KCFB Suturer og fjernelser af fremmedlegeme i konjunktiva

KCFB00 Sutur af konjunktiva

KCFB10 Fjernelse af fremmedlegeme i konjunktiva

KCFC Fjernelser af patologisk væv i konjunktiva

KCFC00 Excision af patologisk væv i konjunktiva
Ekskl.: Excision af trakomfollikel – se KCFC30

KCFC10 Laserbehandling af patologisk væv i konjunktiva

KCFC20 Kryobehandling af patologisk væv i konjunktiva

KCFC30 Excision af trakomfollikel

KCFD Rekonstruktioner på konjunktiva

KCFD00 Rekonstruktion af konjunktiva

KCFD10 Rekonstruktion af konjunktiva med transplantat
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KCFW Andre operationer på konjunktiva

KCFW99 Anden operation på konjunktiva
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KCG Operationer på hornhinde og sklera

KCGA Biopsier af hornhinde og sklera

KCGA00 Biopsi af hornhinde

KCGA10 Biopsi af sklera

KCGB Incisioner af hornhinde og sklera

KCGB00 Keratotomi

KCGB10 Sklerotomi

KCGC Fjernelser af fremmedlegeme i hornhinde og sklera

KCGC10 Fjernelse af fremmedlegeme i hornhinde

KCGC20 Fjernelse af fremmedlegeme i hornhinde med magnet

KCGC30 Fjernelse af fremmedlegeme i sklera

KCGC40 Fjernelse af fremmedlegeme i sklera med magnet

KCGD Operationer for refraktionsanomali

KCGD00 Keratotomi for refraktionsanomali

KCGD10 Laserbehandling for refraktionsanomali

KCGD20 Keratomileusis

KCGD40 Indsættelse af intrakorneale ringsegmenter
Bem.: Ved operation for myopi eller ved korrektion af refraktions-

anomali ved moderat keratokonus

KCGD99 Anden operation for refraktionsanomali

KCGE Operationer for patologiske forandringer i hornhinde og sklera

KCGE10 Keratektomi

KCGE15 Laserbehandling af hornhinde
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCGE20 Kauterisation af patologisk forandring i hornhinde

KCGE25 Kryobehandling af hornhinde

KCGE30 Sklerektomi

KCGE35 Laserbehandling af sklera
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCGE40 Kauterisation af patologisk forandring i sklera

KCGE50 Excision af pterygium

KCGE55 Excision af pterygium med transplantation af konjunktiva

KCGE99 Anden operation for vævsforandringer i hornhinde eller sklera

KCGF Operationer ved perforerende læsion af hornhinde og sklera

KCGF00 Limning af hornhindelæsion

KCGF10 Sutur af hornhinde
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KCGF20 Sutur af hornhinde med konjunktivaplastik

KCGF25 Sutur af hornhinde med fjernelse af uveaprolaps

KCGF30 Hornhindeplastik med anvendelse af konjunktivatransplantat

KCGF40 Limning af skleralæsion

KCGF45 Sutur af sklera

KCGF50 Sutur af sklera med konjunktivaplastik

KCGF55 Sutur af sklera med fjernelse af uveaprolaps

KCGF99 Anden operation ved perforerende læsion i hornhinde eller
sklera

KCGG Rekonstruktioner på hornhinde og sklera

KCGG00 Tatovering af hornhinde

KCGG10 Korrektion af keratokonus med kauterisation

KCGG20 Epikeratofaki eller keratofaki

KCGG30 Laminær hornhindetransplantation

KCGG40 Hornhindetransplantation med autograft

KCGG45 Hornhindetransplantation med homograft

KCGG50 Implantation af hornhindeprotese

KCGG60 Forstærkning af sklera med transplantat

KCGG99 Anden rekonstruktion på hornhinde eller sklera

KCGW Andre operationer på hornhinde og sklera

KCGW99 Anden operation på hornhinde eller sklera

KCH Operationer i forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og
corpus ciliare
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KCDB

KCHA Biopsier fra forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og corpus ciliare

Ekskl.: Aspiration fra forreste øjenkammer – se KTCH10

KCHA10 Biopsi af iris
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCH20

KCHA20 Biopsi af corpus ciliare
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCH30

KCHB Operationer på forreste øjenkammer og kammervinkel

KCHB00 Synekiolyse med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHB10 Punktur og irrigation af forreste øjenkammer

KCHB15 Punktur af forreste øjenkammer med udskiftning af kammer-
væske
Inkl.: Udskiftning med luft eller væske
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KCHB20 Goniotomi

KCHB30 Goniopunktur

KCHB40 Goniosynekiolyse

KCHB50 Trabekulotomi

KCHB60 Forreste synekiolyse

KCHB65 Bageste synekiolyse

KCHB99 Anden operation på forreste øjenkammer eller kammervinkel

KCHC Iridotomier og iridektomier

KCHC00 Iridotomi

KCHC05 Iridotomi med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHC10 Perifer iridektomi

KCHC20 Sektoriridektomi

KCHC30 Central iridektomi
Inkl.: Sfinkterektomi

KCHD Filtrationsoperationer

KCHD00 Trabekuloplastik med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHD05 Laserdilatation af mikrokanal
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHD10 Trabekulektomi

KCHD15 Trabekulektomi med iridektomi

KCHD20 Trepanation af sklera

KCHD25 Trepanation af sklera med iridektomi

KCHD30 Trabekulektomi med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHD40 Iridenkleise

KCHD50 Anlæggelse af shunt til forreste øjenkammer

KCHD60 Dyb sklerotomi uden implantat

KCHD65 Dyb sklerotomi med implantat
Inkl.: Implantat af kollagen eller natriumhyaluronat

KCHD99 Anden filtrationsoperation

KCHE Operationer for patologisk væv i iris

KCHE00 Pupillotomi

KCHE05 Pupillotomi med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHE10 Excision af patologisk væv i iris
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KCHE20 Laserbehandling af patologisk væv i iris
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCHE99 Anden operation ved patologisk væv i iris

KCHF Operationer på corpus ciliare

KCHF00 Excision af patologisk væv i corpus ciliare

KCHF05 Transkleral laserkoagulation af corpus ciliare

KCHF10 Transpupillær laserkoagulation af corpus ciliare

KCHF15 Kryobehandling af corpus ciliare

KCHF20 Elektrokoagulation af corpus ciliare

KCHF30 Cyklodialyse

KCHF99 Anden operation på corpus ciliare

KCHW Andre operationer på forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og corpus
ciliare

KCHW99 Anden operation på forreste øjenkammer, kammervinkel, iris
eller corpus ciliare

KCJ Operationer på øjets linse
Inkl.: Indsættelse af intraokulær kontaktlinse (fakisk linse) for refraktionsano-
mali med bevarelse af naturlig linse
Ekskl.: Ved samtidig vitrektomi tilføjes relevant kode – se KCKD
Fjernelse af fremmedlegeme – se KCDB

KCJA Indsættelser af intraokulære kontaktlinser

Ekskl.: Fjernelse af fakiske linser – se KCDB00

KCJA00 Indsættelse af intraokulær kontaktlinse i forreste kammer

KCJA10 Indsættelse af intraokulær kontaktlinse i bageste kammer

KCJB Operationer for sekundær katarakt

KCJB00 Spaltning af sekundær katarakt

KCJB10 Spaltning af sekundær katarakt med laser
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCJB20 Skylning og polering af sekundær katarakt

KCJB30 Excision af sekundær katarakt

KCJB99 Anden operation ved sekundær katarakt

KCJC Intrakapsulære kataraktoperationer

KCJC00 Intrakapsulær kataraktekstraktion

KCJC05 Intrakapsulær kataraktekstraktion med iridektomi eller irido-
tomi

KCJC10 Intrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i forreste øjenkammer
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KCJC15 Intrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i forreste øjenkammer og med iridektomi eller irido-
tomi

KCJC20 Intrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i bageste øjenkammer

KCJC25 Intrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i bageste øjenkammer og med iridektomi eller irido-
tomi

KCJC99 Anden intrakapsulær kataraktoperation

KCJD Ekstrakapsulære kataraktoperationer

Ekskl.: Ved samtidig vitrektomi tilføjes relevant kode – se KCKD

KCJD00 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion

KCJD05 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion med iridektomi eller irido-
tomi

KCJD10 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i forreste øjenkammer

KCJD15 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i forreste øjenkammer og med iridektomi eller irido-
tomi

KCJD20 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i bageste øjenkammer

KCJD25 Ekstrakapsulær kataraktekstraktion med implantation af kun-
stig linse i bageste øjenkammer og med iridektomi eller irido-
tomi

KCJD30 Lensektomi gennem via pars plana

KCJD99 Anden ekstrakapsulær kataraktoperation

KCJE Ekstrakapsulære kataraktoperationer med fakoemulsifikation

KCJE00 Fakoemulsifikation

KCJE05 Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi

KCJE10 Fakoemulsifikation med implantation af kunstig linse i forre-
ste øjenkammer

KCJE15 Fakoemulsifikation med implantation af kunstig linse i forre-
ste øjenkammer og med iridektomi eller iridotomi

KCJE20 Fakoemulsifikation med implantation af kunstig linse i bageste
øjenkammer

KCJE25 Fakoemulsifikation med implantation af kunstig linse i bageste
øjenkammer og med iridektomi eller iridotomi

KCJE99 Anden operation med fakoemulsifikation
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KCJF Andre operationer ved kunstig linse

KCJF00 Sekundær implantation af kunstig linse i forreste øjenkammer

KCJF10 Sekundær implantation af kunstig linse i bageste øjenkammer

KCJF20 Fjernelse af kunstig linse

KCJF30 Reposition af lukseret kunstig linse

KCJF40 Fjernelse og implantation af kunstig linse i forreste øjenkam-
mer

KCJF45 Fjernelse og implantation af kunstig linse i forreste øjenkam-
mer med iridektomi eller iridotomi

KCJF50 Fjernelse og implantation af kunstig linse i bageste øjenkam-
mer

KCJF55 Fjernelse og implantation af kunstig linse i bageste øjenkam-
mer med iridektomi eller iridotomi

KCJF99 Anden operation ved kunstig linse

KCJG Operationer ved linseluksation

KCJG00 Ekstraktion af lukseret linse

KCJG05 Ekstraktion af lukseret linse med iridektomi eller iridotomi

KCJG10 Ekstraktion af lukseret linse med implantation af kunstig linse
i forreste øjenkammer

KCJG15 Ekstraktion af lukseret linse med implantation af kunstig linse
i forreste øjenkammer og iridektomi eller iridotomi

KCJG20 Ekstraktion af lukseret linse med implantation af kunstig linse
i bageste øjenkammer

KCJG25 Ekstraktion af lukseret linse med implantation af kunstig linse
i bageste øjenkammer og iridektomi eller iridotomi

KCJG99 Anden operation ved linseluksation

KCJW Andre operationer på øjets linse

KCJW99 Anden operation på øjets linse
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KCK Operationer ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum og
nethinde
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KCDB

KCKA Biopsier af choroidea, corpus vitreum og nethinde

KCKA00 Biopsi af choroidea
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCK10

KCKA10 Biopsi af corpus vitreum
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCK20

KCKA20 Biopsi af nethinde
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTCK30

KCKB Operationer ved choroidealøsning

KCKB00 Punktur og udtømning af suprakoroidal væske

KCKB10 Punktur og udtømning af suprakoroidal væske med injektion
af væskesubstitut

KCKB99 Anden operation ved choroidealøsning

KCKC Ekstraokulære operationer på corpus vitreum og nethinde

KCKC00 Fotoruptur i corpus vitreum

KCKC10 Lokal fotokoagulation af nethinde
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCKC15 Panretinal fotokoagulation af nethinde
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCKC20 Kryopeksi på tilliggende nethinde

KCKC30 Kryopeksi på afløst nethinde

KCKC40 Elektrokoagulation af nethinde

KCKC50 Transskleral laserterapi af nethinde
Bem.: Anvend evt. tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KCKC60 Skleraimpression med implantat

KCKC65 Fjernelse af impressionsimplantat fra sklera

KCKC70 Sklerainvagination med cerklage

KCKC75 Fjernelse af invaginationscerklage fra sklera

KCKC99 Anden ekstraokulær operation på corpus vitreum og nethinde

KCKD Intrabulbære operationer på corpus vitreum og nethinde

KCKD00 Dekompressionpunktur af corpus vitreum

KCKD05 Punktur af corpus vitreum med injektion af lægemiddel

KCKD10 Injektion af luft i corpus vitreum

KCKD15 Injektion af væskesubstitut i corpus vitreum

KCKD20 Fjernelse af corpus vitreum-substitut

KCKD25 Ekstern drænage af subretinal væske
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KCKD30 Intern drænage af subretinal væske

KCKD40 Intrabulbær fotokoagulation af nethinde

KCKD45 Intrabulbær kryobehandling af nethinde

KCKD50 Intrabulbær diatermi af nethinde

KCKD60 Forreste vitrektomi

KCKD65 Vitrektomi gennem pars plana eller pars plicata

KCKD70 Excision af præretinal eller epiretinal membran

KCKD75 Retinotomi

KCKD80 Retinektomi

KCKD85 Fjernelse af subretinal membran eller streng

KCKD90 Fjernelse af subretinal blødning

KCKD99 Anden intrabulbær operation på corpus vitreum eller nethinde

KCKE Operationer for patologisk væv i choroidea og nethinde

KCKE00 Excision af patologisk væv i choroidea

KCKE10 Transpupillær fotokoagulation af patologisk væv i choroidea
Bem.: Forudgående fotosensitisation – se KTCK00

KCKE15 Intrabulbær fotokoagulation af patologisk væv i choroidea

KCKE20 Kryobehandling af patologisk væv i choroidea

KCKE30 Excision af patologisk væv i nethinde

KCKE40 Transpupillær fotokoagulation af patologisk væv i nethinde

KCKE45 Intrabulbær fotokoagulation af patologisk væv i nethinde
Bem.: Forudgående fotosensitisation – se KTCK00

KCKE50 Kryobehandling af patologisk væv i nethinde

KCKE60 Implantation af strålekilde i eller ved øje

KCKE65 Fjernelse af strålekilde i eller ved øje

KCKE99 Anden operation ved vævsforandring i choroidea eller nethinde

KCKW Andre operationer ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum og nethinde

KCKW99 Anden operation ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum el-
ler nethinde
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KTC Mindre kirurgiske procedurer på øje og øjenomgivelser

KTCA Mindre kirurgiske procedurer i øjenhule

KTCA00 Nålebiopsi af øjenhule

KTCA10 Cytologisk punktur af øjenhule

KTCA15 Retrobulbær injektion af lægemiddel i øjenhule

KTCA20 Peribulbær injektion af lægemiddel i øjenhule

KTCB Mindre kirurgiske procedurer på øjenlåg

KTCB00 Nålebiopsi af øjenlåg

KTCB10 Epilation af cilier

KTCB20 Injektion af lægemiddel i øjenlåg

KTCB30 Fjernelse af ptosesutur

KTCC Mindre kirurgiske procedurer på tårekanal

KTCC00 Nålebiopsi af tårekirtel

KTCC10 Sondering af tårekanal

KTCC20 Dilatation af tårekanal

KTCC30 Indlæggelse af tube i tårekanal

KTCE Mindre kirurgiske procedurer på øjenmuskler

KTCE00 Injektion af lægemiddel i øjenmuskel

KTCF Mindre kirurgiske procedurer på konjunktiva

KTCF00 Subkonjunktival injektion af lægemiddel

KTCG Mindre kirurgiske procedurer på hornhinde og sklera

KTCG00 Behandling med bandagelinse

KTCG10 Fjernelse af corneasutur

KTCG20 Laser suturlyse i hornhinde og sklera

KTCH Mindre kirurgiske procedurer på forreste øjenkammer, iris og corpus ciliare

KTCH10 Aspiration fra forreste øjenkammer

KTCH20 Nålebiopsi af iris

KTCH30 Nålebiopsi af corpus ciliare

KTCK Mindre kirurgiske procedurer på choroidea, corpus vitreum og nethinde

KTCK00 Fotosensitisering af choroidea og nethinde
Bem.: Som forberedelse til fotokoagulation

KTCK10 Nålebiopsi af choroidea

KTCK20 Nålebiopsi af corpus vitreum

KTCK30 Nålebiopsi af nethinde
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KTCW Andre mindre kirurgiske procedurer på øje og øjenomgivelser

KTCW99 Anden mindre operation på øje eller øjenomgivelser

KCW Reoperationer efter operation på øje og øjenomgivelser
Bem.: Reoperation er operation pga. komplikation inden for 30 dage efter
den primære operation

KCWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på øje og øjenomgivelser

KCWA00 Sutur af sårruptur efter operation på øje eller øjenomgivelser

KCWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på øje og
øjenomgivelser

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KCWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på øje el-
ler øjenomgivelser

KCWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på øje og øjenomgivelser

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KCWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på øje eller øjen-
omgivelser

KCWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på øje og
øjenomgivelser
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KCWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på øje el-
ler øjenomgivelser

KCWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på øje og øjenomgivelser
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KCWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på øje eller øje-
nomgivelser

KCWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter operation på
øje og øjenomgivelser

KCWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter ope-
ration på øje eller øjenomgivelser

KCWW Andre reoperationer efter operation på øje og øjenomgivelser

KCWW99 Anden reoperation efter operation på øje eller øjenomgivelser
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Kapitel D

KD Operationer på øre, næse og strubehoved

KDA Operationer på ydre øre

KDB Operationer på øregang

KDC Operationer på trommehinde og mellemøre

KDD Operationer på de små øreknogler

KDE Operationer på processus mastoideus og os temporale

KDF Operationer på indre øre

KDG Operationer på tuba auditiva

KDH Operationer på næse

KDJ Operationer på næseskillevæg

KDK Operationer ved næseblødning

KDL Rhinoplastiske operationer

KDM Operationer på kæbehule

KDN Operationer på sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDP Operationer på pandehule og sinus sphenoidalis

KDQ Operationer på strubehoved

KTD Mindre kirurgiske procedurer på øre, næse og strubehoved

KDW Reoperationer efter operation på øre, næse og strubehoved

KDA Operationer på ydre øre

KDAA Incisioner og eksplorationer på ydre øre
Ekskl.: Biopsier – se KTDA

KDAA00 Incision af ydre øre

KDAB Excisioner og resektioner på ydre øre

KDAB00 Excision af patologisk væv på ydre øre

KDAB10 Resektion af ydre øre

KDAB20 Excision af fistel på ydre øre

KDAC Fjernelser af fremmedlegeme i ydre øre

KDAC00 Fjernelse af fremmedlegeme i ydre øre
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KDAD Rekonstruktioner i ydre øre

KDAD00 Sutur af ydre øre

KDAD10 Rekonstuktion af ydre øre

KDAD20 Ossøs fiksation af øreprotese

KDAD30 Plastik på ydre øre
Inkl.: Operation for flyveører

KDAW Andre operationer på ydre øre

KDAW99 Anden operation på ydre øre

KDB Operationer på øregang

KDBA Incisioner og eksplorationer i øregang

Ekskl.: Biopsier – se KTDA

KDBA00 Incision i øregang

KDBB Excisioner i øregang

KDBB00 Excision af patologisk væv i øregang

KDBD Rekonstruktioner på øregang

KDBD00 Sutur i øregang

KDBD10 Rekonstruktion af øregang

KDBD20 Plastik på øregang

KDBD30 Operation for atresi af øregang

KDBW Andre operationer på øregang

KDBW00 Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme fra øregang
Bem.: Fjernelse af ikke penetrerende fremmedlegeme – se KTDB00

KDBW99 Anden operation på øregang

KDC Operationer på trommehinde og mellemøre

KDCA Incisioner, eksplorationer og biopsier af trommehinde og mellemøre

KDCA00 Biopsi af trommehinde eller mellemøre
Ekskl.: Nålebiopsi af trommehinde – se KTDC00

KDCA10 Paracentese

KDCA20 Indlæggelse af dræn i trommehinden

KDCA30 Eksploration af mellemøre

KDCB Excisioner og resektioner i mellemøre

KDCB00 Excision af patologisk væv i mellemøre

KDCB10 Adhærenceløsning i mellemøre

KDCB20 Resektion af mellemøre

KDCB30 Excision af mellemøre
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KDCC Fjernelser af fremmedlegeme i mellemøre

KDCC00 Fjernelse af fremmedlegeme i mellemøre

KDCD Rekonstruktioner på trommehinde og mellemøre

KDCD00 Myringoplastik

KDCD10 Tympanoplastik

KDCW Andre operationer på trommehinde og mellemøre

KDCW00 Fjernelse af dræn i trommehinde

KDCW99 Anden operation på trommehinde eller mellemøre

KDD Operationer på de små øreknogler

KDDA Incisioner og eksplorationer på de små øreknogler

KDDA00 Stapedotomi

KDDA10 Eksploration af de små øreknogler

KDDB Excisioner på de små øreknogler

KDDB00 Stapedektomi

KDDC Fjernelser af implantater i de små øreknogler

KDDC00 Fjernelse af protese i de små øreknogler

KDDD Rekonstruktioner på de små øreknogler

KDDD00 Stapedolyse

KDDD05 Plastik på de små øreknogler

KDDD10 Interposition mellem malleus og stapes

KDDD20 Interposition mellem trommehinde og stapesplade

KDDD30 Tilhæftning mellem trommehinde og stapes

KDDD40 Tilhæftning mellem trommehinde og stapesplade

KDDW Andre operationer på de små øreknogler

KDDW99 Anden operation på de små øreknogler

KDD  Operationer på de små øreknogler
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KDE Operationer på processus mastoideus og os temporale

KDEA Incisioner, biopsier og eksplorationer på processus mastoideus og os
temporale

KDEA00 Biopsi af processus mastoideus og os temporale

KDEA10 Attikoantrotomi

KDEB Excisioner og resektioner af processus mastoideus og os temporale

KDEB00 Kortikal mastoidektomi

KDEB10 Attikoantromastoidektomi

KDEB20 Attikoantromastoidektomi og tympanotomi

KDEB25 Attikoantromastoidektomi og tympanoplastik

KDEB30 Radikal mastoidektomi

KDEB40 Resektion af processus mastoideus

KDEB50 Resektion af os temporale

KDEB60 Excision af os temporale

KDEC Fjernelser af fremmedlegeme fra processus mastoideus og os temporale

KDEC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra processus mastoideus og os tem-
porale

KDED Rekonstruktioner på processus mastoideus og os temporale

KDED00 Lukning af kavitet efter resektion af processus mastoideus

KDEE Kirurgisk indsættelse af høreapparat

KDEE00 Ossøs fiksering af høreapparat

KDEW Andre operationer på processus mastoideus og os temporale

KDEW99 Anden operation på processus mastoideus eller os temporale

KDF Operationer på indre øre

KDFA Incisioner, biopsier og eksplorationer på indre øre

KDFA00 Sakkotomi

KDFA10 Translabyrintær eksploration af pyramidespids

KDFB Excisioner og resektioner i indre øre

KDFB00 Labyrintektomi

KDFB10 Labyrintdestruktion

KDFC Fjernelser af fremmedlegeme i indre øre

KDFC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra det indre øre

KDFD Rekonstruktioner på indre øre

KDFD00 Fenestrering af canaliculus vestibularis
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KDFD10 Rekonstruktion af fenestra vestibuli

KDFD20 Lukning af ruptur i fenestra cochleae

KDFD30 Lukning af perilymfatisk fistel i indre øre

KDFE Indsættelser af implantat i indre øre

KDFE00 Indsættelse af implantat i cochlea

KDFW Andre operationer på indre øre

KDFW99 Anden operation på indre øre

KDG Operationer på tuba auditiva

KDGA Incisioner, biopsier og eksplorationer på tuba auditiva

KDGA00 Biopsi af tuba auditiva

KDGB Excisioner og resektioner af tuba auditiva

KDGB00 Lukning af tuba auditiva

KDGW Andre operationer på tuba auditiva

KDGW00 Dilatation af tuba auditiva

KDGW99 Anden operation på tuba auditiva

KDH Operationer på næse
Ekskl.: Operationer begrænset til hud og underhud – se KQA

KDHA Incisioner, biopsier og eksplorationer på næse

Ekskl.: Biopsi af hud og underhud – se KTQX00

KDHA00 Incision af ydre næse
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDH00

Biopsi – se KTDH05

KDHA10 Biopsi af næsehulen
Ekskl.: Endoskopisk biopsi – se KUDH05

KDHB Excisioner og resektioner af næse

KDHB00 Excision af patologisk væv på ydre næse
Ekskl.: Excisioner begrænset til hud og underhud – se KQA

KDHB10 Excision af patologisk væv i næsehule

KDHB20 Fjernelse af polyp i næsehule

KDHB30 Fjernelse af polyp i choana gennem kæbehule

KDHB40 Konkotomi

KDHB45 Destruktion af væv på concha nasalis
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KDHB50 Turbinoplastik

KDG  Operationer på tuba auditiva
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KDHC Fjernelser af fremmedlegeme i næse

KDHC05 Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme i næse
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme fra hud og underhud på næse –

se KQAC00

Ikke penetrerende fra næsehule – se KTDH10

KDHC10 Fjernelse af implantat fra næseskelet

KDHD Rekonstruktioner på næse

KDHD00 Sutur i næsehule

KDHD10 Lukket reposition af næsefraktur

KDHD20 Åben reposition af næsefraktur

KDHD30 Osteosyntese af næsefraktur

KDHW Andre operationer på næse

KDHW99 Anden operation på næse

KDJ Operationer på næseskillevæg

KDJA Incisioner, biopsier og eksplorationer på næseskillevæg

KDJA00 Incision af næseskillevæg
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KDJA10 Biopsi af næseskillevæg
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDJ00

KDJA20 Transseptal åbning af sinus sphenoidalis

KDJB Excisioner og resektioner af næseskillevæg

KDJB10 Excision af næseskillevæg

KDJD Rekonstruktioner på næseskillevæg

KDJD00 Sutur af næseskillevæg

KDJD10 Lukning af perforation i næseskillevæg

KDJD20 Plastik på næseskillevæg

KDJD30 Lukket reposition af fraktur i næseskillevæg

KDJD40 Åben reposition af fraktur i næseskillevæg

KDJW Andre operationer på næseskillevæg

KDJW99 Anden operation på næseskillevæg
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KDK Operationer ved næseblødning

KDKW Hæmostaseoperationer ved næseblødning

KDKW00 Kauterisation af næseslimhinde

KDKW10 Forreste næsetamponade

KDKW20 Bageste næsetamponade

KDKW30 Kauterisation af arterie i næsehule

KDKW40 Ligatur af arterie i næsehule

KDKW99 Anden operation ved næseblødning

KDL Rhinoplastiske operationer

KDLD Rekonstruktioner på næse

KDLD00 Rekonstruktion af næsens bruskskelet

KDLD10 Rekonstruktion af næsens brusk og knogleskelet

KDLD20 Rhinoplastik

KDLD25 Operation for choanal atresi

KDLD30 Rekonstruktion af ydre næse

KDLW Andre rhinoplastiske operationer

KDLW99 Anden rhinoplastisk operation

KDM Operationer på kæbehule
Ekskl.: Fenestrering af cyste i overkæben – se KEFA
Anden operation på overkæben – se KEE

KDMA Incisioner, biopsier og eksplorationer på kæbehule

KDMA00 Biopsi af kæbehule
Ekskl.: Endoskopisk biopsi – se KUDM05

Nålebiopsi – se KTDM00

KDMA10 Eksploration af kæbehule

KDMB Excisioner og resektioner af kæbehule

KDMB00 Endonasal trepanation af kæbehule

KDMB10 Radikal resektion af kæbehule

KDMB20 Endoskopisk åbning af kæbehule

KDMB30 Excision af patologisk væv i kæbehule

KDMB40 Excision af patologisk væv i kæbehule gennem lateral rhinoto-
mi

KDMC Fjernelser af fremmedlegeme i kæbehule

KDMC00 Fjernelse af fremmedlegeme i kæbehule
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KDMW Andre operationer på kæbehule

KDMW00 Drænage af kæbehule
Ekskl.: Punktur og skylning – se KTDM10

KDMW99 Anden operation på kæbehule

KDN Operationer på sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDNA Incisioner, biopsier og eksplorationer på sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDNA00 Biopsi af sinus ethmoidales
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDN00

KDNB Excisioner og resektioner af sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDNB00 Ekstern etmoidektomi

KDNB10 Endonasal etmoidektomi

KDNB20 Endoskopisk etmoidektomi

KDNB30 Excision af patologisk væv i sinus ethmoidales

KDNB40 Sublabial rhinotomi

KDNC Fjernelser af fremmedlegeme fra sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDNC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra sinus ethmoidales

KDNW Andre operationer på sinus ethmoidales og os ethmoidale

KDNW99 Anden operation på sinus ethmoidales eller os ethmoidale

KDP Operationer på pandehule og sinus sphenoidalis
Ekskl.: Transseptal åbning af sinus sphenoidalis – se KDJA20

KDPA Incisioner, biopsier og eksplorationer på pandehule og sinus sphenoidalis

KDPA00 Biopsi af pandehule
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDP00

KDPA10 Biopsi af sinus sphenoidalis
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDP10

KDPA20 Trepanation af pandehule

KDPA30 Sfenotomi

KDPB Excisioner og resektioner af pandehule og sinus sphenoidalis

KDPB00 Resektion af pandehule

KDPB10 Resektion af sinus sphenoidalis

KDPB20 Obliteration af pandehule

KDPC Fjernelser af fremmedlegeme i pandehule og sinus sphenoidalis

KDPC00 Fjernelse af fremmedlegeme i pandehule og sinus sphenoidalis

KDPW Andre operationer på pandehule og sinus sphenoidalis

KDPW00 Drænage af pandehule

KD  Operationer på øre, næse og strubehoved

66



KDPW10 Drænage af sinus sphenoidalis

KDPW99 Anden operation på pandehule eller sinus sphenoidalis

KDQ Operationer på strubehoved

KDQA Incisioner, biopsier og eksplorationer på strubehoved

KDQA00 Incision af strubehoved
Inkl.: Krikotyroidotomi

Ekskl.: Trakeostomi – se KGBB

KDQA10 Biopsi af strubehoved
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTDQ00

KDQA20 Eksplorativ strubehovedfissur

KDQB Excisioner og resektioner af strubehoved

KDQB00 Excision af patologisk væv i strubehoved

KDQB10 Endoskopisk excision af patologisk væv i strubehoved

KDQB20 Resektion af strubehoved

KDQB30 Laryngektomi

KDQB40 Supraglottikal laryngektomi

KDQB50 Hemilaryngektomi

KDQB60 Aryotenoidektomi

KDQB70 Excision af stemmebånd

KDQB80 Operation for stemmebåndsstriktur

KDQC Fjernelser af fremmedlegeme i strubehoved

KDQC00 Fjernelse af fremmedlegeme i strubehoved

KDQC10 Endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i strubehoved

KDQD Rekonstruktioner på strubehoved

KDQD00 Lateral fiksation af stemmebånd

KDQD10 Sutur af strubehoved

KDQD20 Rekonstruktion af strubehovedet med fri slimhinde
Bem.: Tillægskoder til angivelse af transplantat eller lap – se KZZ

KDQD30 Rekonstruktion af strubehovedet med stilket lap
Bem.: Tillægskoder til angivelse af transplantat eller lap – se KZZ

KDQD40 Strubehovedplastik

KDQD42 Tyroplastik

KDQD50 Endoskopisk indsættelse af stent i strubehoved

KDQ  Operationer på strubehoved
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KDQE Indsættelser af implantat i strubehoved

KDQE00 Implantation af protese i strubehoved

KDQE10 Injektion af fremmed materiale i stemmebånd
Inkl: Injektion af teflon eller paraff in

KDQE20 Implantation af fremmed materiale i stemmebånd

KDQW Andre operationer på strubehoved

KDQW99 Anden operation på strubehoved

KTD Mindre kirurgiske procedurer på øre, næse og strubehoved

KTDA Biopsier af ydre øre og øregang

KTDA00 Biopsi af ydre øre eller øregang

KTDA10 Nålebiopsi af ydre øre eller øregang

KTDB Mindre kirurgiske procedurer på øregang

KTDB00 Fjernelse af fremmedlegeme fra øregang
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme, der er trængt ned i huden – se

KDBW00

KTDC Mindre kirurgiske procedurer på trommehinde

KTDC00 Nålebiopsi af trommehinde

KTDH Mindre kirurgiske procedurer på næse

KTDH00 Nålebiopsi af næse

KTDH05 Biopsi af ydre næse

KTDH10 Fjernelse af fremmedlegeme fra næsehulen
Ekskl.: Fjernelse af penetrende fremmedlegeme – se KDHC05 

Fremmedlegeme i hud og underhud – se KQAC00

KTDJ Mindre kirurgiske procedurer på næseskillevæg

KTDJ00 Nålebiopsi af næseskillevæg

KTDM Mindre kirurgiske procedurer på kæbehule

KTDM00 Nålebiopsi af kæbehule

KTDM10 Punktur og skylning af kæbehule

KTDN Mindre kirurgiske procedurer på sinus ethmoidales og os ethmoidale

KTDN00 Nålebiopsi af sinus ethmoidales og os ethmoidale

KTDP Mindre kirurgiske procedurer på pandehule og sinus sphenoidalis

KTDP00 Nålebiopsi af pandehule

KTDP10 Nålebiopsi af sinus sphenoidalis

KTDQ Mindre kirurgiske procedurer på strubehoved

KTDQ00 Nålebiopsi af strubehoved
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KTDW Andre mindre kirurgiske procedurer på øre, næse, hals og strubehoved

KTDW00 Anden mindre operation på øre, næse, hals eller strubehoved

KDW Reoperationer efter operation på øre, næse, hals og
strubehoved
Bem.: Reoperation er operation pga. komplikation inden for 30 dage efter
den primære operation

KDWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på øre, næse, hals og
strubehoved

KDWA00 Reoperation ved sårruptur efter operation på øre, næse, hals el-
ler strubehoved

KDWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på øre, næse, hals
og strubehoved
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KDWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på øre,
næse, hals eller strubehoved

KDWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på øre, næse, hals og
strubehoved

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KDWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på øre, næse,
hals eller strubehoved

KDWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på øre, næse, hals
og strubehoved
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KDWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på øre,
næse, hals eller strubehoved

KDWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på øre, næse, hals og
strubehoved

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KDWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på øre, næse,
hals eller strubehoved

KDWF Reoperationer ved suturinsufficiens efter operation på øre, næse, hals og
strubehoved

KDWF00 Reoperation for suturinsufficiens efter operation på øre, næse,
hals eller strubehoved

KDWW Andre reoperationer efter operation på øre, næse, hals og strubehoved

KDWW99 Anden reoperation efter operation på øre, næse, hals eller stru-
behoved

KDW  Reoperationer efter operation på øre, næse, hals og strubehoved
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Kapitel E

KE Operationer på læber, tænder, kæber,

mund og svælg

KEA Operationer på læber

KEB Operationer på tænder

KEC Operationer på tandkød og processus alveolaris

KED Operationer på underkæbe

KEE Operationer på overkæbe og kindben

KEF Andre operationer på kæber

KEG Operationer på kæbeled

KEH Operationer på gane

KEJ Operationer på tunge og mundbund

KEK Operationer på kind

KEL Operationer på spytkirtler

KEM Operationer på tonsiller og adenoidt væv

KEN Operationer på svælg og omgivende bløddele

KTE Mindre kirurgiske procedurer på læber, tænder, kæber, mund og svælg

KEW Reoperationer efter operation på læber, tænder, kæber, mund og svælg

KEA Operationer på læber

KEAA Incisioner, resektioner og excisioner af læber

KEAA00 Incision af læbe
Ekskl.: Biopsi – se KTEA00

Nålebiopsi – se KTEA10

KEAA00A Eksplorativ incision af læbe

KEAA10 Excision af patologisk væv på læbe
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEAA10A Excision af patologisk væv på læbe overgribende flere regioner
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEAA20 Resektion af overlæbe
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KEAA30 Resektion af underlæbe

KEAA40 Fjernelse af fremmedlegeme fra læbe

KEAA99 Anden incision, resektion eller excision af læbe

KEAB Rekonstruktioner på læber

Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEAB00 Sutur af læbe
Inkl.: Sårrevision

KEAB10 Excision og korrektion af læbefrenulum

KEAB20 Læberekonstruktion eller -plastik
Ekskl.: Korrektion af læbespalte – se KEAB30

KEAB30 Korrektion af læbespalte
Ekskl.: Kombineret operation for læbe- og ganespalte – se KEHC60

KEAB99 Anden rekonstruktion på læbe

KEAW Andre operationer på læber

KEAW99 Anden operation på læbe

KEB Operationer på tænder
Bem.: Tandbehandling – se BE
Ekskl.: Drænage af odontogen absces – se KTEB

KEBA Ekstraktioner og resektioner af tand

KEBA00 Ekstraktion af tand

KEBA10 Kirurgisk fjernelse af tand

KEBA20 Hemisektion af tand

KEBA30 Kirurgisk fjernelse af tandrod

KEBA40 Resektion af rodspids

KEBA99 Anden ekstraktion eller resektion af tand

KEBB Rekonstruktioner på tænder
Ekskl.: Fjernelse af eksterne fiksationer m.m. – se BEOT
Bem.: Indsættelse af implantater og abutments – se KEDK og KEEK

KEBB00 Reposition og fiksation af lukseret tand

KEBB01 Replantation og fiksation af tand

KEBB05 Reposition og fiksation af fraktureret tand

KEBB20 Transplantation af tand

KEBB99 Anden rekonstruktion på tand

KEBW Andre operationer på tænder

KEBW99 Anden operation på tand
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KEC Operationer på tandkød og processus alveolaris

KECA Incisioner, biopsier og excisioner i tandkød og processus alveolaris

KECA00 Frilæggelse af tand

KECA10 Incision af tandkød

KECA15 Resektion af tandkød
Inkl.: Gingivektomi

KECA20 Biopsi af tandkød
Ekskl.: Nålebiopsi af mundslimhinde – se KTEC00

Cytologisk skrab – se KTEC10

KECA30 Excision af patologisk væv på tandkød
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KECA30A Excision af patologisk væv på tandkød overgribende flere re-
gioner
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KECA40 Operation for parodontalabsces

KECA45 Operation for infektion omkring kæbeimplantat
Ekskl.: Reoperation (inden for 30 dage) – se KEW

KECA50 Parodontal operation

KECA60 Fjernelse af fremmedlegeme i tandkød og processus alveolaris

KECA60A Fjernelse af fremmedlegeme i tandkød

KECA60B Fjernelse af fremmedlegeme i processus alveolaris

KECA80 Resektion af processus alveolaris

KECA80A Resektion af processus alveolaris på underkæbe

KECA80B Resektion af processus alveolaris på overkæbe

KECA99 Anden resektion eller excision af tandkød og processus alveola-
ris

KECB Rekonstruktioner på tandkød og processus alveolaris

Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KECB00 Sutur af tandkød
Inkl.: Sårrevision

KECB05 Slimhindeplastik på tandkød
Inkl.: Ved ar og f istler

KECB10 Rekonstruktion af tandkød
Inkl.: Papilrekonstruktion

KECB15 Plastik ved oronasal eller oroantral fistel

KECB15A Plastik ved oronasalfistel

KECB15B Plastik ved oroantralfistel
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KECB20 Plastik på processus alveolaris
Inkl.: Blødtvævsplastik og/eller sulcusplastik uden frit hud- eller slim-

hindetransplantat

KECB20A Plastik på processus alveolaris på underkæbe

KECB20B Plastik på processus alveolaris på overkæbe

KECB30 Plastik på processus alveolaris med hud- eller slimhindetrans-
plantat

KECB30A Plastik på processus alveolaris med hud- eller slimhindetrans-
plantat på underkæbe

KECB30B Plastik på processus alveolaris med hud- eller slimhindetrans-
plantat på overkæbe

KECB40 Åben reposition og fiksation af fraktur i processus alveolaris

KECB41 Lukket reposition og fiksation af fraktur i processus alveolaris

KECB48 Rekonstruktion af processus alveolaris med osseodistraktion

KECB48A Rekonstruktion af processus alveolaris på underkæbe med os-
seodistraktion

KECB48B Rekonstruktion af processus alveolaris på overkæbe med osseo-
distraktion

KECB50 Rekonstruktion af processus alveolaris med knogle eller frem-
med materiale

KECB50A Rekonstruktion af processus alveolaris på underkæbe med
knogle eller fremmed materiale

KECB50B Rekonstruktion af processus alveolaris på overkæbe med knogle
eller fremmed materiale

KECB50C Rekonstruktion af processus alveolaris på overkæbe med knogle
eller fremmed materiale med sinusløft

KECB50D Rekonstruktion af processus alveolaris på overkæbe med knogle
eller fremmed materiale med nasalløft

KECB60 Osteoplastik af processus alveolaris

KECB60A Osteoplastik af processus alveolaris på underkæbe

KECB60B Osteoplastik af processus alveolaris på overkæbe

KECB99 Anden rekonstruktion på tandkød og processus alveolaris

KECU Fjernelser af implantater og fiksationsmateriale fra processus alveolaris

KECU00 Fjernelse af implantat og fiksationsmateriale fra processus alveo-
laris

KECU00A Fjernelse af osteosyntesemateriale fra processus alveolaris

KECU00B Fjernelse af eksternt fiksationsmateriale fra processus alveolaris

KECU00C Fjernelse af osseodistraktionsmateriale fra processus alveolaris

KECU00D Fjernelse af implantatmateriale fra processus alveolaris
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KECW Andre operationer på tandkød og processus alveolaris

KECW99 Anden operation på tandkød og processus alveolaris

KECW99A Anden operation på tandkød

KECW99B Anden operation på processus alveolaris

KED Operationer på underkæbe
Ekskl. operationer på kæbeled – se KEG

KEDA Incisioner og biopsier i underkæbe

KEDA00 Incision på underkæbe
Inkl.: Drænage

KEDA00A Eksplorativ incision på underkæbe

KEDA00B Cystostomi på underkæbe

KEDA10 Biopsi af underkæbe
Bem.: Nålebiopsi – se KTED10

KEDA20 Fjernelse af fremmedlegeme i underkæbe
Ekskl.: Fjernelse af implantater m.m. – se KEDU

KEDA21 Fjernelse af disloceret rod i underkæbe

KEDB Resektioner på underkæbe
Ekskl.: Excision af patologisk væv og fenestrering af cyste – se KEFA
Kondylektomi – se KEGB

KEDB00 Resektion af underkæbe

KEDB10 Mandibulektomi

KEDB20 Hemimandibulektomi

KEDB30 Resektion af processus coronoideus

KEDB99 Anden resektion på underkæbe

KEDC Rekonstruktioner på underkæbe
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEDC00 Kondylotomi på underkæbe

KEDC05 Segmentosteotomi på underkæbe

KEDC10 Sagittal osteotomi på ramus mandibulae

KEDC15 Vertikal osteotomi på ramus mandibulae

KEDC15A Lige vertikal osteotomi på ramus mandibulae

KEDC15B Vertikal osteotomi på ramus mandibulae – omvendt L

KEDC20 Osteotomi på ramus mandibulae uden specifikation

KEDC21 Osteotomi på processus coronoideus mandibulae

KEDC25 Osteotomi på corpus mandibulae

KEDC30 Genioplastik på underkæbe

KEDC31 Osseodistraktion på underkæbe
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KEDC31A Osseodistraktion på ramus mandibulae

KEDC31B Osseodistraktion på corpus mandibulae

KEDC32 Lukket reposition og fiksation af fraktur i caput mandibulae og
collum mandibulae

KEDC34 Lukket reposition og fiksation af fraktur i corpus mandibulae

KEDC35 Lukket reposition og fiksation af anden underkæbefraktur

KEDC35A Lukket reposition og fiksation af fraktur i ramus mandibulae

KEDC35B Lukket reposition og fiksation af fraktur i angulus mandibulae

KEDC36 Åben reposition og fiksation af fraktur i caput mandibulae og
collum mandibulae

KEDC38 Åben reposition og fiksation af fraktur i corpus mandibulae

KEDC39 Åben reposition og fiksation af anden underkæbefraktur

KEDC39A Åben reposition og fiksation af fraktur i ramus mandibulae

KEDC39B Åben reposition og fiksation af fraktur i angulus mandibulae

KEDC41 Revision af underkæbeosteosyntese

KEDC42 Rekonstruktion af underkæbe med anvendelse af implantat

KEDC45 Rekonstruktion af underkæbe med knogletransplantat
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEDC99 Anden rekonstruktion på underkæbe

KEDK Indsættelser af implantater i underkæbe

KEDK00 Indsættelse af implantat i underkæbe

KEDK05 Abutmentoperation i underkæbe

KEDU Fjernelser af implantater og fiksationsmateriale fra underkæbe

KEDU00 Fjernelse af implantat og fiksationsmateriale fra underkæbe
Ekskl.: Fra processus alveolaris – se KECU00

Fra kæbeleddet – se KEGU00

KEDU00A Fjernelse af implantat fra underkæbe

KEDU00B Fjernelse af osteosyntesemateriale fra underkæbe

KEDU00C Fjernelse af eksternt fiksationsmateriale fra underkæbe

KEDU00D Fjernelse af osseodistraktionsmateriale fra underkæbe

KEDW Andre operationer på underkæbe

KEDW99 Anden operation på underkæbe
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KEE Operationer på overkæbe og kindben
Ekskl.: Operationer på sinus maxillaris – se KDM
Punkturer m.m. – se KTE

KEEA Incisioner og biopsier i overkæbe og kindben

KEEA00 Incision på overkæbe
Inkl.: Drænage

KEEA00A Eksplorativ incision på overkæbe

KEEA00B Cystostomi på overkæben

KEEA10 Biopsi af overkæbe
Bem.: Nålebiopsi – se KTEE00

KEEA20 Fjernelse af fremmedlegeme i overkæbe
Ekskl.: Fjernelse af implantater m.m. – se KEEU

KEEA21 Fjernelse af disloceret rod i overkæbe
Inkl.: Disloceret rod i sinus maxillaris

KEEA21A Fjernelse af disloceret rod i sinus maxillaris

KEEA30 Fjernelse af fremmedlegeme i kindben
Ekskl.: Fjernelse af implantater m.m. – se KEEU

KEEB Resektioner på overkæbe

Ekskl.: Excision af patologisk væv og fenestrering af cyste – se KEFA

KEEB00 Resektion af overkæbe

KEEB10 Maksillektomi

KEEB20 Hemimaksillektomi

KEEB99 Anden resektion på overkæbe

KEEC Rekonstruktioner på overkæbe og kindben
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEEC00 Segmentosteotomi i overkæbe

KEEC05 Le Fort I-osteotomi

KEEC05A Usektioneret le Fort I-osteotomi

KEEC05B Sektioneret le Fort I-osteotomi

KEEC06 Høj le Fort I-osteotomi

KEEC06A Høj usektioneret le Fort I-osteotomi

KEEC06B Høj sektioneret le Fort I-osteotomi

KEEC10 Le Fort II-osteotomi

KEEC15 Le Fort III-osteotomi

KEEC16 Osteotomi på kindben

KEEC20 Lukket reposition og fiksation af overkæbefraktur

KEEC25 Åben reposition og fiksation af overkæbefraktur

KEEC27 Revision af overkæbeosteosyntese
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KEEC30 Lukket reposition af zygomaticus-maxillarisfraktur

KEEC35 Reposition og fiksation af zygomaticus-maxillarisfraktur

KEEC37 Revision af kindbensosteosyntese

KEEC40 Osseodistraktionsbehandling af overkæbe

KEEC40A Kirurgisk-ortodontisk ekspansion af overkæbe (SARME)

KEEC40B Sagittal osseodistraktion på overkæbe

KEEC42 Rekonstruktion af overkæbe med implantat

KEEC43 Rekonstruktion af kindben med implantat

KEEC45 Rekonstruktion af overkæbe med knogletransplantat

KEEC46 Rekonstruktion af kindben med knogletransplantat

KEEC95 Anden rekonstruktion på kindben

KEEC99 Anden rekonstruktion på overkæbe

KEEK Indsættelser af implantater i overkæbe og kindben

KEEK00 Indsætttelse af implantat i overkæbe

KEEK05 Abutmentoperation i overkæbe

KEEK10 Indsættelse af implantat i kindben

KEEK15 Abutmentoperation i kindben

KEEU Fjernelser af implantater og fiksationsmateriale fra overkæbe og kindben

KEEU00 Fjernelse af implantat og fiksationsmateriale fra overkæbe eller
kindben

KEEU00A Fjernelse af implantat fra overkæbe

KEEU00B Fjernelse af osteosyntesemateriale fra overkæbe

KEEU00C Fjernelse af eksternt fiksationsmateriale fra overkæbe

KEEU00D Fjernelse af osseodistraktionsmateriale fra overkæbe

KEEU00E Fjernelse af implantat fra kindben

KEEU00F Fjernelse af osteosyntesemateriale fra kindben

KEEU00G Fjernelse af eksternt fiksationsmateriale fra kindben

KEEW Andre operationer på overkæbe og kindben

KEEW99 Anden operation på overkæbe eller kindben
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KEF Andre operationer på kæber og ansigtsknogler

KEFA Excisioner på kæber
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KEDA (underkæbe) hhv. KEEA (over-
kæbe og kindben)

KEFA10 Excision af patologisk væv i kæbe

KEFA10A Excision af patologisk væv i underkæbe

KEFA10B Excision af patologisk væv i overkæbe

KEFA20 Dekortikering af kæber

KEFA20A Dekortikering på underkæbe

KEFA20B Dekortikering på overkæbe

KEFA40 Fenestrering af kæbecyste

KEFA40A Fenestrering af underkæbecyste

KEFA40B Fenestrering af overkæbecyste

KEFA50 Excision af kæbecyste

KEFA50A Excision af cyste i underkæbe

KEFA50B Excision af cyste i overkæbe

KEFA60 Sekvestrektomi på kæbe

KEFA60A Sekvestrektomi på underkæbe

KEFA60B Sekvestrektomi på overkæbe

KEFA99 Anden excision i kæbe

KEFB Rekonstruktioner på kæber og ansigtsknogler

Ekskl.: Tandregulering – se BEP

KEFB10 Osteoplastik på kæber og kindben

KEFB10A Osteoplastik på underkæbe

KEFB10B Osteoplastik på overkæbe

KEFB10C Osteoplastik på kindben

KEFB20 Reposition og fiksation af multiple ansigtsfrakturer

KEFB30 Ekstern fiksation ved ansigtsfraktur

KEFB30A Ekstern fiksation på underkæbe

KEFB30B Ekstern fiksation på overkæbe

KEFB30C Ekstern fiksation på kindben

KEFB60 Rekonstruktion på kæber og ansigtsknogler med knogletrans-
plantat og implantat

KEFB60A Rekonstruktion på kæber og ansigtsknogler med knogletrans-
plantat

KEFB60B Rekonstruktion på kæber og ansigtsknogler med implantat

KEFB99 Anden rekonstruktion på kæber og ansigtsknogler
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KEFU Fjernelser af implantater og fiksation fra kæber og ansigtsknogler

KEFU00 Fjernelse af implantater og fiksation fra kæber
Ekskl.: Fra underkæbe alene – se KEDU

Fra overkæbe alene – se KEEU

KEFU10 Fjernelse af implantat og ekstern fiksation fra ansigtsknogler

KEFU10A Fjernelse af implantat fra ansigtsknogler

KEFU10B Fjernelse af osteosyntesemateriale fra ansigtsknogler

KEFU10C Fjernelse af ekstern fiksation fra ansigtsknogler

KEFW Andre operationer på kæber og ansigtsknogler

KEFW99 Anden operation på kæber og ansigtsknogler

KEG Operationer på kæbeled

KEGA Incisioner, artroskopier og biopsier af kæbeled

Ekskl.: Ledpunktur og nålebiopsi – se KTEG

KEGA00 Kæbeledsartroskopi

KEGA10 Incision af kæbeled
Inkl.: Drænage og f jernelse af fremmedlegeme

KEGA20 Biopsi af kæbeled
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEG00

KEGB Resektioner og excisioner på kæbeled

KEGB00 Kondylektomi på kæbeled

KEGB10 Fjernelse af discus i kæbeled

KEGB20 Synovektomi i kæbeled

KEGB25 Excision af patologisk væv i kæbeled
Ekskl.: Synovektomi – se KEGB20

KEGB99 Anden resektion eller excision på kæbeled

KEGC Rekonstruktioner på kæbeled

KEGC00 Åben reposition af kæbeledsluksation
Ekskl.: Lukket reposition – se KTED00

KEGC10 Artroplastik i kæbeled

KEGC10A Eminektomi

KEGC10B Glenotemporal osteotomi (sandwich)

KEGC10C Osteoplastik på kæbeled
Inkl.: Shaving o.l.

KEGC20 Artroplastik i kæbeled med transplantat
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEGC30 Kæbeledsalloplastik

KEGC35 Reposition af discus i kæbeled
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KEGC35A Åben reposition af discus i kæbeled

KEGC35B Lukket reposition af discus i kæbeled

KEGC40 Plastik på discus i kæbeled

KEGC99 Anden rekonstruktion på kæbeled

KEGU Fjernelser af implantat og fiksation fra kæbeled

KEGU00 Fjernelse af implantat eller fiksation fra kæbeled

KEGU00A Fjernelse af implantat fra kæbeled

KEGU00B Fjernelse af fiksation fra kæbeled

KEGW Andre operationer på kæbeled

KEGW99 Anden operation på kæbeled

KEH Operationer på gane

KEHA Incisioner og biopsier i gane

KEHA00 Incision i gane

KEHA00A Eksplorativ incision i gane

KEHA10 Biopsi af gane
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEH00

KEHA20 Fjernelse af fremmedlegeme fra gane

KEHB Resektioner og excisioner på gane

KEHB00 Excision af patologisk væv i gane
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEHB99 Anden resektion eller excision i gane

KEHC Rekonstruktioner på gane
Ekskl.: Uvuloplastik og uvulopalatofaryngoplastik – se KENC
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEHC00 Sutur af gane
Inkl.: Sårrevision

KEHC10 Plastik ved oronasal- eller oroantralfistel i gane

KEHC10A Plastik ved oronasalfistel i gane

KEHC10B Plastik ved oroantralfistel i gane

KEHC20 Arrevision i gane

KEHC30 Rekonstruktion af gane

KEHC31 Anterior partiel rekonstruktion af gane
Inkl.: Første trin af af totrins operation for ganespalte

KEHC32 Posterior partiel rekonstruktion af gane
Inkl.: Andet trin af af totrins operation for ganespalte

KEHC35 Osteoplastik i gane
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KEHC40 Rekonstruktion ved skjult ganespalte

KEHC50 Korrektion af ganespalte med faryngeal lap

KEHC60 Korrektion af gane-læbespalte

KEHC99 Anden rekonstruktion på gane

KEHK Indsættelser af implantater i gane

KEHK00 Implantatindsættelse i gane

KEHK05 Abutmentoperation i gane

KEHU Fjernelser af implantater og fiksationer i gane

KEHU00 Fjernelse af implantat eller fiksation i gane

KEHU00A Fjernelse implantat i gane

KEHU00B Fjernelse af fiksation i gane

KEHU00C Fjernelse af osteosyntesemateriale i gane

KEHW Andre operationer på gane

KEHW99 Anden operation på gane

KEJ Operationer på tunge og mundbund

KEJA Incisioner og biopsier i tunge og mundbund

KEJA00 Incision af tunge eller mundbund
Inkl.: Drænage

KEJA00A Eksplorativ incision af tunge

KEJA00B Incision af tunge

KEJA00C Eksplorativ incision af mundbund

KEJA00D Incision af mundbund

KEJA10 Biopsi af tunge eller mundbund
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEJ00

KEJA10A Biopsi af tunge

KEJA10B Biopsi af mundbund

KEJA20 Fjernelse af fremmedlegeme fra tunge eller mundbund

KEJA20A Fjernelse af fremmedlegeme fra tunge

KEJA20B Fjernelse af fremmedlegeme fra mundbund

KEJA21 Fjernelse af disloceret tandrod fra mundbund

KEJB Resektioner og excisioner på tunge og mundbund

KEJB00 Excision af ranula

KEJB00A Marsupialisation af ranula

KEJB10 Excision af patologisk væv i tungens apeks eller korpus
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv
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KEJB20 Excision af patologisk væv i tungeroden
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEJB30 Excision af patologisk væv i mundbund
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEJB35 Excision af patologisk væv i tunge og mundbund overgribende
flere regioner
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEJB40 Hemiglossektomi

KEJB50 Glossektomi

KEJB60 Resektion af mundbund

KEJB99 Anden resektion eller excision på tunge eller mundbund

KEJC Rekonstruktioner på tunge og mundbund
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEJC00 Sutur af tunge eller mundbund
Inkl.: Sårrevision

KEJC00A Sutur af tunge

KEJC00B Sutur af mundbund

KEJC20 Korrektion på frenulum linguae

KEJC30 Rekonstruktion af tunge

KEJC31 Rekonstruktion af mundbund

KEJC40 Glossopeksi

KEJC50 Reduktionsglossoplastik
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KEJC99 Anden rekonstruktion på tunge eller mundbund

KEJW Andre operationer på tunge og mundbund

KEJW99 Anden operation på tunge eller mundbund

KEJW99A Anden operation på tunge

KEJW99B Anden operation på mundbund
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KEK Operationer på kind
Ekskl.: Operationer begrænset til hud og underhud – se KQA

KEKA Incisioner og biopsier i kind

KEKA00 Incision i kind

KEKA00A Eksplorativ incision i kind

KEKA10 Biopsi af kind
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEK00

KEKA20 Fjernelse af fremmedlegeme i kind
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme fra hud og underhud – se KQAC

KEKB Resektioner og excisioner på kind

KEKB00 Excision af patologisk væv i kind
Ekskl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KEKB10 Excision af patologisk væv i kind overgribende flere regioner

KEKB99 Anden resektion eller excision af kind

KEKC Rekonstruktioner på kind

Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KEKC00 Sutur af kind
Inkl.: Sårrevision

KEKC20 Plastik på kind
Inkl.: Arrevision

KEKC20A Korrektion af frenulum buccae

KEKC20B Myoplastisk operation for bucca flaccida

KEKC20C Plastik ved bucca flaccida

KEKC25 Revision af slimhindecicatrice i kind

KEKC30 Rekonstruktion af kind

KEKC99 Anden rekonstruktion på kind

KEKW Andre operationer på kind

KEKW99 Anden operation på kind

KEL Operationer på spytkirtler

KELA Incisioner og biopsier i spytkirtler

KELA00 Incision af spytkirtel
Inkl.: Drænage

KELA10 Sialodokotomi

KELA20 Sialolitotomi

KELA21 Endoskopisk stenfjernelse fra spytkirtel
Inkl.: Fjernelse af sten i udførselsgang
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KELA23 Endoskopisk stenknusning i spytkirtel
Inkl.: Knusning af sten i udførselsgang

KELA30 Biopsi af spytkirtel
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEL00

KELA40 Fjernelse af fremmedlegeme i spytkirtel

KELB Resektioner og excisioner på spytkirtler

KELB00 Excision eller eksploration af patologisk væv i spytkirtel

KELB00A Excision af patologisk væv i spytkirtel
Inkl.: Fjernelse af leukoplakier, erytroplakier, hyperplasier og ma-

lignt væv

KELB00B Eksploration af patologisk væv i spytkirtel

KELB10 Excision af mindre spytkirtel

KELB20 Excision af glandula sublingualis

KELB30 Excision af glandula submandibularis

KELB40 Resektion af glandula parotis

KELB50 Total parotidektomi

KELB99 Anden resektion eller excision af spytkirtel

KELC Rekonstruktioner på spytkirtler

KELC00 Sutur af spytkirtel
Inkl.: Sårrevision

KELC20 Endoskopisk dilatation af spytkirtelgang

KELC30 Ligatur af spytkirtelgang

KELC40 Rekonstruktion af spytkirtelgang

KELC50 Transposition af spytkirtelgang

KELC60 Lukning af spytkirtelfistel

KELC99 Anden rekonstruktion på spytkirtel

KELW Andre operationer på spytkirtler

KELW99 Anden operation på spytkirtel
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KEM Operationer på tonsiller og adenoidt væv

KEMA Incisioner og biopsier i tonsiller og adenoidt væv
Ekskl.: Nålebiopsier – se KTEM00

KEMA00 Incision af tonsil

KEMA10 Biopsi af tonsil

KEMA20 Incision af adenoidt væv

KEMA30 Biopsi af næsesvælg

KEMA40 Fjernelse af fremmedlegeme i tonsil eller adenoidt væv

KEMB Resektioner og excisioner på tonsiller og adenoidt væv

KEMB00 Excision af patologisk væv i tonsil eller adenoidt væv

KEMB10 Tonsillektomi

KEMB10A Enkeltsidig tonsillektomi

KEMB10B Dobbeltsidig tonsillektomi

KEMB15 Intrakapsulær destruktion af tonsil
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KEMB15A Enkeltsidig intrakapsulær destruktion af tonsil
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KEMB15B Dobbeltsidig intrakapsulær destruktion af tonsil
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KEMB20 Adenotonsillektomi

KEMB30 Adenotomi

KEMB99 Anden resektion eller excision på tonsil eller adenoidt væv

KEMC Rekonstruktioner på tonsiller og adenoidt væv

KEMC00 Sutur af tonsil eller adenoidt væv
Inkl.: Sårrevision

KEMC00A Sutur af tonsil

KEMC00B Sutur af adenoidt væv

KEMC99 Anden rekonstruktion på tonsil eller adenoidt væv

KEMW Andre operationer på tonsiller og adenoidt væv

KEMW99 Anden operation på tonsil eller adenoidt væv

KEMW99A Anden operation på tonsil

KEMW99B Anden operation på adenoidt væv
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KEN Operationer på svælg og omgivende bløddele

KENA Incisioner og biopsier i svælg og omgivende bløddele

KENA00 Intern incision af svælg
Inkl.: Drænage

KENA10 Biopsi af svælg
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTEN00

KENA20 Faryngotomi

KENA30 Faryngostomi

KENA40 Fjernelse af fremmedlegeme i svælg

KENB Resektioner og excisioner i svælg og omgivende bløddele

KENB00 Excision og eksploration af patologisk væv i svælg

KENB00A Excision af patologisk væv i svælg

KENB00B Eksploration af patologisk væv i svælg

KENB10 Excision af divertikel i hypofarynx

KENB20 Faryngektomi

KENB30 Laryngofaryngektomi

KENB40 Excision af brankialcyste og brankialfistel

KENB40A Excision af brankialcyste

KENB40B Excision af brankialfistel

KENB50 Excision af cyste eller fistel fra ductus thyroglossalis

KENB50A Excision af cyste i ductus thyroglossalis

KENB50B Excision af fistel fra ductus thyroglossalis

KENB60 Excision af processus styloidei

KENB99 Anden resektion eller excision i svælg eller omgivende bløddele

KENC Rekonstruktioner på svælg og omgivende bløddele

KENC00 Sutur af svælg eller omgivende bløddele
Inkl.: Sårrevision

KENC20 Myotomi på musculus cricopharyngealis

KENC30 Faryngoplastik
Inkl.: Uvuloplastik

KENC40 Uvulopalatofaryngoplastik

KENC45 Palatofaryngeal reduktionsplastik
Bem.: Som behandling for obstruktiv søvnforstyrrelse i øvre luftveje

Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KENC50 Lukning af farynxfistel

KENC60 Adhærenceløsning i svælg

KENC70 Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi
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KENC99 Anden rekonstruktion på svælg eller omgivende bløddele

KENW Andre operationer på svælg og omgivende bløddele

KENW99 Anden operation på svælg eller omgivende bløddele

KTE Mindre kirurgiske procedurer på læber, tænder, kæber,
mund og svælg

KTEA Mindre kirurgiske procedurer på læber

KTEA00 Biopsi af læbe

KTEA10 Nålebiopsi af læbe

KTEA10A Nålebiopsi af underlæbe

KTEA10B Nålebiopsi af overlæbe

KTEB Mindre kirurgiske procedurer på tænder

Ekskl.: Tandbehandling – se BEO

KTEB40 Drænage af odontogen absces gennem tand

KTEB42 Drænage af odontogen absces gennem mundslimhinden

KTEB44 Drænage af odontogen absces gennem huden

KTEC Mindre kirurgiske procedurer på slimhinde i mundhule

KTEC00 Nålebiopsi af mundslimhinde

KTEC10 Cytologisk skrab af mundslimhinde

KTED Mindre kirurgiske procedurer på underkæbe

KTED00 Lukket reposition af kæbeledsluksation

KTED10 Nålebiopsi af underkæbe

KTEE Mindre kirurgiske procedurer på overkæbe

KTEE00 Nålebiopsi af overkæbe

KTEF Mindre kirurgiske procedurer på kæber og ansigtsknogler

KTEF50 Indsættelse af knoglemarkør på kæbe eller ansigtsknogle

KTEG Mindre kirurgiske procedurer på kæbeled

KTEG00 Nålebiopsi af kæbeled

KTEG10 Artrocentese af kæbeled

KTEH Mindre kirurgiske procedurer på ganer

KTEH00 Nålebiopsi af gane

KTEJ Mindre kirurgiske procedurer på tunge og mundbund

KTEJ00 Nålebiopsi af tunge eller mundbund

KTEK Mindre kirurgiske procedurer på kind

KTEK00 Nålebiopsi af kind
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KTEL Mindre kirurgiske procedurer på spytkirtler

KTEL00 Nålebiopsi af spytkirtel

KTEM Mindre kirurgiske procedurer på tonsiller og adenoidt væv

KTEM00 Nålebiopsi af tonsil eller adenoidt væv

KTEN Mindre kirurgiske procedurer på svælg

KTEN00 Nålebiopsi af svælg

KTEW Andre mindre kirurgiske procedurer på læber, tænder, kæber, mund og
svælg

KTEW99 Anden mindre operation på læber, tænder, kæber, mund eller
svælg

KEW Reoperationer efter operation på læber, tænder, kæber,
mund og svælg
Bem.: Reoperation er operation pga. komplikation inden for 30 dage efter
den primære operation

KEWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på læber, tænder, kæber,
mund og svælg

KEWA00 Sutur af sårruptur efter operation på læber, tænder, kæber,
mund eller svælg

KEWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på læber, tænder,
kæber, mund og svælg
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KEWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på læber,
tænder, kæber, mund eller svælg

KEWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på læber, tænder, kæber,
mund og svælg

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KEWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på læber, tæn-
der, kæber, mund eller svælg

KEWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på læber, tænder,
kæber, mund og svælg
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KEWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på læber,
tænder, kæber, mund eller svælg

KEWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på læber, tænder, kæber,
mund og svælg

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer
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KEWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på læber, tænder,
kæber, mund eller svælg

KEWF Reoperationer ved suturinsufficiens efter operation på læber, tænder,
kæber, mund og svælg

KEWF00 Reoperation for suturinsufficiens efter operation på læber, tæn-
der, kæber, mund eller svælg

KEWW Andre reoperationer efter operation på læber, tænder, kæber, mund og
svælg

KEWW99 Anden reoperation efter operation på læber, tænder, kæber,
mund eller svælg
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Kapitel F

KF Operationer på hjerte og store

intratorakale kar

KFA Operationer på store intratorakale vener

KFB Operationer på arteria pulmonalis og dens grene

KFC Operationer på torakale og torakoabdominale aorta

KFD Operationer for misdannelser af torakale aorta og dens grene

KFE Operationer på perikardie

KFF Operationer på atrier, atrieseptum og lungevener

KFG Operationer på trikuspidalklap

KFH Operationer på ventrikelseptum

KFJ Operationer på højre ventrikel og pulmonalklap

KFK Operationer på mitralklap

KFL Operationer på venstre ventrikel

KFM Operationer på aortaklap

KFN Operationer på koronararterier

KFP Operationer ved hjertearytmier og ledningsforstyrrelser

KFQ Transplantationer af hjerte og lunger

KFX Særlige procedurer til ekstrakorporal eller assisteret cirkulation

KTF Mindre hjertekirurgiske procedurer

KFW Reoperationer efter operation på hjerte og store intratorakale kar

I kapitel F anvendes 6. karakter til at angivne operationsmåden på følgende
måde:

Tallene 0, 3 og 6 Proceduren udføres som åbent indgreb

Bem.: Procedurer, der ikke er specificeret på anden
måde i kodeteksten er åbne operationer

Tallene 1, 4 og 7 Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Torakoskopiske procedurer
Anvendelse af hjælpepunkturer eller mindre incisioner
Bem.: I kodeteksterne er disse procedurer angivet som
torakoskopiske

90



Tallene 2, 5 og 8 Perkutane transluminale procedurer med eller uden
endoskopi

KFA Operationer på store intratorakale vener
Ekskl.: Operationer på atrie, atrieseptum og lungevener – se KFF
Operationer på andre intratorakale vener – se KP
Bem.: ASD = Atrieseptumdefekt

KFAA Sutur og plastik på intratorakale vena cava

Inkl.: Operationer ved læsion
Bem.: Se også KFAC vedr. rekonstruktion og ligatur samt perkutane translu-
minale plastikker

KFAA00 Sutur af intratorakale vena cava

KFAA10 Sutur af intratorakale vena cava med transplantat

KFAA20 Indlæggelse af stent i intratorakale vena cava

KFAA30 Indlæggelse af filter i intratorakale vena cava

KFAA96 Anden sutur eller plastik på intratorakale vena cava

KFAB Incisioner og excisioner på intratorakale vena cava
Inkl.: Fjernelse af fastsiddende indhold

KFAB00 Incision af intratorakale vena cava

KFAB10 Trombektomi i intratorakale vena cava

KFAB20 Fjernelse af fremmedlegeme i intratorakale vena cava

KFAB22 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i intratora-
kale vena cava
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFAB30 Excision af patologisk væv i intratorakale vena cava

KFAB96 Anden operation på intratorakale vena cava

KFAC Resektioner, rekonstruktioner og ligatur af intratorakale vena cava

KFAC00 Resektion eller ligatur af intratorakale vena cava

KFAC10 Resektion og rekonstruktion af intratorakale vena cava med ve-
netransplantat

KFAC20 Resektion og rekonstruktion af intratorakale vena cava med
protese

KFAC22 Angioskopisk plastik på intratorakale vena cava

KFAC25 Angioskopisk plastik på intratorakale vena cava med indlæggel-
se af stent

KFAC96 Anden resektion, rekonstruktion eller ligatur på intratorakale
vena cava

KFA  Operationer på store intratorakale vener
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KFAD Bypass-operationer på intratorakale vena cava

KFAD00 Bypass-operation på intratorakale vena cava med venetrans-
plantat

KFAD10 Bypass-operation på intratorakale vena cava med protese

KFAD96 Anden bypass-operation på intratorakale vena cava

KFAE Kavopulmonale anastomoseoperationer

KFAE00 Anastomose fra vena cava superior til arteria pulmonalis

KFAE10 Bidirektional anastomose mellem vena cava superior og arteria
pulmonalis
Inkl.: Lukning af arteria pulmonalis hovedstamme

KFAE20 Total kavopulmonal forbindelse
Inkl.: Lukning af ASD eller intraatriel anastomose (modificeret Fon-

tan)

KFAE30 Total kavopulmonal forbindelse med fenestreret patch

KFAE40 Total kavopulmonal forbindelse med ekstrakardial anastomose

KFAE50 Total ekstrakardial kavopulmonal anastomose med shunt til
atrie
Inkl.: Med ekstrakardial shunt eller fenestrering

Ekskl.: Atrielle anastomoseoperationer – se KFFK

KFAE96 Anden kavopulmonal anastomoseoperation

KFAF Operationer efter kavopulmonale anastomoser

KFAF00 Lukning af total kavopulmonal anastomose

KFAF10 Lukning af fenestrering i kavopulmonal anastomose

KFAF12 Perkutan transluminal lukning af fenestrering i kavopulmonal
anastomose
Inkl.: Indsættelse af protesemateriale

KFAF20 Lukning af kavopulmonal anastomose
Inkl.: Åbning af atrieseptumdefekt

Ekskl.: Subklaviopulmonal og aortopulmonal anastomose – se
KFBJ og KFBL

KFAF96 Anden operation efter kavopulmonal anastomose

KFAW Andre operationer på store intratorakale vener

KFAW96 Anden operation på stor intratorakal vene
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KFB Operationer på arteria pulmonalis og dens grene
Ekskl.: Ligatur af aortopulmonale kollateraler – se KFDF
Operationer på pulmonalklapper – se KFJ
Bem.: Se også KFBE vedr. udvidelser og rekonstruktioner

KFBA Sutur og plastik på arteria pulmonalis
Inkl.: Indsætning af implantat f.eks. ved læsion

KFBA00 Sutur af arteria pulmonalis

KFBA10 Sutur af arteria pulmonalis med anvendelse af transplantat

KFBA96 Anden sutur eller plastik på arteria pulmonalis

KFBB Incisioner på arteria pulmonalis
Inkl.: Fjernelse af fastsiddende materiale

KFBB00 Arteriotomi på arteria pulmonalis

KFBB10 Transluminal ekstraktion af lungeemboli

KFBB20 Trombendarterektomi i arteria pulmonalis ved kronisk ob-
struktion

KFBB50 Fjernelse af fremmedlegeme i arteria pulmonalis

KFBB52 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i arteria
pulmonalis
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFBB96 Anden arteriotomi på arteria pulmonalis

KFBC Banding-operationer på arteria pulmonalis

KFBC00 Banding af arteria pulmonalis
Bem.: Uden anden samtidig procedure

KFBC10 Banding af arteria pulmonalis med anden samtidig procedure
for medfødt hjertefejl

KFBC96 Anden banding-operation på arteria pulmonalis

KFBD Debanding-operationer på arteria pulmonalis

KFBD00 Fjernelse af bånd fra arteria pulmonalis

KFBD10 Fjernelse af bånd og dilatation af arteria pulmonalis

KFBD12 Perkutan transluminal overskæring af bånd og dilatation af ar-
teria pulmonalis

KFBD20 Fjernelse af bånd og rekonstruktion af arteria pulmonalis
Inkl.: Indsættelse af transplantat

KFBD96 Anden debanding-operation på arteria pulmonalis

KFBE Udvidelser og rekonstruktioner på arteria pulmonalis

KFBE00 Udvidelse af arteria pulmonalis

KFBE10 Udvidelse eller rekonstruktion af arteria pulmonalis med an-
vendelse af transplantat

KFB  Operationer på arteria pulmonalis og dens grene
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KFBE20 Rekonstruktion af arteria pulmonalis med rørprotese

KFBE32 Perkutan transluminal angioplastik på arteria pulmonalis

KFBE35 Perkutan transluminal angioplastik på arteria pulmonalis med
indsættelse af stent

KFBE42 Perkutan transluminal rekanalisering af arteria pulmonalis

KFBE96 Anden udvidelse eller rekonstruktion på arteria pulmonalis

KFBF Resektioner af arteria pulmonalis
Inkl.: Reduktion
Operation ved aneurisme

KFBF00 Resektion af arteria pulmonalis

KFBF10 Resektion og rekonstruktion af arteria pulmonalis med anven-
delse af transplantat

KFBF20 Resektion af arteria pulmonalis med rekonstruktion af luftveje
Inkl.: Anvendelse af arterietransplantat

KFBF96 Anden resektion af arteria pulmonalis

KFBG Unifokalisation ved MAPCA med implantation i arteria pulmonalis eller
transplantat
Ekskl.: Andre aortopulmonale kollateraler – se KFDF
Bem.: MAPCA = Multiple Anomalous Pulmonary Collateral Arteries

KFBG00 Anastomose til arteria pulmonalis fra MAPCA

KFBG10 Anastomose til transplantat fra MAPCA

KFBG96 Anden unifokalisation ved MAPCA

KFBH Rekonstruktioner ved arteria pulmonalis-slynge

Inkl.: Trakeobronkial rekonstruktion

KFBH00 Transposition af arteria pulmonalis-slynge

KFBH10 Transposition af arteria pulmonalis-slynge med deling af trake-
obronkiale strukturer

KFBH96 Anden operation ved arteria pulmonalis-slynge

KFBJ Subklaviopulmonale anastomoseoperationer

KFBJ00 Subklaviopulmonal anastomose
Bem.: Blalock-Taussig

KFBJ10 Subklaviopulmonal anastomose med interponeret transplantat

KFBJ96 Anden subklaviopulmonal anastomoseoperation

KFBK Lukninger af subklaviopulmonale anastomoser
Inkl.: Deling af arterie eller interponeret transplantat

KFBK02 Perkutan transluminal lukning af subklaviopulmonal anasto-
mose
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KFBK03 Lukning af subklaviopulmonal anastomose
Inkl.: Deling af anastomose

KFBK13 Lukning af subklaviopulmonal anastomose med rekonstruk-
tion af arteria pulmonalis

KFBK96 Anden lukning af subklaviopulmonal anastomose

KFBL Aortopulmonale anastomoseoperationer

Inkl.: Indsættelse af transplantat

KFBL00 Anastomose mellem aorta ascendens og arteria pulmonalis ho-
vedstamme

KFBL10 Aortopulmonal anastomose
Bem.: Waterston

KFBL20 Distal aortopulmonal anastomose
Bem.: Potts

KFBL30 Aortopulmonal anastomose med anvendelse af transplantat

KFBL40 Aortopulmonal anastomose ved univentrikulære tilstande

KFBL50 Aortopulmonal anastomose med gennemskæring af arteria
pulmonalis
Bem.: Mee

KFBL96 Anden aortopulmonal anastomoseoperation

KFBM Lukninger af artificielle aortopulmonale anastomoser
Bem.: Kun lukning som isoleret procedure

KFBM00 Lukning af central aortopulmonal anastomose

KFBM10 Lukning af aortopulmonal anastomose

KFBM20 Lukning af distal aortopulmonal anastomose

KFBM30 Lukning af interponeret aortopulmonal protese

KFBM32 Perkutan transluminal lukning af central aortopulmonal shunt

KFBM96 Anden lukning af aortopulmonal anastomose

KFBN Operationer ved fistel fra arteria pulmonalis

KFBN00 Lukning af fistel fra arteria pulmonalis til atrie

KFBN10 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria pulmonalis

KFBN12 Perkutan transluminal lukning af arteriovenøs fistel fra arteria
pulmonalis

KFBN96 Anden lukning af fistel fra arteria pulmonalis

KFBW Andre operationer på arteria pulmonalis og dens grene

KFBW96 Anden operation på arteria pulmonalis eller dens grene
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KFC Operationer på torakale og torakoabdominale aorta
Ekskl.: Operationer for misdannelser – se KFD
Operationer på aortaklap – se KFM

KFCA Sutur og plastik på aorta ascendens
Ekskl.: Operationer for erhvervet fistel – se KFCE
Lukning af aortopulmonale kollateraler – se KFCF

KFCA00 Sutur af aorta ascendens

KFCA10 Rekonstruktion af aorta ascendens med deling og sutur

KFCA20 Wrapping af aorta ascendens

KFCA30 Resektion og sutur af aorta ascendens

KFCA40 Rekonstruktion af aorta ascendens med patch

KFCA42 Perkutan transluminal plastik på aorta ascendens

KFCA45 Perkutan transluminal plastik på aorta ascendens med indlæg-
gelse af stent
Inkl.: Anvendelse af mesh stent eller coated stent

KFCA50 Resektion og rekonstruktion af aorta ascendens med rørprotese

KFCA60 Resektion af aortarod og aorta ascendens med reimplantation
af koronarkar og brug af kombineret transplantat med meka-
nisk klapprotese

KFCA70 Resektion af aortarod og aorta ascendens med reimplantation
af koronarkar og brug af biologisk klapprotese og rørprotese

KFCA83 Fjernelse af fremmedlegeme fra aorta ascendens

KFCA84 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme fra aorta
ascendens
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFCA96 Anden sutur eller plastik på aorta ascendens

KFCB Sutur og plastik på aortabuen
Ekskl.: Operationer for erhvervet fistel – se KFCE

KFCB00 Sutur af aortabuen

KFCB10 Rekonstruktion af aortabuen med deling og sutur

KFCB20 Resektion og sutur af aortabuen

KFCB30 Rekonstruktion af aortabuen med patch

KFCB32 Perkutan transluminal plastik på aortabuen

KFCB35 Perkutan transluminal plastik med indsættelse af stent i aorta-
buen
Inkl.: Anvendelse af mesh stent eller coated stent

KFCB40 Resektion og rekonstruktion af aortabuen med rørprotese

KFCB50 Resektion af aortabuen med reimplantation af sidegrene
Inkl.: Med anvendelse af rørprotese
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KFCB80 Fjernelse af fremmedlegeme fra aortabuen

KFCB82 Perdutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme fra aorta-
buen
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFCB96 Anden sutur eller plastik på aortabuen

KFCC Sutur og plastik på intratorakale aorta descendens

KFCC00 Sutur af intratorakale aorta descendens

KFCC10 Rekonstruktion af intratorakale aorta descendens med deling
og sutur

KFCC30 Resektion og sutur af intratorakale aorta descendens

KFCC40 Rekonstruktion af intratorakale aorta descendens med patch

KFCC42 Perkutan transluminal plastik på intratorakale aorta descendens

KFCC45 Perkutan transluminal plastik med indsættelse af stent i intra-
torakale aorta descendens
Inkl.: Anvendelse af mesh stent eller coated stent

KFCC50 Resektion og rekonstruktion af intratorakale aorta descendens
med rørprotese

KFCC60 Resektion af intratorakale aorta descendens med implantation
af sidegrene
Inkl.: Reimplantation af grene fra aortabuen og/eller interkostalar-

terier samt anvendelse af tubegraft

KFCC70 Bypass til intratorakale aorta descendens med rørprotese
Inkl.: Ligatur og resektion af aorta

KFCC76 Bypass til aorta torakoabdominalis med rørprotese
Inkl.: Ligatur og resektion af aorta

KFCC80 Fjernelse af fremmedlegeme fra intratorakale aorta descendens

KFCC82 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme fra intrato-
rakale aorta descendens
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFCC96 Anden sutur eller plastik på intratorakale aorta descendens

KFCD Sutur og plastik på torakoabdominale aorta

Ekskl.: Operationer for erhvervet fistel – se KFCE

KFCD00 Sutur af torakoabdominale aorta

KFCD10 Forstærkning af torakoabdominale aorta med sutur

KFCD30 Rekonstruktion af torakoabdominale aorta med patch

KFCD35 Perkutan transluminal indsættelse af stent i torakoabdominale
aorta
Inkl.: Anvendelse af mesh stent eller coated stent

KFCD40 Resektion og sutur af torakoabdominale aorta
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KFCD50 Resektion og rekonstruktion af torakoabdominale aorta med
rørprotese

KFCD60 Resektion af torakoabdominale aorta og reimplantation af si-
degrene
Inkl.: Reimplantation af interkostalarterier og/eller viscerale arterie-

rier samt anvendelse af rørproteser

KFCD70 Bypass af torakoabdominale aorta med rørprotese
Inkl.: Ligatur og resektion af aorta

KFCD80 Fjernelse af fremmedlegeme fra torakoabdominale aorta

KFCD82 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme fra tora-
koabdominale aorta
Inkl.: Samtidig angioskopi

KFCD96 Anden sutur eller plastik på torakoabdominale aorta

KFCE Lukninger af erhvervet aortafistel

KFCE00 Lukning af rumperet erhvervet aneurisme i sinus Valsalvae

KFCE10 Lukning af erhvervet aortovenøs fistel

KFCE12 Perkutan transluminal lukning af erhvervet aortovenøs fistel

KFCE20 Lukning af erhvervet aortopulmonal fistel

KFCE22 Perkutan transluminal lukning af erhvervet aortopulmonal fi-
stel

KFCE30 Lukning af erhvervet aortobronkial fistel

KFCE33 Lukning af erhvervet aortokardial fistel

KFCE40 Lukning af erhvervet aortoenterisk fistel

KFCE96 Anden lukning af erhvervet aortafistel

KFCF Lukninger af aortopulmonale kollateraler

KFCF02 Perkutan transluminal lukning af aortopulmonal kollateral

KFCW Andre operationer på intratorakale og torakoabdominale aorta

Ekskl.: Operationer for misdannelser

KFCW22 Perkutan transluminal fenestrering på intratorakale aorta de-
scendens

KFCW96 Anden operation på intratorakale eller torakoabdominale aorta

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar
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KFD Operationer for misdannelser af torakale aorta og dens
grene
Ekskl.: Operation ved aortopulmonal anastomose – se KFBL
Operation ved lungearterieslynge – se KFBH
Operation ved subklaviopulmonal anastomose – se KFBJ
Unifokalisering ved MAPCA – se KFBG
Operationer på arterier udgående fra aortabuen eller deres grene undtagen
aortopulmonal anastomose (KFBL) – se KP

KFDA Operationer for hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HLHS)
Bem.: HLHS = Hypoplastic Left Heart Syndrome

KFDA00 Aortaplastik og aortopulmonal anastomose ved HLHS

KFDA10 Aortaplastik og ventrikulopulmonal anastomose ved HLHS

KFDA96 Anden operation for HLHS

KFDB Operationer for transposition af de store arterier (TGA)
Bem.: TGA = Transposition of the Great Arteries

KFDB03 Arteriel switch operation for TGA
Inkl.: Lukning af ductus arteriosus

Bem.: Samtidig lukning af ventrikel septum defekt (VSD) – se KFHB

Samtidig intraatriel switch operation (double switch)- se KFFJ

Samtidig korrektion af anomal koronararterie – se KFNK

Intraventrikulær switch operation kombineret med ekstraventriku-
lær anastomose (Rastelli, REV) – se KFHG20

KFDB20 Arteriel switch operation for anden medfødt hjertemisdannelse

KFDB96 Anden operation for transposition af de store arterier

KFDC Operationer for ductus arteriosus persistens
Inkl.: Samtidig lukning af ventrikelseptumdefekt (VSD)

KFDC00 Operation for ductus arteriosus persistens med enkel protese fra
højre ventrikel til arteria pulmonalis

KFDC10 Operation for ductus arteriosus persistens med klapprotese

KFDC20 Operation for ductus arteriosus commune med anastomose fra
højre ventrikel til arteria pulmonalis

KFDC96 Anden korrektion af ductus arteriosus persistens

KFDD Lukninger af kongenit fistel fra aorta

KFDD00 Lukning af aortoventrikulær tunnel

KFDD10 Ligatur af aortopulmonalt vindue

KFDD13 Lukning af aortopulmonalt vindue med sutur

KFDD20 Lukning af aortopulmonalt vindue med patch

KFDD96 Anden operation for kongenit fistel fra aorta
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KFDE Lukninger af ductus arteriosus persistens

KFDE00 Lukning af ductus arteriosus persistens hos præmaturt barn

KFDE10 Ligatur af ductus arteriosus persistens

KFDE20 Deling af ductus arteriosus persistens

KFDE30 Torakoskopisk lukning af ductus arteriosus persistens

KFDE32 Perkutan transluminal lukning af ductus arteriosus persistens
Inkl.: Anvendelse af ’umbrella device’

KFDE96 Anden operation ved ductus arteriosus persistens

KFDF Lukninger af aortopulmonale kollateraler
Ekskl.: Unifokalisation – se KFBG

KFDF00 Lukning af aortopulmonale kollateraler

KFDF05 Perkutan transluminal lukning af aortopulmonale kollateraler

KFDG Operationer ved supravalvulær aortastenose

Inkl.: Med anvendelse af implantat

KFDG00 Rekonstruktion af aorta ascendens ved supravalvulær aortaste-
nose

KFDG10 Rekonstruktion af aorta ascendens med patch ved supravalvu-
lær aortastenose

KFDG96 Anden operation ved supravalvulær aortastenose

KFDH Operationer ved hypoplasi og atresi af arcus aortae (IAA)
Bem.: IAA = Interrupted Aortic Arch

KFDH00 End-to-end rekonstruktion af arcus aortae ved IAA eller hypo-
plasi

KFDH10 Rekonstruktion af arcus aortae med patch ved IAA eller hypo-
plasi

KFDH30 Rekonstruktion af arcus aortae med rørprotese ved IAA eller
hypoplasi

KFDH40 Rekonstruktion af arcus aortae med bypass ved IAA eller hypo-
plasi

KFDH96 Anden operation ved IAA eller hypoplasi

KFDJ Operationer ved coarctatio aortae

KFDJ00 End-to-end rekonstruktion af aorta ved coarctatio aortae

KFDJ10 Angioplastik ved coarctatio aortae med anvendelse af arteria
subclavia eller arteria carotis

KFDJ20 Angioplastik ved coarctatio aortae med anvendelse af patch

KFDJ30 Rekonstruktion med rørprotese ved coarctatio aortae

KFDJ40 Dilatation af coarctatio aortae med ballon

KFDJ42 Perkutan transluminal angioplastik ved coarctatio aortae
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KFDJ45 Perkutan transluminal angioplastik ved coarctatio aortae med
indlæggelse af stent

KFDJ96 Anden operation ved coarctatio aortae

KFDM Operationer ved vaskulær ring på aortabuen

KFDM00 Deling af dobbelt aortabue

KFDM10 Deling af anden vaskulær ring på aortabuen

KFDM11 Torakoskopisk deling af anden vaskulær ring på aortabuen

KFDM20 Transposition af arteriel karslynge
Inkl.: Operation for anomal truncus brachiocephalicus

KFDM96 Anden operation for vaskulær ring på aortabuen

KFDN Passageoperationer på ductus arteriosus

KFDN02 Perkutan transluminal indsættelse af stent i ductus arteriosus

KFDW Andre operationer for misdannelser af intratorakale og torakoabdominale
aorta

KFDW96 Anden operation for misdannelser af torakale aorta og dens
grene

KFE Operationer på perikardie

KFEA Lukket ekstern drænage af perikardie
Ekskl.: Nålebiopsi og punktur uden drænage – se KTFE00

KFEA00 Lukket ekstern drænage af perikardie

KFEB Perikardiotomier
Inkl.: Ekstern drænage

KFEB00 Eksploration af perikardie

KFEB10 Dekompression og drænage af perikardie
Inkl.: Ved læsion

KFEB51 Torakoskopisk perikardiotomi

KFEB96 Anden perikardiotomi

KFEC Interne perikardiostomier

KFEC00 Perikardiopleurostomi

KFEC01 Torakoskopisk perikardiopleurostomi

KFEC10 Perikardioperitoneostomi

KFEC96 Anden intern perikardiostomi

KFED Operationer ved læsion på perikardie

KFED00 Sutur af perikardie
Inkl.: Samtidig reposition af hjertet
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KFED03 Rekonstruktion af perikardie med anvendelse af transplantat

KFED10 Sutur af perikardie og diafragma
Inkl.: Samtidig reposition af viscera

KFED96 Anden operation ved læsion på perikardie

KFEE Biopsier og excisioner af patologisk væv i perikardie

KFEE00 Biopsi af perikardie

KFEE01 Torakoskopisk biopsi af perikardie

KFEE10 Excision af patologisk væv i perikardie
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KFEE96 Anden biopsi eller excision af patologisk væv i perikardie

KFEF Resektioner af perikardie

Ekskl.: Resektion af perikardiet ved udvidet pneumektomi eller udvidet exci-
sion af tumor i mediastinum – se KGDD20 og KGEB40

KFEF00 Resektion af perikardie

KFEF10 Subtotal perikardiektomi

KFEF20 Perikardiektomi med dekortikation

KFEF31 Torakoskopisk perikardiektomi

KFEF96 Anden resektion af perikardie

KFEW Andre operationer på perikardie

KFEW96 Anden operation på perikardie

KFF Operationer på atrier, atrieseptum og lungevener
Ekskl.: Kavopulmonal anastomose – se KFAE
Operationer på de store intratorakale vener – se KFA

KFFA Biopsier og excisioner af patologisk væv i atrie
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Resektion af atrie ved udvidet pneumektomi – se KGDD20

KFFA00 Biopsi af atrie

KFFA02 Perkutan transluminal biopsi af atrie

KFFA10 Excision af patologisk væv i atrie

KFFA20 Excision af trombe i atrie

KFFA30 Fjernelse af fremmedlegeme i atrie

KFFA32 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i atrie

KFFA96 Anden biopsi eller excision af patologisk væv i atrie
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KFFB Operationer ved læsion af atrie

KFFB00 Sutur af atrie

KFFB10 Rekonstruktion af atrie
Inkl.: Anvendelse af transplantat

KFFB96 Anden operation ved læsion af atrie

KFFC Operationer ved isoleret atrieseptumdefekt
Bem.: ASD = Atrieseptumdefekt

KFFC00 Sutur af ASD, secundum type

KFFC10 Sutur af ASD, sinus venosus type

KFFC22 Perkutan transluminal sutur af ASD, secundum type
Inkl.: Anvendelse af ’umbrella device

KFFC32 Perkutan transluminal sutur af ASD, sinus venosus type
Inkl.: Anvendelse af ’umbrella device’

KFFC50 Lukning af ASD, secundum type, med anvendelse af transplan-
tat

KFFC60 Lukning af ASD, sinus venosus type, med anvendelse af trans-
plantat

KFFC96 Anden operation ved isoleret ASD

KFFD Operationer ved partiel atrioventrikulær septumdefekt
Inkl.: Sutur af mitralsplit
Ekskl.: Operation for total atrioventrikulær septumdefekt – se KFHD

KFFD00 Sutur af partiel atrioventrikulær septumdefekt

KFFD20 Lukning af partiel atrioventrikulær septumdefekt med anven-
delse af transplantat

KFFD96 Anden operation ved partiel atrioventrikulær septumdefekt

KFFE Anlæggelser og udvidelser af atrieseptumdefekt

Bem.: ASD = Atrieseptumdefekt

KFFE00 Lukket atrieseptostomi

KFFE02 Perkutan transluminal atrioseptostomi

KFFE02A Perkutan transluminal atrioseptostomi med ballon

KFFE02B Perkutan transluminal atrioseptostomi med blade-teknik

KFFE10 Åben atrioseptostomi eller udvidelse af ASD

KFFE96 Anden atrioseptostomi eller udvidelse af ASD

KFFF Operationer for partielt anomale lungevener

Inkl.: Samtidig lukning af ASD

KFFF00 Transposition ved partielt anomale lungevener med anvendel-
se af intraatriel patch
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KFFF10 Atrieseptostomi eller udvidelse af ASD og transposition ved
partielt anomale lungevener med anvendelse af intraatriel
patch

KFFF20 Anastomose til venstre atrie fra partielt anomale lungevener

KFFF96 Anden operation ved partielt anomale lungevener

KFFG Korrektioner af totalt anomale lungevener

Inkl.: Samtidig lukning af ASD
Bem.: TAPVD = Total Anomalous Pulmonary Vein Drainage

KFFG00 Operation for suprakardial TAPVD

KFFG10 Operation for TAPVD af kardial type

KFFG20 Operation for infrakardial TAPVD

KFFG30 Operation for TAPVD af blandet type

KFFG96 Anden operation ved totalt anomale lungevener

KFFH Operationer for lungevenestenose

KFFH00 Operation ved primær lungevenestenose

KFFH10 Operation ved tidligere korrigeret TAPVD
Bem.: TAPVD = Total Anomalous Pulmonary Vein Drainage

KFFH22 Perkutan transluminal plastik på lungevene

KFFH25 Perkutan transluminal plastik på lungevene med indlæggelse
af stent

KFFH96 Anden operation for lungevenestenose

KFFJ Intraatrielle transpositioner af venøst tilbageløb

Bem.: For eksempel ved transposition af store arterier

KFFJ00 Intraatriel transposition med anvendelse af atrievæg

KFFJ10 Intraatriel transposition med anvendelse af atriel patch

KFFJ96 Anden intraatriel transpositionsoperation

KFFK Atrielle anastomoseoperationer

Inkl.: Anvendelse af klap- og rørproteser og samtidig lukning af ASD

KFFK10 Atrioventrikulær anastomose

KFFK20 Atriopulmonal anastomose

KFFK96 Anden atriel anastomoseoperation

KFFL Rekonstruktion ved cor triatriatum
Inkl.: Samtidig lukning af ASD

KFFL00 Resektion af intraatriel membran

KFFL10 Resektion af intraatriel membran og lukning af ASD

KFFL96 Anden operation ved cor triatriatum
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KFFW Andre operationer på atrierne

KFFW96 Anden operation på atrie

KFFW98 Anden specificeret perkutan transluminal operation på atrie

KFFW98A Perkutan venstre atrieaurikel transkateter okklusion (PLAATO)

KFG Operationer på trikuspidalklap

KFGA Operationer ved trikuspidalklapstenose

KFGA00 Kommisurotomi på trikuspidalklap ved kongenit misdannelse

KFGA10 Kommisurotomi på trikuspidalklap ved erhvervet stenose

KFGA32 Perkutan transluminal udvidelse af triskuspidalklapstenose

KFGA96 Anden operation ved trikuspidalstenose

KFGB Operationer ved Ebsteins anomali

KFGB00 Operation ved Ebsteins anomali med atrioventrikulær plikatur

KFGB10 Operation ved Ebsteins anomali med mobilisering og ventriku-
lær plikatur

KFGB96 Anden operation ved Ebsteins anomali

KFGC Annuloplastikker ved trikuspidalinsufficiens

KFGC00 Annuloplastik af trikuspidalklap med sutur

KFGC10 Annuloplastik af trikuspidalklap med ring

KFGC96 Anden operation ved trikuspidalinsufficiens

KFGD Rekonstruktion af trikuspidalklap ved insufficiens

KFGD00 Rekonstruktion af trikuspidalklap med sutur

KFGD03 Sutur af trikuspidalsplit

KFGD10 Rekonstruktion af trikuspidalklap med anvendelse af patch

KFGD30 Rekonstruktion af trikuspidalklap med sutur af papilmuskel el-
ler chorda

KFGD40 Rekonstruktion af trikuspidalklap med kunstig chorda

KFGD96 Anden rekonstruktion af trikuspidalklap ved insufficiens

KFGE Indsættelse af trikuspidalklapprotese

KFGE00 Indsættelse af mekanisk trikuspidalklapprotese

KFGE10 Indsættelse af biologisk trikuspidalklapprotese

KFGE20 Indsættelse af trikuspidalklaphomograft

KFGE96 Anden indsættelse af trikuspidalklapprotese

KFGW Andre operationer på trikuspidalklap

KFGW96 Anden operation på trikuspidalklap
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KFH Operationer på ventrikelseptum

KFHA Lukninger af erhvervet ventrikelseptumdefekt
Inkl.: Ventrikelseptumdefekt forårsaget af læsion eller infarkt
Bem.: VSR = Ventrikelseptumruptur

KFHA00 Lukning af VSR efter læsion

KFHA10 Lukning af VSR efter anteroseptalt infarkt

KFHA20 Lukning af VSR efter posteroseptalt infarkt

KFHA96 Anden lukning af erhvervet ventrikelseptumdefekt

KFHB Lukninger af medfødt ventrikelseptumdefekt

Bem.: VSD = Ventrikelseptumdefekt

KFHB00 Transatriel sutur af VSD

KFHB10 Transventrikulær sutur af VSD

KFHB20 Transpulmonal sutur af VSD

KFHB30 Transaortal sutur af VSD

KFHB40 Intraoperativ transluminal lukning af ventrikelseptumdefekt
Inkl.: Intraoperativ indsættelse af ’umbrella device’ med ekstraventri-
kulær, men ikke perkutan adgang

Bem.: Udført som supplement til åben lukning af multiple ventrikel-

septumdefekter tilføjes koden til KFHC-kode for lukning af multiple

ventrikelseptumdefekter

KFHB42 Perkutan transluminal lukning af ventrikelseptumdefekt

KFHB50 Transatriel lukning af VSD med anvendelse af patch

KFHB60 Transventrikulær lukning af VSD med anvendelse af patch

KFHB70 Transpulmonal lukning af VSD med anvendelse af patch

KFHB80 Transaortal lukning af VSD med anvendelse af patch

KFHB96 Anden lukning af medfødt ventrikelseptumdefekt

KFHC Lukninger af multiple medfødte ventrikelseptumdefekter

KFHC00 Transatriel lukning af multiple medfødte ventrikelseptumde-
fekter

KFHC10 Lukning af multiple medfødte ventrikelseptumdefekter gen-
nem højre ventrikulotomi

KFHC20 Lukning af multiple medfødte ventrikelseptumdefekter gen-
nem venstre ventrikulotomi

KFHC30 Lukning af multiple medfødte ventrikelseptumdefekter ved
kombineret atriotomi og ventrikulotomi

KFHC96 Anden lukning af multiple medfødte ventrikelseptumdefekter
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KFHD Operationer ved komplet atrioventrikulær septumdefekt
Inkl.: Klapplastik
Ekskl.: Operation for partiel atrioventrikulær septumdefekt – se KFFD

KFHD00 Operation for komplet atrioventrikulær septumdefekt med an-
vendelse af atrioventrikulær patch

KFHD03 Operation for komplet atrioventrikulær septumdefekt med
atriel patch og sutur af ventrikelseptumdefekt

KFHD10 Operation for komplet atrioventrikulær septumdefekt med an-
vendelse af 2-patch-teknik

KFHD30 Operation for komplet atrioventrikulær septumdefekt med
samtidig resektion af pulmonalstenose

KFHD96 Anden operation ved komplet atrioventrikulær septumdefekt

KFHE Operationer ved Fallots tetrade

Inkl.: Lukning af VSD og resektion af pulmonalstenose

KFHE00 Transatriel korrektion af Fallots tetrade

KFHE10 Transventrikulær korrektion af Fallots tetrade

KFHE20 Transventrikulær korrektion af Fallots tetrade med anvendelse
af udløbspatch

KFHE30 Korrektion af Fallots tetrade med anvendelse af transannulær
patch
Inkl.: Anvendelse af monokuspidal klap

KFHE40 Korrektion af Fallots tetrade med ventrikulopulmonal protese
eller homograft

KFHE96 Anden operation ved Fallots tetrade

KFHF Operationer ved pulmonal atresi
Inkl.: Samtidig lukning af VSD og rekonstruktion af højre ventrikeludløb

KFHF00 Operation for pulmonal atresi med anvendelse af transannu-
lær patch
Inkl.: Anvendelse af monokuspidal klap

KFHF10 Operation for pulmonal atresi med ventrikulopulmonal prote-
se eller homograft

KFHF20 Operation for pulmonal atresi med anvendelse af transannu-
lær patch og lukning af VSD

KFHF30 Operation for pulmonal atresi med ventrikulopulmonal prote-
se og lukning af VSD

KFHF96 Anden operation ved pulmonal atresi
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KFHG Lukninger af ventrikelseptumdefekt med samtidig intraventrikulær
transposition ved ’double outlet ventricle’

Bem.: DOLV = Double Outlet Left Ventricle
Bem.: DORV = Double Outlet Right Ventricle

KFHG00 Korrektion af DOLV

KFHG10 Korrektion af DORV

KFHG20 Intraventrikulær switch operation med ekstraventrikulær ana-
stomose
Inkl.: Réparation à l’étage ventriculaire (REV)

KFHG96 Anden operation ved double outlet ventricle

KFHH Ventrikuloseptostomier og udvidelser af ventrikelseptumdefekt

Bem.: VSD = Ventrikelseptumdefekt

KFHH00 Udvidelse af VSD ved univentrikulært hjerte

KFHH10 Udvidelse af VSD ved double outlet ventricle

KFHH20 Fenestrering af VSD patch

KFHH96 Anden ventrikuloseptostomi eller udvidelse af VSD

KFHJ Konstruktioner af septum ved univentrikulært hjerte

KFHJ00 Konstruktion af ventrikelseptum ved univentrikulært hjerte
med anvendelse af patch

KFHJ10 Konstruktion af ventrikelseptum ved univentrikulært hjerte
med anvendelse af fenestreret patch

KFHJ96 Anden konstruktion af septum ved univentrikulært hjerte

KFHW Andre operationer på ventrikelseptum

KFHW96 Anden operation på ventrikelseptum

KFJ Operationer på højre ventrikel og pulmonalklap
Ekskl.: Operationer ved ventrikelseptumdefekt – se KFHA

KFJA Biopsier af højre ventrikel

KFJA00 Biopsi af højre ventrikel

KFJA12 Perkutan transluminal biopsi af højre ventrikel

KFJA96 Anden biopsi af højre ventrikel

KFJB Operationer ved læsion af højre ventrikel

KFJB00 Sutur ved læsion af højre ventrikel

KFJB10 Operation ved læsion af højre ventrikel med anvendelse af
transplantat

KFJB96 Anden operation ved læsion af højre ventrikel
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KFJC Fjernelser af patologisk væv i højre ventrikel
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KFJC00 Excision af patologisk væv i højre ventrikel

KFJC10 Fjernelse af fremmedlegeme i højre ventrikel

KFJC12 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i højre ven-
trikel

KFJD Operationer på højre ventrikels udløb ved medfødt eller erhvervet
obstruktion

KFJD00 Resektion af fibromuskulær infundibulær pulmonalstenose

KFJD10 Udvidelse af højre ventrikel med anvendelse af patch
Inkl.: resektion af væv

KFJD20 Bypass af pulmonalklap med ventrikulopulmonal protese eller
homograft

KFJD96 Anden operation på højre ventrikels udløb ved medfødt eller
erhvervet obstruktion

KFJE Operationer for isoleret pulmonalklapstenose

KFJE00 Dilatation af pulmonalklap ved stenose

KFJE10 Valvulotomi på pulmonalklap

KFJE20 Excision af pulmonalklap og udvidelse af annulus pulmonalis
med anvendelse af patch

KFJE30 Transannulær pulmonal patch med anvendelse af monokuspi-
dal klap

KFJE42 Perkutan transluminal udvidelse af pulmonalklap ved stenose

KFJE96 Anden operation for isoleret pulmonalklapstenose

KFJF Indsættelser af pulmonalklapprotese

Inkl.: Excision

KFJF00 Indsættelse af mekanisk pulmonalklapprotese

KFJF10 Indsættelse af biologisk pulmonalklapprotese

KFJF20 Indsættelse af pulmonalklaphomograft

KFJF96 Anden indsættelse af pulmonalklapprotese

KFJW Andre operationer på højre ventrikel og pulmonalklap

KFJW96 Anden operation på højre ventrikel og pulmonalklap
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KFK Operationer på mitralklap
Ekskl.: Operation ved partiel eller komplet atrioventrikulær septumdefekt –
se KFFD og KFHD

KFKA Operationer ved mitralklapstenose

KFKA00 Kommisurotomi på mitralklap

KFKA10 Kommisurotomi på mitralklap med dekalcifikation

KFKA20 Kommisurotomi på mitralklap og spaltning af sammenvokse-
de chordae

KFKA32 Perkutan transluminal udvidelse ved mitralklapstenose

KFKA96 Anden operation ved mitralklapstenose

KFKB Annuloplastikker ved mitralklapinsufficiens

KFKB00 Annuloplastik ved mitralklapinsufficiens med sutur

KFKB10 Annuloplastik ved mitralklapinsufficiens med anvendelse af
ring

KFKB96 Anden annuloplastik ved mitralklapinsufficiens

KFKC Operationer på mitralklap ved insufficiens

KFKC00 Sutur af mitralklap ved insufficiens

KFKC10 Sutur af split på mitralklap

KFKC20 Plastik på mitralklapsejl ved insufficiens
Inkl.: Dekalcifikation og anvendelse af patch

KFKC30 Forkortning eller forlængelse af mitralklapschorda

KFKC40 Sutur af chorda eller papillærmuskel på mitralklap

KFKC50 Indsættelse af kunstige chordae på mitralklap ved insufficiens

KFKC60 Resektion og rekonstruktion af mitralklapsejl ved insufficiens

KFKC96 Anden operation på mitralklap ved insufficiens

KFKD Indsættelser af mitralklapprotese

KFKD00 Indsættelse af mekanisk mitralklapprotese

KFKD10 Indsættelse af biologisk mitralklapprotese

KFKD20 Indsættelse af mitralklaphomograft

KFKD96 Anden indsættelse af mitralklapprotese

KFKW Andre operationer på mitralklap

KFKW96 Anden operation på mitralklap

KFL Operationer på venstre ventrikel
Ekskl.: Udvidelse af aortaostiet – se KFMB

KFLA Biopsier af venstre ventrikel

KFLA00 Biopsi af venstre ventrikel
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KFLA12 Perkutan transluminal biopsi af venstre ventrikel

KFLA96 Anden biopsi af venstre ventrikel

KFLB Fjernelser af patologisk væv i venstre ventrikel

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KFLB00 Excision af patologisk væv i venstre ventrikel

KFLB10 Fjernelse af fremmedlegeme i venstre ventrikel

KFLB12 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i venstre
ventrikel

KFLC Operationer ved læsion af venstre ventrikel

Inkl.: Operation ved infarkt eller læsion

KFLC00 Sutur ved læsion af venstre ventrikel

KFLC10 Operation ved læsion af venstre ventrikel med anvendelse af
patch

KFLC96 Anden operation ved læsion af venstre ventrikel

KFLD Udvidelser og reduktioner af venstre ventrikel

KFLD00 Plikatur af aneurisme i venstre ventrikel

KFLD10 Resektion af aneurisme i venstre ventrikel

KFLD20 Resektion og rekonstruktion med patch ved aneurisme i ven-
stre ventrikel
Inkl.: Ventrikuloseptumplastik

KFLD30 Resektion af venstre ventrikel

KFLD50 Ekspansionsplastik på venstre ventrikel
Inkl.: Plastik med venstre musculus latissimus dorsi

KFLD96 Anden udvidelse eller reduktion af venstre ventrikel

KFLE Operationer ved udløbsobstruktion i venstre ventrikel

KFLE00 Excision af subvalvulær membran i venstre ventrikel

KFLE10 Myotomi eller myektomi ved udløbsobstruktion i venstre ven-
trikel
Inkl.: Operation ved obstruktiv kardiomyopati eller subvalvulær ste-
nose

KFLE20 Myotomi eller myektomi ved udløbsobstruktion i venstre ven-
trikel med anvendelse af patch fra ventrikelseptum

KFLE32 Perkutan transkoronar destruktion af myokardium ved udløbs-
obstruktion i venstre ventrikel
Bem.: Tillægskoder til angivelse af anvendt teknik – se KZXF

KFLE96 Anden operation ved udløbsobstruktion i venstre ventrikel
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KFLF Transmyokardiel laserrevaskulariseringer fra venstre ventrikel

KFLF00 Transmyokardiel laserrevaskularisering fra venstre ventrikel

KFLF12 Perkutan transmyokardiel laserrevaskularisering fra venstre
ventrikel

KFLW Andre operationer på venstre ventrikel

KFLW96 Anden operation på venstre ventrikel

KFM Operationer på aortaklap
Ekskl.: Indsættelse af klapprotese ved operation for aneurisme på aorta ascen-
dens – se KFCA
Operation ved hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HLHS) – se KFDA
Operation for supravalvulær aortastenose – se KFDG
Operation for subvalvulær aortastenose – se KFLE

KFMA Operationer ved aortaklapstenose

KFMA00 Dilatation af aortaklap ved stenose

KFMA10 Kommisurotomi på aortaklap

KFMA20 Valvuloplastik på aortaklap

KFMA32 Perkutan transluminal udvidelse af aortaklap

KFMA96 Anden operation ved aortaklapstenose

KFMB Udvidelser af aortaostiet

KFMB00 Supravalvulær udvidelse af aorta med anvendelse af patch

KFMB10 Transannulær udvidelse af aortaostiet

KFMB20 Aortoseptal udvidelse af aortaostiet

KFMB96 Anden udvidelse af aortaostiet

KFMC Operationer på aortaklap ved insufficiens

KFMC00 Annuloplastik på aortaklap

KFMC10 Reduktion af aortaklapsejl
Inkl.: Excision

KFMC20 Sutur af aortaklapsejl
Inkl.: Med anvendelse af patch

KFMC96 Anden operation på aortaklap ved insufficiens

KFMD Indsættelse af aortaklapprotese
Inkl.: Excision
Bem.: Indsættelse af aortarod med del af aorta ascendens – se KFCA60-70

KFMD00 Indsættelse af mekanisk aortaklapprotese

KFMD10 Indsættelse af biologisk aortaklapprotese

KFMD20 Indsættelse af aortaklaphomograft

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar
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KFMD30 Rekonstruktion af aortarod med homograft og koronar reim-
plantation

KFMD33 Rekonstruktion af aortarod med xenograft og koronar reim-
plantation

KFMD40 Rekonstruktion af aortarod med pulmonal autograft og koro-
nar reimplantation

KFMD96 Anden indsættelse af aortaklapprotese

KFMW Andre operationer på aortaklap

KFMW96 Anden operation på aortaklap

KFN Operationer på koronararterier

KFNA Anastomoseoperationer mellem arteria mammaria interna og
koronararterie

KFNA00 Anastomose mellem arteria mammaria interna og koronararte-
rie

KFNA10 Sekventielle anastomoser mellem arteria mammaria interna og
koronararterie

KFNA20 Anastomoser mellem bilaterale arteriae mammariae internae
og koronararterie

KFNA96 Anden anastomoseoperation mellem arteria mammaria inter-
na og koronararterie

KFNB Anastomoseoperationer mellem arteria gastroepiploica og koronararterie

KFNB00 Anastomose mellem arteria gastroepiploica og koronararterie

KFNB20 Sekventielle anastomoser mellem arteria gastroepiploica og ko-
ronararterie

KFNB96 Anden anastomoseoperation mellem arteria gastroepiploica og
koronarearterie

KFNC Aortokoronare bypass-operationer

KFNC10 Aortokoronar bypass med enkelt distal anastomose

KFNC20 Aortokoronar bypass med to distale anastomoser

KFNC30 Aortokoronar bypass med tre distale anastomoser

KFNC40 Aortokoronar bypass med fire distale anastomoser

KFNC50 Aortokoronar bypass med fem distale anastomoser

KFNC60 Aortokoronar bypass med seks distale anastomoser

KFNC96 Anden aortokoronar bypass-operation

KFN  Operationer på koronararterier

113



KFND Aortokoronare bypass-operationer med protese

KFND10 Aortokoronar bypass med enkelt protese

KFND20 Aortokoronar bypass med to proteser

KFND96 Anden aortokoronar bypass-operation med protese

KFNE Koronare bypass-operationer med anvendelse af frit arterietransplantat

KFNE00 Koronar bypass med anvendelse af frit arterietransplantat fra
arteria mammaria interna

KFNE10 Koronar bypass med anvendelse af frit arterietransplantat fra
arteria gastroepiploica

KFNE20 Koronar bypass med anvendelse af frit arterietransplantat fra
arteria radialis
Inkl.: Som eneste anastomose eller som del af kombineret Y-graft (T-

graft)

Bem.: Tilføj kode for den direkte arterielle forbindelse – se KFNA-

KFNB

KFNE96 Anden koronar bypass-operation med anvendelse af frit arte-
rietransplantat

KFNF Koronare trombendarterektomier

KFNF00 Trombendarterektomi i højre koronararterie

KFNF10 Trombendarterektomi i ramus descendens anterior fra højre ko-
ronararterie

KFNF20 Trombendarterektomi i ramus circumflexus fra højre korona-
rarterie

KFNF30 Trombendarterektomi i venstre koronararteries hovedstamme
Inkl.: Med anvendelse af patch

KFNF96 Anden koronar trombendarterektomi

KFNG Udvidelser og rekanaliseringer af koronararterie

KFNG00 Udvidelse af koronararterie

KFNG02 Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA)
Bem.: Tillægskode for anvendt teknik – se KZFX

KFNG02A Primær perkutan transluminal plastik på koronararterie
(PTCA)

KFNG05 Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA) med
indsættelse af stent
Bem.: Tillægskode for anvendt teknik – se KZFX

KFNG05A Primær perkutan transluminal plastik på koronararterie
(PTCA) med indsættelse af stent

KFNG10 Embolektomi på koronararterie

KFNG12 Perkutan transluminal embolektomi på koronararterie

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar

114



KFNG20 Fjernelse af fremmedlegeme i koronararterie

KFNG22 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i koronar-
arterie

KFNG30 Udvidelse af koronararterie med anvendelse af patch

KFNG40 Laserbehandling af koronararterie

KFNG96 Anden udvidelse eller rekanalisering af koronararterie

KFNH Rekonstruktioner af koronararterie

KFNH00 Sutur af koronararterie

KFNH10 Rekonstruktion af koronararterie med anvendelse af patch

KFNH20 Rekonstruktion af koronararterie med bypass

KFNH96 Anden rekonstruktion af koronararterie

KFNJ Lukninger af anomal koronararterie og koronarfistel

KFNJ00 Ligatur af anomal koronararterie

KFNJ02 Perkutan transluminal lukning af anomal koronararterie

KFNJ10 Lukning af koronarfistel

KFNJ12 Perkutan transluminal lukning af koronarfistel

KFNJ96 Anden lukning af anomal koronararterie eller koronarfistel

KFNK Rekonstruktioner ved anomal koronararterieafgang

KFNK00 Transposition af koronararterie

KFNK10 Pulmonalarterieplastik med anastomose til aorta

KFNK20 Ligatur og rekonstruktionsbypass ved anomal koronararterie

KFNK96 Anden operation ved anomal koronararterieafgang

KFNW Andre operationer på koronararterie

KFNW96 Anden operation på koronaraterie

KFNW98 Anden angioskopisk operation på koronararterie

KFN  Operationer på koronararterier
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KFP Operationer ved hjertearytmier og ledningsforstyrrelser
Bem.: WPW = Wolff-Parkinson-White syndrom

KFPA Operationer for supraventrikulær arytmi
Inkl.: Ved WPW syndrom

KFPA00 Deling af anteroseptal ledningsgren ved supraventrikulær aryt-
mi

KFPA10 Deling af posteroseptal ledningsgren ved supraventrikulær
arytmi

KFPA20 Deling af højresidig ledningsgren ved supraventrikulær arytmi

KFPA30 Deling af venstresidig ledningsgren ved supraventrikulær aryt-
mi

KFPA40 Deling af flere ledningsgrene ved supraventrikulær arytmi

KFPA96 Anden operation for supraventrikulær arytmi

KFPB Åbne excisioner og ablationer af aberrant bane eller fokus i hjertet
Ekskl.: Perkutan transluminal radiofrekvensablation – se BFFB

KFPB00 Excision af ektopisk hjertefokus

KFPB10 Kryoablation af hjertefokus

KFPB20 Åben radiofrekvensablation af aberrant bane eller fokus i hjer-
tet

KFPB96 Anden åben excision eller ablation af aberrant bane eller fokus
i hjertet

KFPC Endokardielle myotomier for ventrikulær arytmi

KFPC00 Partiel endokardiel myotomi for ventrikulær arytmi

KFPC10 Total endokardiel myotomi for ventrikulære arytmi

KFPC96 Anden endokardiel myotomi for ventrikulær arytmi

KFPD Operationer for atrieflimmer

KFPD00 Labyrintoperation for atrieflimmer

KFPD96 Anden operation for atrieflimmer

KFPF Implantationer og udskiftninger af permanent epikardiel pacemaker

Bem.: Kun operationer ved torakotomi eller sternotomi. Anden behandling
med pacemaker samt tilhørende procedurer – se BFCA

KFPF00 Implantation af epikardiel pacemaker med ventrikulær elektro-
de

KFPF10 Implantation af epikardiel pacemaker med atriel elektrode

KFPF20 Implantation af epikardiel pacemaker med atriel og ventriku-
lær elektrode

KFPF30 Udskiftning af pulsgenerator til epikardiel pacemaker 

KFPF40 Udskiftning af epikardiel pacemakerelektrode

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar
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KFPF96 Anden implantation eller udskiftning af permanent epikardiel
pacemaker

KFPG Implantation af permanent epikardiel kardioverter-defibrillator
Bem.: Kun operationer ved torakotomi eller sternotomi. Anden behandling
med kardioverter-defibrillator samt tilhørende procedurer – se BFCB

KFPG10 Åben implantation af permanent epikardiel kardioverter-defi-
brillator

KFPG20 Implantation af permanent epikardiel kardioverter-defibrilla-
tor i forbindelse med hjertekirurgi

KFPH Åben fjernelse af permanent pacemaker eller kardioverter-defibrillator

KFPH10 Åben fjernelse af transvenøs pacemaker eller kardioverter-defi-
brillator

KFPH20 Fjernelse af epikardiel pacemaker eller kardioverter-defibrilla-
tor

KFPW Andre operationer ved hjertearytmier og ledningsforstyrrelser

KFPW96 Anden operation ved hjertearytmi eller ledningsforstyrrelse

KFQ Transplantationer af hjerte og lunger
Ekskl.: Isoleret lungetransplantation – se KGDG
Udtagning af hjerte og lunger til transplantation – se KYFA

KFQA Transplantationer af hjerte

KFQA00 Ortotop hjertetransplantation

KFQA10 Ortotop hjertetransplantation med bicaval anastomose

KFQA20 Ortotop hjertetransplantation med rekonstruktion af forbin-
delser til atrie og systemiske vener

KFQA30 Heterotop hjertetransplantation

KFQA40 Hjertetransplantation med levende donor
Bem.: Dominotransplantation

KFQA96 Anden transplantation af hjerte

KFQB Transplantationer af hjerte og lunger

KFQB00 Hjerte-lungetransplantation

KFQB10 Hjerte-lungetransplantation med bicaval anastomose

KFQB20 Hjerte-lungetransplantation med rekonstruktion af forbindel-
ser til atrie og systemiske vener

KFQB30 Hjerte-lungetransplantation med revaskularisering af bronkial-
arterier

KFQB96 Anden transplantation af hjerte og lunge

KFQ  Transplantationer af hjerte og lunger
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KFQW Andre operationer ved transplantation af hjerte og lunger

KFQW96 Anden procedure ved transplantation af hjerte og lunger

KTF Mindre hjertekirurgiske procedurer

KTFC Hjertekaterisation

KTFC00 Højresidig hjertekaterisation

KTFC10 Venstresidig hjertekaterisation

KTFC10A Venstresidig transseptal hjertekateterisation

KTFC10B Venstresidig retrograd hjertekateterisation

KTFE Mindre kirurgiske procedurer på perikardie

KTFE00 Perikardiocentese

KTFJ Mindre kirurgiske procedurer på hjertet

KTFJ00 Hjertepunktur

KTFW Andre mindre kirurgiske procedurer på hjertet og store intratorakale kar

KTFW99 Anden mindre hjerteoperation

KFW Reoperationer efter operation på hjerte og store
intratorakale kar
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KFWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på hjerte og store
intratorakale kar

KFWA00 Reoperation ved sårruptur efter operation på hjerte eller store
intratorakale kar

KFWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på hjerte og store
intratorakale kar

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KFWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hjerte
eller store intratorakale kar

KFWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på hjerte og store
intratorakale kar
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KFWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på hjerte eller
store intratorakale kar

KFWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på hjerte og store
intratorakale kar

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar
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KFWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på hjerte
eller store intratorakale kar

KFWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på hjerte og store
intratorakale kar

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KFWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på hjerte eller
store intratorakale kar

KFWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter operation på
hjerte og store intratorakale kar

KFWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter ope-
ration på hjerte eller store intratorakale kar

KFWG Reoperationer for trombose eller emboli efter operation på hjerte og store
intratorakale kar

KFWG00 Reoperation for trombose eller emboli efter operation på hjer-
te eller store intratorakale kar

KFWG02 Transluminal reoperation for trombose eller emboli efter ope-
ration på hjerte eller store intratorakale kar

KFWW Andre reoperationer efter operation på hjerte og store intratorakale kar

KFWW96 Anden reoperation efter operation på hjerte og store intratora-
kale kar

KFWW98 Anden transluminal reoperation efter operation på hjerte eller
store intratorakale kar

KFW  Reoperationer efter operation på hjerte og store intratorakale kar
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KFX Særlige procedurer til ekstrakorporal eller assisteret
cirkulation
Bem.: ECHLA = Extra Corporeal Heart-Lung Assist
ECLA = Extra Corporeal Membrane Oxygenation
IABP = Intra Aortic Balloon Pump

KFXA Peroperativ ekstrakorporal cirkulation

KFXA00 Peroperativ ekstrakorporal cirkulation med normotermi eller
moderat hypotermi

KFXA10 Peroperativ ekstrakorporal cirkulation med dyb hypotermi

KFXA13 Peroperativ ekstrakorporal cirkulation med dyb hypotermi og
cerebral perfusion

KFXA20 Peroperativ ekstrakorporal cirkulation med dyb hypotermi og
cirkulationsstop

KFXA96 Anden peroperativ ekstrakorporal cirkulation

KFXB Peroperativ partiel kardiopulmonal bypass

KFXB00 Peroperativ partiel kardiopulmonal bypass

KFXC Partiel kardiopulmonal bypass uden brug af oxigenator

KFXC00 Partiel kardiopulmonal bypass uden brug af oxygenator

KFXD Brug af ECHLA uden samtidig kirurgisk procedure

KFXD00 Brug af ECHLA uden samtidig kirurgisk procedure

KFXE Brug af ECLA

KFXE00 Brug af ECLA

KFXF Dekanylering efter ECHLA eller ECLA

KFXF00 Dekanylering efter ECHLA eller ECLA

KFXG Brug af IABP

KFXG00 Brug af IABP

KFXH Fjernelse af IABP

KFXH00 Fjernelse af IABP

KFXJ Indlæggelse af PABP

KFXJ00 Indlæggelse af PABP

KFXK Fjernelse af PABP

KFXK00 Fjernelse af PABP

KFXL Indlæggelse og brug af ekstra-, para- og intrakorporal VAD

KFXL00 Indlæggelse og brug af ekstra-, para- eller intrakorporal VAD

KFXL10 Indsættelse af mekanisk hjerte

KFXL15 Revision af mekanisk hjerte

KF  Operationer på hjerte og store intratorakale kar
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KFXM Fjernelse af ekstra-, para- og intrakorporal VAD

KFXM00 Fjernelse af ekstra-, para- eller intrakorporal VAD

KFXM10 Fjernelse af mekanisk hjerte

KFXN Procedurer ved brug af TAH

KFXN00 Procedurer ved brug af TAH

KFXP Hæmofiltration og hæmodialyse under kardiopulmonal bypass

KFXP00 Hæmofiltration eller hæmodialyse under kardiopulmonal by-
pass

KFX  Særlige procedurer til ekstrakorporal eller assisteret cirkulation
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Kapitel G

KG Operationer på åndedrætsorganer,

brystkasse, mediastinum og diafragma

KGA Operationer på brystvæg, pleura og diafragma

KGB Operationer på trakea

KGC Operationer på bronkier

KGD Operationer på lunger

KGE Operationer på mediastinum

KTG Mindre thoraxkirurgiske procedurer

KGW Reoperationer efter thoraxkirurgiske operationer

I kapitel G anvendes sidste karakter til angivne operationsmåden på følgen-
de måde:

Tallene 0, 3 og 6: Proceduren udføres som åbent eller andet ikke
endoskopisk indgreb

Tallene 1, 4 og 7: Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Toraskopiske og bronkoskopiske procedure

Tallene 2, 5 og 8: Perkutane transluminale procedurer med eller uden
endoskopi

Inkl.: Trakeoskopiske og bronkoskopiske procedurer og
procedure gennem pleurokutant vindue 

Ekskl.: Diagnostiske transluminale endoskopier, inkl.
endoskopi af pleura gennem pleurokutant vindue – se
KUG

I koder med 9 som 5. karakter (,,andre“-koderne) anvendes kun 6, 7 og 8
som 6. karakter med overnævnte betydning

Transluminal endoskopi, som ofte giver mulighed for at undersøgelse af fle-
re forbundne eller sammenhængende organhuler er klassificeret (i Kapitel U)
efter det mest hyppige mål for den pågældende type endoskopi. Translumi-
nal endoskopi med simpel biopsi, inkl. børste cytologi klassificeres som en-
doskopi og ikke som en endoskopisk kirurgisk procedure.
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Endoskopiske procedurer klassificeres i overensstemmelse med (anatomisk)
lokalisation, hvor de udføres og derefter efter handling og teknik.

I Kapitel G kan (transluminal) endoskopisk polypektomi i trakea f.eks. udfø-
res under trakeoskopi eller bronkoskopi.

KGA Operationer på brystvæg, pleura og diafragma

KGAA Drænage og endoskopier af pleurahule

Ekskl.: Torakocentese – se KTGA30

KGAA10 Indlæggelse af pleuradræn

KGAA15 Indlæggelse af pleuradræn med kostaresektion

KGAA20 Pleurostomi
Inkl.: pleurokutant vindue, fenestrering

KGAA31 Torakoskopi
Ekskl.: Endoskopi gennem pleurokutant vindue – se KUGA

KGAA96 Anden åben eller perkutan drænage af pleurahule

KGAA97 Anden perkutan endoskopisk drænage af pleurahule

KGAB Torakotomier

KGAB00 Nødtorakotomi

KGAB10 Antero- eller posterolateral torakotomi

KGAB13 Transaksillær torakotomi

KGAB20 Median sternotomi
Ekskl.: Operation kun på mediastinum – se KGEB

KGAB96 Anden torakotomi

KGAC Operationer på pleura

Inkl.: Fjernelser af fremmedlegeme og patologisk væv

KGAC00 Biopsi af pleura
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTGA10

KGAC01 Perkutan endoskopisk biopsi af pleura
Ekskl.: Torakoskopisk biopsi gennem pleurokutant vindue – se

KUGA05

KGAC10 Fjernelse af fremmedlegeme i pleurahulen

KGAC11 Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i pleurahu-
len

KGAC20 Excision eller destruktion af patologisk væv i pleura

KGAC21 Perkutan endoskopisk excision eller destruktion af patologisk
væv i pleura

KGAC30 Kunstig pneumothorax

KGA  Operationer på brystvæg, pleura og diafragma
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KGAC33 Mekanisk pleurodese

KGAC34 Perkutan endoskopisk mekanisk pleurodese

KGAC36 Kemisk pleurodese

KGAC37 Perkutan endoskopisk kemisk pleurodese

KGAC40 Pleurodese med dekortikation

KGAC41 Perkutan endoskopisk pleurodese med dekortikation

KGAC43 Total dekortikation

KGAC44 Perkutan endoskopisk total dekortikation

KGAC46 Partiel dekortikation

KGAC47 Perkutan endoskopisk partiel dekortikation

KGAC96 Anden åben operation på pleura

KGAC97 Anden perkutan endoskopisk operation på pleura

KGAC98 Anden operation på pleura gennem pleurokutant vindue

KGAD Torakoplastikker

KGAD00 Torakoplastik

KGAD03 Torakoplastik med plombage

KGAD10 Fjernelse af intratorakal plombage

KGAD96 Anden torakoplastik

KGAE Incisioner, resektioner, revisioner og rekonstruktioner af brystvæg
Inkl.: Operationer for læsioner, fremmedlegeme og patologisk væv
Ekskl.: Operationer for misdannelser – se KGAF
Operationer for brystcancer – se KHAC og KHAF
Bem.: Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KGAE00 Incision eller biopsi af brystvæg
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTGA00

KGAE03 Sutur af brystvæg
Inkl.: Sårrevision

KGAE06 Excision af patologisk væv i brystvæg

KGAE10 Sekundær lukning af incision i brystvæg

KGAE13 Lukning af pleurokutant vindue

KGAE16 Resektion af brystvæg
Ekskl.: Resektion i forbindelse med udvidet pneumektomi – se

KGDD20

KGAE20 Resektion af brystvæg med anvendelse af lap
Bem.: Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KGAE23 Resektion af brystvæg med anvendelse af implantat

KGAE26 Sutur af læsion i brystvæg

KGAE30 Operation for læsion i både brystvæg og diafragma

KG  Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma
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KGAE40 Operation på ribben og bløddele ved thoracic outlet syndrome

KGAE50 Rekonstruktion af brystvæg
Inkl.: Efter excision af inficeret brystben

Bem.: Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KGAE53 Fjernelse af fremmedlegeme fra brystvæg

KGAE53A Fjernelse af fiksationsmateriale fra sternum

KGAE70 Pseudoartroseoperation på brystvæg

KGAE73 Pseudoartroseoperation på brystvæg med anvendelse af knog-
letransplantat

KGAE90 Fjernelse af osteosyntesemateriale fra brystvæg

KGAE96 Anden incision, resektion, revision eller rekonstruktion af
brystvæg

KGAF Rekonstruktioner ved misdannelser af brystvæg
Bem.: Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KGAF00 Korrektion af pectus carinatum
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KGAF03 Korrektion af pectus excavatum
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KGAF10 Fjernelse af implantat i brystvæg efter operation for misdan-
nelse

KGAF96 Anden rekonstruktion ved misdannelse af brystvæg

KGAG Transtorakale og torakoskopiske operationer på diafragma
Inkl.: Operationer for læsioner og fjernelser af fremmedlegemer
Ekskl.: Transtorakale og abdominale operationer for gastroøsofageal refluks
og andre abdominale operationer på diafragma – se KJB
Operation for kombineret læsion af brystvæg og diafragma – se KGAE30
Bem.: Nålebiopsi af diafragma – se KTGA20

KGAG00 Transtorakal biopsi af diafragma

KGAG01 Torakoskopisk biopsi af diafragma

KGAG10 Transtorakal excision af patologisk væv i diafragma

KGAG11 Torakoskopisk excision af patologisk væv i diafragma

KGAG20 Transtorakal fjernelse af fremmedlegeme i diafragma

KGAG21 Torakoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i diafragma

KGAG30 Transtorakal operation for læsion af diafragma
Inkl.: Operation for læsion (ruptur, sår) og spontan ruptur

KGAG31 Torakoskopisk operation for læsion af diafragma
Inkl.: Operation for læsion (ruptur, sår) og spontan ruptur

KGA  Operationer på brystvæg, pleura og diafragma
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KGAG33 Transtorakal resektion af diafragma
Ekskl.: Resektion i forbindelse med udvidet pneumektomi – se

KGDD20

KGAG36 Transtorakal resektion og rekonstruktion af diafragma med
transplantat
Bem.: Tillægskode for transplantat eller lap – se KZZ

KGAG40 Transtorakal lukning af torakoabdominal fistel

KGAG50 Transtorakal rekonstruktion for diafragmadefekt

KGAG96 Anden transtorakal operation på diafragma

KGAG97 Anden torakoskopisk operation på diafragma

KGAW Andre operationer på brystvæg, pleura og diafragma

KGAW96 Anden åben operation på brystvæg, pleura og diafragma

KGAW97 Anden perkutan endoskopisk operation på brystvæg, pleura
og diafragma

KGB Operationer på trakea

KGBA Trakeotomier, fjernelse af patologisk væv og operationer for læsioner

Inkl.: Fjernelser af fremmedlegeme
Ekskl.: Trakeoskopi – se KUGB
Lukning af trakeoøsofageal fistel – se KJCE33

KGBA00 Trakeotomi
Inkl.: Samtidig biopsi

Ekskl.: Nålebiopsi af trakea – se KTGB00

Krikotyroidotomi – KDQA00

KGBA00A Nødtrakeotomi

KGBA00B Dilatationstrakeotomi

KGBA00C Minitrakeotomi

KGBA10 Trakeotomi med fjernelse af fremmedlegeme

KGBA12 Endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i trakea

KGBA22 Endoskopisk excision af patologisk væv i trakea
Ekskl.: Endoskopisk biopsi – se KUGB05

KGBA25 Endoskopisk elektrokoagulation af patologisk væv i trakea

KGBA28 Endoskopisk laserbehandling af patologisk væv i trakea

KGBA32 Endoskopisk dilatation af trakea

KGBA35 Endoskopisk indsættelse af stent i trakea
Inkl.: Indsættelse af stent med nederste ende i hovedbronkie

KGBA40 Sutur af trakea

KGBA46 Trakeoplastik

KGBA50 Plastik på trakea uden protese

KG  Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma
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KGBA53 Plastik på trakea med protese

KGBA96 Anden trakeotomi eller plastik på trakea

KGBA98 Anden endoskopisk operation for patologisk væv eller læsion
på trakea

KGBB Trakeostomier og tilhørende operationer

KGBB00 Trakeostomi
Ekskl.: Krikotyroidotomi – KDQA00

KGBB13 Revision af trakeostomi

KGBB18 Lukning af trakeostomi

KGBB96 Anden trakeostomi

KGBC Resektioner og rekonstruktioner af trakea

KGBC00 Resektion af trakea
Inkl.: Kileresektion

KGBC03 Excision af trakea

KGBC06 Resektion og rekonstruktion af trakea med protese

KGBC10 Resektion og rekonstruktion af carina

KGBC13 Resektion og rekonstruktion af carina med implantat

KGBC15 Resektion og sutur af trakea

KGBC96 Anden resektion eller rekonstruktion af trakea

KGBW Andre operationer på trakea

KGBW96 Anden åben operation på trakea

KGBW98 Anden transluminal endoskopisk operation på trakea

KGB  Operationer på trakea
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KGC Operationer på bronkier
Ekskl.: Bronkoskopi – se KUGC

KGCA Operationer på bronkier
Inkl.: Fjernelser af fremmedlegeme og patologisk væv
Ekskl.: Lukning af bronkoøsofageal fistel – se KJCE33

KGCA02 Bronkoskopisk elektrokoagulation af patologisk væv i bronkie

KGCA05 Bronkoskopisk laserbehandling af patologisk væv i bronkie

KGCA06 Excision af patologisk væv i bronkie

KGCA08 Bronkoskopisk excision af patologisk væv i bronkie
Ekskl.: Bronkoskopisk biopsi – se KUGB05

KGCA10 Incision af bronkie med fjernelse af fremmedlegeme

KGCA12 Bronkoskopisk ekstraktion af fremmedlegeme

KGCA18 Bronkoskopisk dilatation af bronkie

KGCA20 Sutur og rekonstruktion af bronkie efter læsion
Inkl.: Sutur af bronkie

KGCA26 Bronkoplastik

KGCA30 Bronkoplastik med protese

KGCA32 Bronkoskopisk nedlæggelse af stent i bronkie
Inkl.: Indsættelse af stent med øverste ende i trakea

KGCA40 Lukning af bronkopleural fistel
Inkl.. Operation med anvendelse af lap fra muskel, omentum major

m.m.

KGCA42 Bronkoskopisk lukning af bronkopleural fistel

KGCA43 Anden lukning af bronkopleural fistel

KGCA50 Resektion af bronkie
Inkl.: Kileresektion

KGCA60 Resektion af bronkie med end-to-end anastomose

KGCA63 Sleeve-resektion af bronkie

KGCA70 Resektion og rekonstruktion af bronkie med protese

KGCA96 Anden åben operation på bronkie

KGCA98 Anden bronkoskopisk operation på bronkie

KG  Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma
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KGD Operationer på lunger

KGDA Biopsier, incisioner, excisioner, revisioner og sutur på lunge
Inkl.: Operationer ved patologisk væv, fremmedlegeme og læsion
Ekskl.: Bronkoskopisk biopsi – se KUGC

KGDA00 Incision af lunge
Inkl.: Drænage af f.eks. absces

KGDA01 Torakoskopisk incision af lunge
Inkl.: Drænage af f.eks. absces

KGDA10 Biopsi af lunge
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTGD00

KGDA11 Torakoskopisk biopsi af lunge

KGDA20 Excision af patologisk væv i lunge
Inkl.: Enukleation af tumor

KGDA21 Torakoskopisk excision af patologisk væv i lunge
Inkl.: Enukleation af tumor

KGDA30 Incision af lunge og fjernelse af fremmedlegeme

KGDA31 Torakoskopisk incision af lunge og fjernelse af fremmedlegeme

KGDA40 Revision og sutur af læsion af lunge

KGDA41 Torakoskopisk revision og sutur af læsion af lunge

KGDA96 Anden biopsi, incision, excision, revision eller sutur på lunge

KGDA97 Anden torakoskopisk incision, excision, revision eller sutur på
lunge

KGDA98 Anden bronkoskopisk incision, excision, revision eller sutur på
lunge

KGDB Lungeresektioner
Ekskl.: Lobektomier – se KGDC
Pneumonektomier – se KGDD

KGDB00 Resektion af bulla pulmonis

KGDB01 Torakoskopisk resektion af bulla pulmonis

KGDB10 Kileresektion af lunge

KGDB11 Torakoskopisk kileresektion af lunge

KGDB20 Segmentresektion af lunge

KGDB21 Torakoskopisk segmentresektion af lunge

KGDB30 Volumenreduktion af lunge

KGDB31 Torakoskopisk volumenreduktion af lunge

KGDB96 Anden lungeresektion

KGDB97 Anden torakoskopisk lungeresektion

KGD  Operationer på lunger

129



KGDC Lobektomier på lunge

KGDC00 Lobektomi på lunge

KGDC01 Torakoskopisk lobektomi på lunge

KGDC10 Bilobektomi på lunge

KGDC11 Torakoskopisk bilobektomi på lunge

KGDC13 Udvidet lobektomi eller bilobektomi på lunge
Inkl.: Excision af perikardie, atrie, brystvæg og diafragma

KGDC20 Lobektomi på lunge med sleeve-resektion

KGDC23 Lobektomi på lunge med segmentresektion

KGDC26 Lobektomi på lunge og anden lungeresektion

KGDC96 Anden åben lobektomi på lunge

KGDC97 Anden torakoskopisk lobektomi på lunge

KGDD Pneumonektomier

KGDD00 Pneumonektomi

KGDD01 Torakoskopisk pneumonektomi

KGDD10 Pleuropneumonektomi

KGDD11 Torakoskopisk pleuropneumonektomi

KGDD20 Udvidet pneumonektomi
Inkl.: Excision af perikardie, atrie, brystvæg og diafragma

KGDD23 Pneumonektomi og resektion af carina

KGDD26 Pneumonektomi og resektion af bronkie eller trakea

KGDD96 Anden pneumonektomi

KGDD97 Anden torakoskopisk pneumonektomi

KGDG Lungetransplantationer

Ekskl.: Transplantationer af hjerte og lunge – se KFQB
Donoroperation – se KYGA

KGDG00 Transplantation af enkelt lunge

KGDG03 Transplantation af enkelt lunge med revaskularisering af bron-
kialarterier

KGDG10 Transplantation af begge lunger

KGDG13 En bloc transplantation af lunger med revaskularisering af
bronkialarterier

KGDG30 Lungetransplantation fra levende donor

KGDG96 Anden lungetransplantation

KGDW Andre operationer på lunger

KGDW96 Anden åben operation på lunge

KGDW97 Anden torakoskopisk operation på lunge

KG  Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma
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KGDW98 Anden bronkoskopisk operation på lunge

KGE Operationer på mediastinum
Inkl.: Operationer på thymus
Ekskl.: Nålebiopsi af mediastinum – se KTGE00

KGEA Mediastinoskopier

Inkl.: Med samtidig biopsi

KGEA00 Mediastinoskopi
Inkl.: Drænage

KGEA10 Mediastinoskopi med fjernelse af fremmedlegeme

KGEA20 Mediastinoskopi med excision af patologisk væv
Inkl.: Samtidig biopsi

Ekskl.: Mediastinoskopiske operationer på thymus – se KGEC

KGEA96 Anden mediastinoskopisk operation

KGEB Mediastinotomier

KGEB10 Mediastinotomi
Inkl.: Drænage

KGEB20 Mediastinotomi med fjernelse af fremmedlegeme

KGEB30 Mediastinotomi med excision af patologisk væv

KGEB40 Mediastinotomi med udvidet excision af patologisk væv
Inkl.: Resektion af pleura, lunge eller perikardie

KGEB96 Anden mediastinotomi

KGEC Operationer på thymus

KGEC00 Biopsi af thymus

KGEC03 Mediastinoskopisk biopsi af thymus

KGEC10 Transcervikal resektion af thymus

KGEC13 Transsternal resektion af thymus

KGEC14 Torakoskopisk resektion af thymus

KGEC16 Mediastinoskopisk resektion af thymus

KGEC20 Transcervikal tymektomi

KGEC23 Transsternal tymektomi

KGEC24 Torakoskopisk tymektomi

KGEC26 Mediastinoskopisk tymektomi

KGEC93 Anden mediastinoskopisk operation på thymus

KGEC96 Anden åben operation på thymus

KGEC97 Anden torakoskopisk operation på thymus

KGE  Operationer på mediastinum
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KGEW Andre operationer på mediastinum
Inkl.: Andre operationer på thymus

KGEW96 Anden operation på mediastinum

KTG Mindre thoraxkirurgiske procedurer

KTGA Mindre kirurgiske procedurer på brystvæg og i brysthule

KTGA00 Nålebiopsi af brystvæg

KTGA10 Nålebiopsi af pleura

KTGA20 Nålebiopsi af diafragma

KTGA25 Sternalpunktur

KTGA26 Knoglemarvsbiopsi fra sternum

KTGA30 Torakocentese

KTGA30A Diagnostisk torakocentese

KTGA30B Terapeutisk torakocentese

KTGA40 Terapeutisk pneumothorax

KTGB Mindre kirurgiske procedurer på trakea

KTGB00 Nålebiopsi af trakea

KTGD Mindre kirurgiske procedurer på lunger

KTGD00 Nålebiopsi af lunge

KTGE Mindre kirurgiske procedurer på mediastinum

KTGE00 Nålebiopsi af mediastinum

KTGW Andre mindre thoraxkirurgiske procedurer

KTGW99 Anden mindre thoraxkirurgisk procedure

KGW Reoperationer efter thoraxkirurgiske operationer
Inkl.: Reoperationer på brystvæg, pleura, mediastinum, diafragma, trakea,
bronkier og lunger
Ekskl.: Reoperationer efter operationer på hjerte og store intratorakale kar –
se KFW
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KGWA Reoperationer ved sårruptur efter thoraxkirurgisk operation

KGWA00 Sutur af sårruptur efter thoraxkirurgisk operation

KGWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter thoraxkirurgisk operation
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KGWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter thoraxkirurgisk
operation

KG  Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma
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KGWC Reoperationer ved dyb infektion efter thoraxkirurgisk operation
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KGWC00 Reoperation ved dyb infektion efter thoraxkirurgisk operation

KGWC01 Perkutan endoskopisk reoperation ved dyb infektion efter tho-
raxkirurgisk operation

KGWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter thoraxkirurgisk operation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KGWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter thoraxkirurgisk
operation

KGWD02 Rømning af subkutant hæmatom efter thoraxkirurgisk opera-
tion

KGWE Reoperationer ved dyb blødning efter thoraxkirurgisk operation

Bem.: Reoperation pga. blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KGWE00 Reoperation for dyb blødning efter thoraxkirurgisk operation

KGWE01 Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter tho-
raxkirurgisk operation

KGWE02 Transluminal endoskopisk reoperation for dyb blødning efter
thoraxkirurgisk operation

KGWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter
thoraxkirurgisk operation

KGWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter tho-
raxkirurgisk operation

KGWF01 Perkutan endoskopisk reoperation for sutur- eller anastomo-
seinsufficiens efter thoraxkirurgisk operation

KGWW Andre reoperationer efter thoraxkirurgisk operation

KGWW96 Anden reoperation efter thoraxkirurgisk operation

KGWW97 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter thoraxkirur-
gisk operation

KGWW98 Anden transluminal endoskopisk reoperation efter thoraxki-
rurgisk operation

KGW  Reoperationer efter thoraxkirurgiske operationer
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Kapitel H

KH Operationer på bryst

KHA Operationer på bryst

KTH Mindre kirurgiske procedurer på bryst

KHW Reoperationer ved operationer på bryst

KHA Operationer på bryst

KHAA Incisioner, biopsier og sutur af bryst

KHAA00 Incision af bryst

KHAA01 Sutur af bryst

KHAA10 Biopsi af bryst
Ekskl.: Nålebiopsier – se KTHA

KHAB Resektioner af bryst
Ekskl.: Rekonstruktioner – se KHAE
Bem.: Mastektomier – se KHAC

KHAB00 Excision af patologisk væv i bryst
Inkl.: Tumorektomi, excision af f istel og fjernelse af fremmedlegeme
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme fra hud og underhud på bryst –

se KQBC00

KHAB00A Excision af patologisk væv i bryst med nålemarkering
Inkl.: Tumorektomi, excision af f istel m.m.

KHAB10 Mikroduktektomi af bryst

KHAB20 Excision af ductus lactiferi

KHAB30 Excision af areola eller brystvorte
Ekskl.: Excision af overtallig brystvorte – se KHAC30

KHAB40 Segmentresektion af bryst

KHAB99 Anden resektion af bryst

KHAC Mastektomier

KHAC10 Subkutan mastektomi med bevarelse af papilla mammae

KHAC15 Subkutan mastektomi med excision af papilla mammae

KHAC20 Total mastektomi
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KHAC25 Radikal mastektomi
Inkl.: Med excision af aksillære lymfeknuder

Excision af musculus pectoralis og udvidet mastektomi med delvis f jer-
nelse af ribben og sternum

KHAC30 Excision af overtallig brystkirtel og mamil

KHAC99 Anden mastektomi

KHAD Korrigerende operationer på bryst

Ekskl.: Rekonstruktion efter mastektomi – se KHAE

KHAD00 Forstørrelse af bryst
Ekskl.: Anvendelse af protese

KHAD10 Forstørrelse af bryst med protese

KHAD20 Liposuktion af bryst

KHAD30 Reduktion af bryst med flytning af areola

KHAD35 Reduktion af bryst med transplantation af areola

KHAD40 Mastopeksi

KHAD45 Operation for inversion af brystvorte

KHAD50 Fjernelse af brystprotese

KHAD55 Incision af fibrøs kapsel om brystprotese

KHAD60 Udskiftning af brystprotese

KHAD99 Anden mammaplastik

KHAD99A Korrektion af modsidigt bryst efter brystrekonstruktion

KHAE Rekonstruktioner af bryst

Bem.: Efter mastektomi eller ved aplasi
Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KHAE00 Rekonstruktion af bryst med protese
Bem.: Tillægskode for anvendelse af vævsekspander – se KZZ

KHAE05 Rekonstruktion af bryst med protese og bløddele

KHAE10 Rekonstruktion af bryst med transplantat eller lap

KHAE20 Rekonstruktion af areola og brystvorte med transplantat eller
lap

KHAE25 Mamiltatovering

KHAE99 Anden rekonstruktion af bryst

KHAE99A Korrektion af rekonstrueret bryst

KHA  Operationer på bryst
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KHAF Operationer ved lokalrecidiv af brystkræft
Bem: Tillægskode for lap eller transplantat – se KZZ

KHAF00 Excision af lokalt recidiv af brystkræft

KHAF10 Rekonstruktion med hudtransplantat efter excision af recidiv
af brystkræft

KHAF20 Rekonstruktion med protese efter excision af recidiv af bryst-
kræft

KHAF99 Anden operation ved lokalrecidiv af brystkræft

KTH Mindre kirurgiske procedurer på bryst

KTHA Mindre kirurgiske procedurer på bryst

KTHA00 Nålebiopsi af papilla mammae

KTHA10 Nålebiopsi af bryst

KTHA10A Stereotaktisk nålebiopsi af bryst

KTHA10B Finnålsbiopsi af bryst

KTHA10C Grovnålsbiopsi af bryst

KTHA20 Anlæggelse af dræn i bryst

KTHA30 Punktur og aspiration af cyste i bryst

KTHW Andre mindre kirurgiske procedurer på bryst

KTHW99 Anden mindre kirurgisk procedure på bryst

KHW Reoperationer efter operationer på bryst
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KHWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på bryst

KHWA00 Sutur af sårruptur efter operation på bryst

KHWB Reoperationer ved overfladisk sårinfektion efter operation på bryst

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KHWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på bryst

KHWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på bryst

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KHWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på bryst

KHWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter brystoperation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KHWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på bryst

KH  Operationer på bryst
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KHWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på bryst
Bem.: Reoperation på grund af blødning eller hæmatom svarende til de ope-
rerede strukturer

KHWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på bryst

KHWF Reoperationer ved sutur- og anastomoseinsufficiens efter operation på
bryst

KHWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter ope-
ration på bryst

KHWW Andre reoperationer efter operation på bryst

KHWW99 Anden reoperation efter operation på bryst

KHW  Reoperationer efter operationer på bryst
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Kapitel J

KJ Operationer på fordøjelsesorganer og

milt

KJA Operationer på bugvæg, bughinde, mesenterie og oment

KJB Operationer på diafragma og operationer ved gastroøsofageal refluks

KJC Operationer på spiserør

KJD Operationer på mavesæk og tolvfingertarm

KJE Operationer på blindtarm

KJF Operationer på tyndtarm og tyktarm

KJG Operationer på endetarm

KJH Operationer på endetarmsåbning og perianalt væv

KJJ Operationer på lever

KJK Operationer på galdeveje

KJL Operationer på bugspytkirtel

KJM Operationer på milt

KTJ Mindre gastroenterologiske procedurer

KJW Reoperationer efter gastroenterologisk operation

I kapitel J anvendes sidste karakter til angivne operationsmåden på følgende
måde:

Tallene 0, 3 og 6: Proceduren udføres som åbent eller andet ikke
endoskopisk indgreb

Bem.: Procedurer, som ikke er specificeret på anden
måde i kodeteksten, er åbne operationer eller
procedurer

Tallene1, 4 og 7: Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Laparoskopi, laparoskopiske og torakoskopiske
procedurer
Anvendelse af hjælpepunkturer eller mindre incisioner.
Proceduren klassificeres som laparoskopisk eller
torakoskopisk, hvis dissektion og frilægning af det
opererede organ er udført endoskopisk, også selvom
en del af operationen er udført gennem en mindre
hjælpeincision.
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Bem.: I kodeteksten er disse procedurer specificerede
som laparoskopiske eller torakoskopiske

Tallene 2, 5 og 8: Transluminale endoskopiske procedurer gennem
naturlige eller kunstige kropsåbninger

Inkl.: Procedure udført under øsofagoskopi,
gastroskopi, enteroskopi, koloskopi eller sigmoidoskopi

Bem.: ,,Endoskopi“ i kodeteksten angiver en
transluminal endoskopisk procedure

I koder med 9 som 5. karakter (,,andre“-koderne) anvendes kun 6, 7 og 8
som 6. karakter med overnævnte betydninger.

Transluminal endoskopi, som ofte giver mulighed for at undersøgelse af fle-
re forbundne eller sammenhængende organhuler er klassificeret (i Kapitel U)
efter det mest hyppige mål for den pågældende type endoskopi. Translumi-
nal endoskopi med simpel biopsi, inkl. børstecytologi klassificeres som endo-
skopi og ikke som en endoskopisk kirurgisk procedure.

Endoskopiske procedurer klassificeres i overensstemmelse med (anatomisk)
lokalisation, hvor de udføres og derefter efter handling og teknik.
I Kapitel J kan transluminal endoskopisk polypektomi i tyndtarmen udføres i
forbindelse med gastroskopi, enteroskopi, koloskopi eller ERCP.

KJA Operationer på bugvæg, bughinde, mesenterie og oment
Ekskl.: Relaparotomi for postoperative komplikationer – se KJW

KJAA Lokale operationer på bugvæg

Ekskl.: Operation for abdomen pendens – se KQBJ30

KJAA00 Incision af bugvæg
Inkl.: Udtømning af hæmatom, biopsi, f jernelse af fremmedlegeme

og drænage

Bem.: Omfatter også drænage af intraperitoneal absces mod bug-
væggen

KJAA00A Perkutan drænage af peritonealhule
Ekskl.: Laparocentese – se KTJA10

KJAA10 Excision af patologisk væv i bugvæg
Inkl.: Excision af navle, navlecyste, navlegranulom

KJAA11 Laparoskopisk biopsi og fjernelse af patologisk væv i bugvæg

KJAA96 Anden lokal operation på bugvæg

KJAA97 Anden laparoskopisk operation på bugvæg

KJA  Operationer på bugvæg, bughinde, mesenterie og oment
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KJAB Operationer for hernia inguinalis
Ekskl.: Større plastikkirurgiske rekonstruktioner ved brok og bugvægsdefekter
– se KJAG
Samtidige operationer på tarm – se KJF

KJAB00 Operation for ingvinalhernie
Ekskl.: Hernioplastik

KJAB10 Operation for ingvinalhernie med plastik
Ekskl.: Samtidig orkiektomi – se KKFC00

KJAB11 Laparoskopisk operation for ingvinalhernie

KJAB20 Operation for ingvinalhernie med fascietransplantation
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KJAB30 Operation for ingvinalhernie med implantation af fremmed
materiale

KJAB40 Operation for ingvinalhernie med bugvægsplastik gennem la-
parotomi

KJAB96 Anden operation for ingvinalhernie

KJAB97 Anden laparoskopisk operation for ingvinalhernie

KJAC Operationer for hernia femoralis

Ekskl.: Større plastikkirurgiske rekonstruktioner ved brok og bugvægsdefekter
– se KJAG
Samtidige operationer på tarm – se KJF

KJAC10 Operation for femoralhernie

KJAC11 Laparoskopisk operation for femoralhernie
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KJAC30 Operation for femoralhernie med implantation af fremmed
materiale

KJAC40 Operation for femoralhernie med bugvægsplastik gennem la-
parotomi

KJAC96 Anden operation for femoralhernie

KJAC97 Anden laparoskopisk operation for femoralhernie

KJAD Operationer for hernia incisionalis
Ekskl.: Større plastikkirurgiske rekonstruktioner ved brok og bugvægsdefekter
– se KJAG
Samtidige operationer på tarm – se KJF

KJAD10 Operation for hernia incisionalis

KJAD11 Laparoskopisk operation for hernia incisionalis
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KJAD20 Operation for hernia incisionalis med fascietransplantation
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ
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KJAD30 Operation for hernia incisionalis med implantation af frem-
med materiale

KJAD96 Anden operation for hernia incisionalis

KJAD97 Anden laparoskopisk operation for hernia incisionalis

KJAE Operationer for hernia epigastrica
Inkl.: Hernia lineae albae

KJAE10 Operation for hernia epigastrica

KJAF Operationer for hernia umbilicalis

Inkl.: Operation for paraumbilikalt hernie
Ekskl.: Større plastiskkirurgiske rekonstruktioner ved brok og bugvægsdefek-
ter – se KJAG
Operation for omfalocele – se KJAG20
Samtidige operationer på tarm – se KJF

KJAF10 Operation for umbilikalhernie

KJAF11 Laparoskopisk operation for umbilikalhernie
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KJAF20 Operation for umbilikalhernie med fascietransplantation
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KJAF30 Operation for umbilikalhernie med implantation af fremmed
materiale

KJAF96 Anden operation for umbilikalhernie

KJAF97 Anden laparoskopisk operation for umbilikalhernie

KJAG Operationer for andre typer hernier og bugvægsdefekter
Inkl.: Operation for obturatorhernie, lumbalhernie og Spigeli-hernie
Ekskl.: Operation for diafragmahernie – se KJBB
Operation for parastomalt hernie – se KJFG40-50
Samtidige operationer på tarm – se KJF

KJAG00 Operation for andet hernie

KJAG01 Laparoskopisk operation for andet hernie
Inkl.: Anvendelse af fremmed materiale

KJAG10 Operation for gastroskise

KJAG20 Operation for omfalocele

KJAG30 Bugvægsrekonstruktion med transplantat
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KJAG60 Bugvægsrekonstruktion med implantation af fremmed mate-
riale

KJAG96 Anden rekonstruktion af bugvæg

KJAG96A Korrektion af rectusdiastase

KJAG97 Anden laparoskopisk rekonstruktion af bugvæg
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KJAH Operative åbninger af bughule
Inkl.: Laparatomi, torakolaparotomi og laparoskopi
Løsning af adhærencer for at skaffe adgang eller ved eksploration
Ekskl.: Løsning af adhærencer ved obstruktion – se KJFK
Løsning af adhærencer ved gynækologiske operationer – se KLBF
Biopsi af bughinde – se KJAL
Drænage og lavage ved laparotomi eller laparoskopi – se KJAJ og KJAK
Laparocentese, peritoneal dialyse, peritoneal lavage, ascitestapning, prøve-
punktur af bughinde – see KTJA
Bem.: Ved operationer, som forudsætter laparotomi, anvendes ikke separat
kode for laparotomi

KJAH00 Eksplorativ laparotomi

KJAH01 Laparoskopi
Ekskl.: Laparoskopiske operationer – se under relevante afsnit

KJAH01A Laparoskopi med biopsi

KJAH20 Diagnostisk laparotomi med systematiserede lymfeknudebiop-
sier
Ekskl.: Samtidig splenektomi – se KJMA10

KJAH21 Diagnostisk laparoskopi med systematiserede lymfeknudebiop-
sier
Ekskl.: Samtidig splenektomi – se KJMA10

KJAH24 Laparoskopisk second look-operation

KJAH30 Laparostomi
Inkl.: Placering af lukkeindretning efter laparotomi mhp. revisioner,

f.eks. efter operation for nekrotiserende pankreatit

KJAH33 Åbning af laparostomi
Inkl.: Revision efter tidligere laparostomi

KJAH40 Eksplorativ torakolaparotomi

KJAH50 Laparotomi med implantation af fleksible applikatorer til strå-
leterapi

KJAH51 Laparoskopisk implantation af fleksible applikatorer til stråle-
terapi

KJAH96 Anden laparotomi uden samtidig intraabdominal operation

KJAJ Drænage af bækkenabsces til endetarm
Ekskl.: Drænage ved laparotomi eller laparoskopi – se KJAK
Drænage til vagina – se KLEA10

KJAJ00 Incision og drænage af bækkenabsces gennem endetarm
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KJAK Peritoneal drænage og lavage
Inkl.: Drænage af bursa omentalis
Anlæggelse og omlejring af peritonealt dialysekateter ved laparotomi eller la-
paroskopi
Ekskl.: Drænage og lavage som led i anden procedure
Laparotomi med drænage af retroperitoneal absces – se KKKA
Punktur, laparocentese, perkutan drænage og lavage – se KTJA
Incision og drænage uden åbning af bughinde – se KJAA00
Bem.: Gælder drænage og lavage som eneste operation ved laparotomi eller
laparoskopi, f.eks. ved absces eller lokaliseret peritonit eller som forberedel-
se til peritoneal dialyse

KJAK00 Laparotomi og drænage af bughule

KJAK01 Laparoskopisk drænage af bughule
Inkl.: Drænage af serom og lymfocele

KJAK03 Laparotomi og peritoneal lavage

KJAK04 Laparoskopi og peritoneal lavage

KJAK10 Laparotomi med indlæggelse af kateter til peritonealdialyse

KJAK11 Laparoskopisk indlæggelse af kateter til peritonealdialyse

KJAK13 Laparotomi med omlejring af peritonealt dialysekateter

KJAK14 Laparoskopisk omlejring af peritonealt dialysekateter

KJAL Lokale operationer på bughinde og bughule

KJAL00 Biopsi af bughinde
Inkl.: Biopsi af oment, mesenterie og lymfeknude

Ekskl.: Nålebiopsi af bugvæg – se KTJA15

KJAL01 Laparoskopisk biopsi af bughinde
Inkl.: Biopsi af oment, mesenterie og lymfeknude

KJAL10 Laparotomi med fjernelse af fremmedlegeme
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme efter skade eller operation

KJAL11 Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i bughinde
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme efter skade eller operation

KJAL20 Excision eller destruktion af patologisk væv i bughinde
Inkl.: Behandling af peritonealcyste

KJAL21 Laparoskopisk excision eller destruktion af patologisk væv i
bughinde
Inkl: Behandling af peritonealcyste

KJAL30 Omentektomi
Ekskl.: I forbindelse med resektion af ventrikel eller colon

KJAL31 Laparoskopisk omentektomi
Ekskl.: I forbindelse med resektion af ventrikel eller colon

KJAL50 Intra-abdominal revision af shunt fra hjerneventrikel
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KJAL51 Laparoskopisk intra-abdominal revision af shunt fra hjerne-
ventrikel

KJAL96 Anden lokal operation på bughinde og bughule

KJAL97 Anden laparoskopisk lokal operation på bughinde og bughule

KJAM Transpositioner af oment og mesenterie

KJAM00 Transposition af oment
Inkl.: Til anvendelse ved ekstraperitoneal rekonstruktiv kirurgi

KJAM10 Operation for malrotation af tarm

KJAN Peritoneovenøse shuntoperationer

KJAN00 Anlæggelse af peritoneovenøs shunt

KJAN10 Revision af peritoneovenøs shunt

KJAN20 Fjernelse af peritoneovenøs shunt

KJAP Adhærenceløsninger i bughulen
Ekskl.: Adhærenceløsning for at skaffe adgang til organer eller strukturer eller
mhp. eksploration som eneste formål – se KJAH
Adhærenceløsning som led i behandling af tarmobstruktion – se KJFK
Løsning af ureteradhærencer – se KKBH50
Løsning af tubaadhærencer – se KLBF30
Bem.: Gælder kun adhærenceløsning med terapeutisk formål, der ikke er spe-
cificeret andetsteds

KJAP00 Adhærenceløsning i bughulen

KJAP01 Laparoskopisk adhærenceløsning i bughulen

KJAW Andre operationer på bugvæg, bughinde, mesenterie og oment
Ekskl.: Operationer på retroperitonealt væv – se KKK
Operation for abdomen pendens – se KQCJ

KJAW96 Anden operation på bugvæg, bughinde, mesenterie eller oment

KJAW97 Anden laparoskopisk operation på bugvæg, bughinde, mesen-
terie eller oment
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KJB Operationer på diafragma og operationer ved
gastroøsofageal refluks
Inkl.: Transabdominale operationer på diafragma og transabdominale og
transtorakale operationer for gastroøsofageal refluks
Ekskl.: Transtorakale operationer på diafragma uden relation til gastroøso-
fageal refluks – se KGAG

KJBA Transabdominale operationer på diafragma for rupturer og
vævsforandringer

KJBA00 Transabdominal sutur af diafragmaruptur
Inkl.: Operation for perforerende læsion

KJBA01 Laparoskopisk sutur af diafragmaruptur
Inkl.: Operation for perforerende læsion

KJBA10 Transabdominal biopsi eller excision af patologisk væv i diaf-
ragma
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KJBA11 Laparoskopisk biopsi eller excision af patologisk væv i diafrag-
ma
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KJBB Operationer for diafragmahernie
Inkl.: Operationer med anvendelse af fremmed materiale
Ekskl.: Operationer for aksialt hiatushernie eller glidehernie og gastroøso-
fageal refluks – se KJBC
Bem.: Kode for samtidig torakotomi eller torakoskopi – se KGAB10 hhv.
KGAA31

KJBB00 Operation for paraøsofagealt hernie
Inkl.: Operation for ventrikelvolvulus uden resektion

KJBB01 Laparoskopisk operation for paraøsofagealt hernie
Inkl.: Operation for ventrikelvolvulus uden resektion

KJBB10 Operation for kongenit diafragmahernie

KJBB11 Laparoskopisk operation for kongenit diafragmahernie

KJBB96 Anden operation for diafragmahernie

KJBB97 Anden laparoskopisk operation for diafragmahernie

KJBC Operationer ved gastroøsofageal refluks
Bem.: Kode for samtidig torakotomi eller torakoskopi – se KGAB10 hhv.
KGAA31

KJBC00 Gastroøsofageal antirefluksoperation

KJBC01 Laparoskopisk gastroøsofageal antirefluksoperation

KJBC02 Gastroskopisk gastroøsofageal antirefluksoperation
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KJBW Andre operationer på diafragma og operationer ved gastroøsofageal refluks

KJBW96 Anden transabdominal operation på diafragma eller gastroøso-
fageal antirefluksoperation

KJBW97 Anden laparoskopisk operation på diafragma eller gastroøso-
fageal antirefluksoperation

KJBW98 Anden gastroskopisk operation på diafragma eller gastroøso-
fageal antirefluksoperation

KJC Operationer på spiserør
Ekskl.: Øsofagoskopi – se KUJC
Gastroskopi – se KUJD
Laparoskopi – se KJAH01
Torakoskopi – se KGAA31
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi udført i forbindelse med andet transluminalt
indgreb kodes særskilt – se KTJC32

KJCA Lokale operationer på spiserør

KJCA00 Øsofagotomi
Inkl.: Biopsi, f jernelse af fremmedlegeme og excisioner, der ikke går
gennem alle lag

KJCA01 Laparoskopisk eller torakoskopisk excision af patologisk væv i
spiserør
Inkl.: Operation for divertikel

KJCA01A Øsofagoskopisk divertikulotomi

KJCA05 Øsofagoskopisk polypektomi i spiserør

KJCA08 Øsofagoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i spiserør

KJCA12 Øsofagoskopisk divertikuloøsofagostomi

KJCA20 Ligatur af øsofagusvaricer
Inkl.: Operation gennem gastrotomi

KJCA22 Øsofagoskopisk ligatur af øsofagusvarice
Inkl.: Med anvendelse af gummiligatur eller klips

KJCA32 Øsofagoskopisk injektionsbehandling i spiserør
Inkl.: Skleroterapi

KJCA35 Øsofagoskopisk kontaktkoagulation i spiserør
Inkl.: Hæmostase med diatermi, varmesonde o.a.

KJCA38 Øsofagoskopisk laserterapi i spiserør

KJCA52 Anden øsofagoskopisk operation med diatermi eller varme i
spiserør
Inkl.: Destruktion af vævsforandringer, incision af stenose etc.
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KJCA55 Øsofagoskopisk dilatation af spiserør
Inkl.: Operation a.m. Eder-Puestow, ballondilatation og dilatation

med bougier ved øsofagoskopi
Dilation af øsofagusanastomose

Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent i øsofa-

gus – se KJCF12

KJCA60 Transcervikal excision af øsofagusdivertikel

KJCA96 Anden lokal operation på spiserør

KJCA97 Anden lokal torakoskopisk eller laparoskopisk operation på
spiserør

KJCA98 Anden lokal øsofagoskopisk operation på spiserør

KJCB Øsofagostomier

KJCB00 Øsofagostomi

KJCB01 Torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagostomi

KJCC Resektioner af spiserør
Inkl.: Operation med anastomose til ventrikel eller tarm
Ekskl.: Resektion af tilstødende del af øsofagus ved ventrikelresektion eller ga-
strektomi – se KJDC og KJDD
Større rekonstruktioner – se KJCE40-50

KJCC00 Transhiatal øsofagusresektion uden interposition

KJCC10 Transtorakal øsofagusresektion uden interposition

KJCC11 Torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagusresektion

KJCC12 Øsofagoskopisk øsofagusresektion

KJCC20 Transhiatal øsofagusresektion med interposition af tarm

KJCC30 Transtorakal øsofagusresektion med interposition af tarm

KJCC96 Anden resektion af spiserør

KJCC97 Anden torakoskopisk eller laparoskopisk resektion af spiserør

KJCD Øsofagusanastomoser uden resektion
Inkl.: Operation med anastomose til ventrikel eller tarm
Ekskl.: Større rekonstruktioner – se KJCE40-50

KJCD00 Subkutan øsofagoøsofagostomi

KJCD03 Subkutan øsofagoøsofagostomi med interposition af tarm

KJCD10 Intratorakal øsofagoøsofagostomi

KJCD11 Torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagoøsofagostomi

KJCD13 Intratorakal øsofagoøsofagostomi med interposition af tarm

KJCD20 Deling af øsofagus
Bem.: Ved øsofagusvaricer, f.eks. med suturapparat

KJCD96 Anden øsofagusanastomose uden resektion
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KJCD97 Anden torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagusanastomose
uden resektion

KJCE Rekonstruktioner på spiserør
Ekskl.: Operationer for gastroøsofageal refluks – se KJBC
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KJCE00 Øsofagorafi
Inkl.: Sutur af perforation og ruptur

KJCE01 Torakoskopisk øsofagorafi
Inkl.: Sutur af perforation og ruptur

KJCE10 Plastik ved kardiastenose

KJCE20 Kardiomyotomi
Ekskl.: Ballondilatation ved øsofagusakalasi – KJCA55

KJCE21 Laparoskopisk kardiomyotomi

KJCE30 Operation for øsofagusatresi eller medfødt trakeoøsofageal fi-
stel
Inkl.: Operation for kongenit stenose

Samtidige rekonstruktioner og aflastende stomier

KJCE30A Operation for øsofagusatresi

KJCE30B Operation for kongenit øsofagusstenose

KJCE30C Operation for medfødt trakeoøsofageal fistel

KJCE33 Lukning af erhvervet trakeoøsofageal eller bronkoøsofageal fi-
stel

KJCE40 Rekonstruktion af øsofagus med transplantat
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KJCE50 Rekonstruktion af øsofagus med frit mikrovaskulært tarm-
transplantat

KJCE96 Anden rekonstruktion på spiserør

KJCE97 Anden torakoskopisk eller laparoskopisk rekonstruktion på
spiserør

KJCF Indsættelser af stent i spiserør

KJCF00 Indsættelse af stent i spiserør
Inkl.: Samtidig laparotomi eller gastrotomi

KJCF12 Øsofagoskopisk indsættelse af stent i spiserør
Inkl.: indsættelse af stent med nederste ende i ventriklen

KJCW Andre operationer på spiserør

KJCW96 Anden operation på spiserør

KJCW97 Anden laparoskopisk eller torakoskopisk operation på spiserør

KJCW98 Anden øsofagoskopisk operation på spiserør
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KJD Operationer på mavesæk og tolvfingertarm
Ekskl.: Operationer distalt for bulbus duodeni – se KJF
Gastroskopi – se KUJD
Laparoskopi – se KJAH
Perkutan nålebiopsi af ventrikel – se KTJD40
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi fra ventrikel eller duodenum udført i forbindel-
se med andet transluminalt indgreb kodes særskilt – se KTJD32 hhv. KTJD35

KJDA Operationer på mavesæk
Ekskl.: Fundoplikation – se KJBC

KJDA00 Gastrotomia
Inkl.: Biopsi, f jernelse af fremmedlegeme, koagulation, omstikning
af blødende kar, polypektomi eller andre operationer, som ikke går

gennem alle ventrikelvæggens lag

KJDA05 Gastroskopisk polypektomi i mavesæk eller pylorus

KJDA08 Gastroskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra mavesæk

KJDA12 Gastroskopisk indsættelse af stent i mavesæk
Inkl.: Stent med nederste ende distalt for ventriklen

Ekskl.: Stent med proksimale ende i øsofagus – se KJCF12

KJDA22 Gastroskopisk ligatur af varicer i fundus ventriculi
Inkl.: Anvendelse af gummiringsligatur eller klips

KJDA32 Gastroskopisk injektionsbehandling i mavesæk eller pylorus
Inkl.: Skleroterapi

KJDA35 Gastroskopisk kontaktkoagulation i mavesæk eller pylorus
Inkl.: Hæmostase med diatermi, varmesonde o.a.

KJDA38 Gastroskopisk laserterapi i mavesæk eller pylorus

KJDA42 Anden gastroskopisk hæmostatisk procedure i mavesæk eller
pylorus

KJDA52 Anden gastroskopisk lokal operation med diatermi eller varme
i mavesæk eller pylorus
Inkl: Vævsdestruktion, incision af stenoser, excision af mucosa o.a.

KJDA55 Gastroskopisk dilatation af mavesæk, pylorus eller ventrikela-
nastomose
Ekskl.: Gastroskopisk indsættelse af selvekspanderende stent – se

KJDA12

KJDA60 Sutur af mavesæk
Inkl: Sutur af perforeret sår

KJDA61 Laparoskopisk sutur af mavesæk
Inkl: Sutur af perforeret sår

KJDA63 Lokalexcision af patologisk væv i mavesæk
Inkl.: Excision gennem alle lag, f.eks. af ulcus
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KJDB Gastrostomier
Ekskl.: Skiftning af gastrostomisonde – se BIBZ10
Indlæggelse af sonde i tyndtarm gennem gastrostomi – se BIBZ03

KJDB00 Gastrostomi

KJDB01 Laparoskopisk gastrostomi

KJDB10 Perkutan gastrostomi

KJDB10A Perkutan gastrostomi med anvendelse af jejunalsonde

KJDB10B Perkutan laparoskopisk gastrostomi

KJDB10C Perkutan ultralydsvejledt gastrostomi

KJDC Resektioner af mavesæk

Inkl.: Antrektomi og subtotal gastrektomi samt re-resektioner
Ekskl.: Operationer på reseceret ventrikel uden ny resektion – se KJDE
Bem.: Samtidig udvidet lymfeknudedissektion (R1, R2) kodes særskilt – se
KPJD98

KJDC00 Ventrikelresektion med gastroduodenostomi (Billroth I)

KJDC10 Ventrikelresektion med gastrojejunostomi (Billroth II)
Inkl.: Alle modifikationer, evt. med enteroanastomose

KJDC11 Laparoskopisk ventrikelresektion med gastrojejunostomi

KJDC20 Ventrikelresektion med gastrojejunostomi (Roux)
Ekskl.: Konvertering af ventrikelanastomose til Roux-anastomose

uden (ny) resektion – se KJDE10

KJDC30 Ventrikelresektion med interposition af jejunum
Inkl.: Resektion med konvertering af tidligere gastrojejunostomi til

gastroduodenostomi med jejunuminterposition

Ekskl.: Konvertering af gastrojejunostomi til gastroduodenostomi

med jejunuminterposition uden (ny) resektion – se KJDE20

KJDC40 Ventrikelresektion med øsofagogastrostomi

KJDC96 Ventrikelresektion med anden rekonstruktion

KJDC97 Laparoskopisk ventrikelresektion med anden rekonstruktion

KJDD Gastrektomier

Inkl.: Samtidig lokal lymfeknudedissektion, omentektomi og resektion af nær-
meste del af øsofagus
Ekskl.: Samtidig torakotomi kodes særskilt – se KGAB10
Samtidig splenektomi kodes særskilt – se KJMA10
Bem.: Kodning af samtidig udvidet lymfeknudedissektion (R1, R2) – se
KPJD98

KJDD00 Gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux)

KJDD96 Gastrektomi med anden rekonstruktion
Inkl.: Operation med reservoir
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KJDE Ventrikelanastomose uden samtidig resektion
Ekskl.: Pyleroplastik – se KJDH63
Enteroanastomose uden ny gastrektomi eller ventrikelanastomose – se
KJFC00

KJDE00 Gastrojejunostomi
Inkl.: Samtidig enteroanastomose

KJDE01 Laparoskopisk gastrojejunostomi

KJDE10 Konvertering af gastrojejunostomi til Roux anastomose

KJDE20 Konvertering af gastrojejunostomi til gastroduodenostomi
med jejunuminterposition

KJDE96 Anden ventrikelanastomose uden samtidig resektion

KJDF Volumenindskrænkende operationer på mavesæk

Ekskl.: Tarmshuntoperationer for overvægt – KJFD

KJDF00 Gastroplastik

KJDF01 Laparoskopisk gastroplastik

KJDF10 Gastric bypass

KJDF11 Laparoskopisk gastric bypass

KJDF20 Gastric banding

KJDF21 Laparoskopisk gastric banding

KJDF32 Gastroskopisk indføring af ekspanderende fremmedlegeme i
mavesæk

KJDF96 Anden volumenindskrænkende operation på mavesæk

KJDF97 Anden laparoskopisk volumenindskrænkende operation på
mavesæk

KJDF98 Anden gastroskopisk volumenindskrænkende operation på
mavesæk

KJDG Vagotomier

Ekskl.: Samtidig pyloroplastik kodes særskilt – se KJDH63
Antrektomi – se KJDC
Bem.: Samtidig torakotomi kodes særskilt – se KGAB10

KJDG00 Trunkusvagotomi

KJDG01 Laparoskopisk eller torakoskopisk trunkusvagotomi

KJDG10 Proksimal vagotomi på mavesæk
Inkl.: Parietalcellevagotomi, highly selective vagotomy, proksimal selek-

tiv vagotomi

KJDG11 Laparoskopisk proksimal vagotomi på mavesæk
Inkl.: Parietalcellevagotomi, highly selective vagotomy, proksimal selek-

tiv vagotomi
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KJDG96 Anden vagotomi
Inkl.: Selektiv (gastrisk) vagotomi, kombinationer af vagotomi bag-

til og seromyotomi fortil

KJDG97 Anden laparoskopisk vagotomi
Inkl.: Selektiv (gastrisk) vagotomi, kombinationer af vagotomi bag-

til og seromyotomi fortil

KJDH Operationer på pylorus og bulbus duodeni
Inkl.: Gastroskopiske operationer på duodenum, åbne og laparoskopiske ope-
rationer på bulbus duodeni
Ekskl.: Åbne og laparoskopiske operationer på duodenum distalt for bulbus,
anastomose til duodenum og jejunum fra bulbus – se KJFC00
Endoskopiske operationer på tarm gennem gastrojejunostomi – se KJFA
Endoskopiske operationer på papilla Vateri ved ERCP – se KJKE og KJLB

KJDH00 Duodenotomi
Inkl.: Biopsi, f jernelse af fremmedlegeme, koagulation, omstikning

af blødende kar, polypektomi eller anden operation, som ikke går

gennem alle lag

KJDH05 Gastroskopisk polypektomi i tolvfingertarm
Inkl.: Biopsi med polypektomislynge

KJDH08 Gastroskopisk fjernelse af fremmedlegeme i tolvfingertarm

KJDH15 Gastroskopisk injektionsbehandling i tolvfingertarm
Inkl.: Skleroterapi

KJDH18 Gastroskopisk kontaktkoagulation i tolvfingertarm
Inkl.: Hæmostase med diatermi eller varmesonde

KJDH22 Gastroskopisk laserterapi i tolvfingertarm
Inkl.: Deling af medfødt membran

KJDH25 Anden endoskopisk hæmostatisk procedure i tolvfingertarm

KJDH28 Anden endoskopisk lokal operation i tolvfingertarm med dia-
termi eller varme
Inkl.: Vævsdestruktion, incision af stenoser, excision af mucosa for

tilgang til dybere strukturer, o.a.

KJDH32 Gastroskopisk dilatation af tolvfingertarm
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent i duode-

num – se KJDH35

KJDH35 Gastroskopisk nedlæggelse af stent i tolvfingertarm
Inkl.: Stent med nederste ende distalt for duodenum

Ekskl.: Stent med proksimale ende i øsofagus eller ventriklen – se

KJCF12 og KJDA12

KJDH40 Duodenostomi på bulbus duodeni
Inkl.: Ved behandling af duodenal ’blow out’

Ekskl.: Duodenostomi distalt for bulbus – se KJFF
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KJDH41 Gastroskopisk duodenostomi på bulbus duodeni

KJDH50 Lokal excision af patologisk væv i bulbus duodeni
Inkl.: Excision gennem alle lag

Ekskl.: Polypektomi m.m. – Se KJDH00 og KJDH05

KJDH60 Pyloromyotomi

KJDH61 Laparoskopisk pyloromyotomi

KJDH63 Pyloroplastik

KJDH70 Sutur af tolvfingertarm
Inkl.: Sutur af perforeret sår

KJDH71 Laparoskopisk sutur af tolvfingertarm
Inkl.: Sutur af perforeret sår

KJDW Andre operationer på mavesæk eller tolvfingertarm

KJDW96 Anden operation på mavesæk eller tolvfingertarm

KJDW97 Anden laparoskopisk operation på mavesæk eller tolvfinger-
tarm

KJDW98 Anden gastroskopisk operation på mavesæk eller tolvfinger-
tarm

KJE Operationer på blindtarm

KJEA Appendektomi

KJEA00 Appendektomi

KJEA01 Laparoskopisk appendektomi

KJEA10 Appendektomi med drænage

KJEW Andre operationer på blindtarm

Ekskl.: Incision og drænage af appendikulær absces uden laparotomi – se
KJAA00
Med laparotomi – se KJAK00
Med rektal incision – se KJAJ00
Med vaginal drænage – se KLEA10
Appendikostomi – se KJFF

KJEW96 Anden operation på blindtarm

KJEW97 Anden laparoskopisk operation på blindtarm
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KJF Operationer på tyndtarm og tyktarm
Ekskl.: Undersøgelse af tyndtarm ved gastroskopi – se KUJD
Ved koloskopi – se KUJF
Laparoskopi – se KJAH
Perkutan nålebiopsi af tarm – se KTJF40
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi fra tyndtarm eller tyktarm udført i forbindelse
med andet transluminalt indgreb – se KTJF22 hhv. KTJF27
Peroperativ endoskopisk tyndtarmsbiopsi i forbindelse med andet translumi-
nalt indgreb kodes særskilt – se KTJF25

KJFA Lokale operationer på tarm

KJFA00 Enterotomia
Inkl.: Biopsi, f jernelse af fremmedlegeme, galdesten og lignende,

koagulation, omstikning af blødende kar, polypektomi eller anden

operation, som ikke går gennem alle lag

Bem.: Peroperativ enteroskopi med/uden biopsi ved åbent eller lapa-

roskopisk indgreb kodes særskilt – se KUJF

KJFA02 Enteroskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra tyndtarm

KJFA05 Enteroskopisk polypektomi i tyndtarm
Inkl.: Biopsi med polypektomislynge

KJFA10 Kolotomi
Inkl.: Biopsi, f jernelse af fremmedlegeme, galdesten og lignende,

koagulation, omstikning af blødende kar, polypektomi eller anden
operation, som ikke går gennem alle lag

KJFA12 Enteroskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra tyktarm

KJFA15 Enteroskopisk polypektomi i tyktarm
Inkl.: Biopsi med polypektomislynge

KJFA16 Biopsi af colonvæg uden kolotomi
Inkl.: Biopsi af colonvæg ved mb. Hirschsprung

KJFA17 Laparoskopisk biopsi af colonvæg uden kolotomi

KJFA22 Enteroskopisk injektionsbehandling i tyndtarm

KJFA25 Enteroskopisk kontaktkoagulation i tyndtarm
Inkl.: Hæmostase med anvendelse af varmesonde

KJFA28 Enteroskopisk laserterapi i tyndtarm

KJFA32 Anden enteroskopisk hæmostatisk procedure i tyndtarm

KJFA35 Anden lokal enteroskopisk operation med diatermi eller var-
me i tyndtarm
Inkl.: Vævsdestruktion, incision af stenoser, excision af mucosa for

tilgang til dybere strukturer, o.a.

KJFA38 Enteroskopisk dilatation af tyndtarm
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent i tynd-

tarm – se KJFA65
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KJFA42 Enteroskopisk injektionsbehandling i tyktarm

KJFA45 Enteroskopisk kontaktkoagulation i tyktarm
Inkl.: Hæmostase med anvendelse af varmesonde

KJFA48 Enteroskopisk laserterapi i tyktarm

KJFA52 Anden enteroskopisk hæmostatisk procedure i tyktarm

KJFA55 Anden lokal enteroskopisk operation med diatermi eller varme
i tyktarm
Inkl.: Incision af stenoser, excision af mucosa for tilgang til dybere

liggende strukturer, o.a.

KJFA58 Enteroskopisk dilatation af tyktarm
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent i tyk-

tarm – se KJFA68

KJFA60 Tarmplastik ved striktur i tyndtarm

KJFA63 Tarmplastik ved striktur i tyktarm

KJFA65 Enteroskopisk indsættelse af stent i tyndtarm
Inkl.: Stent med nederste ende distalt for tyndtarm

Ekskl.: Stent med proksimale ende i øsofagus, ventriklen eller duode-

num – se KJCF12, KJDA12 og KJDH35

KJFA68 Enteroskopisk indsættelse af stent i tyktarm
Ekskl.: Stent med proksimale ende i tyndtarm – se KJFA65

KJFA70 Sutur af tyndtarm
Inkl.: Sutur af perforation eller læsion

KJFA71 Laparoskopisk sutur af tyndtarm

KJFA73 Excision af patologisk væv i tyndtarm
Inkl.: Excision gennem alle lag, excision af divertikel og Meckels di-

vertikel uden tarmresektion

Ekskl.: Polypektomi – se KJFA00 hhv. KJFA05

KJFA74 Laparoskopisk excision af patologisk væv i tyndtarm

KJFA76 Lukning af tyndtarmsfistel
Inkl.: Lukning af f istel til hud eller anden del af tarm

Ekskl.: Lukning af f istel til urinvejene – se KKCH30 og KKDH50
Til vagina – se KLEE30

Lukning af f istel med resektion – se KJFB

KJFA80 Sutur af tyktarm
Inkl.: Sutur af perforation eller læsion

KJFA81 Laparoskopisk sutur af tyktarm

KJFA83 Excision af patologisk væv i tyktarm
Inkl.: Excision gennem alle lag

Ekskl.: Polypektomi – se KJFA00 og KJFA15

KJFA84 Laparoskopisk excision af patologisk væv i tyktarm
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KJFA86 Lukning af tyktarmsfistel
Inkl.: Lukning af f istel til hud eller anden del af tarm

Ekskl.: Lukning af f istel med resektion – se KJFB
Lukning af f istel til urinveje – se KKCH30 og KKDH50

Lukning af f istel til vagina – se KLEE30

KJFA96 Anden lokal tarmoperation

KJFA97 Anden lokal laparoskopisk tarmoperation

KJFA98 Anden lokal transluminal endoskopisk tarmoperation
Ekskl.: Fjernelse af sten fra ileumslynge eller -reservoir – se KKBJ70

KJFB Tarmresektioner

Inkl.: Lymfeknudedissektion
Ekskl.: Resektion af fremlagt tyndtarm – se KJFG20
Resektion af fremlagt tyktarm – se KJFG30
Total kolektomi og operationer i forbindelse hermed – se KJFH
Shuntoperationer ved ekstrem overvægt og hyperkolesterolæmi – se KJFD
Bem.: Kodning af samtidig udvidet lymfeknudedissektion – se KPJD98

KJFB00 Tyndtarmsresektion

KJFB01 Laparoskopisk tyndtarmsresektion

KJFB10 Reversering af tyndtarmssegment

KJFB13 Forlængelsesplastik på tyndtarm
Inkl.: Operation a.m. Bianchi og rekonstruktion ved tyndtarmsatre-
si eller kort tarm med samtidig forlængelse af tarmen

KJFB20 Ileocækal resektion

KJFB21 Laparoskopisk ileocækal resektion

KJFB30 Højresidig hemikolektomi

KJFB31 Laparoskopisk højresidig hemikolektomi

KJFB33 Anden samtidig resektion af tyndtarm og tyktarm
Inkl.: Resektion efter tidligere resektion eller anastomose og udvidet

højresidig hemikolektomi

KJFB34 Anden laparoskopisk samtidig resektion af tyndtarm og tyk-
tarm

KJFB40 Resektion af colon transversum

KJFB41 Laparoskopisk resektion af colon transversum

KJFB43 Venstresidig hemikolektomi

KJFB44 Laparoskopisk venstresidig hemikolektomi

KJFB46 Resektion af colon sigmoideum
Ekskl.: Hartmanns operation på colon sigmoideum – se KJFB60

Rektosigmoideumresektion – se KJGB00
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KJFB47 Laparoskopisk resektion af colon sigmoideum
Ekskl.: Laparoskopisk Hartmanns operation på colon sigmoideum – se

KJFB61
Laparoskopisk rektosigmoideumresektion: KJGB01

KJFB50 Anden colonresektion

KJFB51 Anden laparoskopisk colonresektion

KJFB60 Resektion af colon sigmoideum med kolostomi
Inkl.: Lukning af rectum (a.m. Hartmann)

Ekskl.: Hartmanns operation på rectum – se KJGB10

KJFB61 Laparoskopisk resektion af colon sigmoideum med kolostomi
og distal lukning
Ekskl.: Laparoskopisk Hartmanns operation på rectum – se KJGB11

KJFB63 Anden tyktarmsresektion med kolostomi og distal lukning
Bem.: Fremlægning af colon i forbindelse med andre tarmresektio-
ner uden distal lukning kodes særskilt

KJFB64 Anden laparoskopisk colonresektion med kolostomi og distal
lukning
Bem.: Fremlægning af colon i forbindelse med andre tarmresektio-

ner uden distal lukning kodes særskilt

KJFB96 Anden tarmresektion

KJFB97 Anden laparoskopisk tarmresektion

KJFC Tarmanastomoser uden resektion
Ekskl.: Tarmshunt for overvægt eller hyperkolesterolæmi – se KJFD

KJFC00 Enteroenterostomi
Inkl.: Duodenoduodenostomi, duodenoenterostomi og enteroana-

stomose efter tidligere ventrikelresektion

Ekskl.: Anastomose mellem til- og fraførende ben af jejunumslynge

udført samtidig med ventrikelresektion eller gastrojejunostomi – se
KJDC

KJFC01 Laparoskopisk enteroenterostomi

KJFC10 Ileotransversostomi

KJFC11 Laparoskopisk ileotransversostomi

KJFC20 Anden enterokolostomi

KJFC21 Anden laparoskopisk enterokolostomi

KJFC30 Kolokolostomi

KJFC31 Laparoskopisk kolokolostomi

KJFC40 Ileorektostomi

KJFC41 Laparoskopisk ileorektostomi

KJFC50 Kolorektostomi

KJFC51 Laparoskopisk kolorektostomi
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KJFD Tarmshunter ved overvægt eller hyperkolesterolæmi
Ekskl.: Operationer på ventriklen ved ekstrem overvægt – se KJDF

KJFD00 Jejunoileal shunt

KJFD03 Duodenoileal shunt med biliopankreatisk afløb
Inkl.: Med resektion af store kurvatur

Bem.: Kodning af samtidig kolecystektomi – se KJKA20

KJFD04 Laparoskopisk duodenoileal shunt med biliopankreatisk afløb
Inkl.: Med resektion af store kurvatur

Bem.: Kodning af samtidig laparoskopisk kolecystektomi – se

KJKA21

KJFD10 Revision af jejunoileal shunt

KJFD13 Revision af duodenoileal shunt

KJFD20 Tilbagelægning og lukning af tarmshunt

KJFD23 Tilbagelægning og lukning af duodenoileal shunt

KJFD96 Anden tarmshuntoperation

KJFE Tyndtarmstransplantationer og operationer i forbindelse hermed

Ekskl.: Udtagning af donortyndtarm – se KYJC00

KJFE00 Tyndtarmstransplantation
Inkl.: Retransplantation

KJFE96 Anden operation i forbindelse med tyndtarmstransplantation
Inkl.: Biopsi og resektion af transplantat, transplantatektomi, eks-

trakorporale operationer på transplantat, aflastende anastomoser

på transplantat

KJFF Fremlægninger af tyndtarm og tyktarm
Inkl.: Anlæggelse af tarmstomaer distalt for bulbus duodeni
Ekskl.: Duodenostomi på bulbus duodeni – se KJDB40
Resektion af tyktarm eller endetarm med proksimal kolostomi og distal luk-
ning – se KJFB og KJGB
Ved total kolektomi – se KJFH

KJFF00 Kateterenterostomi
Inkl.: Needle jejunostomy, etablering af ernæringsfistel uden fremlæg-

ning af tarmen

KJFF01 Laparoskopisk kateterenterostomi

KJFF10 Loop enterostomi
Inkl.: Aflastende temporær jejuno- og ileostomi

KJFF11 Laparoskopisk loop enterostomi

KJFF13 Terminal enterostomi
Inkl.: Konventionel permanent jejuno- og ileostomi

KJFF16 Konvertering af ileoanal anastomose til ileostomi
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KJFF20 Cækostomi
Inkl.: Cækostomi med eller uden fremlægning (katetercækostomi) af

caecum

KJFF21 Laparoskopisk cækostomi

KJFF23 Transversostomi

KJFF24 Laparoskopisk transversostomi

KJFF26 Sigmoideostomi

KJFF27 Laparoskopisk sigmoideostomi

KJFF30 Anden kolostomi

KJFF31 Anden laparoskopisk kolostomi

KJFF40 Appendikostomi

KJFF40A Neoappendikostomi

KJFF41 Laparoskopisk appendikostomi

KJFF50 Fremlægning af tyktarm uden samtidig åbning

KJFF51 Laparoskopisk fremlægning af tyktarm uden samtidig åbning

KJFF60 Åbning af fremlagt tyktarm

KJFF96 Anden fremlægning af tyndtarm og tyktarm

KJFF97 Anden laparoskopisk fremlægning af tyndtarm og tyktarm

KJFG Operationer på enterostomi og tarmreservoir

Inkl.: Operationer på kontinent ileostomi og reservoir
Ekskl.: Sekundære operationer på rectum – se KJGB40-50
Operationer på ileumreservoir til urinafledning – se KKBJ

KJFG00 Lukning af ileostomi uden tarmresektion

KJFG10 Lukning af kolostomi uden tarmresektion

KJFG20 Lukning af ileostomi med tarmresektion

KJFG23 Lukning af terminal ileostomi med anlæggelse af anastomose
til tyndtarm

KJFG26 Lukning af terminal ileostomi med anlæggelse af anastomose
til tyktarm

KJFG29 Lukning af terminal ileostomi med anlæggelse af anastomose
til endetarm

KJFG30 Lukning af kolostomi med tarmresektion

KJFG33 Lukning af terminal kolostomi med anlæggelse af anastomose
til tyktarm

KJFG36 Lukning af terminal kolostomi med anlæggelse af anastomose
til endetarm

KJFG40 Revision af enterostomi eller kolostomi uden laparotomi

KJFG40A Revision af appendikostomi uden laparotomi
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KJFG50 Revision af enterostomi eller kolostomi med laparotomi

KJFG50A Revision af appendikostomi med laparotomi

KJFG53 Revision af ileumreservoir

KJFG56 Revision af colonreservoir

KJFG60 Konvertering af ileostomi til kontinent ileostomi

KJFG70 Excision af ileumreservoir med konvertering til ileostomi

KJFG73 Excision af ileumreservoir
Inkl.: Med eller uden lukning eller excision af anorektal stump

Ekskl.: Med konstruktion af nyt ileumreservoir – se KJFC40

Med samtidig excision af rectum – se KJGB40

Bem.: Kode særskilt for ileostomi – se KJFF10 og KJFF13

For ileorektal anastomose – se KJFC40

KJFG76 Excision af colonreservoir og konvertering til kolorektal eller
koloanal anastomose
Ekskl.: Med konstruktion af nyt colonreservoir – se KJFG83

Excision af koloanalt reservoir med kolostomi og distal lukning – se

KJFB60-63

Excision af kolorektalt reservoir med kolostomi og distal lukning –

se KJGB10

Excision af colonreservoir og anorektal stump – se KJGB30

KJFG80 Excision af ileumreservoir med konstruktion af ny kontinent
ileostomi

KJFG83 Excision af colonreservoir med konstruktion af nyt colonreser-
voir

KJFG86 Excision af ileumreservoir med konstruktion af nyt ileumreser-
voir

KJFG96 Anden operation på enterostomi og tarmreservoir

KJFH Totale kolektomier

KJFH00 Kolektomi og ileorektostomi

KJFH01 Laparoskopisk kolektomi og ileorektostomi

KJFH10 Kolektomi og ileostomi
Inkl.: Lukning eller fremlægning af rectum

KJFH11 Laparoskopisk kolektomi og ileostomi

KJFH20 Proktokolektomi og ileostomi

KJFH30 Kolektomi og mukosal rektotomi med ileoanal anastomose
uden ileostomi
Bem.: Med eller uden konstruktion af ileoanalt reservoir
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KJFH33 Kolektomi og mukosal rektotomi med ileoanal anastomose
med ileostomi
Inkl.: Med mukosal eller total rektotomi med eller uden konstruk-
tion af ileoanalt reservoir

Ekskl.: Mukosal rektotomi og ileoanal anastomose efter tidligere ko-

lektomi – se KJGB50

Samtidig lukning af ileostomi – se KJFG

Konvertering af ileoanal anastomose til ileostomi – se KJFF16

KJFH40 Proktokolektomi og kontinent ileostomi
Ekskl.: Konvertering af konventionel til kontinent ileostomi – se
KJFG60

KJFH96 Anden kolektomi

KJFJ Fiksationer af tarm til bugvæg
Ekskl.: Operation for malrotation – se KJAM10

KJFJ00 Cækopeksi

KJFJ01 Laparoskopisk cækopeksi

KJFJ96 Anden ileo- eller kolopeksi

KJFJ97 Anden laparoskopisk ileo- eller kolopeksi

KJFK Adhærenceoperationer ved tarmobstruktion

Inkl.: Operationer for akut eller tilbagevendende obstruktion
Ekskl.: Adhærenceløsning som led i kirurgisk eksploration eller for at få ad-
gang til bugorganer, som ikke kodes særskilt
Salpingolyse – se KLBF30

KJFK00 Deling af streng ved ileus

KJFK01 Laparoskopisk deling af streng ved ileus

KJFK10 Løsning af adhærencer ved ileus

KJFK20 Løsning af adhærencer og tarmplikatur

KJFK96 Anden adhærenceoperation ved tarmobstruktion

KJFK97 Anden laparoskopisk adhærenceoperation ved tarmobstruk-
tion

KJFL Operationer for tarmobstruktion uden resektion eller adhærenceløsning
Ekskl.: Reponering af inkarcereret tarm uden resektion klassificeres under
hernieoperationer – se KJAB-KJAG
Ved samtidig laparotomi tilføj KJAH00
Ekskl.: Tarmresektion – se KJFB
Bem.: Manuel udhentning af fækalier – se KTJG00

KJFL00 Reposition af tarminvagination
Ekskl.: Lukket reposition under røntgenkontrol – se KTJF30

KJFL10 Laparotomi med reposition af afklemt tarm
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KJFL20 Laparotomi med manipulation af fastsiddende tarmindhold
Ekskl.: Enterotomi og f jernelse af fremmedlegeme – se KJFA

KJFL96 Anden operation for tarmobstruktion uden resektion eller ad-
hærenceløsning

KJFM Operativ tarmlavage

Inkl.: Enterotomi eller appendektomi til indføring af skyllekateter

KJFM00 Operativ tarmlavage

KJFW Andre perationer på tyndtarm og tyktarm

KJFW96 Anden operation på tyndtarm eller tyktarm

KJFW97 Anden laparoskopisk operation på tyndtarm eller tyktarm

KJFW98 Anden transluminal endoskopisk operation på tyndtarm eller
tyktarm

KJG Operationer på endetarm
Ekskl.: Koloskopi – se KUJF32-35
Fibersigmoideoskopi – se KUJF42-45
Rektoskopi – se KUJG
Anoskopi – se KUJH
Perkutan nålebiopsi af endetarm – se KTJG40
Manuel fjernelse af fækalier – se KTJG00
Fjernelse af fremmedlegeme – se KTJG10

KJGA Operationer på endetarm

Ekskl.: Rektal incision og drænage af bækkenabsces – se KJAJ00
Operation for analatresi – se KJGC40 og KJHC50
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi udført i forbindelse med andet transluminalt
indgreb kodes særskilt – se KTJG42

KJGA00 Rektotomi
Inkl.: Med biopsi, koagulation, omstikning af blødende kar, poly-

pektomi eller anden excision, som ikke går gennem alle lag

Bem.: Peroperativ endoskopi med/uden biopsi ved åbent eller lapa-

roskopisk indgreb kodes særskilt – se KUJ

KJGA02 Rektoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra endetarm

KJGA05 Rektoskopisk polypektomi i endetarm
Inkl.: Biopsi med polypektomislynge

KJGA22 Rektoskopisk injektion i endetarm
Inkl.: Skleroterapi

KJGA28 Rektoskopisk kontaktkoagulation i endetarm
Inkl.: Hæmostase med diatermi eller varmesonde

KJGA32 Rektoskopisk laserterapi i endetarm

KJGA35 Anden rektoskopisk hæmostatisk procedure i endetarm
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KJGA52 Anden rektoskopisk lokal operation med diatermi eller varme
i endetarm
Inkl.: Vævsdestruktion, incision af stenoser, excision af mucosa for
tilgang til dybere strukturer, o.a.

KJGA58 Rektoskopisk dilatation af endetarm

KJGA58A Rektoskopisk indsættelse af stent i endetarm
Ekskl.: Stent med proksimal ende ovenfor rectum – se KJFA65 og

KJFA68

KJGA60 Sutur af endetarm
Inkl.: Transanal sutur – se KJHC00

KJGA70 Rektotomi og fjernelse af patologisk væv i endetarm
Bem.: Excision gennem alle lag

KJGA73 Transanal excision af patologisk væv i endetarm

KJGA75 Rektoskopisk mikrokirugisk excision af patologisk væv i ende-
tarm

KJGA96 Anden rektotomi eller lokal operation på endetarm

KJGA97 Anden laparoskopisk rektotomi eller lokal operation på ende-
tarm

KJGA98 Anden rektoskopisk lokal operation på endetarm

KJGB Resektioner på endetarm
Inkl.: Mesorektal excision a.m. Herald
Lokal lymfeknudedissektion
Ekskl.: Excision af perinealt recidiv efter operation for cancer recti – se KJGD00
Bem.: Kodning af samtidig udvidet lymfeknudedissektion – se KPJD98

KJGB00 Resektion af endetarm
Inkl.: Rektosigmoideumresektion og lav forreste resektion og pri-

mær anastomose og koloanalt reservoir

KJGB01 Laparoskopisk resektion af endetarm med kolorektal eller ko-
loanal anastomose

KJGB10 Resektion af endetarm med kolostomi
Inkl.: Lukning af rectumstump a.m. Hartmann eller fremlægning af
rectum

Ekskl.: Hartmanns operation på colon sigmoideum – se KJFB60

KJGB11 Laparoskopisk resektion af endetarm med kolostomi
Ekskl.: Laparoskopisk udført Hartmanns operation på colon sigmoi-

deum – se KJFB61

KJGB20 Rektosigmoideoresektion og abdominoperineal pull-through
anastomose
Inkl.: Operation for mb. Hirschsprung a.m. Soare eller Duhamel
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KJGB30 Abdominoperineal resektion af endetarm
Inkl.: Kolostomi hvis tarm ikke er fremlagt ved tidligere indgreb

KJGB31 Laparoskopisk og perineal excision af endetarm

KJGB40 Resektion af endetarm og anlæggelse af ileostomi
Inkl.: Efter kolektomi med ileorektal anastomose

KJGB50 Mukosal proktektomi og ileoanal anastomose
Inkl.: Efter tidligere kolektomi

Ekskl.: Samtidig lukning af ileostomi – se KJFG

KJGB60 Excision af endetarm og ileoanal anastomose efter tidligere ko-
lektomi
Inkl.: Anlæggelse af ileoanalt reservoir

KJGB96 Anden resektion af endetarm

KJGB97 Anden laparoskopisk resektion af endetarm

KJGC Rekonstruktioner på endetarm

Ekskl.: Anale og perianale rekonstruktioner – se KJHC
Lukning af vesiko- eller uretrorektal fistel – se KKCH30 og KKDH50
Lukning af rektovaginal fistel – se KLEE30

KJGC00 Rektopeksi

KJGC01 Laparoskopisk rektopeksi

KJGC10 Perineal rektopeksi
Ekskl.: Anal cerclage – se KJHC40

KJGC20 Transanal sutur

KJGC30 Excision og sutur af rectumslimhinde med overlægning af mu-
skellag
Inkl.: mucosa-mucosa sutur a.m. Delorme

KJGC40 Anorektal rekonstruktion
Inkl.: PSARP posterior sagittal anorektal plastik ved høj og interme-

diær atresi

KJGC96 Anden rekonstruktion på endetarm

KJGC97 Anden laparoskopisk rekonstruktion på endetarm

KJGD Operationer på det perirektale væv
Inkl.: Operation efter tidligere operation for rectumcancer

KJGD00 Excision af perinealt tumorrecidiv

KJGW Andre operationer på endetarm

KJGW96 Anden operation på endetarm

KJGW97 Anden laparoskopisk operation på endetarm

KJGW98 Anden rektoskopisk operation på endetarm
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KJH Operationer på endetarmsåbning og perianalt væv
Ekskl.: Anoskopi – se KUJH

KJHA Biopsier, incisioner og excisioner af patologisk væv i endetarmsåbning og
perianalt væv

Ekskl.: Operationer for hæmorroider – se KJHB

KJHA00 Anal eller perianal incision
Inkl.: Med drænage og biopsi

Ekskl.: Incision og excision af analf istel – se KJHD20-33

Excision af perinealt cancerrecidiv – se KJGD00

KJHA00A Incision af perianalabsces

KJHA10 Biopsi af analkanal

KJHA20 Lokal excision af patologisk væv i analkanal eller perianalt væv
Inkl.: Excision af f.eks. polyp, analf issur og kondylom og fjernelse af

penetrerende fremmedlegeme

KJHA30 Termisk destruktion af patologisk væv i analkanal eller peria-
nalt væv
Inkl.: Anvendelse af kryokirurgi, diatermi, laser til spaltning og koa-

gulation

KJHB Operationer for hæmorroider og anal slimhindeprolaps

KJHB00 Hæmorroidektomi
Inkl.: Behandling af slimhindeprolaps

KJHB10 Termisk destruktion af hæmorroider
Inkl.: Anvendelse af kryokirurgi, diatermi og laser

KJHB20 Skleroterapi for hæmorroider

KJHB30 Gummiringsligatur af hæmorroider og slimhindeprolaps

KJHB40 Resektion og staplet anopeksi af analslimhinde ved hæmorroi-
der eller slimhindeprolaps

KJHB96 Anden operation for hæmorroider og anal slimhindeprolaps

KJHC Rekonstruktioner på endetarmsåbning
Ekskl.: Operationer med kunstig sfinkter – se KJHE

KJHC00 Sutur af sphincter ani

KJHC10 Rekonstruktion af sphincter ani

KJHC20 Rekonstruktion af sphincter ani med muskeltransplantat

KJHC30 Rekonstruktion af sphincter ani med muskeltransposition

KJHC30A Rekonstruktion af sphincter ani med transposition af musculus
gluteus og musculus gracilis (dynamisk graciloplastik trin 1)

KJH  Operationer på endetarmsåbning og perianalt væv

165



KJHC30B Rekonstruktion af sphincter ani med transposition af musculus
gracilis (dynamisk graciloplastik trin 2)
Bem.: Indlæggelse af stimulationssystem – se KABD60

KJHC33 Revision af anal sfinkterrekonstruktion

KJHC33A Revision af dynamisk anal graciloplastik

KJHC40 Anal cerclage

KJHC50 Konstruktion af endetarmsåbning
Inkl.: Ved lave analatresier, f.eks. transposition til eksisterende fistel

Ekskl.: PSARP posterior sagittal anorektalplastik ved høj og interme-

diær analatresi – se KJGC40

KJHD Dilatationer og incisioner af analsfinkter

KJHD00 Dilatation af endetarmsåbning

KJHD10 Myotomi på analsfinkter
Inkl.: Lateral subkutan sf inkterotomi og posterior sf inkterotomi

Ekskl.: Excision af f issur – se KJHA20

KJHD20 Incision af analfistel

KJHD30 Inkomplet incision af analfistel
Bem.: Operation a.m. Gabriel, 1. indbreb

KJHD33 Kompletterende incision af analfistel
Bem.: Operation a.m. Gabriel, 2. indgreb

KJHD40 Resektion af interne analsfinkter
Inkl.: Partiel posterior myektomi af sphincter ani interni ved mb.

Hirschsprung

KJHD96 Anden dilatation og incision af analsfinkter

KJHE Operationer ved implantation af kunstig analsfinkter

KJHE10 Implantation af kunstig analsfinkter

KJHE20 Revision af kunstig analsfinkter

KJHE30 Fjernelse af kunstig analsfinkter

KJHE96 Anden operation ved implantation af kunstig analsfinkter

KJHW Andre operationer på endetarmsåbning og perianalt væv

Ekskl.: Manuel fjernelse af fækalier – se KTJG00

KJHW96 Anden operation på endetarmsåbning eller perianalt væv
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KJJ Operationer på lever
Inkl.: Eksploraton, incision, biopsi, sutur og lokal excision af patologisk væv
Lokale operationer på transplanteret lever

KJJA Operationer på lever
Ekskl.: Perkutan nålebiopsi – se KTJJ00
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi udført i forbindelse med andet transluminalt
indgreb kodes særskilt – se KTJJ02

KJJA00 Eksploration af lever
Inkl.: Drænage eller tamponade

KJJA10 Hepatotomi
Inkl.: Drænage

KJJA10A Perkutan drænage af leverabsces

KJJA20 Biopsi af lever

KJJA21 Laparoskopisk biopsi af lever

KJJA23 Åben nålebiopsi af lever

KJJA24 Laparoskopisk nålebiopsi af lever

KJJA26 Transjugulær leverbiopsi

KJJA30 Marsupialisation af levercyste

KJJA31 Laparoskopisk marsupialisation af levercyste

KJJA40 Excision af patologisk væv i lever
Inkl.: Enukleation af cyste eller tumor

KJJA41 Laparoskopisk excision af patologisk væv i lever
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KJJA43 Destruktion af patologisk væv i lever
Inkl.: Anvendelse af toksisk injektion, kryokirurgi og laser

Ekskl.: Perkutan leverdestruktion – se KTJJ10

KJJA44 Laparoskopisk destruktion af patologisk væv i lever

KJJA50 Leversutur
Inkl.: Hæmostasesutur og sutur af leverruptur uden resektion

KJJA96 Anden lokal operation på lever

KJJA96A Sklerosering af levercyste

KJJA97 Anden laparoskopisk lokal operation på lever

KJJB Leverresektioner

Inkl.: Galdevejsanastomoser som følge af resektion
Ekskl.: Excision af tilgrænsende levervæv som led i galdevejsresektion i hilus –
se KJKC40

KJJB00 Kileresektion af lever

KJJB10 Atypisk leverresektion
Bem.: F.eks. ved revision af traumatisk ruptur
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KJJB20 Resektion af et leversegment

KJJB30 Resektion af to leversegmenter

KJJB40 Venstresidig hepatektomi

KJJB50 Højresidig hepatektomi

KJJB53 Udvidet højresidig hepatektomi

KJJB60 Anden resektion af tre eller flere leversegmenter

KJJB71 Laparoskopisk leverresektion

KJJB96 Anden leverresektion

KJJC Levertransplantation og operationer i forbindelse hermed

Ekskl.: Biopsi og eksploration – se KTJJ og KJJA
Resektion af tidligere transplanteret lever – se KJJB
Rekonstruktion af galdeveje – se KJKD
Rekonstruktion af kar – se KP
Donorhepatektomi – se KYJJ
Bem.: Operationer på lever, galdeveje og leverkar efter tidligere transplanta-
tion, som er identiske med procedurer på den oprindelige lever, kodes som
disse.

KJJC00 Allogen levertransplantation

KJJC10 Allogen partiel levertransplantation

KJJC20 Allogen partiel levertransplantation fra levende donor

KJJC30 Xenogen levertransplantation

KJJC40 Xenogen partiel levertransplantation

KJJC50 Resektion af donorlever i forbindelse med transplantation
Ekskl.: Resektion på tidligere transplanteret lever – se KJJB

KJJC60 Fjernelse af transplanteret lever
Bem.: I forbindelse med retransplantation

KJJC96 Anden levertransplantation eller operation i forbindelse her-
med

KJJW Andre operationer på lever

KJJW96 Anden operation på lever

KJJW97 Anden laparoskopisk operation på lever
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KJK Operationer på galdeveje
Ekskl.: ERCP og peroral kolangioskopi – se KUJK

KJKA Operationer på galdeblære

KJKA00 Kolecystotomi
Inkl.: Fjernelse af galdesten

KJKA10 Kolecystostomi

KJKA11 Laparoskopisk kolecystostomi
Inkl.: Drænage af galdeblære

KJKA13 Perkutan kolecystostomi
Inkl.: Drænage af galdeblære

KJKA15 Laparoskopisk intern galdeblæredrænage

KJKA16 Perkutan galdeblæredrænage

KJKA17 Endoskopisk perkutan galdeblæredrænage

KJKA20 Kolecystektomi

KJKA21 Laparoskopisk kolecystektomi

KJKA30 Perkutan transhepatisk indlæggelse af biliær endoprotese

KJKA96 Anden operation på galdeblære

KJKA97 Anden laparoskopisk operation på galdeblære

KJKB Incisioner på galdegang og operationer i forbindelse hermed

Ekskl.: Peroperativ og laparoskopisk kolangiografi – se KTJK00 hhv. KTJK01
Transduodenale operationer – se KJKE
Ekstrakorporal litotripsi (ESWL) – se KJKT
Perkutan nålebiopsi af galdeveje – se KTJK40
Bem.: Endoskopisk nålebiopsi udført i forbindelse med andet transluminalt
indgreb kodes særskilt – se KTJK42

KJKB00 Kolangiotomi
Inkl.: Koledokotomi, hepatikotomi, koledokolitotomi og hepatikoli-

totomi

Biopsi

KJKB01 Laparoskopisk kolangiotomi
Inkl.: Koledokotomi, hepatikotomi, koledokolitotomi og hepatikoli-

totomi Biopsi

KJKB11 Laparoskopisk stenekstraktion fra galdegang via ductus cysticus

KJKB20 Peroperativ kolangioskopi
Ekskl.: Peroral kolangioskopi – se KUJK

KJKB21 Laparoskopisk kolangioskopi

KJKB30 Perkutan transhepatisk galdevejsdrænage
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KJKB33 Perkutan transhepatisk dilatation af galdeveje
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af (selvekspanderende) stent i galde-

gang – se KJKE18

KJKB40 Sutur af galdegang

KJKB44 Laparoskopisk sutur af galdegang

KJKB96 Anden incision på galdegang eller operation i forbindelse her-
med

KJKB97 Anden laparoskopisk incision på galdegang eller operation i
forbindelse hermed

KJKC Excisioner og resektioner af galdeveje
Inkl.: Omfatter excisioner i ductus hepaticus communis, ductus choledochus og papil-
la Vateri, hvis intet andet er anført
Ekskl.: Excision af ductus cysticus(-stump) – se KJKF00

KJKC00 Lokal incision og excision af patologisk væv i galdegang

KJKC01 Laparoskopisk incision og excision af patologisk væv i galde-
gang

KJKC10 Resektion og anastomose af galdegang

KJKC20 Resektion af galdegang med kolangioduodenostomi

KJKC30 Resektion af galdegang med kolangiojejunostomi

KJKC40 Resektion af højre eller venstre ductus hepaticus med anasto-
mose til jejunum
Inkl.: Excision i hilus af højre eller venstre ductus hepaticus eller begge,

med eller uden excision af større intrahepatiske grene og med eller

uden excision af tilgrænsende levervæv samt anlæggelse af multiple
anastomoser

KJKC50 Excision af papilla Vateri med kolangioenterostomi

KJKC96 Anden excision eller resektion i galdeveje

KJKC97 Anden laparoskopisk excision eller resektion i galdeveje

KJKD Kolangioenteroanastomoser uden resektion

Inkl.: Som aflastning eller rekonstruktion
Anastomoser til ductus hepaticus communis og ductus choledochus, hvis intet an-
det er anført
Ekskl.: Transduodenale operationer på galdeveje og papilla Vateri – se KJKE
Perkutan transhepatisk galdevejsdrænage – se KJKB30

KJKD00 Kolecystojejunostomi

KJKD01 Laparoskopisk kolecystojejunostomi

KJKD10 Kolangioduodenostomi
Inkl.: Koledokoduodenostomi og hepatikoduodenostomi

KJKD12 Endoskopisk kolangioduodenostomi
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KJKD20 Kolangiojejunostomi
Inkl.: Koledokojejunostomi og hepatikojejunostomi

KJKD30 Ekstrahepatisk hepatikojejunostomi
Inkl.: Anastomose fra både højre og venstre ductus hepaticus eller stør-

re intrahepatiske grene med multiple anastomoser

KJKD40 Intrahepatisk kolangiojejunostomi

KJKD50 Hepatoportoenterostomi
Bem.: Ved atresi

KJKD96 Anden kolangioenteroanastomose uden resektion
Inkl.: Anastomoser til ventriklen

KJKE Transduodenale operationer på galdeveje og papilla Vateri

Ekskl.: Endoskopisk biopsi af galdegange – se KUJK

KJKE00 Transduodenal åben papillotomi
Inkl.: Ekstraktion af sten

KJKE02 Endoskopisk transduodenal papillotomi
Inkl.: Endoskopisk papillotomi (EPT), sf inkterotomi (EST), precut

papillotomi

KJKE06 Transduodenal sfinkterplastik
Inkl.: Stenekstraktion

KJKE12 Endoskopisk stenekstraktion fra galdegang

KJKE15 Endoskopisk litotripsi i galdegang
Inkl.: Anvendelse af laser, mekanisk, elektrohydraulisk eller anden li-

totriptor

KJKE18 Endoskopisk indsættelse af stent i galdegang
Inkl.: Endoskopisk indsættelse af rørprotese og selvekspanderende

stent

KJKE22 Endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i galdegang
Inkl.: Fjernelse af stent

KJKE25 Endoskopisk ekstern drænage af galdegang

KJKE32 Endoskopisk dilatation af galdegang
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent – se

KJKE18

KJKE96 Anden transduodenal åben operation på galdegang eller am-
pulla Vateri

KJKE98 Anden transduodenal endoskopisk operation på galdegang el-
ler ampulla Vateri

KJK  Operationer på galdeveje

171



KJKF Sekundære operationer på galdeveje
Ekskl.: Med resektion af galdegang – se KJKC
Kolangioenteroanastomoser – se KJKD
Transduodenale operationer – se KJKE

KJKF00 Excision af ductus cysticus
Bem.: Efter tidligere kolecystektomi

KJKF10 Perkutan galdestensekstraktion
Inkl.: Via T-dræn eller lignende og evt. dilatation

KJKF96 Anden sekundær operation på galdeveje

KJKF97 Anden laparoskopisk sekundær operation på galdeveje

KJKT ESWL behandling af galdeveje

KJKT00 ESWL behandling af galdeblærekonkrement

KJKT10 ESWL behandling af galdegangskonkrement

KJKW Andre operationer på galdeveje

KJKW96 Anden operation på galdeveje

KJKW97 Anden laparoskopisk operation på galdeveje

KJKW98 Anden transluminal endoskopisk operation på galdeveje

KJL Operationer på bugspytkirtel
Ekskl.: ERCP – se KUJK02
Peroral pankreatikoskopi – se KUJK42
Bem.: Transluminale endoskopiske procedurer på bugspytkirtel kan være ud-
ført via papilla Vateri i forbindelse med ERCP (KUJK02), under peroral pan-
kreatikoskopi (KUJK42) eller fra ventrikel, duodenum eller tyndtarm (via ga-
stroenterostomi) ved gastroskopi (KUJD02)
Endoskopisk nålebiopsi udført i forbindelse med andet transluminalt ind-
greb kodes særskilt – se KTJL02

KJLA Eksplorationer og biopsier af bugspytkirtel

KJLA00 Eksploration af bugspytkirtel

KJLA10 Biopsi af bugspytkirtel
Ekskl.: Endoskopisk biopsi af ductus pancreatis – se KUJK

KJLA20 Nålebiopsi af bugspytkirtel
Inkl.: Transduodenal nålebiopsi

Ekskl.: Perkutan nålebiopsi – se KTJL00

KJLA21 Laparoskopisk nålebiopsi af bugspytkirtel
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KJLB Incisioner, drænager og dilatationer i bugspytkirtel
Inkl.: Drænage af absces eller pseudocyste
Ekskl.: Anastomoseoperationer for pseudocyste i bugspytkirtel – se KJLD
Perkutan og perkutan transgastrisk drænage – se KTJL10

KJLB00 Incision af bugspytkirtel

KJLB10 Pankreatikolitotomi

KJLB12 Transduodenal endoskopisk spaltning af pancreasostiet

KJLB22 Transduodenal endoskopisk stenekstraktion fra pancreasgang

KJLB25 Transduodenal endoskopisk litotripsi i pancreasgang
Inkl.: Anvendelse af laser, mekanisk, elektrohydraulisk eller anden li-

totriptor

KJLB28 Endoskopisk indsættelse af stent i pancreasgang
Inkl.: Endoskopisk indsættelse af rørproteser og selvekspanderende

stenter

KJLB35 Transduodenal endoskopisk ekstraktion af fremmedlegeme i
pancreasgang
Inkl.: Fjernelse af stent

KJLB38 Endoskopisk ekstern drænage af pancreasgang

KJLB42 Endoskopisk dilatation af pancreasgang
Ekskl.: Endoskopisk indsættelse af selvekspanderende stent – se

KJLB28

KJLB96 Anden incision, drænage eller dilatation af bugspytkirtel

KJLB98 Anden transduodenal endoskopisk incision, drænage eller dila-
tation af bugspytkirtel

KJLC Excisioner af bugspytkirtel

KJLC00 Excision af patologisk væv i bugspytkirtel
Inkl.: Enukleation af insulinom

KJLC10 Distal pancreasresektion
Inkl.: Resektion af corpus pancreatis og cauda pancreatis

KJLC20 Total pankreatektomi

KJLC30 Pankreatoduodenektomi
Inkl.: Resektion af caput pancreatis med duodenektomi og nødvendi-

ge anastomoser, ventrikelresektion og kolecystektomi (Whipple)

samt andre modifikationer

KJLC40 Total pankreatoduodenektomi
Inkl.: Resektion af caput pancreatis med duodenektomi og nødvendi-

ge anastomoser, ventrikelresektion og kolecystektomi samt andre

modifikationer

KJLC50 Atypisk pankreatektomi
Inkl.: Excision af nekroser ved nekrotiserende pankreatit
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KJLC96 Anden excision af bugspytkirtel

KJLD Pancreasanastomoser uden resektion

KJLD00 Pankreatikojejunostomi

KJLD10 Anastomose af pseudocyste i bugspytkirtel til mavesæk

KJLD12 Endoskopisk drænage af pseudocyste i bugspytkirtel
Inkl.: Drænage til ventrikel eller hudoverfladen eller begge dele

KJLD12A Ultralydsvejledt gastrocystostomi ved pseudocyste i bugspyt-
kirtel

KJLD12B Ultralydsvejledt duodenocystostomi ved pseudocyste i bug-
spytkirtel

KJLD12C Endoskopisk ultralydsvejledt gastrocystostomi ved pseudocy-
ste i bugspytkirtel

KJLD12D Endoskopisk ultralydsvejledt duodenocystostomi ved pseudo-
cyste i bugspytkirtel

KJLD20 Anastomose af pseudocyste i bugspytkirtel til jejunum

KJLD22 Endoskopisk drænage af pseudocyste i bugspytkirtel til jeju-
num

KJLE Transplantationer af bugspytkirtel og operationer i forbindelse hermed
Ekskl.: Biopsi og eksploration – se KJLA og KTJL
Resektion af tidligere transplanteret bugspytkirtel – se KJLC
Donorpankreatektomi – se KYJL
Bem.: Allogene transplantationer er organer fra afdød donor med mindre an-
det er anført. Procedurer udført på tidligere transplanteret pancreas, og
som er identiske med procedurer på det oprindelige organ, kodes som disse

KJLE00 Allogen total transplantation af bugspytkirtel med pankreati-
kocystostomi

KJLE03 Allogen total transplantation af bugspytkirtel med pankreati-
koenterostomi

KJLE10 Allogen segmental transplantation af bugspytkirtel

KJLE16 Allogen segmental transplantation af bugspytkirtel fra levende
donor

KJLE20 Allogen ø-celle transplantation

KJLE30 Xenogen ø-celle transplantation

KJLE40 Total excision af transplanteret bugspytkirtel

KJLE50 Okklusion af pancreasgang på transplanteret bugspytkirtel

KJLE56 Omlægning af pankreatikocystostomi til pankreatikoenterosto-
mi

KJLE96 Anden pancreastransplantation eller operation i forbindelse
hermed
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KJLT ESWL behandling af pancreasgang

KJLT00 ESWL behandling af pancreasgang

KJLW Andre operationer på bugspytkirtel

KJLW96 Anden operation på bugspytkirtel

KJLW97 Anden laparoskopisk operation på bugspytkirtel

KJLW98 Anden transluminal endoskopisk operation på bugspytkirtel

KJM Operationer på milt

KJMA Splenektomier
Inkl.: Resektion

KJMA00 Resektion af milt

KJMA10 Abdominal splenektomi

KJMA11 Laparoskopisk splenektomi

KJMA20 Transtorakal splenektomi

KJMA96 Anden splenektomi

KJMB Andre lokale operationer på milt

Ekskl.: Perkutan nålebiopsi – se KTJM00

KJMB00 Biopsi af milt

KJMB01 Laparoskopisk biopsi af milt

KJMB03 Perkutan drænage af milt

KJMB10 Operation for miltlæsion
Inkl.: Simpel sutur, forstærket sutur og anvendelse af vævslim

KJMW Andre operationer på milt

KJMW96 Anden operation på milt

KJMW97 Anden laparoskopisk operation på milt
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KTJ Mindre gastroenterologiske procedurer
Ekskl.: Behandling med sonder – se BIA og BIB
Endoskopier – se KUJ
Perkutant peritonealt dialysekateter – se BJFZ

KTJA Mindre kirurgiske procedurer på fordøjelsesorganer, bughule og bughinde

KTJA00 Punktur af peritoneum

KTJA10 Laparocentese

KTJA10A Ascitespunktur

KTJA10B Terapeutisk ascites tømning

KTJA15 Nålebiopsi af bugvæg

KTJA20 Perkutan peritoneal lavage
Ekskl.: Perkutane procedurer i forbindelse med peritoneal dialyse –

se BJFZ

KTJA40 Perkutan drænage af intraperitoneal absces

KTJA50 Indlæggelse af intraperitoneal injektionsport

KTJA55 Fjernelse af intraperitoneal injektionsport

KTJC Mindre kirurgiske procedurer på spiserør

Ekskl.: Nedlæggelser af sonder – se BIA

KTJC32 Endoskopisk nålebiopsi fra øsofagus

KTJD Mindre kirurgiske procedurer på mavesæk og tolvfingertarm
Ekskl.: Behandling med sonder – se BIA

KTJD32 Endoskopisk nålebiopsi fra mavesæk

KTJD35 Endoskopisk nålebiopsi fra tolvfingertarm

KTJD40 Perkutan nålebiopsi af mavesæk

KTJF Mindre kirurgiske procedurer på tyndtarm og tyktarm

KTJF20 Peroral tyndtarmsbiopsi

KTJF22 Endoskopisk nålebiopsi fra tyndtarm

KTJF27 Endoskopisk nålebiopsi fra tyktarm

KTJF30 Desinvagination af tarm under røntgenkontrol

KTJF40 Perkutan nålebiopsi af tarm

KTJG Mindre kirurgiske procedurer på endetarm

KTJG00 Manuel udhentning af fækalier
Inkl.: Fjernelse af fækalom i narkose

KTJG10 Fjernelse af fremmedlegeme fra endetarm

KTJG40 Perkutan nålebiopsi af endetarm

KTJG42 Endoskopisk nålebiopsi fra endetarm
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KTJJ Mindre kirurgiske procedurer på lever

KTJJ00 Perkutan nålebiopsi af lever

KTJJ02 Endoskopisk nålebiopsi af lever

KTJJ10 Perkutan leverdestruktion

KTJK Mindre kirurgiske procedurer på galdeveje

KTJK00 Peroperativ kolangiografi

KTJK01 Laparoskopisk kolangiografi

KTJK40 Perkutan nålebiopsi af galdeveje

KTJK42 Endoskopisk nålebiopsi fra galdeveje

KTJL Mindre kirurgiske procedurer på bugspytkirtel

KTJL00 Perkutan nålebiopsi af bugspytkirtel

KTJL02 Endoskopisk nålebiopsi fra bugspytkirtel

KTJL10 Perkutan drænage af pseudocyste eller absces i bugspytkirtel
Inkl.: Perkutan transgastrisk drænage

KTJM Mindre kirurgiske procedurer på milt

KTJM00 Perkutan nålebiopsi af milt

KTJM03 Perkutan punktur af cyste i milt

KTJW Andre mindre kirurgiske procedurer på fordøjelsesorganer

KTJW99 Anden mindre gastroenterologisk operation

KTJ  Mindre gastroenterologiske procedurer
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KJW Reoperationer efter gastroenterologisk operation
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KJWA Reoperationer ved sårruptur efter gastroenterologisk operation

KJWA00 Sutur af sårruptur efter gastroenterologisk operation

KJWB Reoperation ved overfladisk infektion efter gastroenterologisk operation

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KJWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter gastroenterologisk
operation

KJWC Reoperation ved dyb infektion efter gastroenterologisk operation

Bem.: Reoperation pga. infektion i bughulen eller svarende til de opererede
organer eller strukturer

KJWC00 Reoperation ved dyb infektion efter gastroenterologisk opera-
tion

KJWC01 Perkutan endoskopisk reoperation ved dyb infektion efter ga-
stroenterologisk operation

KJWD Reoperation ved overfladisk blødning efter gastroenterologisk operation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KJWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter gastroenterologisk
operation

KJWE Reoperation ved dyb blødning efter gastroenterologisk operation

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom i bughulen eller svarende til
de opererede organer eller strukturer

KJWE00 Reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk opera-
tion

KJWE01 Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter ga-
stroenterologisk operation

KJWE02 Transluminal endoskopisk reoperation for dyb blødning efter
gastroenterologisk operation

KJWF Reoperation ved sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk
operation

KJWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter ga-
stroenterologisk operation

KJWF01 Perkutan endoskopisk reoperation for sutur- eller anastomo-
seinsufficiens efter gastroenterologisk operation

KJWW Andre reoperationer efter gastroenterologisk operation

KJWW96 Anden reoperation efter gastroenterologisk operation
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KJWW97 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter gastroenterolo-
gisk operation

KJWW98 Anden transluminal endoskopisk reoperation efter gastroente-
rologisk operation

KJW  Reoperationer efter gastroenterologisk operation
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Kapitel K

KK Operationer på urinveje, mandlige

kønsorganer og retroperitonealt væv

KKA Operationer på nyre og nyrebækken

KKB Operationer på urinleder

KKC Operationer på urinblære

KKD Operationer på urinrør

KKE Operationer på prostata og vesicula seminalis

KKF Operationer på scrotum og skrotalindhold

KKG Operationer på penis

KKK Operationer på retroperitonealt væv

KTK Mindre urologiske procedurer

KKW Reoperationer efter urologiske operationer

I kapitel K anvendes sidste karakter til angivne operationsmåden på følgende
måde:

Tallene 0, 3 og 6: Proceduren udføres som åbent eller andet ikke
endoskopisk indgreb

Bem.: Procedurer, som ikke er specificeret på anden
måde i kodeteksten, er åbne operationer eller
procedurer

Tallene 1, 4 og 7: Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Laparoskopi, perkutan nefroskopi og
ureteronefroskopi med tilhørende endoskopiske
procedurer
Anvendelse af hjælpepunkturer eller mindre incisioner.
Proceduren klassificeres som laparoskopisk eller
torakoskopisk, hvis dissektion og frilægning af det
opererede organ er udført endoskopisk, også selvom
en del af operationen er udført gennem en mindre
hjælpeincision.

Bem.: I kodeteksten er disse procedurer, hvor det er
muligt, specificerede som den type endoskopi, der
anvendes
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Tallene 2, 5 og 8: Transluminale endoskopiske procedurer gennem
naturlige eller kunstige kropsåbninger

Inkl.: Procedurer udført under uretroskop, cystoskopi
ureteroskopi og ureteronefroskopi

I koder med 9 som 5. karakter (,,andre“-koderne) anvendes kun 6, 7 og 8
som 6. karakter med overnævnte betydninger.

Transluminal endoskopi, som ofte giver mulighed for at undersøgelse af fle-
re forbundne eller sammenhængende organhuler er klassificeret (i Kapitel U)
efter det mest hyppige mål for den pågældende type endoskopi. Translumi-
nal endoskopi med simpel biopsi, inkl. børstecytologi klassificeres som endo-
skopi og ikke som en endoskopisk kirurgisk procedure.

Endoskopiske procedurer klassificeres i overensstemmelse med (anatomisk)
lokalisation, hvor de udføres og derefter efter handling og teknik.
I Kapitel K kan transluminal endoskopisk ureterolitotripsi for eksempel ud-
føres i forbindelse med perkutan nefroureteroskopi eller retrograd uretero-
skopi.

KKA Operationer på nyre og nyrebækken

KKAA Eksplorationer af nyre og nyrebækken

KKAA00 Eksploration af nyre

KKAA01 Perkutan endoskopisk eksploration af nyre

KKAA20 Eksplorativ nefrotomi

KKAA21 Perkutan endoskopisk eksplorativ nefrotomi

KKAA30 Eksplorativ pyelotomi

KKAA31 Perkutan endoskopisk eksplorativ pyelotomi

KKAA96 Anden eksploration af nyre og nyrebækken

KKAA97 Anden perkutan endoskopisk eksploration af nyre og nyrebæk-
ken

KKAB Biopsier af nyre og nyrebækken

Ekskl.: Transluminal endoskopisk biopsi af nyrebækken – se KUKA05

KKAB00 Biopsi af nyre og nyrebækken

KKAB01 Perkutan endoskopisk biopsi af nyre og nyrebækken

KKAC Nefrektomier

Ekskl.: Fjernelse af transplanteret nyre – se KKAS

KKAC00 Nefrektomi

KKAC01 Perkutan endoskopisk nefrektomi

KKAC20 Nefroureterektomi

KKAC21 Perkutan endoskopisk nefroureterektomi

KKA  Operationer på nyre og nyrebækken
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KKAD Resektioner af nyre og nyrebækken

KKAD00 Resektion af nyre
Inkl.: Marsupialisering af cyste

KKAD01 Perkutan endoskopisk resektion af nyre
Inkl.: Perkutan endoskopisk marsupialisering af cyste

KKAD10 Heminefrektomi

KKAD11 Perkutan endoskopisk heminefrektomi

KKAD40 Resektion af nyrebækken

KKAD41 Perkutan endoskopisk resektion af nyrebækken

KKAD50 Destruktion af patologisk væv i nyrebækken

KKAD51 Perkutan endoskopisk destruktion af patologisk væv i nyre-
bækken

KKAD52 Transluminal endoskopisk destruktion af patologisk væv i ny-
rebækken

KKAD96 Anden resektion af nyre eller nyrebækken

KKAD97 Anden perkutan endoskopisk resektion af nyre eller nyrebæk-
ken

KKAD98 Anden transluminal endoskopisk resektion af nyre eller nyre-
bækken

KKAE Fjernelser af konkrement i nyre og nyrebækken

Bem.: ESWL behandling – se KKAT

KKAE00 Nefrolitotomi

KKAE01 Perkutan endoskopisk nefrolitotomi

KKAE10 Pyelolitotomi

KKAE11 Perkutan endoskopisk pyelolitotomi
Inkl.: Med litotripsi

KKAE12 Transluminal endoskopisk pyelolitotripsi

KKAE96 Anden fjernelse af konkrement i nyre eller nyrebækken

KKAE97 Anden perkutan endoskopisk fjernelse af konkrement i nyre el-
ler nyrebækken

KKAE98 Anden transluminal endoskopisk fjernelse af konkrement i
nyre eller nyrebækken

KKAF Fjernelser af fremmedlegeme fra nyre og nyrebækken

KKAF00 Fjernelse af fremmedlegeme fra nyre

KKAF01 Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra nyre

KKAF10 Fjernelse af fremmedlegeme fra nyrebækken

KKAF11 Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra nyre-
bækken

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKAF12 Transluminal endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra ny-
rebækken

KKAH Rekonstruktioner på nyre og nyrebækken

KKAH00 Sutur af nyre

KKAH01 Perkutan endoskopisk sutur af nyre

KKAH10 Sutur af nyrebækken

KKAH11 Perkutan endoskopisk sutur af nyrebækken

KKAH12 Transluminal endoskopisk sutur af nyrebækken

KKAH30 Pyeloureterostomi uden deling af ureteropelvine overgang

KKAH31 Perkutan endoskopisk pyeloureterostomi uden deling af urete-
ropelvine overgang

KKAH40 Pyeloureterostomi med deling af ureteropelvine overgang

KKAH41 Perkutan endoskopisk pyeloureterostomi med deling af urete-
ropelvine overgang

KKAH50 Kalykoureterostomi

KKAH51 Perkutan endoskopisk kalykoureterostomi

KKAH54 Perkutan endoskopisk incision af kalykshals
Inkl.: Dilatation

KKAH55 Transluminal endoskopisk incision af kalykshals
Inkl.: Dilatation

KKAH61 Perkutan endoskopisk incision af ureteropelvine overgang

KKAH62 Transluminal endoskopisk incision af ureteropelvine overgang

KKAH65 Transluminal endoskopisk dilatation af ureteropelvine over-
gang

KKAH70 Adhærenceløsning af ureteropelvine overgang

KKAH71 Perkutan endoskopisk adhærenceløsning af ureteropelvine
overgang

KKAH80 Nefropeksi

KKAH81 Perkutan endoskopisk nefropeksi

KKAH96 Anden rekonstruktion på nyre eller nyrebækken

KKAH97 Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion på nyre eller ny-
rebækken

KKAH98 Anden transluminal endoskopisk rekonstruktion på nyre eller
nyrebækken

KKA  Operationer på nyre og nyrebækken
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KKAJ Urinafledende operationer på nyrebækken

KKAJ00 Nefrostomi
Ekskl.: Anlæggelse af perkutant nefrostomikateter – se KTKA10A

KKAJ01 Perkutan endoskopisk nefrostomi

KKAJ02 Transluminal endoskopisk nefrostomi

KKAJ96 Anden urinafledendende operation på nyrebækken

KKAJ97 Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på nyre-
bækken

KKAJ98 Anden transluminal endoskopisk urinafledende operation på
nyrebækken

KKAS Nyretransplantationer og operationer i forbindelse hermed

KKAS00 Autolog nyretransplantation

KKAS10 Allogen nyretransplantation med nyre fra kadaverdonor

KKAS20 Allogen nyretransplantation med nyre fra levende donor

KKAS40 Excision af transplanteret nyre

KKAS41 Perkutan endoskopisk excision af transplanteret nyre

KKAS50 Pyelocystotomi på transplanteret nyre

KKAS60 Operation for lymfocele ved transplanteret nyre

KKAS61 Perkutan endoskopisk operation for lymfocele ved transplante-
ret nyre

KKAS70 Uretertransposition til transplanteret urinleder eller nyrebæk-
ken

KKAS96 Anden operation i forbindelse med nyretransplantation

KKAS97 Anden perkutan endoskopisk operation i forbindelse med ny-
retransplantation

KKAT ESWL behandlinger af nyre og nyrebækken

KKAT00 ESWL behandling af nyre eller nyrebækken

KKAW Andre operationer på nyre og nyrebækken

KKAW96 Anden operation på nyre eller nyrebækken

KKAW97 Anden perkutan endoskopisk operation på nyre eller nyrebæk-
ken

KKAW97A Perkutan endoskopisk skylning af nyrebækken

KKAW98 Anden transluminal endoskopisk operation på nyre eller nyre-
bækken

KKAW98A Transluminal endoskopisk skylning af nyrebækken

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKB Operationer på urinleder

KKBA Eksplorationer og incisioner af urinleder

KKBA00 Eksploration af urinleder

KKBA01 Perkutan endoskopisk eksploration af urinleder
Ekskl.: Perkutan nefroureteroskopi – se KUKB22 - 25

KKBA10 Eksplorativ ureterotomi

KKBA11 Perkutan endoskopisk eksplorativ ureterotomi

KKBA96 Anden eksploration af urinleder

KKBA97 Anden perkutan endoskopisk eksploration af urinleder

KKBB Biopsier af urinleder

KKBB00 Biopsi af urinleder
Ekskl.: Transluminal endoskopisk biopsi af urinleder – se KUKB05

KKBB01 Perkutan endoskopisk biopsi af urinleder

KKBC Ureterektomier

KKBC00 Ureterektomi

KKBC01 Perkutan endoskopisk ureterektomi

KKBD Resektioner og vævsdestruktioner på urinleder

KKBD00 Resektion af urinleder

KKBD01 Perkutan endoskopisk resektion af urinleder

KKBD02 Transluminal endoskopisk resektion af urinleder

KKBD20 Destruktion af patologisk væv i urinleder

KKBD21 Perkutan endoskopisk destruktion af patologisk væv i urinleder

KKBD22 Transluminal endoskopisk destruktion af patologisk væv i
urinleder

KKBD30 Fjernelse af ureterstump

KKBD31 Perkutan endoskopisk fjernelse af ureterstump

KKBD96 Anden resektion eller vævsdestruktion på urinleder

KKBD97 Anden perkutan endoskopisk resektion eller vævsdestruktion
på urinleder

KKBD98 Anden transluminal endoskopisk resektion eller vævsdestruk-
tion på urinleder

KKBE Operationer for ureterkonkrement

Bem.: ESWL behandling – se KKBT

KKBE00 Ureterolitotomi

KKBE01 Perkutan endoskopisk ureterolitotomi

KKBE12 Transluminal endoskopisk ekstraktion af ureterkonkrement
Bem.: Med anvendelse af cystoskop eller ureteroskop

KKB  Operationer på urinleder
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KKBE22 Transluminal endoskopisk løsning af ureterkonkrement
Bem.: Med anvendelse af cystoskop eller ureteroskop

KKBE32 Transluminal endoskopisk litotripsi af ureterkonkrement 

KKBE96 Anden operation for ureterkonkrement

KKBE97 Anden perkutan endoskopisk operation for ureterkonkrement

KKBE98 Anden transluminal endoskopisk operation for ureterkonkre-
ment

KKBF Fjernelser af fremmedlegeme i urinleder

KKBF00 Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder

KKBF01 Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinleder

KKBF02 Transluminal endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinle-
der

KKBH Rekonstruktioner af urinleder

KKBH00 Sutur af urinleder

KKBH01 Perkutan endoskopisk sutur af urinleder

KKBH06 Ureteroureterostomi

KKBH10 Ureteroureterostomi til modsidig urinleder

KKBH20 Replantation af urinleder
Inkl.: Anvendelse af lap fra blæren (a.m. Boari el. lign.) eller psoas-

fæste.

KKBH21 Perkutan endoskopisk replantation af urinleder

KKBH30 Ureterrekonstruktion med interposition af tyndtarm

KKBH40 Ureterplastik

KKBH45 Endoureterotomi
Bem.: Med anvendelse af cystoskop eller ureteroskop

KKBH50 Ureterolyse

KKBH51 Perkutan endoskopisk ureterolyse

KKBH62 Transluminal endoskopisk dilatation af urinleder

KKBH96 Anden rekonstruktion af urinleder

KKBH97 Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion af urinleder

KKBH98 Anden transluminal endoskopisk rekonstruktion af urinleder

KKBJ Urinafledende operationer på urinleder

KKBJ00 Ureterokutaneostomi

KKBJ01 Perkutan endoskopisk ureterokutaneostomi

KKBJ10 Ureteroenterokutaneostomi
Inkl.: Interposition af tynd- eller tyktarm

KKBJ11 Perkutan endoskopisk ureteroenterokutaneostomi

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv

186



KKBJ20 Ureteroenterokutaneostomi med reservoir
Inkl.: Interposition af tynd- eller tyktarm

KKBJ21 Perkutan endoskopisk ureteroenterocutaneostomi med reser-
voir

KKBJ40 Ureteroenterostomi
Inkl.: Operation a.m. Coffey el. lignende

KKBJ41 Perkutan endoskopisk ureteroenterostomi

KKBJ60 Ureteroenterouretrostomi

KKBJ70 Fjernelse af konkrement fra anastomose eller reservoir
Ekskl.: Efter postoperativ blødning – se KKWE02

KKBJ72 Transluminal endoskopisk fjernelse af konkrement fra anasto-
mose eller reservoir

KKBJ80 Operation for malfunktion af anastomose eller reservoir

KKBJ96 Anden urinafledende operation på urinleder

KKBJ97 Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på urin-
leder

KKBJ98 Anden transluminal endoskopisk urinafledende operation på
urinleder

KKBT ESWL behandlinger af urinleder

KKBT00 ESWL behandling af urinleder

KKBV Forskellige operationer på urinleder

KKBV00 Indsættelse af ureterstent

KKBV01 Perkutan endoskopisk indsættelse af ureterstent

KKBV02 Transluminal endoskopisk indsættelse af ureterstent

KKBV02A Transluminal indsættelse af temporær ureterstent

KKBV02B Transluminal indsættelse af permanent ureterstent

KKBV05 Transluminal endoskopisk skiftning af ureterstent

KKBV07 Perkutan endoskopisk skiftning af ureterstent

KKBV10 Fjernelse af ureterstent

KKBV11 Perkutan endoskopisk fjernelse af ureterstent

KKBV12 Transluminal endoskopisk fjernelse af ureterstent

KKBV18 Transluminal endoskopisk kateterisation af urinleder

KKBV22 Transluminal endoskopisk dilatation af ureterostie

KKBV32 Transluminal endoskopisk incision af ureterostie

KKBV35 Transluminal endoskopisk resektion af ureterostie

KKBV40 Incision eller excision af ureterocele

KKBV42 Transluminal endoskopisk incision eller excision af ureterocele

KKB  Operationer på urinleder
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KKBV52 Transluminal endoskopisk injektionsterapi ved vesikoureteral
refluks

KKBW Andre operationer på urinleder

KKBW96 Anden operation på urinleder

KKBW97 Anden perkutan endoskopisk operation på urinleder

KKBW98 Anden transluminal endoskopisk operation på urinleder

KKC Operationer på urinblære

KKCA Incisioner på urinblære

KKCA00 Eksplorativ cystotomi

KKCA01 Perkutan endoskopisk eksplorativ cystotomi

KKCB Biopsier af urinblære

Ekskl.: Cystoskopi med biopsi – se KUKC05

KKCB00 Biopsi af urinblære

KKCB01 Perkutan endoskopisk biopsi af urinblære

KKCC Cystektomier

KKCC00 Cystektomi

KKCC01 Perkutan endoskopisk cystektomi

KKCC10 Cystoprostatektomi
Inkl.: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC11 Perkutan endoskopisk cystoprostatektomi
Inkl.: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC20 Cystoprostatouretrektomi
Inkl.: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC30 Cystektomi med fjernelse af kvindelige indre kønsorganer

KKCC31 Perkutan endoskopisk cystektomi med fjernelse af kvindelige
indre kønsorganer

KKCC96 Anden cystektomi

KKCC97 Anden perkutan endoskopisk cystektomi

KKCD Resektioner af urinblære

Inkl.: Resektioner af urachus

KKCD02 Cystoskopisk resektion af urinblære
Ekskl.: TUR-B af tumor – se KKCD32

KKCD10 Resektion af urinblære

KKCD11 Perkutan endoskopisk resektion af urinblære

KKCD20 Resektion af blæredivertikel

KKCD21 Perkutan endoskopisk resektion af blæredivertikel

KKCD30 Destruktion af patologisk væv i urinblære
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KKCD32 Transuretral resektion af patologisk væv i urinblære (TUR-B)

KKCD32B Elektrokoagulation af tumor i urinblære

KKCD32C Laserkoagulation af tumor i urinblære

KKCD40 Resektion af urachus

KKCD96 Anden resektion eller vævsdestruktion i urinblære

KKCD97 Anden perkutan endoskopisk resektion eller vævsdestruktion i
urinblære

KKCD98 Anden cystoskopisk resektion eller vævsdestruktion i urinblære

KKCE Operationer for konkrement i urinblære
Bem.: ESWL behandling – se KKCT

KKCE00 Cystolitotomi

KKCE01 Perkutan endoskopisk fjernelse af urinblærekonkrement

KKCE02 Cystoskopisk fjernelse af urinblærekonkrement

KKCF Fjernelser af fremmedlegeme i urinblære

KKCF00 Cystotomi med fjernelse af fremmedlegeme

KKCF01 Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære

KKCF02 Cystoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære

KKCH Rekonstruktioner på urinblære
Inkl.: Operationer for interstitiel cystit

KKCH00 Sutur af urinblære

KKCH01 Perkutan endoskopisk sutur af urinblære

KKCH02 Cystoskopisk sutur af urinblære

KKCH10 Enterocystoplastik
Inkl.: Cækocystoplastik

KKCH11 Perkutan endoskopisk enterocystoplastik
Inkl.: Perkutan endoskopisk cækocystoplastik

KKCH20 Reduktionsplastik af urinblære

KKCH21 Perkutan endoskopisk reduktionsplastik af urinblære

KKCH30 Lukning af vesikointestinal fistel
Inkl.: Lukning af f istler til tyndtarm, tyktarm og rectum

Ekskl.: Lukning af vesikovaginal f istel – se KLEE20

KKCH33 Lukning af vesikouterin fistel

KKCH40 Resektion eller incision af blærehalsen

KKCH42 Transuretral resektion eller incision af blærehalsen

KKCH50 Ureterocystoplastik

KKCH51 Perkutan endoskopisk ureterocystoplastik

KKCH60 Autoaugmentation af urinblære

KKCH61 Perkutan endoskopisk autoaugmentation af urinblære
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KKCH76 Operation for ektopisk urinblære

KKCH80 Rekonstruktion af blærehalsen

KKCH83 Aflukning af blærehalsen

KKCH96 Anden rekonstruktiion på urinblære

KKCH97 Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion på urinblære

KKCH98 Anden transluminal endoskopisk rekonstruktion på urinblære

KKCJ Urinafledende operationer på urinblære

Ekskl.: Blærepunktur – se KTKC10

KKCJ00 Cystostomi

KKCJ10 Cystoenterokutaneostomi

KKCJ20 Cystoenterokutaneostomi med reservoir
Inkl.: Interposition af tynd- eller tyktarm

KKCJ20A Cystoenterokutaneostomi a.m. Mitrofanoff

KKCJ20B Cystoenterokutaneostomi a.m. Monti

KKCJ96 Anden urinafledende operation på urinblære

KKCJ97 Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på urin-
blære

KKCT ESWL behandlinger af urinblære

KKCT00 ESWL behandling af urinblære

KKCV Forskellige operationer på urinblære

KKCV02 Transluminal ballondilatation af urinblære

KKCV05 Transluminal injektion i blærevæg

KKCV10 Denervering af urinblære

KKCV11 Perkutan endoskopisk denervering af urinblære

KKCV15 Transluminal endoskopisk implantation af neurostimulator i
urinblære

KKCV20 Cystolyse

KKCV21 Perkutan endoskopisk cystolyse

KKCV22 Transluminal udtømning af koagler fra urinblære
Ekskl.: Efter postoperativ blødning – se KKWE02

KKCW Andre operationer på urinblære

KKCW96 Anden operation på urinblære

KKCW97 Anden perkutan endoskopisk operation på urinblære

KKCW98 Anden transluminal endoskopisk operation på urinblære
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KKD Operationer på urinrør
Ekskl.: Biopsier af urinrør – se KUKC05 og KUKD05

KKDC Uretrektomier

KKDC00 Uretrektomi

KKDD Resektioner af urinrør

KKDD00 Resektion af urinrør

KKDD10 Resektion af urethradivertikel

KKDD30 Destruktion af patologisk væv i urinrør

KKDD32 Uretroskopisk destruktion af patologisk væv i urinrør

KKDD40 Resektion af sphincter externa urethrae

KKDD42 Uretroskopisk resektion af sphincter externa urethrae

KKDD50 Excision af valvula urethrae

KKDD52 Uretroskopisk excision af valvula urethrae

KKDD80 Resektion af urinrør med transplantation
Bem.: Tillægskode for lap og graft – se KZZ

KKDD96 Anden resektion af urinrør

KKDD98 Anden uretroskopisk resektion af urinrør

KKDE Fjernelser af konkrement og fremmedlegeme fra urinrør

Inkl.: Litotripsi

KKDE00 Uretrolitotomi

KKDE12 Uretroskopisk fjernelse af konkrement fra urinrør

KKDE20 Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør

KKDE22 Uretroskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør

KKDE96 Anden fjernelse af konkrement eller fremmedlegeme fra urin-
rør

KKDE98 Anden uretroskopisk fjernelse af konkrement eller fremmedle-
geme fra urinrør

KKDG Operationer på kvindelige urinrør og blærehals ved inkontinens

Ekskl.: Vaginale operationer – se KLEG

KKDG00 Retropubisk supension af urinrør

KKDG01 Perkutan endoskopisk retropubisk supension af urinrør

KKDG10 Abdominovaginal suspension af blærehals

KKDG20 Abdominal vaginopeksi
Ekskl.: Kolpopeksi ved vaginalprolaps efter hysterektomi – se

KLEF50

KKD  Operationer på urinrør
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KKDG21 Perkutan endoskopisk abdominal vaginopeksi
Inkl.: Præperitoneal perkutan endoskopisk kolposuspension

Ekskl.: Perkutan endoskopisk kolposuspension for vaginalprolaps ef-
ter hysterektomi – se KLEF51

KKDG30 Abdominal uretrocystopeksi med slynge

KKDG31 Perkutan endoskopisk uretrocystopeksi med slynge

KKDG40 Vesikouretropeksi
Inkl.: Anvendelse af sutur, klips og vævsklæber

KKDG41 Perkutan endoskopisk suprapubisk vesikouretropeksi
Inkl.: Anvendelse af sutur, klips og vævsklæber

KKDG50 Transabdominal bækkenbundsplastik ved inkontinens

KKDG96 Anden operation på urinrør ved inkontinens

KKDG97 Anden perkutan endoskopisk operation på urinrør ved inkon-
tinens

KKDH Rekonstruktioner på urinrør

Ekskl.: Indsættelse af artificiel sfinkter – se KKDK

KKDH00 Sutur af urinrør

KKDH03 Aflukning af urinrør

KKDH10 Meatoplastik på urinrør

KKDH30 Lukning af uretrokutan fistel
Ekskl.: Lukning af uretrovaginal f istel – se KLEE20

KKDH50 Lukning af uretrointestinal fistel
Inkl.: Lukning af f istel til tyndtarm, tyktarm og rectum
Bem.: Samtidig tarmresektion – se KJFB eller KJGB

KKDH62 Uretroskopisk rekanalisering af urinrør

KKDH70 Plastik for urethrastriktur
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KKDH96 Anden rekonstruktion på urinrør

KKDH98 Anden uretroskopisk rekonstruktion på urinrør

KKDJ Urinafledende operationer på urinrør

KKDJ00 Uretrostomi

KKDK Implantationer af artificiel sfinkter i urinrør

KKDK00 Implantation af artificiel blærehalssfinkter i urinrør

KKDK10 Implantation af artificiel sfinkter i pars bulbosa urethrae

KKDK30 Revision af artificiel sfinkter i urinrør

KKDK40 Fjernelse af artificiel sfinkter i urinrør

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKDV Forskellige operationer på urinrør
Bem.: Dilatation af urinrør – se KTKD00

KKDV00 Indlæggelse af stent i urinrør

KKDV02 Uretroskopisk indsættelse af stent i urinrør

KKDV10 Intern uretrotomi

KKDV12 Uretroskopisk intern uretrotomi

KKDV15 Uretroskopisk intern sfinkterotomi i urinrør

KKDV20 Submukøs injektionsbehandling i urinrør

KKDV22 Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør

KKDW Andre operationer på urinrør
Ekskl.: Dilatation af urinrør – se KTKD00

KKDW96 Anden operation på urinrør

KKDW97 Anden perkutan endoskopisk operation på urinrør

KKDW98 Anden uretroskopisk operation på urinrør

KKE Operationer på prostata og vesicula seminalis

KKEA Eksplorationer og incisioner af prostata og vesicula seminalis

KKEA00 Eksplorativ frilægning af prostata

KKEA10 Eksplorativ prostatotomi

KKEA20 Incision af vesicula seminalis

KKEB Biopsier af prostata
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTKE00
Cytologisk punktur – se KTKE05

KKEB00 Biopsi af prostata

KKEC Radikale prostatektomier

KKEC00 Retropubisk radikal prostatektomi

KKEC00A Retropubisk ikke nervesparende radikal prostatektomi

KKEC00B Retropubisk enkeltsidigt nervesparende radikal prostatektomi

KKEC00C Retropubisk dobbeltsidigt nervesparende radikal prostatektomi

KKEC01 Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi

KKEC01A Perkutan endoskopisk ikke nervesparende radikal prostatekto-
mi

KKEC01B Perkutan endoskopisk enkeltsidigt nervesparende radikal pro-
statektomi

KKEC01C Perkutan endoskopisk dobbeltsidigt nervesparende radikal
prostatektomi

KKEC10 Perineal radikal prostatektomi

KKEC20 Transsakral radikal prostatektomi

KKE  Operationer på prostata og vesicula seminalis
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KKED Resektioner af prostata

KKED00 Transvesikal prostataresektion
Bem.: Freyer

KKED22 Transuretral prostataresektion (TUR-P)

KKED32 Transuretral prostataincision (TUI-P)

KKED52 Laserresektion af prostata

KKED52A VLAP (Visual Laser Ablation of Prostate)

KKED52B TULIP (Transurethral Ultrasonic Guided Laser Induced Prosta-
tectomy)

KKED52C Laserresektion af prostata (HoLRP)

KKED52D Interstitiel laserkoagulation (ILC) af prostata

KKED52E Fotoselektiv laservaporisation af prostata (PVP)

KKED62 TUNA (Transurethral Needle Ablation) af prostata

KKED72 TUMT (Transurethral Microwave Therapy) af prostata

KKED80 Perkutan kryoterapi af prostata

KKED82 HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) behandling af pro-
stata

KKED96 Anden resektion af prostata

KKED98 Anden transuretral resektion af prostata

KKEE Fjernelser af konkrement og fremmedlegeme fra prostata

KKEE00 Prostatolitotomi

KKEE02 Transuretral prostatolitotomi

KKEE10 Fjernelse af fremmedlegeme i prostata

KKEE12 Transuretral fjernelse af fremmedlegeme i prostata

KKEV Forskellige operationer på prostata og vesicula seminalis

KKEV00 Koagulation for spontan blødning fra prostata
Ekskl.: Blødning efter prostatektomi – se KKWE

KKEV02 Transuretral koagulation for spontan blødning fra prostata
Ekskl.: Blødning efter prostatektomi – se KKWE

KKEV12 Transuretral resektion af colliculus seminalis

KKEV22 Transuretral indsættelse af intraprostatisk stent
Inkl.: Temporær og permanent

KKEV30 Implantation af seeds i prostata

KKEV32 Implantation af kryoelementer i prostata

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKEW Andre operationer på prostata

KKEW96 Anden operation på prostata

KKEW98 Anden transuretral operation på prostata

KKEW98A Anden transuretral operation på prostata med laserbehandling

KKEW98B Anden transuretral operation på prostata med elektrovaporisa-
tion

KKF Operationer på scrotum og skrotalindhold

KKFA Eksplorationer og incisioner af scrotum og skrotalindhold

KKFA00 Eksploration af testis

KKFA10 Eksplorativ orkiotomi

KKFA20 Eksplorativ incision af epididymis

KKFA30 Incision af vas deferens

KKFA40 Incision af absces i scrotum
Inkl.: Drænage

KKFA50 Fjernelse af fremmedlegeme fra væv i scrotum

KKFA96 Anden eksploration eller incision på scrotum og skrotalindhold

KKFB Biopsier af skrotalindhold

Ekskl.: Nålebiopsi og cytologisk punktur – se KTKF

KKFB00 Biopsi af testis

KKFB10 Biopsi af epididymis

KKFB20 Biopsi af vas deferens

KKFB96 Anden biopsi af skrotalindhold

KKFC Excisioner af testis og epididymis

Inkl.: Samtidig epididymektomi

KKFC00 Enkeltsidig orkiektomi

KKFC01 Enkeltsidig perkutan endoskopisk orkiektomi

KKFC03 Enkeltsidig subkapsulær orkiektomi

KKFC10 Dobbeltsidig orkiektomi

KKFC11 Dobbeltsidig perkutan endoskopisk orkiektomi

KKFC13 Dobbeltsidig subkapsulær orkiektomi

KKFC60 Epididymektomi

KKFC96 Anden orkiektomi eller epididymektomi

KKFD Resektioner af skrotalindhold
Inkl.: Ligatur af vas deferens og af venae spermaticae oven for funiculus spermaticus

KKFD00 Resektion af testis

KKFD16 Resektion af epididymis
Inkl.: Excision af spermatocele

KKF  Operationer på scrotum og skrotalindhold
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KKFD16A Excision af spermatocele i epididymis

KKFD20 Excision af hydrocele testis

KKFD26 Excision af hydrocele funiculi

KKFD43 Unilateral resektion af vas deferens

KKFD46 Bilateral vasektomi eller ligatur af vas deferens
Inkl.: Sterilisation

KKFD50 Resektion og ligatur af venae spermaticae internae

KKFD51 Perkutan endoskopisk resektion og ligatur af venae spermaticae
Inkl.: ligatur af venae spermaticae internae et externae og ekstraperitone-

al adgang med endoskop

KKFD53 Skleroterapi for varicocele testis

KKFD56 Resektion af varicocele testis

KKFD60 Excision af skrotalfistel

KKFD96 Anden resektion af skrotalindhold

KKFH Rekonstruktioner på scrotum og skrotalindhold

KKFH00 Operation for kryptorkisme og retentio testis
Ekskl.: Simpel orkiopeksi

KKFH01 Perkutan endoskopisk operation for kryptorkisme og retentio
testis

KKFH10 Orkiopeksi

KKFH20 Operation for torsio testis

KKFH30 Vasovasostomi

KKFH40 Vasoepididymostomi

KKFH50 Indsættelse af testisprotese

KKFH60 Fjernelse af testisprotese

KKFH70 Sutur af scrotum

KKFH73 Rekonstruktion af scrotum
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KKFH96 Anden rekonstruktion på scrotum eller skrotalindhold

KKFW Andre operationer på scrotum og skrotalindhold

KKFW96 Anden operation på scrotum eller skrotalindhold

KKFW97 Anden perkutan endoskopisk operation på scrotum eller skro-
talindhold

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKG Operationer på penis

KKGA Eksplorationer af penis

KKGA00 Incision af penis

KKGA10 Incision af forhud

KKGA96 Anden eksploration af penis

KKGB Biopsier af penis

KKGB00 Biopsi af penis

KKGC Amputationer af penis

KKGC00 Partiel amputation af penis

KKGC10 Total amputation af penis

KKGD Resektioner og vævsdestruktioner af penis

KKGD00 Resektion af glans penis

KKGD05 Resektion af corpus penis

KKGD10 Destruktion af patologisk væv på penis

KKGD96 Anden resektion af penis

KKGF Fjernelser af fremmedlegeme fra penis

KKGF00 Fjernelse af fremmedlegeme fra penis

KKGH Rekonstruktioner på penis

KKGH00 Sutur af penis

KKGH10 Fimosisoperation

KKGH20 Operation for induration eller krumning af penis

KKGH30 Resektion eller ligatur af venae dorsalis penis

KKGH33 Arteriel revaskularisering af penis

KKGH40 Operation for priapisme

KKGH50 Excision af spongiokavernøs fistel i penis

KKGH60 Operation for hypospadi

KKGH60A Operation for hypospadi på glans penis

KKGH60B Operation for hypospadi på corpus penis

KKGH60C Operation for penoskrotal hypospadi

KKGH60D Operation for perineal hypospadi

KKGH70 Operation for epispadi

KKGH80 Hudplastik på penis
Bem.: Tillægskode for lap eller graft – se KZZ

KKGH80A Forhudsplastik

KKG  Operationer på penis
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KKGH96 Anden rekonstruktion på penis

KKGH96A Frilægning af penis

KKGH96B Plastik ved penoskrotal sammenvoksning

KKGV Forskellige penisoperationer

KKGV00 Reposition af parafimose

KKGV10 Løsning af præputiale adhærencer

KKGV20 Rituel omskæring

KKGV30 Implantation af erektionsprotese

KKGV40 Revision af penisprotese

KKGV50 Fjernelse af penisprotese

KKGW Andre operationer på penis

KKGW96 Anden operation på penis

KKK Operationer på retroperitonealt væv

KKKA Eksplorationer og biopsier på retroperitonealt væv

KKKA00 Eksploration af retroperitonealt væv

KKKA01 Perkutan endoskopisk eksploration af retroperitonelt væv

KKKA10 Biopsi af retroperitonealt væv

KKKA11 Perkutan endoskopisk biopsi af retroperitonealt væv

KKKA20 Incision af retroperitonealt væv

KKKA20A Perkutan drænage af retroperitoneum

KKKA21 Perkutan endoskopisk drænage af retroperitoneum

KKKB Excisioner af retroperitonealt patologisk væv

KKKB10 Excision af retroperitonealt patologisk væv

KKKB11 Perkutan endoskopisk excision af retroperitonealt patologisk
væv

KKKB20 Excision af retroperitoneal fistel

KKKB21 Perkutan endoskopisk excision af retroperitoneal fistel

KKKF Fjernelser af retroperitonealt fremmedlegeme

KKKF00 Fjernelse af retroperitonealt fremmedlegeme

KKKF01 Perkutan endoskopisk fjernelse af retroperitonealt fremmedle-
geme

KKKW Andre operationer på retroperitonealt væv

KKKW96 Anden operation på retroperitonealt væv

KKKW97 Anden perkutan endoskopisk operation på retroperitonealt
væv

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KTK Mindre urologiske procedurer
Ekskl.: Blærekateristation – se BJA

KTKA Mindre urologiske procedurer på nyre og nyrebækken

KTKA00 Nålebiopsi af nyre og nyrebækken

KTKA05 Cytologisk punktur af nyre

KTKA10 Perkutan punktur af nyre eller nyrebækken
Inkl.: Drænage

KTKA10A Anlæggelse af nefrostomikateter

KTKA20 Perkutan drænage af nyreabsces

KTKA30 Perkutan vævsdestruktion i nyre

KTKC Mindre urologiske procedurer på urinblære
Ekskl.: Katerisationer – se BJA

KTKC00 Nålebiopsi af urinblære

KTKC10 Perkutan punktur af urinblære
Inkl.: Drænage

KTKC10A Anlæggelse af suprapubisk blærekateter

KTKD Mindre urologiske procedurer på urinrør

KTKD00 Dilatation af urinrør

KTKE Mindre urologiske procedurer på prostata

KTKE00 Nålebiopsi af prostata

KTKE05 Cytologisk punktur af prostata

KTKE10 Punktur af prostata

KTKF Mindre urologiske procedurer på mandlige genitalier

KTKF00 Nålebiopsi af testikel

KTKF05 Cytologisk punktur af testikel

KTKF10 Punktur af testikel
Inkl.: Drænage

KTKF20 Nålebiopsi af epididymis

KTKF25 Cytologisk punktur af epididymis

KTKF30 Punktur af epididymis
Inkl.: Drænage

KTKF60 Punktur af scrotum

KTKK Mindre kirurgiske procedurer på retroperitoneum

KTKK00 Nålebiopsi af retroperitoneum

KTKK10 Punktur af retroperitoneum

KTK  Mindre urologiske procedurer
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KTKW Andre mindre urologiske procedurer

KTKW99 Anden mindre urologisk operation

KKW Reoperationer efter urologiske operationer
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KKWA Reoperationer ved sårruptur efter urologisk operation

KKWA00 Sutur af sårruptur efter urologisk operation

KKWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter urologisk operation
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KKWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter urologisk operation

KKWC Reoperationer ved dyb infektion efter urologisk operation

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KKWC00 Reoperation ved dyb infektion efter urologisk operation

KKWC01 Perkutan endoskopisk reoperation ved dyb infektion efter uro-
logisk operation

KKWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter urologisk operation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KKWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter urologisk operation

KKWE Reoperationer ved dyb blødning efter urologisk operation

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KKWE00 Reoperation for dyb blødning efter urologisk operation

KKWE01 Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter uro-
logisk operation

KKWE02 Transluminal endoskopisk reoperation for dyb blødning efter
urologisk operation

KKWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsuffisciens efter urologisk
operation

KKWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter urolo-
gisk operation

KKWF01 Perkutan endoskopisk reoperation for sutur- eller anastomo-
seinsufficiens efter urologisk operation

KK  Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv
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KKWW Andre reoperationer efter urologisk operation

KKWW96 Anden reoperation efter urologisk operation

KKWW97 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter urologisk ope-
ration

KKWW98 Anden transluminal endoskopisk reoperation efter urologisk
operation

KKW  Reoperationer efter urologiske operationer
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Kapitel L

KL Operationer på kvindelige kønsorganer

KLA Operationer på ovarie

KLB Operationer på salpinx

KLC Operationer på uterus og parametrier

KLD Operationer på livmoderhals

KLE Operationer på vagina

KLF Operationer på vulva og perineum

KLG Kvindelige sterilisationer

KTL Mindre gynækologiske procedurer

KLW Reoperationer efter gynækologiske operationer

I kapitel L anvendes sidste karakter til angivne operationsmåden på følgende
måde:

Tallene 0, 3 og 6: Proceduren udføres som åbent eller andet ikke
endoskopisk indgreb (f.eks. vaginalt indgreb)

Bem.: Procedurer, som ikke er specificeret på anden
måde i kodeteksten, er åbne operationer eller
procedurer

Tallene 1, 4 og 7: Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Laparoskopi, salpingoskopi, ovarioskopi og
kuldoskopi med tilhørende endoskopiske procedurer
Anvendelse af hjælpepunkturer eller mindre incisioner.
Proceduren klassificeres som laparoskopisk, hvis
dissektion og frilægning af det opererede organ er
udført endoskopisk, også selvom en del af operationen
er udført gennem en mindre hjælpeincision.

Bem.: I kodeteksten er disse procedurer, hvor det er
muligt, specificerede som den type endoskopi, der
anvendes

Tallene 2, 5 og 8: Transluminale endoskopiske procedurer f.eks. gennem
vagina eller livmoderhalsen

Inkl.: Procedurer udført under hysteroskopi,
mikrohysteroskopi og salpingoskopi
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I koder med 9 som 5. karakter (,,andre“-koderne) anvendes kun 6, 7 og 8
som sidste karakter med overnævnte betydninger.

Transluminal endoskopi, som ofte giver mulighed for at undersøgelse af fle-
re forbundne eller sammenhængende organhuler er klassificeret (i Kapitel U)
efter det mest hyppige mål for den pågældende type endoskopi. Translumi-
nal endoskopi med simpel biopsi, inkl. børstecytologi klassificeres som endo-
skopi og ikke som en endoskopisk kirurgisk procedure.

Endoskopiske procedurer klassificeres i overensstemmelse med (anatomisk)
lokalisation, hvor de udføres og derefter efter handling og teknik.
I Kapitel L findes transluminal hysteroskopiske procedurer anført for salpin-
ges, uterus og livmoderhals.

KLA Operationer på ovarie

KLAA Punkturer af ovarie
Inkl.: Perkutane og transvaginale punkturer og punkturer i forbindelse med
laparotomi og ultravejledte punkturer
Ekskl.: Kapselpunktur af polycystisk ovarie – se KLAC20-21

KLAA00 Punktur af ovariecyste

KLAA01 Laparoskopisk punktur af ovariecyste

KLAA03 Perkutan punktur af ovariecyste

KLAA06 Transvaginal punktur af ovariecyste

KLAA10 Perkutan eller transvaginal punktur og aspiration af æg fra ova-
rie

KLAA10A Transvaginal oocytaspiration fra modne follikler

KLAA10B Transvaginal oocytaspiration fra umodne follikler (IVM)

KLAA10C Perkutan oocytaspiration fra modne follikler

KLAA10D Perkutan oocytaspiration fra umodne follikler

KLAA11 Laparoskopisk aspiration af æg fra ovarie

KLAA20 Perkutan eller transvaginal injektion ved ovarial graviditet

KLAA20A Perkutan injektion ved ovarial graviditet

KLAA20B Transvaginal injektion ved ovarial graviditet

KLAA31 Ovarioskopi
Ekskl.: Biopsi – se KTLA00

KLAA96 Anden perkutan eller transvaginal ovariepunktur

KLAA97 Anden laparoskopisk ovariepunktur

KLA  Operationer på ovarie
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KLAB Ovariotomier og biopsier af ovarie
Ekskl.: Kapselpunkturer – se KLAC20-21

KLAB00 Ovariotomi
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KLAB01 Laparoskopisk ovariotomi
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KLAB10 Biopsi af ovarie
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTLA00

KLAB11 Laparoskopisk biopsi af ovarie

KLAB21 Laparoskopisk nålebiopsi af ovarie

KLAB96 Anden incision eller biopsi af ovarie

KLAB97 Anden laparoskopisk incision eller biopsi af ovarie

KLAC Excisioner og destruktioner af patologisk væv i ovarie

KLAC00 Excision af ovariecyste

KLAC01 Laparoskopisk excision af ovariecyste

KLAC10 Fenestrering af ovariecyste

KLAC11 Laparoskopisk fenestrering af ovariecyste

KLAC20 Destruktion af patologisk væv på ovarie
Inkl.: Koagulation af endometriosevæv og kapselpunktur ved polycy-

stisk ovarie

KLAC21 Laparoskopisk destruktion af patologisk væv på ovarie
Inkl.: Koagulation af endometriosevæv og kapselpunktur ved polycy-

stisk ovarie

KLAC30 Excision af paraovarial cyste

KLAC31 Laparoskopisk excision af paraovarial cyste

KLAC96 Anden excision eller destruktion af patologisk væv i ovarie

KLAC97 Anden laparoskopisk excision eller destruktion af patologisk
væv i ovarie

KLAD Resektioner af ovarie

KLAD00 Ovarieresektion

KLAD00A Vaginal enkeltsidig ovarieresektion

KLAD00B Vaginal dobbeltsidig ovarieresektion

KLAD01 Laparoskopisk ovarieresektion

KLAD01A Laparoskopisk enkeltsidig ovarieresektion

KLAD01B Laparoskopisk dobbeltsidig ovarieresektion
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KLAE Excisioner af ovarie
Ekskl.: Salpingo-ooforektomi – se KLAF

KLAE10 Enkeltsidig ooforektomi

KLAE10A Vaginal enkeltsidig ooforektomi

KLAE11 Laparoskopisk enkeltsidig ooforektomi

KLAE20 Dobbeltsidig ooforektomi

KLAE20A Vaginal dobbeltsidig ooforektomi

KLAE21 Laparoskopisk dobbeltsidig ooforektomi

KLAF Excisioner af ovarie og salpinx

KLAF00 Enkeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAF00A Vaginal enkeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAF01 Laparoskopisk enkeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAF10 Dobbeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAF10A Vaginal dobbeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAF11 Laparoskopisk dobbeltsidig salpingo-ooforektomi

KLAG Rekonstruktioner på ovarie

KLAG00 Ovariolyse
Ekskl.: Salpingolyse – se KLBF

KLAG01 Laparoskopisk ovariolyse

KLAG10 Ovariopeksi

KLAG11 Laparoskopisk ovariopeksi

KLAG20 Detorkvering af ovarie
Inkl.: Samtidig detorkvering af salpinx

KLAG21 Laparoskopisk detorkvering af ovarie

KLAG96 Anden rekonstruktion på ovarie

KLAG97 Anden laparoskopisk rekonstruktion på ovarie

KLAW Andre operationer på ovarie

KLAW96 Anden operation på ovarie

KLAW97 Anden laparoskopisk operation på ovarie
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KLB Operationer på salpinx
Ekskl.: Sterilisationsoperationer – se KLG

KLBA Punkturer og endoskopiske operationer på salpinx
Ekskl.: Falloposkopi – se KULB02

KLBA00 Perkutan punktur af salpinx

KLBA01 Laparoskopisk punktur af salpinx

KLBA03 Transvaginal punktur af salpinx

KLBA07 Salpingoskopi

KLBB Biopsier af salpinx
Ekskl.: Falloposkopisk biopsi – se KULB05
Nålebiopsi af salpinx – se KTLB00

KLBB00 Biopsi af salpinx

KLBB01 Laparoskopisk biopsi af salpinx

KLBB04 Salpingoskopisk biopsi af salpinx

KLBB11 Laparoskopisk nålebiopsi af salpinx

KLBB96 Anden biopsi af salpinx

KLBC Operationer ved tubagraviditet
Ekskl.: Resektion af salpinx og salpingektomi ved tubagraviditet – se KLBD
hhv. KLBE

KLBC00 Perkutan injektion i tubagraviditet

KLBC03 Transvaginal injektion i tubagraviditet

KLBC07 Laparoskopisk injektion i tubagraviditet

KLBC08 Salpingoskopisk injektion i tubagraviditet

KLBC10 Fjernelse af tubagraviditet uden salpingotomi

KLBC11 Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet uden salpingotomi

KLBC20 Fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi

KLBC21 Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi

KLBC96 Anden operation ved tubagraviditet

KLBC97 Anden laparoskopisk operation ved tubagraviditet

KLBC98 Anden salpingoskopisk operation ved tubagraviditet

KLBD Resektioner af salpinx
Inkl.: Resektioner ved tubagraviditet
Ekskl.: Sterilsationsoperationer – se KLGA

KLBD00 Salpinxresektion

KLBD01 Laparoskopisk salpinxresektion
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KLBE Salpingektomier
Inkl.: Salpingektomier ved tubagraviditet
Ekskl.: Salpingo-ooforektomi – se KLAF

KLBE00 Salpingektomi

KLBE00A Vaginal salpingektomi

KLBE01 Laparoskopisk salpingektomi

KLBF Operationer på salpinx for infertilitet

KLBF00 Perfusion af salpinx

KLBF01 Laparoskopisk perfusion af salpinx

KLBF03 Perfusion af salpinx efter rekonstruktion

KLBF11 Laparoskopi ved assisteret befrugtning
Inkl.: GIFT (Gamete Intra-Fallopian transfer)

KLBF12 Hysteroskopi ved assisteret fertilisation

KLBF20 Transcervikal katetersalpingoplastik
Bem.: TCSP

KLBF30 Salpingolyse

KLBF31 Laparoskopisk salpingolyse

KLBF40 Fimbrioplastik

KLBF41 Laparoskopisk fimbrioplastik

KLBF50 Salpingostomi

KLBF51 Laparoskopisk salpingostomi

KLBF60 Resektion og salpinxanastomose

KLBF61 Laparoskopisk resektion og salpinxanastomose

KLBF70 Resektion og reimplantation af salpinx

KLBF96 Anden operation på salpinx for infertilitet

KLBF97 Anden laparoskopisk operation på salpinx for infertilitet

KLBW Andre operationer på salpinx

KLBW96 Anden operation på salpinx

KLBW97 Anden laparoskopisk operation på salpinx

KLBW98 Anden transluminal endoskopisk operation på salpinx
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KLC Operationer på uterus og parametrier
Ekskl.: Cervix uteri – se KLD
Vaginale operationer for uterusprolaps – se KLEF
Hysteroskopi og mikrohysteroskopi – se KULC
Hysteroskopisk sterilisation – se KLGA
Hysteroskopiske operationer under graviditet – se KMAA

KLCA Intrauterine operationer og biopsier af uterus og parametriet
Ekskl.: Abrasio og evakuation efter spontan abort og fødsel – se KMBA
Portiobiopsi – se KLDA20
Hysteroskopisk endometriebiopsi – se KULC05
Provokeret abort – KLCH

KLCA00 Biopsi af uterus og parametriet
Ekskl.: Nålebiopsi af uterus – se KTLC20

KLCA01 Laparoskopisk biopsi af uterus og parametrier

KLCA06 Biopsi af endometriet

KLCA10 Udskrabning af corpus uteri
Inkl.: Dilatation af cervix uteri

KLCA10A Udskrabning af corpus uteri med vakuum

KLCA13 Udskrabning af corpus og cervix uteri
Inkl.: Dilatation af cervix uteri

Ekskl.: Abrasio af cervix uteri alene – se KLDA10

KLCA13A Udskrabning af corpus og cervix uteri med vakuum

KLCA16 Endometriedestruktion
Inkl.: Koagulation

KLCA20 Fjernelse af fremmedlegeme i uterus
Inkl.: Instrumentel f jernelse af IUD

Ekskl.: Simpel vaginal ekstraktion af IUD – se BJCZ2

KLCA22 Hysteroskopisk fjernelse af fremmedlegeme i uterus
Inkl.: Fjernelse af IUD

Ekskl.: Fjernelse af IUD under graviditet – se KMAA22

KLCA30 Indlæggelse af æg eller embryo i uterus ved assisteret befrugt-
ning

KLCA301 Transferering af 1 friskt embryon

KLCA302 Transferering af 2 friske embryoner

KLCA303 Transferering af 3 friske embryoner

KLCA31 Indlæggelse af optøede æg eller embryon i uterus ved assisteret
befrugtning

KLCA311 Transferering af 1 optøet embryon

KLCA312 Transferering af 2 optøede embryoner

KLCA313 Transferering af 3 optøede embryoner
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KLCA96 Anden intrauterin operation

KLCA98 Anden hysteroskopisk operation på uterus

KLCB Incisioner, excisioner og destruktioner af patologisk væv i uterus

KLCB00 Hysterotomi
Ekskl.: Hysterotomi ved provokeret abort – se KLCH

KLCB01 Laparoskopisk hysterotomi

KLCB10 Myomektomi

KLCB11 Laparoskopisk myomektomi

KLCB14 Laparoskopisk myolyse

KLCB20 Transvaginal myomektomi

KLCB25 Hysteroskopisk excision af patologisk væv i uterus

KLCB28 Hysteroskopisk excision af endometrie

KLCB32 Hysteroskopisk destruktion af endometrie

KLCB96 Anden excision af patologisk væv i uterus

KLCB97 Anden laparoskopisk excision af patologisk væv i uterus

KLCB98 Anden hysteroskopisk excision af patologisk væv i uterus

KLCC Resektioner af uterus

KLCC00 Uterusresektion

KLCC01 Laparoskopisk uterusresektion

KLCC05 Hysteroskopisk excision af uterusvæg
Inkl.: Deling af septum

KLCC10 Supravaginal uterusresektion
Ekskl.: Uterusresektion ved supravaginalt kejsersnit – se KMCA30

KLCC11 Laparoskopisk uterusresektion

KLCC20 Vaginal supravaginal uterusresektion

KLCC96 Anden uterusresektion

KLCC96A Uterusresektion med fjernelse af uterint horn

KLCC97 Anden laparoskopisk uterusresektion

KLCC97A Laparoskopisk uterusresektion med fjernelse af uterint horn

KLCD Totale hysterektomier

Ekskl.: Hysterektomi ved kejsersnit – se KMCA

KLCD00 Total hysterektomi
Ekskl.: Hysterektomi i forbindelse med cystektomi – se KKCC30

KLCD01 Total laparoskopisk hysterektomi
Bem.: Det exciderede væv f jernes gennem hudincision (TLH)

KLCD04 Laparoskopisk hysterektomi
Bem.: Det exciderede væv f jernes gennem vagina (LH)
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KLCD10 Vaginal hysterektomi
Ekskl.: Vaginal hysterektomi i forbindelse med kolpoperineoplastik –

se KLEF

KLCD11 Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi
Bem.: Vaginal hysterektomi med laparoskopisk dissektion over arte-

riae uterinae (LAVH)

KLCD30 Radikal hysterektomi
Ekskl.: Hysterektomi i forbindelse med cystektomi – se KKCC30

KLCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi

KLCD40 Radikal vaginal hysterektomi

KLCD96 Anden hysterektomi

KLCD97 Anden laparoskopisk hysterektomi

KLCE Bækkenrømninger

KLCE00 Forreste bækkenrømning

KLCE10 Bageste bækkenrømning

KLCE20 Total bækkenrømning

KLCE96 Anden bækkenrømning

KLCF Excisioner af patologisk væv i parametrier

KLCF00 Excision af patologisk væv i parametrie

KLCF01 Laparoskopisk excision af patologisk væv i parametrie

KLCF10 Excision af varicocele feminae

KLCF11 Laparoskopisk excision af varicocele feminae

KLCF20 Fjernelse af patologisk væv i fossa Douglasi

KLCF21 Laparoskopisk fjernelse af patologisk væv i fossa Douglasi

KLCF96 Anden excision af patologisk væv i parametrie

KLCF97 Anden laparoskopisk excision af patologisk væv i parametrie

KLCG Rekonstruktioner på uterus

KLCG02 Hysteroskopisk adhærenceløsning

KLCG10 Sutur af uterus
Ekskl.: Sutur af ruptur ved fødsel – se KMCC00

KLCG11 Laparoskopisk sutur af uterus

KLCG20 Hysteropeksi

KLCG21 Laparoskopisk hysteropeksi

KLCG30 Resektion eller overskæring af ligamentum sacrouterinae

KLCG31 Laparoskopisk resektion eller overskæring af ligamentum sa-
crouterinae

KLCG40 Rekonstruktion af uterus

KLCG41 Laparoskopisk rekonstruktion af uterus
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KLCG96 Anden rekonstruktion på uterus

KLCG97 Anden laparoskopisk rekonstruktion på uterus

KLCG98 Anden hysteroskopisk rekonstruktion på uterus

KLCH Afbrydelser af svangerskab

Ekskl.: Abrasio og evakuation efter spontan eller medicinsk provokeret abort
og fødsel – se KMBA
Medicinsk induceret abort – se BKHD
Fosterreduktion – se KMAJ

KLCH00 Provokeret abort ved udskrabning
Inkl.: Cervixdilatation

KLCH03 Provokeret abort ved vakuumaspiration
Inkl.: Cervixdilatation

Samtidig curettage

KLCH10 Provokeret abort ved intra- eller ekstraamnial installation

KLCH13 Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort
Bem.: Som umiddelbar afslutning af aborten

Ekskl.: Vakuumaspiration af retineret væv efter medicinsk abort – se
KMBA

KLCH20 Provokeret abort ved hysterotomi
Inkl.: Vaginal og abdominal hysterotomi

KLCH96 Anden afbrydelse af svangerskab

KLCW Andre operationer på uterus og parametrier

KLCW96 Anden operation på uterus eller parametrie

KLCW97 Anden laparoskopisk operation på uterus eller parametrie

KLCW98 Anden hysteroskopisk operation på uterus
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KLD Operationer på livmoderhals

KLDA Dilatationer, udskrabninger og biopsier af livmoderhals

KLDA00 Dilatation af livmoderhals

KLDA10 Udskrabning af livmoderhals
Ekskl.: Udskrabning af corpus og cervix uteri – se KLCA13

Bem.: Hysteroskopisk biopsi – se KULC05

KLDA10A Udskrabning af livmoderhals med vakuum

KLDA20 Biopsi af livmoderhals
Ekskl.: Nålebiopsi – se KTLD20

Hysteroskopisk biopsi – se KULC05

KLDA96 Anden biopsi fra livmoderhals

KLDB Excisioner og destruktioner af patologisk væv i livmoderhals

KLDB00 Excision af patologisk væv i livmoderhals
Inkl.: Fjernelse af ulceration, cyste og tumor

Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme

Bem.: Fjernelse af ikke-penetrerende fremmedlegeme – se KTLD10

KLDB10 Kryoterapi i livmoderhals

KLDB20 Elektrokoagulation eller laserterapi i livmoderhals

KLDB20A Elektrokoagulation i livmoderhals

KLDB20B Laserterapi i livmoderhals

KLDC Excisioner og resektioner af livmoderhals

Ekskl.: Kolpoperineoplastik – se KLEF

KLDC00 Konisation af livmoderhals

KLDC03 Konisation af livmoderhals med diatermi eller laser

KLDC10 Resektion af livmoderhals

KLDC13 Excision af livmoderhals

KLDC20 Trakelektomi
Bem.: Samtidig lymfeglandelfjernelse – se KPJD

KLDC23 Vaginal trakelektomi

KLDC96 Anden resektion af livmoderhals

KLDD Rekonstruktioner på livmoderhals

KLDD00 Sutur af livmoderhals
Ekskl.: Sutur af fødselsskade – se KMBA

KLDD10 Cervixplastik
Ekskl.: Cervixcerklage under graviditet – se KMAB

KLDD10A Abdominal anlæggelse af cervixcerklage

KLDD20 Fjernelse af cervixcerklage
Ekskl.: Fjernelse af cervixcerklage før fødsel – se KMAB
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KLDW Andre operationer på livmoderhals

KLDW96 Anden operation på livmoderhals

KLE Operationer på vagina
Ekskl.: Kolposkopi – se KULD

KLEA Kuldoskopier og kolpotomier

Ekskl.: Punktur af fossa Douglasi – se KTLE20

KLEA01 Kuldoskopi
Inkl.: Kuldoskopi med biopsi

KLEA10 Kolpotomi
Inkl.: Drænage af absces i fossa Douglasi

KLEB Biopsier, excisioner og destruktioner af patologisk væv i vagina

KLEB00 Biopsi af vagina

KLEB10 Excision af patologisk væv i vagina
Inkl.: Fjernelse af ulceration, cyste og tumor

Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme

Bem.: Fjernelse af ikke-penetrerende fremmedlegeme i vagina – se
KTLE10

KLEB20 Marsupialisation af vaginalcyste

KLEB30 Destruktion af patologisk væv i vaginalslimhinde
Inkl.: Kryoterapi, diatermi og laser

KLEC Resektioner i vagina

KLEC00 Resektion i vagina

KLEC10 Excision af septum i vagina

KLED Excisioner af vagina

KLED00 Kolpektomi

KLEE Rekonstruktioner på vagina
Ekskl.: Operationer for inkontinens eller prolaps – se KLEF og KLEG
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KLEE00 Sutur af vagina
Ekskl.: Sutur af fødselsskade – KMBC

KLEE10 Rekonstruktion i vagina med transplantat eller lap

KLEE20 Lukning af urovaginal fistel med transplantat eller lap

KLEE30 Lukning af intestinovaginal fistel med transplantat eller lap
Inkl.: Lukning af rektovaginal, kolovaginal og enterovaginal f istel

Ekskl.: Lukning ved resektion af tarm uden anvendelse af transplan-

tat eller lap – se KJFB
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KLEE40 Konstruktion af vagina
Bem.: I forbindelse med kønsskifteoperation

KLEE96 Anden rekonstruktion på vagina

KLEF Prolaps- og descensusoperationer

KLEF00 Forreste kolporafi
Inkl.: Perineorafi

Plikation af fascien

KLEF00A Forreste kolporafi med meche

KLEF00B Manchesteroperation

KLEF03 Bageste kolporafi
Inkl.: Suturering af fasciedefekt, levatorsutur eller perineorafi

KLEF03A Bageste kolporafi med meche

KLEF10 Kolpoperineoplastik
Inkl.: Cervixamputation, levatorsutur og perineorafi

KLEF13 Kolpoperineoplastik med vaginal hysterektomi

KLEF20 Partiel kolpokleise

KLEF23 Komplet kolpokleise

KLEF40 Vaginal operation for enterocele
Inkl.: Suturering af fascien

KLEF40A Vaginal operation for enterocele med meche

KLEF41 Laparoskopisk operation for enterocele

KLEF41A Laparoskopisk operation for enterocele med meche

KLEF43 Abdominal operation for enterocele

KLEF43A Abdominal operation for enterocele med meche

KLEF50 Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi

KLEF50A Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi med
meche

KLEF51 Laparoskopisk apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi

KLEF51A Laparoskopisk apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi
med meche

KLEF53 Vaginal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi

KLEF53A Vaginal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi med meche

KLEF53B Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament

KLEF60 Vaginal lateral kolpopeksi

KLEF63 Abdomial lateral kolpopeksi

KLEF64 Laparoskopisk lateral kolpopeksi

KLEF96 Anden operation for prolaps eller descensus

KLEF97 Anden laparoskopisk operation for prolaps eller descensus
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KLEG Vaginale inkontinensoperationer
Ekskl.: Abdominale eller abdominovaginale inkontinensoperationer – 
se KKDG

KLEG00 Vaginal uretrocystorafi
Bem.: Operationer ad modum Kelly, Kennedy m.fl.

KLEG10 Vaginal uretrocystopeksi med slynge

KLEG10A Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obtura-
tum

KLEG20 Vaginal bækkenbundsplastik med deling af levatorer

KLEG96 Anden vaginal inkontinensoperation

KLEW Andre operationer på vagina

KLEW96 Anden operation på vagina

KLEW97 Anden laparoskopisk operation på vagina

KLF Operationer på vulva og perineum

KLFA Incisioner i vulva og perineum

KLFA00 Incision i vulva og perineum
Inkl.: Drænage

KLFA10 Incision af hymenrest eller hymen imperforatus

KLFB Biopsier, excisioner og destruktioner af patologisk væv i vulva og perineum

KLFB00 Biopsi af vulva og perineum

KLFB10 Excision af patologisk væv i vulva eller perineum
Inkl.: Excision af ulcerationer og tumorer

Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme

KLFB20 Destruktion af patologisk væv i vulva eller perineum
Inkl.: Kryoterapi, diatermi og laser

KLFC Resektioner af vulva og perineum

KLFC00 Resektion af vulva

KLFC96 Anden resektion af vulva eller perineum

KLFD Vulvektomier

KLFD00 Vulvektomi

KLFD10 Vulvektomi og excision af regionale lymfeknuder

KLFE Rekonstruktioner på vulva og perineum

KLFE00 Sutur af vulva

KLFE10 Vulvaplastik

KLFE10A Fenton-plastik

KLF  Operationer på vulva og perineum

215



KLFE20 Sutur af perineum
Ekskl.: Sutur efter fødselsskade – se KMBC

KLFE30 Korrektion af vulva efter omskæring og sammensyning

KLFE96 Anden rekonstruktion på vulva eller perineum

KLFF Operationer på glandula Bartholini

KLFF00 Marsupialisation af glandula Bartholini

KLFF10 Excision af glandula Bartholini

KLFF96 Anden operation på glandula Bartholini

KLFW Andre operationer på vulva og perineum

KLFW96 Anden operation på vulva eller perineum

KLG Kvindelige sterilisationer

KLGA Kvindelige sterilisationsoperationer

KLGA00 Sterilisation ved ligatur af salpinges

KLGA10 Sterilisation ved destruktion eller deling af salpinges

KLGA11 Laparoskopisk sterilisation ved destruktion eller deling af sal-
pinges

KLGA20 Sterilisation ved tillukning af salpinges
Inkl.: Anvendelse af klips, ringe el.lign.

KLGA21 Laparoskopisk sterilisation ved tillukning af salpinges
Inkl.: Anvendelse af klips, ringe el.lign.

KLGA22 Hysteroskopisk sterilisation
Bem.: Ved aflukning af salpinges, f.eks. ved polymerinjektion

KLGA96 Anden kvindelig sterilisationsoperation

KLGA97 Anden laparoskopisk kvindelig sterilisationsoperation

KLGA98 Anden transluminal endoskopisk kvindelig sterilisationsopera-
tion

KTL Mindre gynækologiske procedurer
Ekskl.: Intrauterin antikonception – se BJC

KTLA Mindre kirurgiske procedurer på ovarie

KTLA00 Nålebiopsi af ovarie

KTLB Mindre kirurgiske procedurer på salpinx

KTLB00 Nålebiopsi af salpinx

KTLC Mindre kirurgiske procedurer på uterus

KTLC20 Nålebiopsi af uterus
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KTLD Mindre kirurgiske procedurer på livmoderhals

KTLD10 Fjernelse af fremmedlegeme fra livmoderhals
Ekskl.: Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme – se KLDB00

KTLD20 Nålebiopsi af livmoderhals

KTLE Mindre kirurgiske procedurer på vagina

KTLE00 Dilatation af vagina

KTLE10 Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina
Ekskl.: Fjernelse af penetrerende fremmedlegeme – se KLEB10

KTLE20 Transvaginal punktur af Cul-de-sac

KTLW Andre mindre gynækologiske procedurer

KTLW99 Anden mindre gynækologisk procedure

KLW Reoperationer efter gynækologiske operationer
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KLWA Reoperationer ved sårruptur efter gynækologisk operation

KLWA00 Sutur ved sårruptur efter gynækologisk operation

KLWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter gynækologisk operation

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KLWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter gynækologisk ope-
ration

KLWC Reoperationer ved dyb infektion efter gynækologisk operation

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KLWC00 Reoperation ved dyb infektion efter gynækologisk operation

KLWC01 Laparoskopisk reoperation ved dyb infektion efter gynækolo-
gisk operation

KLWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter gynækologisk operation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KLWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter gynækologisk ope-
ration

KLWE Reoperationer ved dyb blødning efter gynækologisk operation

Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KLWE00 Reoperation for dyb blødning efter gynækologisk operation

KLWE01 Laparoskopisk reoperation for dyb blødning efter gynækolo-
gisk operation

KLWE02 Transluminal endoskopisk reoperation for dyb blødning efter
gynækologisk operation
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KLWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter gynækologisk
operation

KLWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter gynæ-
kologisk operation

KLWF01 Laparoskopisk reoperation for sutur- eller anastomoseinsuffici-
ens efter gynækologisk operation

KLWW Andre reoperationer efter gynækologisk operation

KLWW00 Re-evakuation af livmoder efter provokeret abort

KLWW96 Anden reoperation efter gynækologisk operation

KLWW97 Anden laparoskopisk reoperation efter gynækologisk operation

KLWW98 Anden transluminal endoskopisk reoperation efter gynækolo-
gisk operation
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Kapitel M

KM Obstetriske operationer

KMA Operationer før og under fødsel

KMB Operationer efter fødsel og spontan abort

KMC Kejsersnit og obstetriske laparotomier

KTM Mindre obstetriske procedurer

KMW Reoperationer efter obstetriske operationer

I kapitel M anvendes sidste karakter til angivne operationsmåden på følgen-
de måde:

Tallene 0, 3 og 6: Proceduren udføres som åbent eller andet ikke
endoskopisk indgreb

Bem.: Procedurer, som ikke er specificeret på anden
måde i kodeteksten, er åbne operationer eller
procedurer

Tallene 1, 4 og 7: Endoskopiske procedurer gennem punktur eller incision

Inkl.: Laparoskopi, føtoskopi og embryoskopi
Anvendelse af hjælpepunkturer eller mindre incisioner.
Proceduren klassificeres som endoskopisk, hvis
dissektion og frilægning af det opererede organ er
udført endoskopisk, også selvom en del af operationen
er udført gennem en mindre hjælpeincision.

Bem.: I kodeteksten er disse procedurer, hvor det er
muligt, specificerede som den type endoskopi, der
anvendes

Tallene 2, 5 og 8: Transluminale endoskopiske procedurer f. eks. gennem
vagina eller livmoderhalsen

Inkl.: Procedurer udført under hysteroskopi og
mikrohysteroskopi

Bem.: I kodeteksterne er sådanne procedurer angivet
som hysteroskopiske

I koder med 9 som 5. karakter (,,andre“-koderne) anvendes kun 6, 7 og 8
som 6. karakter med overnævnte betydninger.

Transluminal endoskopi med simpel biopsi, inkl. børstecytologi klassificeres
som endoskopi – se KUL.
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KMA Operationer før og under fødsel
Ekskl.: Afbrydelse af svangerskab – se KLCH

KMAA Intrauterine operationer på gravid uterus og på foster
Ekskl.: Hysteroskopi – se KULC

KMAA00 Amniocentese

KMAA00A Diagnostisk amniocentese

KMAA00B Terapeutisk amniocentese

KMAA03 Amnioinfusion
Ekskl.: Infusion mhp. provokeret abort – se KLCH10

Som led i igangsættelse af fødsel – se KMAC20 og 30

Bem.: Fosterreduktion – se KMAJ

KMAA10 Chorionvillibiopsi
Ekskl.: Hysteroskopisk chorionvillibiopsi – se KULC

KMAA22 Hysteroskopisk fjernelse af IUD fra gravid uterus

KMAA30 Chordocentese

KMAA30A Chordocentese med transfusion til foster

KMAA40 Fosterpunktur

KMAA40A Hydrothoraxpunktur på foster

KMAA40B Hydrothoraxpunktur på foster med indlæggelse af thoraxdræn

KMAA40C Hjertepunktur på foster

KMAA40D Urinvejspunktur på foster

KMAA40E Urinvejspunktur på foster med indsættelse af blæredræn

KMAA40F Urinvejspunktur på foster med indsættelse af nyredræn

KMAA40G Ascitespunktur på foster

KMAA40H Ascitespunktur på foster med indsættelse af ascitesdræn

KMAA43 Fosterbiopsi

KMAA51 Embryoskopi
Inkl.: Eventuel samtidig procedure på foster

KMAA54 Føtoskopi
Inkl.: Eventuel samtidig procedure på foster

KMAA96 Anden intrauterin operation på gravid uterus eller på foster

KMAA96A Laserkoagulation af anastomoser i placenta

KMAA98 Anden hysteroskopisk procedure under graviditet

KMAB Forskellige operationer på gravid uterus og foster

KMAB00 Cervixcerklage på gravid uterus

KMAB03 Fjernelse af cervixcerklage på gravid uterus
Ekskl.: Fjernelse af cerklage på ikke gravid uterus – se KLDD20

KMAB10 Udvendig vending

KM  Obstetriske operationer

220



KMAB20 Mislykket udvendig vending

KMAC Operativ igangsættelse af fødsel

KMAC00 Hindesprængning (HSP) før fødsel

KMAC05 Hindesprængning under fødsel
Bem.: Ved orificium mindre end 6 cm

KMAC10 Dilatation af cervikalkanalen før fødsel

KMAC13 Hindeløsning

KMAC20 Amnioinfusion før fødsel

KMAC30 Amnioinfusion under fødsel

KMAC96 Anden fødselsfremmende operation

KMAC96A Igangsættelse med ballonkateter

KMAC96B Anvendelse af ballonkateter under igangsat fødsel

KMAD Udvidelser af fødselsvejen

Ekskl.: Episiotomi – se KTMA00

KMAD00 Cervikotomi under fødsel

KMAD20 Pubotomi under fødsel

KMAD96 Anden udvidelse af fødselsvejen

KMAE Vakuumekstraktioner
Ekskl.: Vakuumtraktion uden fuldført ekstraktion – se KMAH

KMAE00 Forløsning med udgangsvakuumekstraktion

KMAE03 Forløsning med høj eller middelhøj vakuumekstraktion

KMAE20 Mislykket forløsning ved vakuumekstraktion

KMAE96 Anden forløsning med vakuumekstraktion

KMAF Forløsninger ved hovedstilling

Ekskl.: Tang ved underkropsfødsel – se KMAG
Traktion med tang uden fuldført ekstraktion – se KMAH

KMAF00 Forløsning med udgangstang ved hovedstilling

KMAF10 Forløsning med middelhøj tang ved hovedstilling

KMAF20 Mislykket tangforløsning ved hovedstilling

KMAF96 Anden forløsning ved hovedstilling

KMAG Forløsninger ved underkropsstilling
Inkl.: Fodstilling

KMAG00 Manuel fremhjælpning ved underkropsforløsning

KMAG03 Underkropsforløsning med tang på sidstkommende hoved

KMAG10 Underkropsforløsning med ekstraktion
Inkl.: Nedledning af fod

KMA  Operationer før og under fødsel
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KMAG13 Fremtrækning ved underkropsforløsning og tang på sidstkom-
mende hoved

KMAG20 Intern vending og fremtrækning ved underkropsstiling

KMAG96 Anden operation ved underkropsstilling

KMAH Forskellige procedurer relateret til fødsel
Ekskl.: Vakuumekstraktion – se KMAE

KMAH00 Vakuumtraktion
Ekskl.: Forløsning med vakuumekstraktor – se KMAE

KMAH03 Traktion med tang
Ekskl.: Tangforløsning – se KMAF

KMAH10 Navlestrengsreposition

KMAH15 Vending med skulderløsning ved hovedstilling

KMAH20 Korrektion af malpræsentation ved hovedstilling

KMAH30 Fosterdestruktion under fødsel

KMAJ Fosterreduktioner ved flerfoldsgraviditet

KMAJ00 Reduktion af flerfoldsgraviditet med et foster

KMAJ00A Reduktion af flerfoldsgraviditet med et foster ved instillation
af kaliumklorid

KMAJ00B Reduktion af flerfoldsgraviditet med et foster ved navlesnorsli-
gatur eller koagulation

KMAJ10 Reduktion af flerfoldsgraviditet med mere end et foster

KMAJ10A Reduktion af flerfoldsgraviditet med mere end et foster ved in-
stillation af kaliumklorid

KMAJ10B Reduktion af flerfoldsgraviditet med mere end et foster ved
navlesnorsligatur eller koagulation

KMAW Andre operationer før eller under fødsel

KMAW96 Anden operation før eller under fødsel

KMAW97 Anden laparoskopisk operation før eller under fødsel

KMAW98 Anden transluminal endoskopisk operation før eller under
fødsel
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KMB Operationer efter fødsel og spontan abort

KMBA Tømninger af uterus efter fødsel og spontan abort

KMBA00 Vakuumaspiration efter fødsel eller spontan abort
Inkl.: Samtidig dilatation af cervix

KMBA03 Udskrabning efter fødsel eller spontan abort
Inkl.: Samtidig dilatation af cervix

KMBA10 Manuel eksploration af uterus efter fødsel

KMBA20 Ekspression af placenta a.m. Credé

KMBA30 Manuel fjernelse af placenta efter fødsel
Inkl.: Manuel f jernelse af amnionrester

KMBA30A Manuel fjernelse af kotyledoner efter fødsel

KMBA96 Anden tømning af uterus efter fødsel eller spontan abort

KMBB Andre manuelle procedurer på uterus efter fødsel

KMBB00 Reposition af inverteret uterus

KMBB10 Tamponade af uterus efter fødsel

KMBB96 Anden manuel procedure på uterus efter fødsel
Ekskl.: Manuel f jernelse af retineret placenta eller membraner – se

KMBA

KMBC Suturer og revisioner af fødselslæsioner

Ekskl.: Sutur af uterusruptur – se KMCC00

KMBC00 Sutur af livmoderhalsen efter fødsel

KMBC10 Sutur af vagina efter fødsel

KMBC20 Sutur af vulva efter fødsel

KMBC30 Sutur af inkomplet perineumruptur efter fødsel

KMBC33 Sutur af komplet perineumruptur efter fødsel

KMBC40 Revision af hæmatom i vulva og vagina efter fødsel

KMBC96 Anden sutur og revision af fødselslæsion

KMBW Andre operationer efter fødsel og spontan abort

KMBW96 Anden operation efter fødsel eller spontan abort

KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch)

KMB  Operationer efter fødsel og spontan abort
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KMC Kejsersnit og obstetriske laparotomier

KMCA Kejsersnit

KMCA00 Kejsersnit i corpus uteri

KMCA10 Kejsersnit i isthmus uteri

KMCA10A Kejsersnit i isthmus uteri akut udført før fødsel

KMCA10B Kejsersnit i isthmus uteri udført planlagt før fødsel

KMCA10C Kejsersnit før fødsel i isthmus uteri med exit-teknik

KMCA10D Kejsersnit i isthmus uteri under fødsel pga. graviditetskompli-
kation

KMCA10E Kejsersnit i isthmus uteri under fødsel pga. fødselskomplikation

KMCA20 Vaginalt kejsersnit

KMCA30 Supravaginalt kejsersnit

KMCA33 Kejsersnit og samtidig total hysterektomi

KMCA96 Andet kejsersnit

KMCB Laparotomier med forløsning af ekstrauterint foster
Bem.: Kun ved ekstrauterin graviditet efter 22. uge
Ekskl.: Operation for ekstrauterin gravidtet før 23. uge – se KLAA og KLB

KMCB00 Laparotomi med forløsning af ekstrauterint foster

KMCC Suturer af uterusruptur efter fødsel

KMCC00 Sutur af uterusruptur efter fødsel

KMCW Andre obstetriske laparotomier

KMCW96 Anden obstetrisk laparotomi

KTM Mindre obstetriske procedurer

KTMD Episiotomier

KTMD00 Episiotomi

KTMD00A Episiotomi på omskåret

KTMW Andre mindre obstetriske procedurer

KTMW80 Udtagning af navlesnorsblod til stamcellehøst

KTMW99 Anden mindre obstetrisk procedure

KM  Obstetriske operationer
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KMW Reoperationer efter obstetriske operationer
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation
Bem.: Suturer og revisioner af fødselslæsioner – se KMBC
Sutur af uterusruptur efter fødsel – se KMCC00

KMWA Reoperationer ved sårruptur efter obstetrisk operation

KMWA00 Sutur ved sårruptur efter obstetrisk operation

KMWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter obstetrisk operation

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KMWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter obstetrisk operation

KMWC Reoperationer ved dyb infektion efter obstetrisk operation

Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KMWC00 Reoperation ved dyb infektion efter obstetrisk operation

KMWC01 Laparoskopisk reoperation ved dyb infektion efter obstetrisk
operation

KMWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter obstetrisk operation

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KMWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter obstetrisk operation

KMWE Reoperationer ved dyb blødning efter obstetrisk operation
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de operede struk-
turer

KMWE00 Reoperation for dyb blødning efter obstetrisk operation

KMWE01 Laparoskopisk reoperation for dyb blødning efter obstetrisk
operation

KMWE02 Transluminal endoskopisk reoperation for dyb blødning efter
obstetrisk operation

KMWF Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter obstetrisk
operation

KMWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter obste-
trisk operation

KMWF01 Perkutan endoskopisk reoperation for sutur- eller anastomo-
seinsufficiens efter obstetrisk operation

KMWW Andre reoperationer efter obstetrisk operation

KMWW00 Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort

KMWW96 Anden reoperation efter obstetrisk operation

KMWW97 Anden laparoskopisk reoperation efter obstetrisk operation

KMWW98 Anden transluminal endoskopisk reoperation efter obstetrisk
operation

KMW  Reoperationer efter obstetriske operationer
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Kapitel N

KN Operationer på bevægeapparatet

I forlængelse af de enkelte underkapitler (KNA, KNB …) findes ,,Mindre kirurgiske

procedurer på [region]“ KTNx (KTNA, KTNB …).

Registreringsniveauet på 6 karakterer sammensættes i mange tilfælde i dette kapitel

ved erstatning af matrixkodernes ’y’ med relevant værdi af 6. karakter fra den hosstå-

ende tabel. Hvor der yderligere findes koder med 7 karakterer, er disse medtaget ufor-

andret. Alle koder på alle niveauer findes i den elektroniske udgave af SKS-klassifika-

tionen i sygehusenes registreringssystemer. 

Kodestruktur i kapitel N:

1. karakter: SKS-klassifikation, K

2. karakter: Kropssystem, N (bevægeapparatet)

3. karakter: Kropsregion, A-H

4. karakter: Metode, A-W

5. karakter: Specifikation af procedure, 0-9

6. karakter: Yderligere spcifikation af teknik eller lokalisation, 0-9

7. karakter: Underopdeling, A-Z

KNA Operationer på ryg og hals

Inkl.: Columna
KNB Operationer på skulder og overarm

Inkl.: Clavicula og scapula
KNC Operationer i albue og underarm

KND Operationer på håndled og hånd

KNE Operationer på bækken

Inkl.: Os sacrum og os coccygis
KNF Operationer på hofte og lår

KNG Operationer på knæ og underben

KNH Operationer på ankel og fod
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KNA Operationer på ryg og hals
Inkl.: Operationer på columna
Ekskl.: Operationer på rygmarv og spinalnerver – se KAB
Operation på sternum og ribben – se KGA
Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQA og KQB

KNAA Eksplorative procedurer på ryg og hals
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNAS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNAA0y Eksploration i bløddele i ryg eller hals

KNAA1y Eksploration af columnas eller halsens led
Inkl.: Diagnostisk artroskopi

KNAA11B Diagnostisk artroskopi columnas eller halsens led

KNAA2y Bløddels- eller ledbiopsi i ryg eller hals

KNAA20A Perkutan bløddelsbiopsi i ryg

KNAA20C Perkutan bløddelsbiopsi i hals

KNAA20D Perkutan ledbiopsi i columna

KNAA20E Perkutan ledbiopsi i hals

KNAA21A Endoskopisk ledbiopsi i columna

KNAA21B Endoskopisk ledbiopsi i hals

KNAA21C Endoskopisk bløddelsbiopsi i ryg

KNAA21D Endoskopisk bløddelsbiopsi i hals

KNAA22A Åben bløddelsbiopsi i ryg

KNAA22C Åben bløddelsbiopsi i hals

KNAA22D Åben ledbiopsi i columna

KNAA22F Åben ledbiopsi i hals

KNAA3y Knoglebiopsi i columna

KNA  Operationer på ryg og hals
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KNAB Primære indsættelser af ledprotese i columna
Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNAN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

columna cervicalis 0

columna cervicothoracalis 1

columna thoracalis 2

columna thoracolumbalis 3

columna lumbalis 4

columna cervicothoracolumbalis 5

columna lumbosacralis 6

KNAB9y Primær indsættelse af ledprotese i columna

KNAC Sekundære indsættelser af ledprotese i columna

Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af protese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af protese – se KNAU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNAB
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNAN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAB

KNAC9y Sekundær indsættelse af ledprotese i columna

KNAE Operationer på ledkapsler og ligamenter i columna og hals
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNAT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNAT0y

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAB

KNAE9y Operation på ledkapsel eller ligament i columna eller hals

KNAF Operationer på synovia og ledflader i columna og hals

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAB

KNAF9y Operation på synovia eller ledflade i columna eller hals

KNAF90A Operation på synovia i columna cervicalis

KNAF90B Operation på ledflade i columna cervicalis

KNAF91A Operation på synovia i columna cervicothoracalis

KNAF91B Operation på ledflade i columna cervicothoracalis
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KNAF92A Operation på synovia i columna thoracalis

KNAF92B Operation på ledflade i columna thoracalis

KNAF93A Operation på synovia i columna thoracolumbalis

KNAF93B Operation på ledflade i columna thoracolumbalis

KNAF94A Operation på synovia i columna lumbalis

KNAF94B Operation på ledflade i columna lumbalis

KNAF95A Operation på synovia i columna cervicothoracolumbalis

KNAF95B Operation på ledflade i columna cervicothoracolumbalis

KNAF96A Operation på synovia i columna lumboscralis

KNAF96B Operation på ledflade i columna lumboscralis

KNAG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i columnas led

Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNAB og KNAC
Indsættelse af intervertebralt implantat i columna cervicalis uden spondylode-
se – se KABC21
Kyfoserende interspinøst implantat i columna lumbalis og lumbosacralis – se
KABC28

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAB

KNAG0y Resektionsartroplastik i columna

KNAG00A Ledresektion i columna cervicalis

KNAG01A Ledresektion i columna cervicothoracalis

KNAG02A Ledresektion i columna thoracalis

KNAG03A Ledresektion i columna thoracolumbalis

KNAG04A Ledresektion i columna lumbalis

KNAG05A Ledresektion i columna cervicothoracolumbalis

KNAG06A Ledresektion i columna lumbosacralis

KNAG1y Interpositionsartroplastik i columna

KNAG2y Anden artroplastik uden protese i columna

KNAG3y Forreste spondylodese uden fiksation

KNAG4y Forreste spondylodese med intern fiksation

KNAG5y Forreste spondylodese med ekstern fiksation

KNAG6y Bageste spondylodese uden fiksation

KNAG7y Bageste spondylodese med fiksation

KNAG8y Hemispondylodese

KNAG9y Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i columna
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KNAH Forskellige ledoperationer i columna
Inkl.: Reposition af dislokationer

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNAH0y Reposition af led i columna
Ekskl.: Reposition af disloceret ledprotese

KNAH2y Reposition af lukseret ledprotese i columna

KNAH3y Løsning af adhærencer i led i columna

KNAH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i columna

KNAH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i columna

KNAH51A Endoskopisk afskrabning af knogle i columna

KNAH52A Åben afskrabning af knogle i columna

KNAH9y Anden ledoperation i columna
Ekskl.: Alle operationer anført i KNAB-KNAG

KNAJ Frakturbehandlinger i columna

Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNAU
Immobilisation med gipskorset eller bandage alene – se BLPB
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNAN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

columna cervicalis 0

columna cervicothoracalis 1

columna thoracalis 2

columna thoracolumbalis 3

columna lumbalis 4

columna cervicothoracolumbalis 5

columna lumbosacralis 6

KNAJ0y Lukket reposition af fraktur i columna

KNAJ1y Åben reposition af fraktur i columna

KN  Operationer på bevægeapparatet

230



KNAJ2y Ekstern fiksation af fraktur i columna

KNAJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i columna

KNAJ4y Intern fiksation med tråd, stav, cerklage eller søm af fraktur i
columna

KNAJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i columna

KNAJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i columna

KNAJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i columna

KNAJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i columna

KNAK Operationer på ryghirvler

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNAT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNAT0y
Operationer ved infektion – se KNAS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNAN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAJ

KNAK0y Fjernelse af knoglefragment i ryghvirvel
Inkl.: Sekvestrektomi

KNAK1y Resektion eller excision af ryghvirvel
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNAK2y Fenestrering eller inforation af ryghvirvel

KNAK3y Curettage af cyste i ryghvirvel

KNAK4y Vertebroplastik
Inkl.: Perkutan vertebroplastik
Brug af cement

KNAK40A Perkutan vertebroplastik i columna cervicalis

KNAK41A Perkutan vertebroplastik i columna cervicothoracalis

KNAK42A Perkutan vertebroplastik i columna thoracalis

KNAK43A Perkutan vertebroplastik i columna thoracolumbalis

KNAK44A Perkutan vertebroplastik i columna lumbalis

KNAK45A Perkutan vertebroplastik i columna cervicothoracolumbalis

KNAK46A Perkutan vertebroplastik i columna lumbosacralis

KNAK9y Anden operation på ryghvirvel

KNAL Operationer på muskler og sener i ryg og hals

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNAT0y

KNAL04 Excision af muskel i ryg eller hals

KNAL09 Løsning af muskel i ryg eller hals

KNAL09A Løsning af muskel i ryg

KNAL09B Løsning af muskel i hals
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KNAL19 Sutur eller plastik på muskel i ryg eller hals

KNAL19A Sutur eller plastik på muskel i ryg

KNAL19B Sutur eller plastik på muskel i hals

KNAL29 Transposition af muskel i ryg eller hals

KNAL29A Transposition af muskel i ryg

KNAL29B Transposition af muskel i hals

KNAL39 Myotomi eller tenotomi i ryg eller hals

KNAL39A Myotomi eller tenotomi i ryg

KNAL39B Myotomi eller tenotomi i hals

KNAL49 Sutur eller reinsertion af sene i ryg eller hals

KNAL49A Sutur eller reinsertion af sene i ryg

KNAL49B Sutur eller reinsertion af sene i hals

KNAL99 Anden muskel- eller seneoperation i ryg eller hals

KNAL99A Anden muskel- eller seneoperation i ryg

KNAL99B Anden muskel- eller seneoperation i hals

KNAM Operationer på fascier, ganglier og bursae i ryg og hals

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNAT0y

KNAM09 Fasciotomi på ryg eller hals

KNAM09A Fasciotomi på ryg

KNAM09B Fasciotomi på hals

KNAM19 Resektion eller excision af fascie i ryg eller hals

KNAM19A Resektion eller excision af fascie i ryg

KNAM19B Resektion eller excision af fascie i hals

KNAM29 Sutur af fascie i ryg eller hals

KNAM29A Sutur af fascie i ryg

KNAM29B Sutur af fascie i hals

KNAM39 Excision af synovialganglie i ryg eller hals

KNAM39A Excision af synovialganglie i ryg

KNAM39B Excision af synovialganglie i hals

KNAM79 Excision af bursa i ryg eller hals

KNAM79A Excision af bursa i ryg

KNAM79B Excision af bursa i hals

KNAM99 Anden operation på fascier, ganglier eller bursae i ryg eller hals
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KNAN Transplantationer på columna
Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

columna cervicalis 0

columna cervicothoracalis 1

columna thoracalis 2

columna thoracolumbalis 3

columna lumbalis 4

columna cervicothoracolumbalis 5

columna lumbosacralis 6

KNAN0y Autotransplantation af knogle på columna

KNAN1y Allotransplantation af knogle på columna

KNAN2y Xenotransplantation af knogle på columna

KNAN4y Transplantation af brusk, periost eller fascie på columna
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNAN9y Anden transplantation på columna
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNAR Operationer for tumorer i ryg og hals

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNAN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAN

KNAR0y Inkomplet excision af bløddelstumor i ryg eller hals

KNAR1y Komplet excision af bløddelstumor i ryg eller hals

KNAR2y Udvidet excision af bløddelstumor i ryg eller hals

KNAR3y Blokexcision af bløddelstumor i ryg eller hals

KNAR4y Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i columna

KNAR5y Komplet excision af knogle- eller brusktumor i columna

KNAR6y Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i columna

KNAR7y Blokexcision af knogle- eller brusktumor i columna

KNAR9y Anden operation for tumor i ryg eller hals
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KNAS Operationer ved infektioner i sene, led, discus og knogle i ryg
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNAK
Operation ved infektion i hud og underhud – se KQAA og KQBA
Reoperationer – se KNAW

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAN

KNAS1y Incision og revision ved infektion i led i columna

KNAS2y Incision og revision ved infektion i knogle i columna

KNAS4y Incision og revision ved infektion i led med installation af læ-
gemiddel i columna

KNAS5y Incision og revision ved infektion i knogle med installation af
lægemiddel i columna

KNAS6y Incision og revision ved infektion i sene eller discus i columna

KNAS9y Anden operation ved infektion i sene, led, discus eller knogle i
columna

KNAT Forskellige operationer på ryg og hals
Inkl.: Operationer ved skoliose

Lokalisation: Benyt tabel ved KNAN

KNAT0y Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i ryg eller
hals

KNAT1y Forreste traktion og korrektion med intern fiksation på columna

KNAT2y Bageste traktion og korrektion med intern fiksation på columna

KNAT9y Anden operation på columna

KNAU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra columna

Lokalisation:  Benyt tabel ved KNAN

KNAU2y Fjernelse af ledprotese fra columna

KNAU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra columna

KNAU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i columna

KNAU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i columna

KNAU99 Fjernelse af andet implantat i columna

KTNA Mindre kirurgiske procedurer på columna og hals

KTNA00 Punktur eller nålebiopsi på columna eller hals

KTNA05 Mindre incision af bløddelsvæv på columna eller hals
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNAA
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KTNA10 Artrocentese på columna eller hals

KTNA11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på colum-
na eller hals

KTNA20 Aspiration af knoglemarv på columna eller hals

KTNA25 Borebiopsi af knoglemarv på columna eller hals

KTNA40 Anlæggelse af eksternt stræk på columna eller hals

KTNA45 Fjernelse af eksternt stræk på columna eller hals

KTNA50 Indsættelse af knoglemarkør i columna eller hals

KNAW Reoperationer efter operation på ryg og hals
Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNAU
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNAW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på ryg eller hals

KNAW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på ryg el-
ler hals
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNAW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på ryg eller hals
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNAW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på ryg el-
ler hals
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNAW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på ryg eller hals
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNAW99 Anden reoperation efter operation på ryg eller hals
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KNB Operationer på skulder og overarm
Inkl.: Operationer på clavicula og scapula
Ekskl.: Operationer på sternum og ribben – se KGA
Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQC

KNBA Eksplorative procedurer på skulder og overarm
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNBS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNBA0y Eksploration i bløddele i skulder eller overarm

KNBA1y Eksploration af led i skulder eller overarm

KNBA11B Diagnostisk artroskopi af skulderled

KNBA2y Bløddels- eller ledbiopsi i skulder eller overarm

KNBA20A Perkutan bløddelsbiopsi i skulder

KNBA20B Perkutan ledbiopsi i skulder

KNBA20C Perkutan bløddelsbiopsi i overarm

KNBA21A Endoskopisk ledbiopsi i skulder

KNBA21B Endoskopisk bløddelsbiopsi i skulder

KNBA21C Endoskopisk bløddelsbiopsi i overarm

KNBA22A Åben ledbiopsi i skulder

KNBA22B Åben bløddelsbiopsi i skulder

KNBA22C Åben bløddelsbiopsi i overarm

KNBA3y Knoglebiopsi i skulder eller overarm

KNBA30A Perkutan knoglebiopsi i humerus

KNBA30B Perkutan knoglebiopsi i scapula

KNBA30C Perkutan knoglebiopsi i clavicula

KNBA31A Endoskopisk knoglebiopsi i humerus

KNBA31B Endoskopisk knoglebiopsi i scapula

KNBA31C Endoskopisk knoglebiopsi i clavicula

KN  Operationer på bevægeapparatet

236



KNBA32A Åben knoglebiopsi i humerus

KNBA32B Åben knoglebiopsi i scapula

KNBA32C Åben knoglebiopsi i clavicula

KNBB Primære indsættelser af ledprotese i skulder

Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNBN

Amputationsniveau:
Amputationsniveauet angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNBB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i skulderled

KNBB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i skulderled

KNBB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i skulderled

KNBB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i skulderled

KNBB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i skulderled

KNBB59 Primær indsættelse af interponeret protese i skulderled

KNBB8y Primær indsættelse af ledprotese i akromio- eller sternoklavi-
kulærled

KNBB80A Primær indsættelse af alle komponenter af ledprotese i akro-
mioklavikulærled

KNBB80B Primær indsættelse af alle komponenter af ledprotese i sterno-
klavikulærled

KNBB81A Primær indsættelse af proksimal komponent af ledprotese i
akromioklavikulærled

KNBB81B Primær indsættelse af proksimal komponent af ledprotese i
sternoklavikulærled

KNBB82A Primær indsættelse af distal komponent af ledprotese i akro-
mioklavikulærled

KNBB82B Primær indsættelse af distal komponent af ledprotese i sterno-
klavikulærled

KNBB99 Anden primær indsættelse af ledprotese i skulder
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KNBC Sekundære indsættelser af ledprotese i skulder
Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNBU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNBB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNBH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNBN

Amputationsniveau: Benyt tabel ved KNBB

KNBC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i skulderled

KNBC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i skulderled

KNBC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i skulderled

KNBC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i skulderled

KNBC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i skulderled

KNBC59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i skulderled

KNBC8y Sekundær indsættelse af ledprotese i akromio- eller sternokla-
vikulærled

KNBC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i skulder uden specifikation

KNBE Operationer på ledkapsler og ligamenter i skulder

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNBT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNBT09

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNBE0y Incision eller sutur af ledkapsel i skulder

KNBE1y Transcision eller resektion af ligament i skulder

KNBE2y Sutur eller reinsertion af ligament i skulder

KNBE3y Transposition af ligament i skulder

KNBE4y Rekonstruktion af ligament i skulder uden fremmed materiale

KNBE5y Rekonstruktion af ligament i skulder med fremmed materiale

KNBE9y Anden operation på ledkapsel eller ligament i skulder
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KNBF Operationer på synovia og ledflader i skulder

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNBF0y Total synovektomi i skulderled

KNBF1y Partiel synovektomi i skulderled
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNBF2y Fiksation af ledfladefragment i skulderled
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNBF3y Resektion af ledbrusk i skulderled

KNBF9y Anden operation på synovia eller ledflade i skulder

KNBG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i skulder
Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNBB og KNBC

KNBG09 Resektionsartroplastik i skulderled

KNBG19 Interpositionsartroplastik i skulderled

KNBG29 Anden artroplastik uden protese i skulderled

KNBG39 Artrodese uden fiksation i skulder

KNBG49 Artrodese med intern fiksation i skulder

KNBG59 Artrodese med ekstern fiksation i skulder

KNBG99 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i skulder

KNBH Forskellige ledoperationer i skulder

Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNBT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNBH0y Reposition af skulderled
Ekskl.: Reposition af lukseret protese

KNBH1y Reposition af akromioklavikulærled
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KNBH2y Reposition af lukseret ledprotese i skulderled

KNBH3y Løsning af adhærancer i skulder

KNBH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra skulderled

KNBH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i skulderled

KNBH7y Operation for habituel luksation i skulderled

KNBH9y Anden ledoperation i skulder
Ekskl.: Alle operationer anført i KNBB-KNBG

KNBJ Frakturbehandlinger i skulder og overarm
Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNBU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPC
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNBN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

humerus 1

clavicula 2

scapula 3

KNBJ0y Lukket reposition af fraktur i skulder eller overarm

KNBJ1y Åben reposition af fraktur i skulder eller overarm

KNBJ2y Ekstern fiksation af fraktur i skulder eller overarm

KNBJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i skulder eller
overarm

KNBJ4y Intern fiksation med tråd, stav, cerklage eller stifter af fraktur i
skulder eller overarm

KNBJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i skulder eller over-
arm

KNBJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i skulder eller
overarm

KNBJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i skulder eller over-
arm

KNBJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i skulder eller overarm
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNBJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i skulder eller overarm
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KNBK Knogleoperationer på skulder og overarm
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNBT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNBT09
Operationer ved infektion – se KNBS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNBN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

humerus 1

clavicula 2

scapula 3

KNBK0y Fjernelse af knoglefragment i skulder eller overarm
Inkl.: Sekvestrektomi

KNBK1y Resektion eller excision af knoglevæv i skulder eller overarm
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNBK11A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i humerus

KNBK11B Resektion af knoglevæv i humerus

KNBK11C Excision af humerus

KNBK12A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i clavicula

KNBK12B Resektion af knoglevæv i clavicula

KNBK12C Excision af clavicula

KNBK13A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i scapula

KNBK13B Resektion af knoglevæv i scapula

KNBK13C Excision af scapula

KNBK2y Fenestrering eller inforation af knogle i skulder eller overarm

KNBK3y Curettage af cyste i knogle i skulder eller overarm

KNBK4y Epifysiodese i skulder eller overarm

KNBK5y Osteotomi i skulder eller overarm
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNBK6y Forkortelses- eller forlængelsesosteotomi på skulder eller over-
arm

KNBK61A Forlængelsesosteotomi på humerus

KNBK61B Forkortelsesosteotomi på humerus

KNBK62A Forlængelsesosteotomi på clavicula

KNBK62B Forkortelsesosteotomi på clavicula

KNBK63A Forlængelsesosteotomi på scapula

KNBK63B Forkortelsesosteotomi på scapula
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KNBK7y Operation mhp. knogletransport på knogle på skulder eller
overarm

KNBK8y Operation mhp. epifysetraktion på skulder eller overarm

KNBK9y Anden knogleoperation på skulder eller overarm

KNBL Operationer på muskler og sener i skulder og overarm
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNBT09

KNBL04 Excision af muskel i skulder eller overarm

KNBL09 Løsning af muskel i skulder eller overarm

KNBL19 Sutur eller plastik på muskel i skulder eller overarm

KNBL29 Transposition af muskel i skulder eller overarm

KNBL39 Myotomi eller tenotomi i skulder eller overarm

KNBL49 Sutur eller reinsertion af sene i skulder eller overarm

KNBL59 Tenolyse eller tenosynovektomi i skulder eller overarm

KNBL69 Tenodese, forlængelse eller forkortelse af sene i skulder eller
overarm

KNBL79 Excision af sene i skulder eller overarm

KNBL89 Transposition af sene i skulder eller overarm

KNBL99 Anden muskel- eller seneoperation i skulder eller overarm

KNBM Operationer på fascier, seneskeder, ganglier og bursae i skulder og overarm
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNBT09

KNBM09 Fasciotomi på skulder eller overarm

KNBM19 Resektion eller excision af fascie i skulder eller overarm

KNBM29 Sutur af fascie i skulder eller overarm

KNBM79 Excision af bursa i skulder eller overarm

KNBM99 Anden operation på fascier, seneskeder, ganglier eller bursae i
skulder eller overarm

KNBN Transplantationer på skulder og overarm
Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNBN09 Autotransplantation af knogle på skulder eller overarm

KNBN19 Allotransplantation af knogle på skulder eller overarm

KNBN29 Xenotransplantation af knogle på skulder eller overarm

KNBN39 Transplantation af sene på skulder eller overarm

KNBN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på skulder eller
overarm

KNBN99 Anden transplantation på skulder eller overarm
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ
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KNBP Replantationer på overarm

KNBP29 Replantation på overarm

KNBQ Amputationer på skulder og overarm

Amputationsniveau:
Amputationsniveauet angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

intertorakoskapulært 1

humeroskapulært 2

på overarm 3

KNBQ0y Amputation eller eksartikulation på skulder eller overarm

KNBQ29 Stumprevision på skulder eller overarm

KNBQ99 Anden amputationsoperation på skulder eller overarm

KNBR Operationer for tumorer i skulder og overarm

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNBN

KNBR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i skulder eller overarm

KNBR19 Komplet excision af bløddelstumor i skulder eller overarm

KNBR29 Udvidet excision af bløddelstumor i skulder eller overarm

KNBR39 Blokexcision af bløddelstumor i skulder eller overarm

KNBR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i skulder eller
overarm

KNBR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i skulder eller
overarm

KNBR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i skulder eller
overarm

KNBR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i skulder eller over-
arm

KNBR99 Anden operation for bløddels- eller knogletumor i skulder el-
ler overarm
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KNBS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i skulder og overarm
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNBK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQCA
Reoperationer – se KNBW

KNBS09 Incision og revision ved infektion i sene i skulder eller overarm

KNBS19 Incision og revision ved infektion i led i skulder eller overarm

KNBS29 Incision og revision ved infektion i knogle i skulder eller over-
arm

KNBS39 Incision og revision ved infektion i sene i skulder eller overarm
med installation af lægemiddel

KNBS49 Incision og revision ved infektion i led i skulder eller overarm
med installation af lægemiddel

KNBS59 Incision og revision ved infektion i knogle i skulder eller over-
arm med installation af lægemiddel

KNBS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i skulder
eller overarm

KNBT Forskellige operationer på skulder og overarm

KNBT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i skulder
eller overarm

KNBT19 Brisement forcé på skulderled

KNBT39 Korrektion af deformitet af skulder eller overarm med bløddele

KNBT49 Korrektion af deformitet af skulder eller overarm med ekstern
eller intern fiksation

KNBT50 Pseudoartroseoperation på skulder eller overarm

KNBT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på skulder eller
overarm

KNBT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på skulder eller
overarm

KNBT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på skulder eller overarm

KNBT99 Anden operation på skulder eller overarm
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KNBU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra skulder og
overarm

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNBU0y Fjernelse af delprotese i skulderled

KNBU1y Fjernelse af totalprotese i skulderled

KNBU2y Fjernelse af protese i akromioklavikulærled

KNBU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra skulder eller overarm

KNBU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i skulder eller overarm

KNBU69 Fjernelse af kunstigt ligament i skulder eller overarm

KNBU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i skulder eller overarm

KNBU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i skulder

KNBU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i overarm

KNBU99 Fjernelse af andet implantat i skulder eller overarm

KTNB Mindre kirurgiske procedurer på skulder og overarm

Inkl.: Clavicula og scapula

KTNB00 Punktur eller nålebiopsi på skulder eller overarm

KTNB05 Mindre incision af bløddelsvæv på skulder eller overarm
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNBA

KTNB10 Artrocentese på skulderens led

KTNB11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på skul-
der eller overarm

KTNB20 Aspiration af knoglemarv på skulder eller overarm

KTNB25 Borebiopsi af knoglemarv på skulder eller overarm

KTNB40 Anlæggelse af eksternt stræk på skulder eller overarm
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KTNB45 Fjernelse af eksternt stræk på skulder eller overarm

KTNB50 Indsættelse af knoglemarkør i skulder eller overarm

KNBW Reoperationer efter operation på skulder og overarm

Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNBU
Revision af amputationsstump – se KNBQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNBW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på skulder eller
overarm

KNBW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation i skulder
eller overarm
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNBW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på skulder eller
overarm
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNBW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på skul-
der eller overarm
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNBW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på skulder eller
overarm
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNBW99 Anden reoperation efter operation på skulder eller overarm
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KNC Operationer i albue og underarm
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQC

KNCA Eksplorative procedurer på albue og underarm
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNCS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNCA0y Eksploration i bløddele i albue eller underarm

KNCA00A Perkutan eksploration i bløddele i albue

KNCA00B Perkutan eksploration i bløddele i underarm

KNCA01A Endoskopisk eksploration i bløddele i albue

KNCA01B Endoskopisk eksploration i bløddele i underarm

KNCA02A Åben eksploration i bløddele i albue

KNCA02B Åben eksploration i bløddele i underarm

KNCA1y Eksploration af led albue eller underarm

KNCA10A Perkutan eksploration af albueleddet

KNCA11A Artroskopisk exploration i albueleddet

KNCA11B Diagnostisk artroskopi i albueleddet

KNCA12A Åben eksploration af albueleddet

KNCA2y Bløddels- eller ledbiopsi i albue eller underarm

KNCA20A Perkutan bløddelsbiopsi i albue

KNCA20B Perkutan bløddelsbiopsi i underarm

KNCA20C Perkutan ledbiopsi i albue

KNCA21A Endoskopisk bløddelsbiopsi i albue

KNCA21B Endoskopisk bløddelsbiopsi i underarm

KNCA21C Endoskopisk ledbiopsi i albue

KNCA22A Åben bløddelsbiopsi i albue

KNCA22B Åben bløddelsbiopsi i underarm

KNCA22C Åben ledbiopsi i albue

KNCA3y Knoglebiopsi i albue eller underarm

KNCA30A Perkutan knoglebiopsi i radius
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KNCA30B Perkutan knoglebiopsi i ulna

KNCA31A Endoskopisk knoglebiopsi i radius

KNCA31B Endoskopisk knoglebiopsi i ulna

KNCA32A Åben knoglebiopsi i radius

KNCA32B Åben knoglebiopsi i ulna

KNCB Primære indsættelser af ledprotese i albueleddet

Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNCN

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNCB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i albueled

KNCB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i albueled

KNCB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i albueled

KNCB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i albueled

KNCB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i albueled

KNCB59 Primær indsættelse af interponeret protese i albueled

KNCB99 Anden primær indsættelse af ledprotese i albueled

KNCC Sekundære indsættelser af ledprotese i albueleddet

Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNCU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNCB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNCH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNCN

Protesekomponenter: Benyt tabel ved KNCB

KNCC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i albueled

KNCC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i albueled

KNCC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i albueled
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KNCC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i albueled

KNCC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i albueled

KNCC59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i albueled

KNCC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i albueled uden specifika-
tion

KNCE Operationer på ledkapsler og ligamenter i albue og underarm
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNCT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNCT09

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNCE0y Incision eller sutur af ledkapsel i albueled

KNCE01A Endoskopisk incision af ledkapsel i albueled

KNCE01B Endoskopisk sutur af ledkapsel i albueled

KNCE02A Åben incision af ledkapsel i albueled

KNCE02B Åben sutur af ledkapsel i albueled

KNCE1y Transcision eller resektion af ligament i albueled

KNCE11A Endoskopisk transcision af ligament i albueled

KNCE11B Endoskopisk resektion af ligament i albueled

KNCE12A Åben transcision af ligament i albueled

KNCE12B Åben resektion af ligament i albueled

KNCE2y Sutur eller reinsertion af ligament i albueled

KNCE3y Transposition af ligament i albueled

KNCE4y Rekonstruktion af ligament i albueled uden fremmed materiale

KNCE5y Rekonstruktion af ligament i albueled med fremmed materiale

KNCE99 Operation på ledkapsel eller ligament i albueled uden specifika-
tion
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KNCF Operationer på synovia og ledflader i albueleddet

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNCF0y Total synovektomi i albueled

KNCF1y Partiel synovektomi i albueled
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNCF2y Fiksation af ledfladefragment i albueled
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNCF3y Resektion af ledbrusk i albueled

KNCF9y Anden operation på synovia eller ledflade i albueled

KNCG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i albueleddet
Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNCB og KNCC

KNCG09 Resektionsartroplastik i albue

KNCG19 Interpositionsartroplastik i albue

KNCG29 Anden artroplastik uden protese i albue

KNCG39 Artrodese uden fiksation i albue

KNCG49 Artrodese med intern fiksation i albue

KNCG59 Artrodese med ekstern fiksation i albue

KNCG99 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i albue

KNCH Forskellige ledoperationer i albue

Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNCT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNCH0y Reposition af albueled
Ekskl.: Reposition af lukseret protese

KNCH2y Reposition af lukseret ledprotese i albue
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KNCH3y Løsning af adhærencer i albueled

KNCH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra albueled

KNCH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i albueled

KNCH7y Operation for habituel luksation i albueled

KNCH9y Anden ledoperation i albue
Ekskl.: Alle operationer anført i KNCB-KNCG

KNCJ Frakturbehandlinger i albue og underarm
Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNCU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPC
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNCN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

ulna, proksimale del 0

corpus ulnae 1

ulna, distale del 2

radius, proksimale del 3

corpus radii 4

radius, distale del 5

corpus ulnae et radii 6

ulna og radius, distale del 7

anden lokalisation i albue
eller underarm

8

KNCJ0y Lukket reposition af fraktur i albue eller underarm

KNCJ1y Åben reposition af fraktur i albue eller underarm

KNCJ2y Ekstern fiksation af fraktur i albue eller underarm

KNCJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i albue eller un-
derarm

KNCJ4y Intern fiksation med tråd, stav, cerklage eller stifter af fraktur i
albue eller underarm

KNCJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i albue eller under-
arm

KNCJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i albue eller un-
derarm

KNCJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i albue eller under-
arm
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KNCJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i albue eller underarm
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNCJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i albue eller underarm

KNCK Knogleoperationer på albue og underarm

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNCT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNCT09
Operationer ved infektion – se KNCS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNCN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNCJ

KNCK0y Fjernelse af knoglefragment i albue eller underarm
Inkl.: Sekvestrektomi

KNCK1y Resektion eller excision af knoglevæv i albue eller underarm
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNCK10A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i proksimale del af ulna

KNCK10B Resektion af knoglevæv i proksimale del af ulna

KNCK10C Excision af proksimale del af ulna

KNCK11A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i corpus ulnae

KNCK11B Resektion af knoglevæv i corpus ulnae

KNCK11C Excision af corpus ulnae

KNCK12A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i distale del af ulna

KNCK12B Resektion af knoglevæv i distale del af ulna

KNCK12C Excision af distale del af ulna

KNCK13A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i proksimale del af ra-
dius

KNCK13B Resektion af knoglevæv i proksimale del af radius

KNCK13C Excision af proksimale del af radius

KNCK14A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i corpus radii

KNCK14B Resektion af knoglevæv i corpus radii

KNCK14C Excision af corpus radii

KNCK15A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i distale del af radius

KNCK15B Resektion af knoglevæv i distale del af radius

KNCK15C Excision af distale del af radius

KNCK16A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i corpus ulnae og radii

KNCK16B Resektion af knoglevæv i corpus ulnae og radii

KNCK16C Excision af corpus ulnae og radii

KNCK17A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i distale dele af ulna og
radius
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KNCK17B Resektion af knoglevæv i distale dele af ulna og radius

KNCK17C Excision af distale dele af ulna og radius

KNCK2y Fenestrering eller inforation i albue eller underarm

KNCK3y Curettage af cyste i knogle i albue eller underarm

KNCK4y Epifysiodese i albue eller underarm

KNCK5y Osteotomi i albue eller underarm
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNCK6y Forkortnings- eller forlængelsesosteotomi på albue eller under-
arm

KNCK60A Forlængelsesosteotomi på proksimale del af ulna

KNCK60B Forkortningsosteotomi på proksimale del af ulna

KNCK61A Forlængelsesosteotomi på corpus ulnae

KNCK61B Forkortningsosteotomi på corpus ulnae

KNCK62A Forlængelsesosteotomi på distale del af ulna

KNCK62B Forkortningsosteotomi på distale del af ulna

KNCK63A Forlængelsesosteotomi på proksimale del af radius

KNCK63B Forkortningsosteotomi på proksimale del af radius

KNCK64A Forlængelsesosteotomi på corpus radii

KNCK64B Forkortningsosteotomi på corpus radii

KNCK65A Forlængelsesosteotomi på distale del af radius

KNCK65B Forkortningsosteotomi på distale del af radius

KNCK66A Forlængelsesosteotomi på corpus ulnae og radii

KNCK66B Forkortningsosteotomi på corpus ulnae og radii

KNCK67A Forlængelsesosteotomi på distale del af ulna og radius

KNCK67B Forkortningsosteotomi på distale del af ulna og radius

KNCK7y Operation mhp. knogletransport på albue eller underarm

KNCK8y Operation mhp. epifysetraktion på albue eller underarm

KNCK9y Anden knogleoperation på albue eller underarm

KNCL Operationer på muskler og sener i albue og underarm

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNCT09

KNCL04 Excision af muskel i albue eller underarm

KNCL09 Løsning af muskel i albue eller underarm

KNCL19 Sutur eller plastik på muskel i albue eller underarm

KNCL29 Transposition af muskel i albue eller underarm

KNCL39 Myotomi eller tenotomi i albue eller underarm

KNCL49 Sutur eller reinsertion af sene i albue eller underarm

KNCL59 Tenolyse eller tenosynovektomi i albue eller underarm
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KNCL69 Tenodese, forlængelse eller forkortning af sene i albue eller un-
derarm

KNCL79 Excision af sene i albue eller underarm

KNCL89 Transposition af sene i albue eller underarm

KNCL99 Anden muskel- eller seneoperation i albue eller underarm

KNCM Operationer på fascier, seneskeder, ganglier og bursae i albue og underarm
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNCT09

KNCM09 Fasciotomi på underarm

KNCM19 Resektion eller excision af fascie i underarm

KNCM29 Sutur af fascie i underarm

KNCM39 Excision af synovialganglie i albue eller underarm

KNCM49 Spaltning af seneskede i underarm

KNCM59 Resektion af seneskede i underarm

KNCM79 Excision af bursa i albue eller underarm

KNCM79A Endoskopisk excision af bursa på albue

KNCM99 Anden operation på fascier, seneskeder, ganglier eller bursae i
albue eller underarm

KNCN Transplantationer på albue og underarm
Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNCN09 Autotransplantation af knogle på albue eller underarm

KNCN19 Allotransplantation af knogle på albue eller underarm

KNCN29 Xenotransplantation af knogle på albue eller underarm

KNCN39 Transplantation af sene på albue eller underarm

KNCN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på albue eller un-
derarm

KNCN99 Anden transplantation på albue eller underarm
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNCP Replantationer på albue og underarm

KNCP29 Replantation på albue eller underarm

KNCP29A Replantation i albueregion

KNCP29B Replantation på underarm

KNCQ Amputationer på albue og underarm

KNCQ09 Eksartikulation i albueled

KNCQ19 Amputation på underarm

KNCQ29 Stumprevision på albue eller underarm

KNCQ99 Anden amputationsoperation på albue eller underarm
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KNCR Operationer for tumorer i albue og underarm
Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNCN

KNCR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i albue eller underarm

KNCR19 Komplet excision af bløddelstumor i albue eller underarm

KNCR29 Udvidet excision af bløddelstumor i albue eller underarm

KNCR39 Blokexcision af bløddelstumor i albue eller underarm

KNCR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i albue eller
underarm

KNCR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i albue eller un-
derarm

KNCR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i albue eller un-
derarm

KNCR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i albue eller under-
arm

KNCR99 Anden operation for bløddels- eller knogletumor i albue eller
underarm

KNCS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i albue og underarm
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNCK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQCA
Reoperationer – se KNCW

KNCS09 Incision og revision ved infektion i sene i albue eller underarm

KNCS19 Incision og revision ved infektion i albueled

KNCS29 Incision og revision ved infektion i knogle i albue eller under-
arm

KNCS39 Incision og revision ved infektion i sene i underarm med in-
stallation af lægemiddel

KNCS49 Incision og revision ved infektion i albueled med installation
af lægemiddel

KNCS59 Incision og revision ved infektion i knogle i albue eller under-
arm med installation af lægemiddel

KNCS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle på albue
eller underarm

KNCT Forskellige operationer på albue og underarm

KNCT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i albue el-
ler underarm

KNCT19 Brisement forcé på albueled

KNCT39 Korrektion af deformitet af albue eller underarm med bløddele
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KNCT49 Korrektion af deformitet af albue eller underarm med ekstern
eller intern fiksation

KNCT50 Pseudoartroseoperation på albue eller underarm

KNCT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på albue eller under-
arm

KNCT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på albue eller
underarm

KNCT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på albue eller underarm

KNCT99 Anden operation på albue eller underram

KNCU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra albue og
underarm

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNCU0y Fjernelse af delprotese i albueled

KNCU1y Fjernelse af totalprotese i albueled

KNCU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra albue eller underarm

KNCU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i albue eller underarm

KNCU69 Fjernelse af kunstigt ligament i albue eller underarm

KNCU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i albue eller underarm

KNCU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i albue

KNCU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i underarm

KNCU99 Fjernelse af andet implantat i albue eller underarm
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KTNC Mindre kirurgiske procedurer på albue og underarm

KTNC00 Punktur eller nålebiopsi på albue eller underarm

KTNC05 Mindre incision af bløddelsvæv på albue eller underarm
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNCA

KTNC10 Artrocentese på albuled

KTNC11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på albue
eller underarm

KTNC20 Aspiration af knoglemarv på albue eller underarm

KTNC25 Borebiopsi af knoglemarv på albue eller underarm

KTNC40 Anlæggelse af eksternt stræk på albue eller underarm

KTNC45 Fjernelse af eksternt stræk på albue eller underarm

KTNC50 Indsættelse af knoglemarkør i albue eller underarm

KNCW Reoperationer efter operationer på albue og underarm

Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNCU
Revision af amputationsstump – se KNCQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNCW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på albue eller under-
arm

KNCW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på albue
eller underarm
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNCW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på albue eller
underarm
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNCW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på albue
eller underarm
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNCW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på albue eller un-
derarm
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNCW99 Anden reoperation efter operation på albue eller underarm
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KND Operationer på håndled og hånd
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQC

KNDA Eksplorative procedurer på handled og hånd
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNDS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNDA0y Eksploration af bløddele i håndled eller hånd

KNDA1y Eksploration af håndled eller håndens led

KNDA11B Diagnostisk artroskopi af håndled eller håndens led

KNDA2y Bløddels- eller ledbiopsi i håndled eller hånd

KNDA20C Perkutan bløddelsbiopsi i håndled

KNDA20D Perkutan bløddelsbiopsi i hånd

KNDA20E Perkutan ledbiopsi i håndled

KNDA20F Perkutan ledbiopsi i hånd

KNDA21C Endoskopisk bløddelsbiopsi i håndled

KNDA21D Endoskopisk bløddelsbiopsi i hånd

KNDA21E Endoskopisk ledbiopsi i håndled

KNDA21F Endoskopisk ledbiopsi i hånd

KNDA22C Åben bløddelsbiopsi i håndled

KNDA22D Åben bløddelsbiopsi i hånd

KNDA22E Åben ledbiopsi i håndled

KNDA22F Åben ledbiopsi i hånd

KNDA3y Knoglebiopsi i håndled eller hånd

KN  Operationer på bevægeapparatet

258



KNDB Primære indsættelser af ledprotese i håndled og hånd
Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNDN

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNDB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i håndled

KNDB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i håndled

KNDB2y Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i håndled

KNDB3y Primær indsættelse af af hybrid totalprotese i håndled

KNDB4y Primær indsættelse af cementeret totalprotese i håndled

KNDB5y Primær indsættelse af interponeret protese i håndled

KNDB8y Primær indsættelse af protese i finger- eller metakarpalled

KNDB80A Primær indsættelse af alle komponenter af protese i metakar-
palled

KNDB80B Primær indsættelse af alle komponenter af protese i fingerled

KNDB81A Primær indsættelse af proksimal komponent af protese i meta-
karpalled

KNDB81B Primær indsættelse af proksimal komponent af protese i fin-
gerled

KNDB82A Primær indsættelse af distal komponent af protese i metakar-
palled

KNDB82B Primær indsættelse af distal komponent af protese i fingerled

KNDB83A Primær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i me-
takarpalled

KNDB83B Primær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i fin-
gerled

KNDB89A Primær indsættelse af protese i metakarpalled uden specifika-
tion

KNDB89B Primær indsættelse af protese i fingerled uden specifikation
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KNDC Sekundære indsættelser af ledprotese i håndled og hånd
Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNDU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNDB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNDH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNDN

Protesekomponenter: Benyt tabel ved KNDB

KNDC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i håndled

KNDC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i håndled

KNDC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i håndled

KNDC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i håndled

KNDC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i håndled

KNDC5y Sekundær indsættelse af interponeret protese i håndled

KNDC8y Sekundær indsættelse af protese i finger- eller metakarpalled

KNDC80A Sekundær indsættelse af alle komponenter af protese i meta-
karpalled

KNDC80B Sekundær indsættelse af alle komponenter af protese i fingerled

KNDC81A Sekundær indsættelse af proksimal komponent af protese i me-
takarpalled

KNDC81B Sekundær indsættelse af proksimal komponent af protese i fin-
gerled

KNDC82A Sekundær indsættelse af distal komponent af protese i meta-
karpalled

KNDC82B Sekundær indsættelse af distal komponent af protese i finger-
led

KNDC83A Sekundær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i
metakarpalled

KNDC83B Sekundær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i
fingerled

KNDC89A Sekundær indsættelse af komponent uden specifikation af pro-
tese i metakarpalled

KNDC89B Sekundær indsættelse af komponent uden specifikation af pro-
tese i fingerled
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KNDE Operationer på ledkapsler og ligamenter i håndled og hånd
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNDT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNDT09
Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNDE0y Incision eller sutur af ledkapsel i håndled eller håndens led

KNDE01A Endoskopisk incision af ledkapsel i håndled eller håndens led

KNDE01B Endoskopisk sutur af ledkapsel i håndled eller håndens led

KNDE02A Åben incision af ledkapsel i håndled eller håndens led

KNDE02B Åben sutur af ledkapsel i håndled eller håndens led

KNDE1y Transcision eller resektion af ligament i håndled eller håndens
led

KNDE11A Endoskopisk transcision af ligament i håndled eller håndens
led

KNDE11B Endoskopisk resektion af ligament i håndled eller håndens led

KNDE12A Åben transcision af ligament i håndled eller håndens led

KNDE12B Åben resektion af ligament i håndled eller håndens led

KNDE2y Sutur eller reinsertion af ligament i håndled eller håndens led

KNDE21A Endoskopisk sutur af ligament i håndled eller håndens led

KNDE21B Endoskopisk reinsertion af ligament i håndled eller håndens
led

KNDE22A Åben sutur af ligament i håndled eller håndens led

KNDE22B Åben reinsertion af ligament i håndled eller håndens led

KNDE3y Transposition af ligament i håndled eller håndens led

KNDE4y Rekonstruktion af ligament i håndled eller håndens led uden
fremmed materiale

KNDE41C Endoskopisk rekonstruktion af ligament i håndled uden frem-
med materiale

KNDE41D Endoskopisk rekonstruktion af ligament i håndens led uden
fremmed materiale

KNDE42C Åben rekonstruktion af ligament i håndled uden fremmed ma-
teriale

KNDE42D Åben rekonstruktion af ligament i håndens led uden fremmed
materiale
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KNDE5y Rekonstruktion af ligament i håndled eller håndens led med
fremmed materiale

KNDE51C Endoskopisk rekonstruktion af ligament i håndled med frem-
med materiale

KNDE51D Endoskopisk rekonstruktion af ligament i håndens led med
fremmed materiale

KNDE52C Åben rekonstruktion af ligament i håndled med fremmed ma-
teriale

KNDE52D Åben rekonstruktion af ligament i håndens led med fremmed
materiale

KNDE9y Anden operation på ledkapsel eller ligament i håndled eller
håndens led

KNDF Operationer på synovia og ledflader i håndled og hånd

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNDF0y Total synovektomi i håndled eller håndens led

KNDF01A Artroskopisk total synovektomi i håndled

KNDF01B Artroskopisk total synovektomi i håndens led

KNDF02A Åben total synovektomi i håndled

KNDF02B Åben total synovektomi i håndens led

KNDF1y Partiel synovektomi i håndled eller håndens led
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNDF11A Artroskopisk partiel synovektomi i håndled

KNDF11B Artroskopisk partiel synovektomi i håndens led

KNDF12A Åben partiel synovektomi i håndled

KNDF12B Åben partiel synovektomi i håndens led

KNDF2y Fiksation af ledfladefragment i håndled eller håndens led
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNDF21A Artroskopisk fiksation af ledfladefragment i håndlled

KNDF21B Artroskopisk fiksation af ledfladefragment i håndens led

KNDF22A Åben fiksation af ledfladefragment i håndled

KNDF22B Åben fiksation af ledfladefragment i håndens led
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KNDF3y Resektion af ledbrusk i håndled eller håndens led

KNDF31A Artroskopisk resektion af ledbrusk i håndled

KNDF31B Artroskopisk resektion af ledbrusk i håndens led

KNDF32A Åben resektion af ledbrusk i håndled

KNDF32B Åben resektion af ledbrusk i håndens led

KNDF9y Anden operation på synovia eller ledflade i håndled eller hån-
dens led

KNDF91A Anden artroskopisk operation på synovia eller ledflade i hånd-
led

KNDF91B Anden artroskopisk operation på synovia eller ledflade i hån-
dens led

KNDF92A Anden åben operation på synovia eller ledflade i håndled

KNDF92B Anden åben operation på synovia eller ledflade i håndens led

KNDG Ledresektioner, artroplastikker, og artrodeser i håndled og hånd

Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNDB og KNDC

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

håndled 0

håndrodsled 1

1. karpometakarpalled 2

andet karpometakarpalled 3

1. metakarpofalangealled 4

andet metakarpofalangealled 5

interfalangealled 6

andet led i hånd 7

KNDG0y Resektionsartroplastik håndled eller hånd

KNDG00A Resektion af radiokarpalled

KNDG01A Resektion af interkarpalled

KNDG02A Resektion af 1. karpometakarpalled

KNDG03A Resektion af andet karpometakarpalled

KNDG04A Resektion af 1. metakarpofalangealled

KNDG1y Interpositionsartroplastik håndled eller hånd

KNDG2y Anden artroplastik uden protese i håndled eller hånd

KNDG3y Artrodese uden fiksation i håndled eller hånd
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KNDG4y Artrodese med intern fiksation i håndled eller hånd

KNDG5y Artrodese med ekstern fiksation i håndled eller hånd

KNDG9y Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i håndled eller
hånd

KNDH Forskellige ledoperationer i håndled og hånd
Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNDT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNDH0y Reposition af luksation i håndled
Ekskl.: Reposition af disloceret ledprotese

KNDH1y Reposition af luksation i led i hånd
Ekskl.: Reposition af disloceret ledprotese

KNDH2y Reposition af lukseret ledprotese i håndled eller hånd

KNDH20A Lukket reposition af lukseret ledprotese i håndled

KNDH20B Lukket reposition af lukseret ledprotese i hånd

KNDH21A Artroskopisk reposition af lukseret ledprotese i håndled

KNDH21B Artroskopisk reposition af lukseret ledprotese i hånd

KNDH22A Åben reposition af lukseret ledprotese i håndled

KNDH22B Åben reposition af lukseret ledprotese i hånd

KNDH3y Løsning af adhærencer i håndled eller led i hånd

KNDH30A Lukket løsning af adhærencer i håndled

KNDH30B Lukket løsning af adhærencer i hånd

KNDH31A Artroskopisk løsning af adhærencer i håndled

KNDH31B Artroskopisk løsning af adhærencer i hånd

KNDH32A Åben løsning af adhærencer i håndled

KNDH32B Åben løsning af adhærencer i hånd

KNDH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra håndled eller led i
hånd

KNDH41A Artroskopisk fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra håndled

KNDH41B Artroskopisk fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i
hånd
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KNDH42A Åben fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra håndled

KNDH42B Åben fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i hånd

KNDH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i håndled
eller hånd

KNDH51E Artroskopisk resektion af intra-artikulær eksostose eller osteo-
fyt i håndled

KNDH51F Artroskopisk resektion af intra-artikulær eksostose eller osteo-
fyt i hånd

KNDH52E Åben resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i
håndled

KNDH52F Åben resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i hånd

KNDH7y Operation for habituel luksation i håndled eller hånd

KNDH71A Artroskopisk operation for habituel luksation i håndled

KNDH71B Artroskopisk operation for habituel luksation i hånd

KNDH72A Åben operation for habituel luksation i håndled

KNDH72B Åben operation for habituel luksation i hånd

KNDH9y Anden ledoperation i håndled eller hånd
Ekskl.: Alle operationer anført i KNDB-KNDG

KNDJ Frakturbehandlinger i håndled og hånd

Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNDU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPC
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNDN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

os scaphoideum 0

anden håndrodsknogle 1

metakarpalknogle 2

fingerknogle 3

KNDJ0y Lukket reposition af fraktur i håndled eller hånd

KNDJ1y Åben reposition af fraktur i håndled eller hånd

KNDJ2y Ekstern fiksation af fraktur i håndled eller hånd

KNDJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i håndled eller
hånd

KNDJ4y Intern fiksation med tråd, stav, cerklage eller stifter af fraktur i
håndled eller hånd

KNDJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i håndled eller hånd
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KNDJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i håndled eller
hånd

KNDJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i håndled eller
hånd

KNDJ8y Intern fiksation med med anden eller kombineret metode af
fraktur i håndled eller hånd
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNDJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i håndled eller hånd

KNDK Knogleoperationer på håndled og hånd
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNDT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNDT09
Operationer ved infektion – se KNDS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNDN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNDJ

KNDK0y Fjernelse af knoglefragment i håndled eller hånd
Inkl.: Sekvestrektomi

KNDK1y Resektion eller excision af knoglevæv i håndled eller hånd
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNDK10A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i os scaphoideum

KNDK10C Resektion af knoglevæv i os scaphoideum

KNDK10D Excision af os scaphoideum

KNDK11A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i anden håndrods-
knogle

KNDK11C Resektion af knoglevæv i anden håndrodsknogle

KNDK11D Excision af anden håndrodsknogle

KNDK12A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i metakarpalknogle

KNDK12C Resektion af knoglevæv i metakarpalknogle

KNDK12D Excision af metakarpalknogle

KNDK13A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i fingerknogle

KNDK13C Resektion af knoglevæv i fingerknogle

KNDK13D Excision af fingerknogle

KNDK2y Fenestrering eller inforation i håndled eller hånd

KNDK3y Curettage af cyste i knogle i håndled eller hånd

KNDK4y Epifysiodese i håndled eller hånd

KNDK5y Osteotomi i håndled eller hånd
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNDK6y Forkortelses- eller forlængelsesosteotomi på håndled eller hånd

KNDK7y Operation mhp. knogletransport på håndled eller hånd
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KNDK8y Operation mhp. epifysetraktion på håndled eller hånd

KNDK9y Anden knogleoperation på håndled eller hånd

KNDL Operationer på muskler og sener i håndled og hånd

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNDT09

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

fleksorsene 0

ekstensorsene 1

anden sene i
håndled eller hånd

2

KNDL04 Excision af muskel i håndled eller hånd

KNDL09 Løsning af muskel i håndled eller hånd

KNDL19 Sutur eller plastik på muskel i håndled eller hånd

KNDL29 Transposition af muskel i håndled eller hånd

KNDL3y Myotomi eller tenotomi i håndled eller hånd

KNDL4y Sutur eller reinsertion af sene i håndled eller hånd

KNDL40A Sutur af fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL40B Reinsertion af fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL41A Sutur af ekstensorsene i håndled eller hånd

KNDL41B Reinsertion af ekstensorsene i håndled eller hånd

KNDL42A Sutur af anden sene i håndled eller hånd

KNDL42B Reinsertion af anden sene i håndled eller hånd

KNDL5y Tenolyse eller tenosynovektomi i sene i håndled eller hånd

KNDL50A Tenolyse på fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL50B Tenosynovektomi på fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL51A Tenolyse i ekstensorsene på håndled eller hånd

KNDL51B Tenosynovektomi i ekstensorsene på håndled eller hånd

KNDL52A Tenolyse på anden sene i håndled eller hånd

KNDL52B Tenosynovektomi på anden sene i håndled eller hånd

KNDL6y Tenodese, forlængelse eller forkortning af sene i håndled eller
hånd

KNDL60A Forlængelse af fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL60B Forkortning af fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL60C Tenodese af fleksorsene i håndled eller hånd

KNDL61A Forlængelse af ekstensorsene i håndled eller hånd
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KNDL61B Forkortning af ekstensorsene i håndled eller hånd

KNDL61C Tenodese af ekstensorsene i håndled eller hånd

KNDL62A Forlængelse af anden sene i håndled eller hånd

KNDL62B Forkortning af anden sene i håndled eller hånd

KNDL62C Tenodese af anden sene i håndled eller hånd

KNDL7y Excision af sene i håndled eller hånd

KNDL8y Transposition af sene i håndled eller hånd

KNDL99 Anden muskel- eller seneoperation i håndled eller hånd

KNDM Operationer på fascier, seneskeder, ganglier og bursae i håndled og hånd

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNDT09

KNDM09 Fasciotomi på håndled eller hånd

KNDM09A Fasciotomi på håndled

KNDM09B Fasciotomi på hånd

KNDM19 Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd

KNDM19A Resektion eller excision af fascie i håndled

KNDM19B Resektion eller excision af fascie i hånd

KNDM29 Sutur af fascie i håndled eller hånd

KNDM29A Sutur af fascie i håndled

KNDM29B Sutur af fascie i hånd

KNDM39 Excision af synovialganglie i håndled eller hånd

KNDM39A Excision af synovialganglie i håndled

KNDM39B Excision af synovialganglie i hånd

KNDM49 Spaltning af seneskede i håndled eller hånd
Inkl.: Operation for springfinger og stenoserende tendovaginit

KNDM49A Spaltning af seneskede i håndled

KNDM49B Spaltning af seneskede i hånd

KNDM59 Resektion af seneskede i håndled eller hånd
Inkl.: Operation for springfinger og stenoserende tendovaginit

KNDM59A Resektion af seneskede i håndled

KNDM59B Resektion af seneskede i hånd

KNDM69 Rekonstruktion af pulleys i håndled eller hånd

KNDM69A Rekonstruktion af pulleys i håndled

KNDM69B Rekonstruktion af pulleys i hånd

KNDM79 Excision af bursa i håndled eller hånd

KNDM99 Anden operation på fascier, seneskeder, ganglier eller bursae i
håndled eller hånd
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KNDN Transplantationer på håndled og hånd
Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNDN09 Autotransplantation af knogle på håndled eller hånd

KNDN19 Allotransplantation af knogle på håndled eller hånd

KNDN29 Xenotransplantation af knogle på håndled eller hånd

KNDN39 Transplantation af sene på håndled eller hånd

KNDN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på håndled eller
hånd

KNDN99 Anden transplantation på håndled eller hånd
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNDP Replantationer på håndled og hånd

KNDP09 Replantation af finger

KNDP19 Autotransplantation eller transposition af finger
Ekskl.: Pollicisation – se KNDT69

KNDP29 Replantation på hånd

KNDQ Amputationer på håndled og hånd

Amputationsniveau:
Amputationsniveauet angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

håndled 0

håndrod 1

karpometakarpalled 2

tommel, total 3

tommel, partiel 4

anden finger, total 5

anden finger, partiel 6

transmetakarpal 7

KNDQ0y Eksartikulation på håndled eller håndens led

KNDQ1y Amputation på håndled eller hånd

KNDQ2y Stumprevision på håndled eller hånd

KNDQ99 Anden amputations- eller eksartikulationssoperation på hånd-
led eller hånd
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KNDR Operationer for tumorer i håndled og hånd
Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNDN

KNDR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i håndled eller hånd

KNDR19 Komplet excision af bløddelstumor i håndled eller hånd

KNDR29 Udvidet excision af bløddelstumor i håndled eller hånd

KNDR39 Blokexcision af bløddelstumor i håndled eller hånd

KNDR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i håndled eller
hånd

KNDR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i håndled eller
hånd

KNDR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i håndled eller
hånd

KNDR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i håndled eller hånd

KNDR99 Anden operation for bløddels- eller knogletumor i håndled el-
ler hånd

KNDS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i håndled og hånd

Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNDK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQCA
Reoperationer – se KNDW

KNDS09 Incision og revision ved infektion i sene i håndled eller hånd

KNDS19 Incision og revision ved infektion i håndled eller led i hånd

KNDS29 Incision og revision ved infektion i knogle i håndled eller hånd

KNDS39 Incision og revision ved infektion i sene i håndled eller hånd
med installation af lægemiddel

KNDS49 Incision og revision ved infektion i håndled eller i led i hånd
med installation af lægemiddel

KNDS59 Incision og revision ved infektion i knogle i håndled eller hånd
med installation af lægemiddel

KNDS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i hånd-
led eller hånd
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KNDT Forskellige operationer på håndled og hånd

KNDT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i håndled
eller hånd

KNDT19 Brisement forcé på håndled eller led i hånd

KNDT39 Korrektion af deformitet af håndled eller hånd med bløddele

KNDT49 Korrektion af deformitet af håndled eller hånd med ekstern el-
ler intern fiksation

KNDT50 Pseudoartroseoperation på håndled eller hånd

KNDT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på håndled eller
hånd

KNDT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på håndled eller
hånd

KNDT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på håndled eller hånd

KNDT69 Pollicisation
Ekskl.: Flytning af f inger – se KNDP

KNDT79 Falangisation af metakarp
Ekskl.: Flytning af f inger – se KNDP

KNDT89 Excision eller resektion af discus triangularis

KNDT99 Anden operation på håndled eller hånd
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KNDU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra håndled og hånd

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNDU0y Fjernelse af delprotese i håndled

KNDU1y Fjernelse af totalprotese i håndled

KNDU2y Fjernelse af protese i led i hånd

KNDU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra håndled eller hånd

KNDU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i hånd eller håndled

KNDU69 Fjernelse af kunstigt ligament i håndled eller hånd

KNDU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i håndled eller hånd

KNDU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i håndled

KNDU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i hånd

KNDU99 Fjernelse af andet implantat i håndled eller hånd

KTND Mindre kirurgiske procedurer på håndled og hånd

KTND00 Punktur eller nålebiopsi på håndled eller hånd

KTND05 Mindre incision af bløddelsvæv på håndled eller hånd
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNDA

KTND10 Artrocentese på håndled eller hånd

KTND11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på hånd-
led eller hånd

KTND20 Aspiration af knoglemarv på håndled eller hånd

KTND25 Borebiopsi af knoglemarv på håndled eller hånd

KTND40 Anlæggelse af eksternt stræk på håndled eller hånd

KTND45 Fjernelse af eksternt stræk på håndled eller hånd

KTND50 Indsættelse af knoglemarkør i håndled eller hånd
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KNDW Reoperationer efter operationer på håndled og hånd
Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNDU
Revision af amputationstump – se KNDQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNDW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på håndled eller
hånd

KNDW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hånd-
led eller hånd
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNDW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på håndled eller
hånd
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNDW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på hånd-
led eller hånd
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNDW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på håndled eller
hånd
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNDW99 Anden reoperation efter operation på håndled eller hånd
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KNE Operationer på bækken
Inkl.: Os sacrum og os coccygis
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQB

KNEA Eksplorative procedurer på bækken
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNES

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNEA0y Eksploration af bløddele i bækkenregionen

KNEA1y Eksploration af bækkenled

KNEA11B Diagnostisk artroskopi i bækkenled

KNEA2y Bløddels- eller ledbiopsi i bækkenet

KNEA20A Perkutan bløddelsbiopsi i bækkenet

KNEA20C Perkutan ledbiopsi i bækkenet

KNEA21A Endoskopisk bløddelsbiopsi i bækkenet

KNEA21C Endoskopisk ledbiopsi i bækkenet

KNEA22A Åben bløddelsbiopsi i bækkenet

KNEA22C Åben ledbiopsi i bækkenet

KNEA3y Knoglebiopsi i bækkenet

KNEB Primære indsættelser af ledprotese i bækkenet

Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNEN

KNEB99 Primær indsættelse af ledprotese i bækkenet

KNEC Sekundære indsættelser af ledprotese i bækkenet

Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNEU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNEB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNEH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNEN

KNEC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i bækken uden specifika-
tion
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KNEE Operationer på ledkapsler og ligamenter i bækkenets led
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNET
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNET09

KNEE99 Operation på ledkapsel eller ligament i bækkenet uden specifi-
kation

KNEF Operationer på synovia og ledflader i bækkenets led

KNEF99 Operation på synovia eller ledflade i bækkenet

KNEG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i bækkenets led
Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNEB og KNEC

KNEG09 Resektionsartroplastik i bækkenled

KNEG19 Interpositionsartroplastik på bækkenled

KNEG29 Anden artroplastik uden protese på bækkenled

KNEG39 Artrodese uden fiksation på bækkenled

KNEG49 Artrodese med intern fiksation på bækkenled

KNEG59 Artrodese med ekstern fiksation på bækkenled

KNEG99 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese på bækkenled

KNEH Forskellige ledoperationer i bækkenet

Inkl.: Ledreposition

KNEH09 Reposition af led i bækkenet
Ekskl.: Reposition af lukseret ledprotese

KNEH29 Reposition af lukseret ledprotese i bækkenet

KNEH99 Anden led operation i bækkenet
Ekskl.: Alle operationer anført i KNEB-KNEG

KNEJ Frakturbehandlinger i bækkenet

Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNEU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPD
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNEN

KNEJ09 Lukket reposition af fraktur i bækkenet

KNEJ19 Åben reposition af fraktur i bækkenet

KNEJ29 Ekstern fiksation af fraktur i bækkenet

KNEJ39 Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i bækkenet

KNEJ49 Intern fiksation med tråde, stave, cerklage eller stifter af frak-
tur i bækkenet

KNEJ69 Intern fiksation med plader og skruer af fraktur i bækkenet

KNEJ79 Intern fiksation med skruer alene af fraktur i bækkenet
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KNEJ89 Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i bækkenet
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNEJ99 Anden kirurgisk frakturbehandling i bækkenet

KNEK Knogleoperationer i bækkenet

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNET
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNET09
Operationer ved infektion – se KNES
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNEN

KNEK09 Fjernelse af knoglefragment i bækkenet
Inkl.: Sekvestrektomi

KNEK19 Resektion eller excision af knoglevæv i bækkenet
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNEK29 Fenestrering eller inforation af bækkenknogle

KNEK39 Curettage af cyste i bækkenknogle

KNEK49 Epifysiodese i bækkenknogle

KNEK59 Osteotomi i bækkenet

KNEK79 Operation mhp. knogletransport på bækkenet

KNEK89 Operation mhp. epifysetraktion på bækkenet

KNEK99 Anden knogleoperation på bækkenet

KNEL Operationer på muskler og sener i bækkenet
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNET09

KNEL04 Excision af muskel i bækkenet

KNEL09 Løsning af muskel i bækkenet

KNEL19 Sutur eller plastik på muskel i bækkenet

KNEL29 Transposition af muskel i bækkenet

KNEL49 Sutur eller reinsertion af sene i bækkenet

KNEL99 Anden muskel- eller seneoperation i bækkenet

KNEM Operationer på fascier, ganglier og bursae i bækkenet

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNET09

KNEM99 Operation på fascier, ganglier eller bursae i bækkenet

KNEN Transplantationer i bækkenet

Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNEN09 Autotransplantation af knogle på bækkenet

KNEN19 Allotransplantation af knogle på bækkenet

KNEN29 Xenotransplantation af knogle på bækkenet
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KNEN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på bækkenet

KNEN99 Anden transplantation på bækkenet
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNEP Replantationer på bækkenet

KNEP29 Replantation på bækkenet

KNEQ Amputationer i bækkenet

KNEQ19 Hemipelvektomi

KNEQ29 Stumprevision i bækkenet

KNEQ99 Anden amputationsoperation i bækkenet

KNER Operationer for tumorer i bækkenet

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNEN

KNER09 Inkomplet excision af bløddelstumor i bækkenet

KNER19 Komplet excision af bløddelstumor i bækkenet

KNER29 Udvidet excision af bløddelstumor i bækkenet

KNER39 Blokexcision ved bløddelstumor i bækkenet

KNER49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i bækkenet

KNER59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i bækkenet

KNER69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i bækkenet

KNER79 Blokexcision ved knogle- eller brusktumor i bækkenregionen

KNER99 Anden operation ved bløddels- eller knogletumor i bækkenet

KNES Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i bækkenet

Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNEK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQBA
Reoperationer – se KNEW

KNES19 Incision og revision ved ledinfektion i bækkenet

KNES29 Incision og revision ved infektion i knogle i bækkenet

KNES49 Incision og revision ved ledinfektion i bækkenet med installa-
tion af lægemiddel

KNES59 Incision og revision ved infektion i knogle i bækkenet med in-
stallation af lægemiddel

KNES99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i bække-
net
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KNET Forskellige operationer på bækkenet

KNET09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i bække-
net

KNET49 Korrektion af bækkendeformitet med ekstern eller intern fiksa-
tion

KNET50 Pseudoartroseoperation på bækkenet

KNET51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på bækkenet

KNET52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på bækkenet

KNET53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på bækkenet

KNET99 Anden operation på bækkenet

KNEU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra bækkenet

KNEU19 Fjernelse af ledprotese fra bækkenet

KNEU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra bækkenet

KNEU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i bækkenet

KNEU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i bækkenet

KNEU99 Fjernelse af andet implantat i bækkenet

KTNE Mindre kirurgiske procedurer på bækken

KTNE00 Punktur eller nålebiopsi på bækken

KTNE05 Mindre incision af bløddelsvæv på bækken
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNEA

KTNE10 Artrocentese på bækken

KTNE11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på bækken

KTNE20 Aspiration af knoglemarv på bækken

KTNE20A Aspiration af knoglemarv på crista iliaca

KTNE25 Borebiopsi af knoglemarv på bækken

KTNE25A Knoglemarvsbiopsi fra crista iliaca

KTNE40 Anlæggelse af eksternt stræk på bækken

KTNE45 Fjernelse af eksternt stræk på bækken

KTNE50 Indsættelse af knoglemarkør i bækken
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KNEW Reoperationer efter operationer på bækkenet
Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNEU
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNEW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på bækkenet

KNEW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på bæk-
kenet
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNEW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på bækkenet
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KNEW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på bække-
net
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNEW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på bækkenet
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNEW99 Anden reoperation efter operation på bækkenet
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KNF Operationer på hofte og lår
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQD

KNFA Eksplorative procedurer på hofte og lår
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNFS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNFA0y Eksploration i bløddele i hofte eller lår

KNFA00A Perkutan eksploration i bløddele i hofte

KNFA00B Perkutan eksploration i bløddele i lår

KNFA01A Endoskopisk eksploration i bløddele i hofte

KNFA01B Endoskopisk eksploration i bløddele i lår

KNFA02A Åben eksploration i bløddele i hofte

KNFA02B Åben eksploration i bløddele i lår

KNFA1y Eksploration af hofteled

KNFA11B Diagnostisk artroskopi af hofteled

KNFA2y Bløddels-eller ledbiopsi i hofte eller lår

KNFA20A Perkutan ledbiopsi i hofte

KNFA20B Perkutan bløddelsbiopsi i lår

KNFA20C Perkutan bløddelsbiopsi i hofte

KNFA21A Endoskopisk ledbiopsi i hofte

KNFA21B Endoskopisk bløddelsbiopsi i lår

KNFA21C Endoskopisk bløddelsbiopsi i hofte

KNFA22A Åben ledbiopsi i hofte

KNFA22B Åben bløddelsbiopsi i lår

KNFA22C Åben bløddelsbiopsi i hofte

KNFA3y Knoglebiopsi i lårben
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KNFB Primære indsættelser af ledprotese i hofteleddet
Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNFN

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNFB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i hofteled

KNFB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i hofteled

KNFB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled

KNFB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled

KNFB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled

KNFB59 Primær indsættelse af interponeret protese i hofteled

KNFB99 Anden primær indsættelse af ledprotese i hofteled

KNFC Sekundære indsættelser af ledprotese i hofteleddet
Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNFU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNFB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNFH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNFN

Protesekomponenter: Benyt tabel ved KNFB

KNFC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i hofteled

KNFC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i hofteled

KNFC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled

KNFC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled

KNFC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled

KNFC59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i hofteled

KNFC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i hofteled uden specifika-
tion
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KNFE Operationer på ledkapsel og ligamenter i hofteleddet
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNFT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNFT09

Anvendt teknik: Benyt tabel ved KNFF

KNFE9y Operation på ledkapsel eller ligament i hofteled

KNFF Operationer på synovia og ledflader i hofteled

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNFF0y Total synovektomi i hofteled

KNFF1y Partiel synovektomi i hofteled
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNFF2y Fiksation af ledfladefragment i hofteled
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNFF3y Resektion af ledbrusk i hofteled

KNFF9y Anden operation på synovia eller ledflade i hofteled

KNFG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i hofteleddet
Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNFB og KNFC

KNFG09 Resektionsartroplastik i hofteled

KNFG19 Interpositionsartroplastik i hofteled

KNFG29 Anden artroplastik uden protese i hofteled

KNFG39 Artrodese uden fiksation i hofteled

KNFG49 Artrodese med intern fiksation i hofteled

KNFG59 Artrodese med ekstern fiksation i hofteled
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KNFH Forskellige ledoperationer i hofte
Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNFT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNFH0y Reposition af hofteled
Ekskl.: Reposition af lukseret protese

KNFH2y Reposition af lukseret ledprotese i hofte

KNFH3y Løsning af adhærencer i hofteled

KNFH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra hofteled

KNFH5y Resektion af intra-artikulær exostose eller osteofyt i hofteled

KNFH7y Operation for habituel luksation i hofteled

KNFH9y Anden ledoperation i hofte
Ekskl.: Alle operationer anført i KNFB-KNFG

KNFJ Frakturbehandlinger i lårben

Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNFU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPD
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNFN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

collum femoris 0

pertrokantær 1

subtrokantær 2

anden proksimal del af femur 3

corpus femoris 4

distale del af femur 5

KNFJ0y Lukket reposition af fraktur i lårben

KNFJ1y Åben reposition af fraktur i lårben

KNFJ2y Ekstern fiksation af fraktur i lårben
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KNFJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i lårben

KNFJ4y Intern fiksation med tråd, stav, cerklage eller stifter af fraktur i
lårben

KNFJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i lårben

KNFJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i lårben

KNFJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i lårben

KNFJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i lårben
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNFJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i lårben

KNFK Knogleoperationer på lårben

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNFT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNFT09
Operationer ved infektion – se KNFS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNFN

KNFK09 Fjernelse af knoglefragment i lårben
Inkl.: Sekvestrektomi

KNFK19 Resektion eller excision af knoglevæv i lårben
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNFK19A Excision af caput femoris

KNFK29 Fenestrering eller inforation på lårben

KNFK39 Curettage af cyste i lårben

KNFK49 Epifysiodese på lårben

KNFK59 Osteotomi på lårben
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNFK69 Forlængelses- eller forkortelsesosteotomi på lårben

KNFK69A Forlængelsesosteotomi på lårben

KNFK69B Forkortelsesosteotomi på lårben

KNFK79 Operation mhp. knogletransport på lårben

KNFK89 Operation mhp. epifysetraktion på lårben

KNFK99 Anden knogleoperation på lårben

KNFL Operationer på muskler og sener i hofte og lår

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNFT09

KNFL04 Excision af muskel i hofte eller lår

KNFL09 Løsning af muskel i hofte eller lår

KNFL19 Sutur eller plastik på muskel i hofte eller lår

KNFL29 Transposition af muskel i hofte eller lår

KNFL39 Myotomi eller tenotomi i hofte eller lår

KN  Operationer på bevægeapparatet

284



KNFL49 Sutur eller reinsertion af sene i hofte eller lår

KNFL59 Tenolyse eller tenosynovektomi i hofte eller lår

KNFL69 Tenodese, forlængelse eller forkortning af sene i hofte eller lår

KNFL79 Excision af sene i hofte eller lår

KNFL89 Transposition af sene i hofte eller lår

KNFL99 Anden muskel- eller seneoperation i hofte eller lår

KNFM Operationer på fascier, seneskeder, ganglier og bursae i hofte og lår

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNFT09

KNFM09 Fasciotomi på lår

KNFM19 Resektion eller excision af fascie i lår

KNFM29 Sutur af fascie i lår

KNFM79 Excision af bursa i hofte eller lår

KNFM99 Anden operation på fascier, seneskeder, ganglier eller bursae i
hofte eller lår

KNFN Transplantationer på hofte og lår

Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNFN09 Autotransplantation på hofte eller lår

KNFN09A Autotransplantation på hofte

KNFN09B Autotransplantation på lår

KNFN19 Allotransplantation på hofte eller lår

KNFN19A Allotransplantation på hofte

KNFN19B Allotransplantation på lår

KNFN29 Xenotransplantation af knogle på hofte eller lår

KNFN29A Xenotransplantation af knogle på hofte

KNFN29B Xenotransplantation af knogle på lår

KNFN39 Transplantation af sene på hofte eller lår

KNFN39A Transplantation af sene på hofte

KNFN39B Transplantation af sene på lår

KNFN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på hofte eller lår

KNFN99 Anden transplantation på hofte eller lår
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNFP Replantationer på hofte og lår

KNFP29 Replantation på hofte eller lår

KNFP29A Replantation på lår

KNFP29B Replantation på hofte
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KNFQ Amputationer på hofte og lår

KNFQ09 Eksartikulation i hofteled

KNFQ19 Amputation på lårben

KNFQ29 Stumprevision i hofteled eller på lår

KNFQ29A Stumprevision efter eksartikulation i hofte

KNFQ29B Stumprevision efter amputation på lår

KNFQ99 Anden amputationsoperation på hofte eller lår

KNFR Operationer for tumorer i hofte og lår

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNFN

KNFR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i hofte eller lår

KNFR19 Komplet excision af bløddelstumor i hofte eller lår

KNFR29 Udvidet excision af bløddelstumor i hofte eller lår

KNFR39 Blokexcision af bløddelstumor i hofte eller lår

KNFR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i hofte eller lår

KNFR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i hofte eller lår

KNFR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i hofte eller lår

KNFR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i hofte eller lår

KNFR99 Anden operation for bløddels- eller knogletumor i hofte eller
lår

KNFS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i hofte og lår
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNFK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQDA
Reoperationer – se KNFW

KNFS19 Incision og revision ved infektion i hofteled

KNFS29 Incision og revision ved infektion i knogle i lårben

KNFS49 Incision og revision ved infektion i hofteled med installation af
lægemiddel

KNFS59 Incision og revision ved infektion i knogle i lårben med instal-
lation af lægemiddel

KNFS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i hofte
eller lår

KNFT Forskellige operationer på hofte og lår

KNFT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i hofte el-
ler lår

KNFT19 Brisement forcé på hofteled

KNFT39 Korrektion af deformitet af hofte eller lår med bløddele
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KNFT49 Korrektion af deformitet af hofte eller lår med ekstern eller in-
tern fiksation

KNFT50 Pseudoartroseoperation på hofte eller lår

KNFT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på hofte eller lår

KNFT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på hofte eller lår

KNFT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på hofte eller lår

KNFT99 Anden operation på hofte eller lår

KNFU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra hofte og lår

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNFU0y Fjernelse af delprotese i hofteled

KNFU1y Fjernelse af totalprotese i hofteled

KNFU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra lårben

KNFU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i lårben

KNFU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i hofte eller lår

KNFU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i hofte

KNFU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i lår

KNFU99 Fjernelse af andet implantat i hofte eller lår

KTNF Mindre kirurgiske procedurer på hofteled og lår

KTNF00 Punktur eller nålebiopsi på hofteled eller lår

KTNF05 Mindre incision af bløddelsvæv på hofteled eller lår
Inkl.: Drænage af f.eks. absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNFA

KTNF10 Artrocentese på hofteled

KNF  Operationer på hofte og lår

287



KTNF11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på hofte-
led eller lår

KTNF20 Aspiration af knoglemarv på hofteled eller lår

KTNF25 Borebiopsi af knoglemarv på hofteled eller lår

KTNF40 Anlæggelse af eksternt stræk på hofte eller lår

KTNF45 Fjernelse af eksternt stræk på hofte eller lår

KTNF50 Indsættelse af knoglemarkør i hofte eller lår

KNFW Reoperationer efter operationer på hofte og lår
Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNFU
Revision af amputationstump – se KNFQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNFW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på hofte eller lår

KNFW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hofte
eller lår
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNFW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på hofte eller lår
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNFW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på hofte
eller lår
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNFW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på hofte eller lår
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-
rerede strukturer

KNFW99 Anden reoperationer efter operation på hofted eller lår
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KNG Operationer på knæ og underben
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQD

KNGA Eksplorative procedurer på knæ og underben
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNGS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNGA0y Eksploration i bløddele i knæ eller underben

KNGA00A Perkutan eksploration i bløddele i knæ

KNGA00B Perkutan eksploration i bløddele i underben

KNGA01A Endoskopisk eksploration i bløddele i knæ

KNGA01B Endoskopisk eksploration i bløddele i underben

KNGA02A Åben eksploration i bløddele i knæ

KNGA02B Åben eksploration i bløddele i underben

KNGA1y Eksploration af knæled

KNGA11B Diagnostisk artroskopi af knæled

KNGA2y Bløddels- eller ledbiopsi i knæ eller underben

KNGA20A Perkutan ledbiopsi i knæ

KNGA20B Perkutan bløddelsbiopsi i underben

KNGA20C Perkutan bløddelsbiopsi i knæ

KNGA21A Endoskopisk ledbiopsi i knæ

KNGA21B Endoskopisk bløddelsbiopsi i underben

KNGA21C Endoskopisk bløddelsbiopsi i knæ

KNGA22A Åben ledbiopsi i knæ

KNGA22B Åben bløddelsbiopsi i underben

KNGA22C Åben bløddelsbiopsi i knæ

KNGA3y Knoglebiopsi i knæ eller underben

KNGA30A Perkutan knoglebiopsi i knæ

KNGA30B Perkutan knoglebiopsi i underben

KNGA31A Endoskopisk knoglebiopsi i knæ

KNGA31B Endoskopisk knoglebiopsi i underben
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KNGA32A Åben knoglebiopsi i knæ

KNGA32B Åben knoglebiopsi i underben

KNGB Primære indsættelser af ledprotese i knæleddet

Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNGN

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

medial komponent 1

lateral komponent 2

patello-femoral komponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNGB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i knæled

KNGB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i knæled

KNGB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i knæled

KNGB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i knæled

KNGB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i knæled

KNGB59 Primær indsættelse af interponeret protese i knæled

KNGB99 Anden primær indsættelse af ledprotese i knæled

KNGC Sekundære indsættelser af ledprotese i knæleddet

Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNGU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNGB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNGH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNGN

Protesekomponenter: Benyt tabel ved KNGB

KNGC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i knæled
Ekskl.: Enkeltkomponenter af totalprotese

KNGC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i knæled
Ekskl.: Enkeltkomponenter af totalprotese

KNGC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i knæled
Inkl.: Enkeltkomponenter af totalprotese
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KNGC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i knæled
Inkl.: Enkeltkomponenter af totalprotese

KNGC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i knæled
Inkl.: Enkeltkomponenter af totalprotese

KNGC59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i knæled

KNGC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i knæled uden specifikation

KNGD Operationer på knæleddets menisker

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNGD0y Meniskektomi i knæled

KNGD1y Partiel resektion af menisk i knæled

KNGD2y Reinsertion af menisk i knæled

KNGD9y Anden operation på menisk i knæled

KNGE Operationer på ledkapsel og ligamenter i knæleddet

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNGT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNGT09

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

             6. karakter i koden: ’y’

forreste korsbånd, åbent 1

bageste korsbånd, åbent 2

mediale kollateralligament 3

laterale kollateralligament 4

forreste korsbånd, artroskopisk 5

bageste korsbånd, artroskopisk 6

andet ligament 9

KNGE09 Incision eller sutur af ledkapsel i knæled

KNGE1y Transcision eller resektion af ligament i knæled

KNGE2y Sutur eller reinsertion af ligament i knæled

KNGE3y Transposition af ligament i knæled

KNGE4y Rekonstruktion af ligament i knæled uden fremmed materiale
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KNGE41B Åben primær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
uden fremmed materiale

KNGE41C Åben primær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med patellasene

KNGE41D Åben primær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med hamstringssene

KNGE41E Åben primær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med autograft uden specifikation

KNGE41F Åben sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med patellasene

KNGE41G Åben sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med hamstringssene

KNGE41H Åben sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med autograft uden specifikation

KNGE42B Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
uden fremmed materiale

KNGE42C Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med quadricepssene

KNGE42D Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med patellasene

KNGE42E Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med hamstringssene

KNGE42F Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med autograft uden specifikation

KNGE42G Åben sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med patellasene

KNGE42H Åben sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med hamstringssene

KNGE42I Åben sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med autograft uden specifikation

KNGE43C Rekonstruktion af mediale kollateralligament i knæled med se-
mitendinosus sene

KNGE43D Rekonstruktion af mediale kollateralligament i knæled med au-
tograft uden specifikation

KNGE44C Rekonstruktion af laterale kollateralligament i knæled med
hamstringssene

KNGE44D Rekonstruktion af laterale kollateralligament i knæled med au-
tograft uden specifikation

KNGE45B Artroskopisk primær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled uden fremmed materiale
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KNGE45C Artroskopisk primær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med patellasene

KNGE45D Artroskopisk primær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med hamstringssene

KNGE45E Artroskopisk primær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med autograft uden specifikation

KNGE45F Artroskopisk sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med patellasene

KNGE45G Artroskopisk sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med hamstringssene

KNGE45H Artroskopisk sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med autograft uden specifikation

KNGE46B Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled uden fremmed materiale

KNGE46C Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med quadricepssene

KNGE46D Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med patellasene

KNGE46E Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med hamstringssene

KNGE46F Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med autograft uden specifikation

KNGE46G Artroskopisk sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled uden fremmed materiale

KNGE46H Artroskopisk sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med patellasene

KNGE46I Artroskopisk sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med hamstringssene

KNGE46J Artroskopisk sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med autograft uden specifikation

KNGE5y Rekonstruktion af ligament i knæled med fremmed materiale

KNGE51C Åben primær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med allograft

KNGE51D Åben sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i knæled
med allograft

KNGE52C Åben primær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med allograft

KNGE52D Åben sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i knæled
med allograft
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KNGE55C Artroskopisk primær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med allograft

KNGE55D Artroskopisk sekundær rekonstruktion af forreste korsbånd i
knæled med allograft

KNGE56C Artroskopisk primær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med allograft

KNGE56D Artroskopisk sekundær rekonstruktion af bageste korsbånd i
knæled med allograft

KNGE9y Anden operation på ledkapsel eller ligament i knæled

KNGF Operationer på synovia og ledflader i knæled

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNGF0y Total synovektomi i knæled

KNGF1y Partiel synovektomi i knæled
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNGF2y Fiksation af ledfladefragment i knæled
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNGF3y Resektion af ledbrusk i knæled

KNGF9y Anden operation på synovia eller ledflade i knæled

KNGG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i knæleddet

Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNGB og KNGC

KNGG09 Resektionsartroplastik i knæ

KNGG19 Interpositionsartroplastik i knæ

KNGG29 Anden artroplastik uden protese i knæ

KNGG39 Artrodese uden fiksation i knæ

KNGG49 Artrodese med intern fiksation i knæ

KNGG59 Artrodese med ekstern fiksation i knæ

KNGG99 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i knæ
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KNGH Forskellige ledoperationer i knæ
Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNGT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNGH0y Reposition af knæled
Ekskl.: Reposition af lukseret ledprotese

KNGH1y Reposition af patellofemoralled
Ekskl.: Reposition af lukseret ledprotese

KNGH2y Reposition af lukseret ledprotese i knæ

KNGH3y Løsning af adhærencer i knæled

KNGH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra knæled

KNGH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i knæled

KNGH7y Operation for habituel luksation i knæled
Inkl.: For habitiel luksation af patella

KNGH72A Åben operation for habituel luksation i knæled med suturering

KNGH72B Åben rekonstruktion af ligamentum patellofemorale mediale
med hamstringssene

KNGH72C Åben rekonstruktion af ligamentum patellofemorale mediale
med autograft uden specifikation

KNGH72D Åben rekonstruktion af ligamentum patellofemorale mediale
med fremmed materiale

KNGH9y Anden ledoperation i knæ
Ekskl.: Alle procedurerer klassificeret i KNGB-KNGG
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KNGJ Frakturbehandlinger i knæ og underben
Ekskl.: Behandling af malleolfrakturer – se KNHJ
Fjernelse af implantater – se KNGU
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPD
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNGN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

patella 0

proksimale del af tibia 1

corpus tibiae 2

fibula 3

anden eller uspecificeret
knogle på underben

9

KNGJ0y Lukket reposition af fraktur i knæ eller underben

KNGJ1y Åben reposition af fraktur i knæ eller underben

KNGJ2y Ekstern fiksation af fraktur i knæ eller underben

KNGJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i knæ eller under-
ben

KNGJ4y Intern fiksation med tråde, stave, cerklage eller stifter af frak-
tur i knæ eller underben

KNGJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i knæ eller underben

KNGJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i knæ eller un-
derben

KNGJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i knæ eller under-
ben

KNGJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i knæ eller underben
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNGJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i knæ eller underben
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KNGK Knogleoperationer på knæ og underben
Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNGT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNGT09
Operationer ved infektion – se KNGS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNGN

KNGK09 Fjernelse af knoglefragment i knæ eller underben
Inkl.: Sekvestrektomi

KNGK19 Resektion eller excision af knoglevæv i knæ eller underben
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNGK19A Artroskopisk operation for morbus Osgood-Schlatter

KNGK29 Fenestrering eller inforation af knogle i knæ eller underben

KNGK39 Curettage af cyste i knogle i knæ eller underben

KNGK49 Epifysiodese i knæ eller underben

KNGK59 Osteotomi i knæ eller underben
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNGK69 Forlængelses- eller forkortelsesosteotomi på knæ eller under-
ben

KNGK69A Forlængelsesosteotomi på knæ eller underben

KNGK69B Forkortelsesosteotomi på knæ eller underben

KNGK79 Operation mhp. knogletransport på knæ eller underben

KNGK89 Operation mhp. epifysetraktion på knæ eller underben

KNGK99 Anden knogleoperation på knæ eller underben

KNGL Operationer på muskler og sener i knæ og underben

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNGT09

KNGL04 Excision af muskel i knæ eller underben

KNGL09 Løsning af muskel i knæ eller underben

KNGL19 Sutur eller plastik på muskel i knæ eller underben

KNGL29 Transposition af muskel i knæ eller underben

KNGL39 Myotomi eller tenotomi i knæ eller underben

KNGL49 Sutur eller reinsertion af sene i knæ eller underben

KNGL59 Tenolyse eller tenosynovektomi i knæ eller underben

KNGL59A Artroskopisk tenolyse i ligamentum inferioris patellae

KNGL69 Tenodese, forlængelse eller forkortning af sene i knæ eller un-
derben

KNGL79 Excision af sene i knæ eller underben

KNGL89 Transposition af sene i knæ eller underben
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KNGL99 Anden muskel- eller seneoperation i knæ eller underben

KNGL99A Rekonstruktion af poplitæussene med semitendinosussene

KNGL99B Rekonstruktion af poplitæussene med autograft uden specifi-
kation

KNGL99C Rekonstruktion af poplitæussene med fremmed materiale

KNGM Operationer på fascier, ganglier og bursae i knæ og underben
Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNGT09

KNGM09 Fasciotomi på underben

KNGM19 Resektion eller excision af fascie i underben

KNGM29 Sutur af fascie i underben

KNGM39 Excision af synovialganglie i knæ eller underben

KNGM79 Excision af bursa i knæ eller underben

KNGM79A Artroskopisk excision af bursa på knæ

KNGM99 Anden operation på fascier, ganglier eller bursae i knæ eller un-
derben

KNGN Transplantationer på knæ og underben
Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNGN09 Autotransplantation af knogle på knæ eller underben

KNGN19 Allotransplantation af knogle på knæ eller underben

KNGN29 Xenotransplantation af knogle på knæ eller underben

KNGN39 Transplantation af sene på knæ eller underben

KNGN49 Transplantation af brusk, periost eller fascie på knæ eller un-
derben

KNGN49A Implantation af autolog kondrocytkultur i knæled

KNGN59 Transplantation af allograft menisk i knæled

KNGN99 Anden transplantation på knæ eller underben
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ

KNGP Replantationer på knæ og underben

KNGP29 Replantation på knæ eller underben

KNGP29A Replantation i knæregion

KNGP29B Replantation på underben

KNGQ Amputationer på knæ og underben

KNGQ09 Eksartikulation i knæled

KNGQ19 Amputation på underben

KNGQ29 Stumprevision på knæ eller underben

KNGQ29A Stumprevision efter eksartikulation i knæ
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KNGQ29B Stumprevision efter amputation på underben

KNGQ99 Anden amputationsoperation på knæ eller underben

KNGR Operationer for tumorer i knæ og underben

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNGN

KNGR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i knæ eller underben

KNGR19 Komplet excision af bløddelstumor i knæ eller underben

KNGR29 Udvidet excision af bløddelstumor i knæ eller underben

KNGR39 Blokexcision af bløddelstumor i knæ eller underben

KNGR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i knæ eller un-
derben

KNGR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i knæ eller un-
derben

KNGR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i knæ eller under-
ben

KNGR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i knæ eller underben

KNGR99 Anden operation for bløddels- eller knogletumor i knæ eller
underben

KNGS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i knæ og underben
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNGK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQDA
Reoperationer – se KNGW

KNGS09 Incision og revision ved infektion af sene i knæ eller underben

KNGS19 Incision og revision ved infektion i knæled

KNGS29 Incision og revision ved infektion i knogle i knæ eller underben

KNGS39 Incision og revision ved infektion i sene i knæ eller underben
med installation af lægemiddel

KNGS49 Incision og revision ved infektion i knæled med installation af
lægemiddel

KNGS59 Incision og revision ved infektion i knogle i knæ eller under-
ben med installation af lægemiddel

KNGS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i knæ el-
ler underben
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KNGT Forskellige operationer på knæ og underben

KNGT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i knæ el-
ler underben

KNGT19 Brisement forcé på knæled

KNGT39 Korrektion af deformitet af knæ eller underben med bløddele

KNGT49 Korrektion af deformitet af knæ eller underben med ekstern el-
ler intern fiksation

KNGT50 Pseudoartroseoperation på knæ eller underben

KNGT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på knæ eller under-
ben

KNGT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på knæ eller un-
derben

KNGT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på knæ eller underben

KNGT99 Anden operation på knæ eller underben

KNGU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra knæ og underben

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

medial komponent 1

lateral komponent 2

patello-femoral komponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNGU0y Fjernelse af delprotese i knæled

KNGU1y Fjernelse af totalprotese i knæled

KNGU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra knæ eller underben

KNGU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i knæ eller underben

KNGU69 Fjernelse af kunstigt ligament i knæ eller underben

KNGU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i knæ eller underben

KNGU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i knæ

KNGU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i underben
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KNGU99 Fjernelse af andet implantat i knæ eller underben

KTNG Mindre kirurgiske procedurer på knæ og underben

KTNG00 Punktur eller nålebiopsi på knæ eller underben

KTNG05 Mindre incision af bløddelsvæv på knæ eller underben
Inkl.: Drænage af f.eks. Absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNGA

KTNG10 Artrocentese på knæled

KTNG11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på knæ
eller underben

KTNG20 Aspiration af knoglemarv på knæ eller underben

KTNG25 Borebiopsi af knoglemarv på knæ eller underben

KTNG40 Anlæggelse af eksternt stræk på knæ eller underben

KTNG45 Fjernelse af eksternt stræk på knæ eller underben

KTNG50 Indsættelse af knoglemarkør i knæ eller underben

KNGW Reoperationer efter operationer på knæ og underben
Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNGU
Revision af amputationsstump – se KNGQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNGW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på knæ eller under-
ben

KNGW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på knæ
eller underben
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNGW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på knæ eller un-
derben
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KNGW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på knæ
eller underben
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNGW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på knæ eller un-
derben
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-

rerede strukturer

KNGW99 Anden reoperation efter operation på knæ eller underben
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KNH Operationer på ankel og fod
Ekskl.: Operationer udelukkende på hud og underhud – se KQD

KNHA Eksplorative procedurer på ankel og fod
Inkl.: Diagnostiske artroskopier og biopsier
Ekskl.: Biopsi fra hud og underhud – se KTQ
Eksplorative indgreb ved infektion i sener, led og knogler – se KNHS

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

perkutant 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNHA0y Eksploration i bløddele i ankel eller fod

KNHA00A Perkutan eksploration i bløddele i ankel

KNHA00B Perkutan eksploration i bløddele i fod

KNHA01A Endoskopisk eksploration i bløddele i ankel

KNHA01B Endoskopisk eksploration i bløddele i fod

KNHA02A Åben eksploration i bløddele i ankel

KNHA02B Åben eksploration i bløddele i fod

KNHA1y Eksploration af ankelled eller fodens led

KNHA10A Perkutan eksploration af ankelled

KNHA10B Perkutan eksploration af fodens led
Inkl.: Diagnostisk artroskopi

KNHA11A Artroskopisk eksploration af ankelled

KNHA11B Artroskopisk eksploration af fodens led

KNHA12A Åben eksploration af ankelled

KNHA12B Åben eksploration af fodens led

KNHA2y Bløddels- eller ledbiopsi i ankel eller fod

KNHA20A Perkutan bløddelsbiopsi i ankel

KNHA20B Perkutan bløddelsbiopsi i fod

KNHA20C Perkutan ledbiopsi i ankel

KNHA20D Perkutan ledbiopsi i fod

KNHA21A Endoskopisk bløddelsbiopsi i ankel

KNHA21B Endoskopisk bløddelsbiopsi i fod

KNHA21C Endoskopisk ledbiopsi i ankel

KNHA21D Endoskopisk ledbiopsi i fod
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KNHA22A Åben bløddelsbiopsi i ankel

KNHA22B Åben bløddelsbiopsi i fod

KNHA22C Åben ledbiopsi i ankel

KNHA22D Åben ledbiopsi i fod

KNHA3y Knoglebiopsi i ankel eller fod

KNHA30A Perkutan knoglebiopsi i ankel

KNHA30B Perkutan knoglebiopsi i fod

KNHA31A Endoskopisk knoglebiopsi i ankel

KNHA31B Endoskopisk knoglebiopsi i fod

KNHA32A Åben knoglebiopsi i ankel

KNHA32B Åben knoglebiopsi i fod

KNHB Primære indsættelser af ledprotese i ankel og fod

Inkl.: Primær proteseindsættelse efter tidligere frakturbehandling eller anden
ledoperation
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNHN

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNHB0y Primær indsættelse af ucementeret delprotese i ankelled

KNHB1y Primær indsættelse af cementeret delprotese i ankelled

KNHB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i ankelled

KNHB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i ankelled

KNHB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i ankelledled

KNHB59 Primær indsættelse af interponeret protese i ankelled

KNHB6y Primær indsættelse af protese i 1. metatarsofalangealled

KNHB7y Primær indsættelse af protese i andet metatarsofalangealled

KNHB8y Primær indsættelse af protese i andet led i fod

KNHB99 Anden primær indsættelse af ledprotese i ankel eller fod
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KNHC Sekundære indsættelser af ledprotese i ankel og fod
Inkl.: Sekundær eller senere indsættelse af ledprotese eller del heraf
Ekskl.: Fjernelse af ledprotese eller del heraf – se KNHU
Primær indsættelse af ledprotese efter frakturbehandlng – se KNHB
Reposition af lukserede ledproteser – se KNHH
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNHN

Protesekomponenter: Benyt tabel ved KNHB

KNHC0y Sekundær indsættelse af ucementeret delprotese i ankelled

KNHC1y Sekundær indsættelse af cementeret delprotese i ankelled

KNHC2y Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i ankelled

KNHC3y Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i ankelled

KNHC4y Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i ankelled

KNHC59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i ankelled

KNHC6y Sekundær indsættelse af protese i 1. metatarsofalangealled

KNHC7y Sekundær indsættelse af protese i andet metatarsofalangealled

KNHC8y Sekundær indsættelse af protese i andet led i fod

KNHC99 Sekundær indsættelse af ledprotese i ankel eller fod uden speci-
fikation

KNHE Operationer på ledkapsler og ligamenter i ankel og fod

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNHT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNHT09

KNHE09 Incision eller sutur af ledkapsel i ankel eller fodens led

KNHE19 Trancision eller resektion af ligament i ankel eller fod

KNHE29 Sutur eller reinsertion af ligament i ankel eller fod

KNHE39 Transposition af ligament i ankel eller fod

KNHE49 Rekonstruktion af ligament i ankel eller fod uden fremmed
materiale

KNHE59 Rekonstruktion af ligament i ankel eller fod med fremmed ma-
teriale

KNHE99 Operation på ledkapsel eller ligament i ankel eller fod uden
specifikation
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KNHF Operationer på synovia og ledflader i ankel og fod

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

endoskopisk 1

åbent 2

KNHF0y Total synovektomi i ankel eller fod

KNHF01A Artroskopisk total synovektomi i fod

KNHF01B Artroskopisk total synovektomi i ankel

KNHF02A Åben total synovektomi i ankel

KNHF02B Åben total synovektomi i fod

KNHF1y Partiel synovektomi i ankel eller fod
Inkl.: Fjernelse af synovialfold

KNHF11A Artroskopisk partiel synovektomi i ankel

KNHF11B Artroskopisk partiel synovektomi i fod

KNHF12A Åben partiel synovektomi i ankel

KNHF12B Åben partiel synovektomi i fod

KNHF2y Fiksation af ledfladefragment i ankel eller fod
Inkl.: Fiksation af fragment af brusk eller af brusk og knogle

KNHF21A Artroskopisk fiksation af ledfladefragment i ankel

KNHF21B Artroskopisk fiksation af ledfladefragment i fod

KNHF22A Åben fiksation af ledfladefragment i ankel

KNHF22B Åben fiksation af ledfladefragment i fod

KNHF3y Resektion af ledbrusk i ankel eller fod

KNHF31A Artroskopisk resektion af ledbrusk i ankel

KNHF31B Artroskopisk resektion af ledbrusk i fod

KNHF32A Åben resektion af ledbrusk i ankel

KNHF32B Åben resektion af ledbrusk i fod

KNHF9y Anden operation på synovia eller ledflade i ankel eller fod
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KNHG Ledresektioner, artroplastikker og artrodeser i ankel og fod
Ekskl.: Indsættelse af ledprotesekomponenter – se KNHB og KNHC

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

talokruralled 0

subtalærled 1

tripleartrodese 2

tarsalled 3

1. tarsometatarsalled 4

andet tarsometatarsalled 5

1. metatarsofalangealled 6

andet metatarsofalangealled 7

andet eller uspecificeret fodled 9

KNHG0y Resektionsartroplastik i ankel eller fod

KNHG00A Resektion af talokruralled

KNHG01A Resektion af subtalærled

KNHG03A Resektion af tarsalled

KNHG04A Resektion af 1. tarsometatarsalled

KNHG05A Resektion af andet tarsometatarsalled

KNHG1y Interpositionsartroplastik i ankel eller fod

KNHG2y Anden artroplastik uden protese i ankel eller fod

KNHG3y Artrodese uden fiksation i ankel eller fod

KNHG4y Artrodese med intern fiksation i ankel eller fod

KNHG5y Artrodese med ekstern fiksation i ankel eller fod

KNHG9y Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i ankel eller fod
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KNHH Forskellige ledoperationer i ankel og fod
Inkl.: Ledreposition
Ekskl.: Brisement forcé – se KNHT19

Anvendt teknik:
Den anvendte teknik angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

lukket 0

endoskopisk 1

åbent 2

KNHH0y Reposition af ankelled
Ekskl.: Reposition af lukseret ledprotese

KNHH1y Reposition af led i fod
Ekskl.: Reposition af lukseret ledprotese

KNHH2y Reposition af lukseret ledprotese i ankel eller fod

KNHH20 Lukket reposition af lukseret ledprotese i ankel eller fod

KNHH20A Lukket reposition af lukseret ledprotese i ankel

KNHH20B Lukket reposition af lukseret ledprotese i fod

KNHH21A Artroskopisk reposition af lukseret ledprotese i ankel

KNHH21B Artroskopisk reposition af lukseret ledprotese i fod

KNHH22A Åben reposition af lukseret ledprotese i ankel

KNHH22B Åben reposition af lukseret ledprotese i fod

KNHH3y Løsning af adhærencer i led i ankel eller fod

KNHH30A Lukket løsning af adhærencer i led i ankel eller fod

KNHH30B Lukket løsning af adhærencer i led i fod

KNHH31A Artroskopisk løsning af adhærencer i led i ankel

KNHH31B Artroskopisk løsning af adhærencer i led i fod

KNHH32A Åben løsning af adhærencer i led i ankel

KNHH32B Åben løsning af adhærencer i led i fod

KNHH4y Fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i ankel eller fod

KNHH41A Artroskopisk fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i an-
kel

KNHH41B Artroskopisk fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i fod

KNHH42A Åben fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i ankel

KNHH42B Åben fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i fod
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KNHH5y Resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i led i an-
kel eller fod

KNHH51A Artroskopisk resektion af intra-artikulær eksostose eller osteo-
fyt i led i ankel

KNHH51D Artroskopisk resektion af intra-artikulær eksostose eller osteo-
fyt i led i fod

KNHH52A Åben resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i led i
ankel

KNHH52D Åben resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i led i
fod

KNHH7y Operation for habituel luksation i led i ankel eller fod

KNHH71A Artroskopisk operation for habituel luksation i led i ankel

KNHH71B Artroskopisk operation for habituel luksation i led i fod

KNHH72A Åben operation for habituel luksation i led i ankel

KNHH72B Åben operation for habituel luksation i led i fod

KNHH9y Anden ledoperation i ankel eller fod
Ekskl.: Alle procedurerer klassificeret i KNHB-KNHG

KNHJ Frakturbehandlinger i ankel og fod

Ekskl.: Fjernelse af implantater – se KNHU 
Immobilisation alene med gipsbandage – se BLPA og BLPD
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNHN

Lokalisation:
Lokalisationen angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af neden-
stående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

laterale malleol 0

mediale malleol 1

begge malleoler 2

begge malleoler og tibias bagkant 3

talus 4

calcaneus 5

anden tarsalknogle 6

metatarsalknogle 7

tåknogle 8

KNHJ0y Lukket reposition af fraktur i ankel eller fod

KNHJ1y Åben reposition af fraktur i ankel eller fod

KNHJ2y Ekstern fiksation af fraktur i ankel eller fod
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KNHJ3y Intern fiksation med bioimplantat af fraktur i ankel eller fod

KNHJ4y Intern fiksation med tråde, stave, cerklage eller stifter af frak-
tur i ankel eller fod

KNHJ5y Intern fiksation med marvsøm af fraktur i ankel eller fod

KNHJ6y Intern fiksation med plade og skruer af fraktur i ankel eller fod

KNHJ7y Intern fiksation med skruer alene af fraktur i ankel eller fod

KNHJ8y Intern fiksation med anden eller kombineret metode af fraktur
i ankel eller fod
Inkl.: Med glidesøm eller skrue

KNHJ9y Anden kirurgisk frakturbehandling i ankel eller fod

KNHK Knogleoperationer på ankel og fod

Ekskl.: Sammensatte operationer for deformiteter – se KNHT
Fjernelse af fremmedlegeme – se KNHT09
Operationer ved infektion – se KNHS
Bem.: Samtidig knogletransplantation kodes særskilt – se KNHN

Lokalisation: Benyt tabel ved KNHJ

KNHK0y Fjernelse af knoglefragment i ankel eller fod
Inkl.: Sekvestrektomi

KNHK1y Resektion eller excision af knoglevæv i ankel eller fod
Inkl.: Fjernelse af ekstra-artikulære eksostoser

KNHK2y Fenestrering eller inforation af knogle i ankel eller fod

KNHK3y Curettage af cyste i knogle i ankel eller fod

KNHK4y Epifysiodese i ankel eller fod

KNHK5y Osteotomi i ankel eller fod
Ekskl.: Forlængelses- og forkortelsesosteotomi

KNHK6y Forkortelses- eller forlængelsesosteotomi på ankel eller fod

KNHK7y Operation mhp. knogletransport på ankel eller fod

KNHK8y Operation mhp. epifysetraktion på ankel eller fod

KNHK9y Anden knogleoperation på ankel eller fod

KNHL Operationer på muskler og sener i ankel og fod

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNHT09

KNHL04 Excision af muskel i ankel eller fod

KNHL09 Løsning af muskel i ankel eller fod

KNHL19 Sutur eller plastik på muskel i ankel eller fod

KNHL29 Transposition af muskel i ankel eller fod

KNHL39 Myotomi eller tenotomi i ankel eller fod

KNHL49 Sutur eller reinsertion af sene i ankel eller fod
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KNHL59 Tenolyse eller tenosynovektomi i ankel eller fod

KNHL59A Endoskopisk tenolyse eller tenosynovektomi i ankel eller fod

KNHL69 Tenodese, forlængelse eller forkortelse af sene i ankel eller fod

KNHL79 Excision af sene i ankel eller fod

KNHL89 Transposition af sene i ankel eller fod

KNHL99 Anden muskel- eller seneoperation i ankel eller fod

KNHM Operationer på fascier, seneskeder, ganglier og bursae i ankel og fod

Ekskl.: Fjernelse af fremmedlegeme – se KNHT09

KNHM09 Fasciotomi på ankel eller fod

KNHM09A Fasciotomi på ankel

KNHM09B Fasciotomi på fod

KNHM19 Resektion eller excision af fascie i ankel eller fod

KNHM19A Resektion eller excision af fascie i ankel

KNHM19B Resektion eller excision af fascie i fod

KNHM29 Sutur af fascie på ankel eller fod

KNHM29A Sutur af fascie på ankel

KNHM29B Sutur af fascie på fod

KNHM39 Excision af synovialganglie i ankel eller fod

KNHM39A Excision af synovialganglie i ankel

KNHM39B Excision af synovialganglie i fod

KNHM49 Spaltning af seneskede på ankel eller fod

KNHM59 Resektion af seneskede i ankel eller fod

KNHM59A Resektion af seneskede i ankel

KNHM59B Resektion af seneskede i fod

KNHM79 Excision af bursa i ankel eller fod

KNHM79A Endoskopisk excision af bursa på ankel eller fod

KNHM99 Anden operation på fascier, seneskeder, ganglier eller bursae i
ankel eller fod

KNHN Transplantationer på ankel og fod

Ekskl.: Udtagelse af væv til transplantation – se KY
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KNHN09 Autotransplantation af knogle på ankel eller fod

KNHN19 Allotransplantation af knogle på ankel eller fod

KNHN29 Xenotransplantation af knogle på ankel eller fod

KNHN39 Transplantation af sene på ankel eller fod

KNHN49 Transplantatiom af brusk, periost eller fascie på ankel eller fod

KNHN99 Anden transplantation på ankel eller fod
Ekskl.: Transplantation af hud og underhud – se KQ
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KNHP Replantationer på ankel og fod

KNHP09 Replantation af tå

KNHP19 Autotransplantation eller transposition af tå

KNHP29 Replantation af fod

KNHP99 Anden replantation på ankel eller fod

KNHQ Amputationer på ankel og fod

Amputationsniveau:
Amputationsniveauet angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

talocrural 0

talocrural og malleoler 1

intertarsal 2

tarsometatarsal 3

transmetatarsal 4

metatarsofalangeal 5

tå, partiel 7

KNHQ0y Eksartikulation i ankel eller led på fod

KNHQ1y Amputation på ankel eller fod

KNHQ2y Stumprevision efter amputation eller eksartikulation på ankel
eller fod

KNHQ99 Anden amputations- eller eksartikulationssoperation på ankel
eller fod

KNHR Operationer for tumorer i ankel og fod

Ekskl.: Operationer afgrænset til kun hud og underhud
Bem.: Transplantation kodes særskilt – se KNHN

KNHR09 Inkomplet excision af bløddelstumor i ankel eller fod

KNHR19 Komplet excision af bløddelstumor i ankel eller fod

KNHR29 Udvidet excision af bløddelstumor i ankel eller fod

KNHR39 Blokexcision af bløddelstumor i ankel eller fod

KNHR49 Inkomplet excision af knogle- eller brusktumor i ankel eller fod

KNHR59 Komplet excision af knogle- eller brusktumor i ankel eller fod

KNHR69 Udvidet excision af knogle- eller brusktumor i ankel eller fod

KNHR79 Blokexcision af knogle- eller brusktumor i ankel eller fod

KNHR99 Anden operation af bløddels- eller knogletumor i ankel eller
fod
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KNHS Operationer ved infektioner i sene, led og knogle i ankel og fod
Inkl.: Drænage af abscesser og intra-artikulære infektioner
Ekskl.: Sekvestrektomi – se KNHK
Operation ved infektioner i hud og underhud – se KQDA
Reoperationer – se KNHW

KNHS09 Incision og revision ved infektion i sene i ankel eller fod

KNHS19 Incision og revision ved infektion i ankel eller led i fod

KNHS29 Incision og revision ved infektion i knogle i ankel eller fod

KNHS39 Incision og revision ved infektion i sene i ankel eller fod med
installation af lægemiddel

KNHS49 Incision og revision ved infektion i ankel eller led i fod med in-
stallation af lægemiddel

KNHS59 Incision og revision ved infektion i knogle i ankel eller fod
med installation af lægemiddel

KNHS99 Anden operation ved infektion i sene, led eller knogle i ankel
eller fod

KNHT Forskellige operationer på ankel og fod

KNHT09 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i ankel el-
ler fod

KNHT19 Brisement forcé på ankel eller led i fod

KNHT39 Korrektion af deformitet af ankel eller fod med bløddele

KNHT49 Korrektion af deformitet af ankel eller fod med ekstern eller in-
tern fiksation

KNHT50 Pseudoartroseoperation på ankel eller fod

KNHT51 Pseudoartroseoperation med osteosyntese på ankel eller fod

KNHT52 Pseudoartroseoperation med ekstern fiksation på ankel eller
fod

KNHT53 Pseudoartroseoperation med osteosyntese og ekstern fiksation
på ankel eller fod

KNHT99 Anden operation på ankel eller fod
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KNHU Fjernelser af implantater og eksternt fiksationsudstyr fra ankel og fod

Protesekomponenter:
Protesekomponent(er) angives ved, at ‘y’ som 6. karakter erstattes med en af
nedenstående værdier:

        6. karakter i koden: ’y’

alle komponenter 0

proksimal komponent 1

distal komponent 2

anden enkeltkomponent 3

mere end en komponent 4

anden eller uspecificeret
protesekomponent

9

KNHU0y Fjernelse af delprotese i ankelled

KNHU1y Fjernelse af totalprotese i ankelled

KNHU2y Fjernelse af protese i andet led i fod

KNHU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra ankel eller fod

KNHU39A Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra ankel

KNHU39B Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr fra fod

KNHU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr i ankel eller fod

KNHU49A Fjernelse af internt fiksationsudstyr i ankel

KNHU49B Fjernelse af internt fiksationsudstyr i fod

KNHU69 Fjernelse af kunstigt ligament i ankel eller fod

KNHU69A Fjernelse af kunstigt ligament i ankel

KNHU69B Fjernelse af kunstigt ligament i fod

KNHU89 Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i ankel eller fod

KNHU89A Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i ankel

KNHU89B Fjernelse af implantat med lægemiddel til infektionsbehand-
ling i fod

KNHU99 Fjernelse af andet implantat i ankel eller fod
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KTNH Mindre kirurgiske procedurer på ankel og fod

KTNH00 Punktur eller nålebiopsi på ankel eller fod

KTNH05 Mindre incision af bløddelsvæv på ankel eller fod
Inkl.: Drænage af f.eks. Absces eller hæmatom

Ekskl.: Eksploration – se KNxA

KTNH10 Artrocentese på ankel eller fod

KTNH11 Injektion af diagnostisk eller terapeutisk middel i led på ankel
eller fod

KTNH20 Aspiration af knoglemarv på ankel eller fod

KTNH25 Borebiopsi af knoglemarv på ankel eller fod

KTNH40 Anlæggelse af eksternt stræk på ankel eller fod

KTNH45 Fjernelse af eksternt stræk på ankel eller fod

KTNH50 Indsættelse af knoglemarkør i ankel eller fod

KNHW Reoperationer efter operationer på ankel og fod

Ekskl.: Fjernelse af implantater og osteosyntesematerialer – se KNHU
Revision af amputationsstump – se KNHQ
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KNHW49 Reoperation ved sårruptur efter operation på ankel eller fod

KNHW59 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på ankel
eller fod
Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KNHW69 Reoperation ved dyb infektion efter operation på ankel eller
fod
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede struktu-

rer

KNHW79 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på ankel
eller fod
Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KNHW89 Reoperation for dyb blødning efter operation på ankel eller fod
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de ope-
rerede strukturer

KNHW99 Anden reoperation efter operation på ankel eller fod
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Kapitel P

KP Operationer på perifere kar og

lymfesystem

Strukturen i dette kapitel er nærmere beskrevet i bilag 1 (s. 379)

KPA Operationer på arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPB Operationer på arterier i overekstremitet

KPC Operationer på suprarenale aorta og visceralarterier

KPD Operationer på infrarenale aorta og iliaka-arterier samt distale forbindelser

KPE Operationer på arteria femoralis og dens grene

KPF Operationer på arteria poplitea og arterier i underben og fod

KPG Ekstra-anatomiske bypass-operationer

KPH Operationer på vener

KPJ Operationer på lymfesystemet

KPX Operationer på både arterier og vener

KTP Mindre kirurgiske procedurer på perifere kar og lymfesystem

KPW Reoperationer efter operation på perifere kar og lymfesystemet

Termen ,,perkutan“ anvendes i sammenhængen ,,perkutan plastik …“. Herved menes

perkutan transluminal teknik, hvor adgangen til arterier eller vener sker gennem hu-

den (med eller uden samtidig angioskopi).

Procedurer, der udføres med anvendelse af transluminal angioskopisk teknik, kan

specifiseres som sådanne med tillægskode KZXF92.

Tilsvarende kan subkutan endoskopisk teknik angives med tillægskoden KZXF91 til

den relevante procedurekode.
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KPA Operationer på arterier afgående fra aortabuen og deres
grene

KPAA Eksplorationer af arterier afgående fra aortabuen og deres grene
Inkl.: Samtidig biopsi

KPAA10 Eksploration af truncus brachiocephalicus

KPAA20 Eksploration af arteria carotis communis

KPAA21 Eksploration af arteria carotis interna

KPAA30 Eksploration af arteria subclavia

KPAA99 Eksploration af anden gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAB Ligaturer af arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAB10 Ligatur af truncus brachiocephalicus

KPAB20 Ligatur af arteria carotis communis

KPAB21 Ligatur af arteria carotis interna

KPAB22 Ligatur af arteria carotis externa

KPAB30 Ligatur af arteria subclavia

KPAB40 Ligatur af arteria vertebralis

KPAB99 Ligatur af anden gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAC Suturer af arterier afgående fra aortabuen og deres grene

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPAR

KPAC10 Sutur af truncus brachiocephalicus

KPAC20 Sutur af arteria carotis communis

KPAC21 Sutur af arteria carotis interna

KPAC30 Sutur af arteria subclavia

KPAC99 Sutur af anden gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAE Trombektomier og embolektomier i arterier afgående fra aortabuen og
deres grene

KPAE10 Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus

KPAE25 Trombektomi eller embolektomi i arteria carotis communis

KPAE30 Trombektomi eller embolektomi i arteria subclavia

KPAE99 Trombektomi eller embolektomi i anden gren på arterie afgå-
ende fra aortabuen

KPAF Trombendarterektomier i arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAF10 Trombendarterektomi i truncus brachiocephalicus

KPAF20 Trombendarterektomi i arteria carotis communis

KPAF21 Trombendarterektomi i arteria carotis interna

KPAF22 Trombendarterektomi i arteria carotis externa
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KPAF30 Trombendarterektomi i arteria subclavia

KPAF40 Trombendarterektomi i arteria vertebralis

KPAF99 Trombendarterektomi i anden gren på arterie afgående fra aor-
tabuen

KPAG Aneurismeoperationer på arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAG10 Aneurismeoperation på truncus brachiocephalicus

KPAG20 Aneurismeoperation på arteria carotis communis

KPAG21 Aneurismeoperation på arteria carotis interna

KPAG30 Aneurismeoperation på arteria subclavia

KPAG99 Aneurismeoperation på anden gren på arterie afgående fra aor-
tabuen

KPAH Bypass-operation fra arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAH10 Bypass-operation fra truncus brachiocephalicus

KPAH20 Bypass-operation fra arteria carotis communis

KPAH21 Bypass-operation fra arteria carotis interna

KPAH25 Bypass-operation fra arteria carotis til arteria subclavia

KPAH30 Bypass-operation fra arteria subclavia

KPAH99 Bypass-operation fra anden gren på arterie afgående fra aorta-
buen

KPAJ Transpositioner af arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAJ30 Transposition af arteria subclavia

KPAJ40 Transposition af arteria vertebralis

KPAJ99 Transposition af anden gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAK Reimplantationer af arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAK10 Reimplantation af truncus brachiocephalicus

KPAK20 Reimplantation af arteria carotis communis

KPAK21 Reimplantation af arteria carotis interna

KPAK30 Reimplantation af arteria subclavia

KPAK40 Reimplantation af arteria vertebralis

KPAK99 Reimplantation af anden gren på arterie afgående fra aorta-
buen

KPAM Lukninger af arteriovenøse fistler fra arterier afgående fra aortabuen og
deres grene

KPAM21 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria carotis interna

KPAM22 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria carotis externa

KPAM30 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria subclavia
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KPAM99 Lukning af arteriovenøs fistel fra anden gren på arterie afgåen-
de fra aortabuen

KPAN Plastikker på arterier afgående fra aortabuen og deres grene
Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPAP
Indsættelse af stent – se KPAQ

KPAN10 Plastik på truncus brachiocephalicus

KPAN20 Plastik på arteria carotis communis

KPAN21 Plastik på arteria carotis interna

KPAN30 Plastik på arteria subclavia

KPAN40 Plastik på arteria vertebralis

KPAN99 Plastik på anden gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAP Perkutane plastikker på arterier afgående fra aortabuen og deres grene
Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPAQ

KPAP10 Perkutan plastik på truncus brachiocephalicus

KPAP20 Perkutan plastik på arteria carotis communis

KPAP21 Perkutan plastik på arteria carotis interna

KPAP30 Perkutan plastik på arteria subclavia

KPAP99 Perkutan plastik på anden gren på arterie afgående fra aorta-
buen

KPAQ Indsættelser af stent i arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAQ10 Indsættelse af stent i truncus brachiocephalicus

KPAQ20 Indsættelse af stent i arteria carotis communis

KPAQ21 Indsættelse af stent i arteria carotis interna

KPAQ30 Indsættelse af stent i arteria subclavia

KPAQ99 Indsættelse af stent i anden gren på arterie afgående fra aorta-
buen

KPAR Fjernelser af stent i arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAR10 Fjernelse af stent i truncus brachiocephalicus

KPAR20 Fjernelse af stent i arteria carotis communis

KPAR21 Fjernelse af stent i arteria carotis interna

KPAR30 Fjernelse af stent i arteria subclavia

KPAR99 Fjernelse af stent i anden gren på arterie afgående fra aorta-
buen
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KPAT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i arterier afgående fra
aortabuen og deres grene

KPAT30 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria
subclavia

KPAT70 Embolisering af spinalarterie

KPAT80 Embolisering af arterie til ekstrakraniel arteriovenøs mis-
dannnelse

KPAT99 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i anden
gren på arterie afgående fra aortabuen

KPAU Operationer efter rekonstruktion af arterier afgående fra aortabuen og
deres grene

KPAU70 Eksploration af rekonstruktion af arterie afgående fra aorta-
buen eller grene

KPAU74 Trombektomi og embolektomi i bypass fra arteria carotis, arte-
ria subclavia eller arteria axillaris

KPAU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria caro-
tis, arteria subclavia eller arteria axillaris

KPAU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria carotis, arteria
subclavia eller arteria axillaris

KPAU88 Excision af bypass fra arteria carotis, arteria subclavia eller arte-
ria axillaris

KPAU99 Anden operation efter rekonstruktion af gren på arterie afgåen-
de fra aortabuen
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPAR

KPAW Andre operationer på arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPAW23 Biopsi af arteria temporalis

KPAW99 Anden operation på arterie afgående fra aortabuen og deres
grene
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KPB Operationer på arterier i overekstremitet

KPBA Eksplorationer af arterier i overekstremitet
Inkl.: Samtidig biopsi

KPBA10 Eksploration af arteria axillaris

KPBA20 Eksploration af arteria brachialis

KPBA30 Eksploration af arteria radialis eller arteria ulnaris

KPBA99 Eksploration af anden arterie i overekstremitet

KPBB Ligaturer af arterier i overekstremitet

KPBB10 Ligatur af arteria axillaris

KPBB20 Ligatur af arteria brachialis

KPBB30 Ligatur af arteria radialis eller arteria ulnaris

KPBB99 Ligatur af anden arterie i overekstremitet

KPBC Suturer af arterier i overekstremitet

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPBR

KPBC10 Sutur af arteria axillaris

KPBC20 Sutur af arteria brachialis

KPBC30 Sutur af arteria radialis eller arteria ulnaris

KPBC99 Sutur af anden arterie i overekstremitet

KPBE Trombektomier og embolektomier i arterier i overekstremitet

KPBE10 Trombektomi eller embolektomi i arteria axillaris

KPBE20 Trombektomi eller embolektomi i arteria brachialis

KPBE30 Trombektomi eller embolektomi i arteria radialis eller arteria
ulnaris

KPBE99 Trombektomi eller embolektomi i anden arterie i overekstre-
mitet

KPBF Trombendarterektomier i arterier i overekstremitet

KPBF10 Tromendarterektomi i arteria axillaris

KPBF20 Tromendarterektomi i arteria brachialis

KPBF99 Tromendarterektomi i anden arterie i overekstremitet

KPBG Aneurismeoperationer på arterier i overekstremitet

KPBG10 Aneurismeoperation på arteria axillaris

KPBG20 Aneurismeoperation på arteria brachialis

KPBG80 Okkluderende kompression af pseudoaneurisme på arterie i
overekstremitet

KPBG99 Aneurismeoperation på anden arterie i overekstremitet
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KPBH Bypass-operation fra arterier i overekstremitet

KPBH10 Bypass-operation fra arteria axillaris

KPBH20 Bypass-operation fra arteria brachialis

KPBH99 Bypass-operation fra anden arterie i overekstremitet

KPBL Anlæggelser af arteriovenøs fistel fra arterier i overekstremitet

KPBL10 Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria axillaris

KPBL10A Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria axillaris med prote-
se

KPBL20 Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria brachialis

KPBL20A Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria brachialis med pro-
tese

KPBL30 Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria radialis eller arteria
ulnaris

KPBL30A Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria radialis eller arteria
ulnaris med protese

KPBL99 Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra anden arterie i overekstre-
mitet

KPBM Lukninger af arteriovenøs fistel fra arterier i overekstremitet

KPBM10 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria axillaris

KPBM10A Fjernelse af protese fra arteriovenøs fistel fra arteria axillaris

KPBM20 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria brachialis

KPBM20A Fjernelse af protese fra arteriovenøs fistel fra arteria brachialis

KPBM30 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria radialis eller arteria ul-
naris

KPBM30A Fjernelse af protese fra arteriovenøs fistel fra arteria radialis el-
ler arteria ulnaris

KPBM99 Lukning af anden arteriovenøs fistel i overekstremitet

KPBN Plastikker på arterier i overekstremitet
Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPBP
Indsættelse af stent – se KPBQ

KPBN10 Plastik på arteria axillaris

KPBN20 Plastik på arteria brachialis

KPBN99 Plastik på anden arterie i overekstremitet

KPBP Perkutane plastikker på arterier i overekstremitet
Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPBQ

KPBP10 Perkutan plastik på arteria axillaris

KPBP20 Perkutan plastik på arteria brachialis

KPBP99 Perkutan plastik på anden arterie i overekstremitet
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KPBQ Indsættelser af stent i arterie i overekstremitet

KPBQ10 Indsættelse af stent i arteria axillaris

KPBQ20 Indsættelse af stent i arteria brachialis

KPBQ99 Indsættelse af stent i anden arterie i overekstremitet

KPBR Fjernelser af stent i arterie i overekstremitet

KPBR10 Fjernelse af stent i arteria axillaris

KPBR20 Fjernelse af stent i arteria brachialis

KPBR99 Fjernelse af stent i anden arterie i overekstremitet

KPBT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i arterie i
overekstremitet

KPBT10 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria
axillaris

KPBT20 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria bra-
chialis

KPBT99 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i anden arte-
rie i overekstremitet

KPBU Operationer efter rekonstruktion af arterier i overekstremitet

KPBU70 Eksploration af rekonstruktion af arterie i overekstremitet

KPBU74 Trombektomi i arteriovenøs fistel fra arterie i overekstremitet

KPBU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arterie i
overekstremitet

KPBU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arterie i overekstre-
mitet

KPBU82 Plastik på arteriovenøs fistel fra arterie i overekstremitet

KPBU83 Perkutan plastik på arteriovenøs fistel fra arterie i overekstre-
mitet

KPBU87 Injektion af terapeutisk middel i arteriovenøs fistel fra arterie i
overekstremitet

KPBU88 Excision af bypass fra arterie i overekstremitet

KPBU89 Ligatur af bypass fra arterie i overekstremitet

KPBU99 Anden operation efter rekonstruktion af arterie i overekstremi-
tet
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPBR

KPBW Andre operationer på arterier i overekstremitet

KPBW99 Anden operation på arterie i overekstremitet
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KPC Operationer på suprarenale aorta og visceralarterier

KPCA Eksplorationer af visceralarterier
Inkl.: samtidig biopsi

KPCA40 Eksploration af arteria renalis

KPCA99 Eksploration af anden visceralarterie

KPCB Ligaturer af visceralarterier

KPCB20 Ligatur af truncus coeliacus eller grene

KPCB30 Ligatur af arteria mesenterica superior

KPCB40 Ligatur af arteria renalis

KPCB99 Ligatur af anden visceralarterie

KPCC Suturer af suprarenale aorta og visceralarterier

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPCR

KPCC10 Sutur af supracøliakale eller jukstarenale aorta

KPCC20 Sutur af truncus coeliacus eller grene

KPCC30 Sutur af arteria mesenterica superior

KPCC40 Sutur af arteria renalis

KPCC99 Sutur af anden visceralarterie

KPCE Trombektomier og embolektomier i visceralarterier

KPCE30 Trombektomi eller embolektomi i arteria mesenterica superior

KPCE40 Trombektomi eller embolektomi i arteria renalis

KPCE99 Trombektomi eller embolektomi i anden visceralarterie

KPCF Trombendarterektomier i visceralarterier

KPCF20 Trombendarterektomi i truncus coeliacus eller grene

KPCF30 Trombendarterektomi i arteria mesenterica superior

KPCF40 Trombendarterektomi i arteria renalis

KPCF99 Trombendarterektomi i anden visceralarterie

KPCG Aneurismeoperationer på suprarenale aorta og visceralarterier

KPCG10 Aneurismeoperation på supracøliakale eller jukstarenale aorta

KPCG20 Aneurismeoperation på truncus coeliacus eller grene

KPCG30 Aneurismeoperation på arteria mesenterica superior

KPCG40 Aneurismeoperation på arteria renalis

KPCG99 Aneurismeoperation på anden visceralarterie
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KPCH Bypass-operation fra suprarenale aorta og visceralarterier

KPCH10 Bypass-operation fra supracøliakale eller jukstarenale aorta

KPCH20 Bypass-operation fra truncus coeliacus eller grene

KPCH30 Bypass-operation fra arteria mesenterica superior

KPCH40 Bypass-operation fra arteria renalis

KPCH99 Bypass-operation fra anden visceralarterie

KPCJ Transpositioner af visceralarterier

KPCJ30 Transposition af arteria mesenterica superior

KPCJ40 Transposition af arteria renalis

KPCJ99 Transposition af anden visceralarterie

KPCK Reimplantationer af visceralarterier

KPCK20 Reimplantation af truncus coeliacus eller grene

KPCK30 Reimplantation af arteria mesenterica superior

KPCK40 Reimplantation af arteria renalis

KPCK50 Reimplantation af arteria mesenterica inferior

KPCK99 Reimplantation af anden visceralarterie

KPCN Plastikker på visceralarterier

Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPCP
Indsættelse af stent – se KPCQ

KPCN20 Plastik på truncus coeliacus eller grene

KPCN30 Plastik på arteria mesenterica superior

KPCN40 Plastik på arteria renalis

KPCN40A Plastik på arterie til transplanteret nyre

KPCN99 Plastik på anden visceralarterie

KPCP Perkutane plastikker på suprarenale aorta og visceralarterier

Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPCQ

KPCP10 Perkutan plastik på suprarenale aorta

KPCP20 Perkutan plastik på truncus coeliacus eller grene

KPCP30 Perkutan plastik på arteria mesenterica superior

KPCP40 Perkutan plastik på arteria renalis

KPCP40A Perkutan plastik på arterie til transplanteret nyre

KPCP99 Perkutan plastik på anden visceralarterie

KPCQ Indsættelser af stent i suprarenale aorta og visceralarterier

KPCQ10 Indsættelse af stent i suprarenale aorta

KPCQ20 Indsættelse af stent i truncus coeliacus eller grene

KPCQ30 Indsættelse af stent i arteria mesenterica superior
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KPCQ40 Indsættelse af stent i arteria renalis

KPCQ99 Indsættelse af stent i anden visceralarterie

KPCR Fjernelser af stent fra suprarenale aorta og visceralarterier

KPCR10 Fjernelse af stent i suprarenale aorta

KPCR20 Fjernelse af stent fra truncus coeliacus eller grene

KPCR30 Fjernelse af stent fra arteria mesenterica superior

KPCR40 Fjernelse af stent fra arteria renalis

KPCR99 Fjernelse af stent fra anden visceralarterie

KPCT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i visceralarterier

KPCT20 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i truncus
coeliacus eller grene

KPCT30 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria me-
senterica superior

KPCT40 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria re-
nalis

KPCT40A Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria re-
nalis på transplanteret nyre

KPCT99 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i anden vi-
sceralarterie

KPCU Operationer efter rekonstruktion af suprarenale aorta og visceralarterier

KPCU70 Eksploration af rekonstruktion af suprarenale aorta eller visce-
ralarterie

KPCU74 Trombektomi og embolektomi i bypass fra suprarenale aorta
eller visceralarterie

KPCU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra suprarenale
aorta eller visceralarterie

KPCU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra suprarenale aorta
eller visceralarterie

KPCU82 Plastik på bypass fra infrarenale aorta eller visceralarterie

KPCU83 Perkutan plastik på bypass fra suprarenale aorta eller visceral-
arterie

KPCU84 Indsættelse af stent i bypass fra suprarenale aorta eller visceral-
arterie

KPCU85 Fjernelse af stent i bypass fra suprarenale aorta eller visceral-
arterie

KPCU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i bypass fra
suprarenale aorta eller visceralarterie

KPCU88 Excision af bypass fra suprarenale aorta eller visceralarterier

KPC  Operationer på suprarenale aorta og visceralarterier

325



KPCU99 Anden operation efter rekonstruktion af suprarenale aorta el-
ler visceralarterie
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPCR

KPCW Andre operationer på suprarenale aorta og visceralarterier

KPCW20 Perkutan transluminal fenestrering af suprarenale aorta

KPCW99 Anden operation på suprarenale aorta eller visceralarterie

KPD Operationer på infrarenale aorta og iliaka-arterier samt
distale forbindelser

KPDA Eksplorationer af infrarenale aorta og iliaka-arterier
Inkl.: Samtidig biopsi

KPDA10 Eksploration af infrarenale aorta

KPDA30 Eksploration af iliaka-arterie

KPDC Suturer af infrarenale aorta og iliaka-arterier

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPDR

KPDC10 Sutur af infrarenale aorta

KPDC30 Sutur af iliaka-arterie

KPDE Trombektomier og embolektomier i infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDE10 Trombektomi eller embolektomi i infrarenale aorta

KPDE30 Trombektomi eller embolektomi i iliaka-arterie

KPDF Trombendarterektomier i infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDF10 Trombendarterektomi i infrarenale aorta

KPDF15 Trombendarterektomi i aortoiliakalt segment

KPDF30 Trombendarterektomi i iliaka-arterie

KPDF35 Trombendarterektomi i iliakofemoralt segment

KPDG Aneurismeoperationer på infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDG10 Aneurismeoperation på infrarenale aorta

KPDG20 Aneurismeoperation med aortoiliakal bypass

KPDG21 Aneurismeoperation med aortobi-iliakal bypass

KPDG22 Aneurismeoperation med aortoiliakal og kontralateral iliako-
femoral bypass

KPDG23 Aneurismeoperation med aortofemoral bypass

KPDG24 Aneurismeoperation med aortobifemoral bypass

KPDG30 Aneurismeoperation på iliaka-arterie

KPDG35 Aneurismeoperation med iliakofemoral bypass
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KPDG99 Anden aneurismeoperation på infrarenale aorta eller iliaka-ar-
terie

KPDH Bypass-operation fra infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDH10 Bypass-operation af segment af infrarenale aorta

KPDH20 Aortoiliakal bypass-operation

KPDH21 Aortobiiliakal bypass-operation

KPDH22 Aortoiliakal og kontralateral femoral bypass-operation

KPDH23 Aortofemoral bypass-operation

KPDH24 Aortobifemoral bypass-operation

KPDH30 Bypass-operation af segment af iliaka-arterie

KPDH35 Iliakofemoral bypass-operation

KPDH99 Anden bypass-operation fra infrarenale aorta eller iliaka-arterie

KPDN Plastikker på infrarenale aorta og iliaka-arterier

Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPDP
Indsættelse af stent – se KPDQ

KPDN10 Plastik på infrarenale aorta

KPDN30 Plastik på iliaka-arterie

KPDP Perkutane plastikker på infrarenale aorta og iliaka-arterier

Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPDQ

KPDP10 Perkutan plastik på infrarenale aorta

KPDP30 Perkutan plastik på iliaka-arterie

KPDQ Indsættelser af stent i infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDQ10 Indsættelse af stent i infrarenale aorta

KPDQ30 Indsættelse af stent i iliaka-arterie

KPDR Fjernelser af stent fra infrarenale aorta og iliaka-arterier

KPDR10 Fjernelse af stent fra infrarenale aorta

KPDR30 Fjernelse af stent fra iliaka-arterie

KPDT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i infrarenale aorta og
iliaka-arterier

KPDT10 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i infrarenale
aorta

KPDT30 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i iliaka-arte-
rie

KPDT40 Embolisering af arteria uterina
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KPDU Operationer efter rekonstruktion af infrarenale aorta og iliaka-arterier
Inkl.: Distale forbindelser

KPDU70 Eksploration af rekonstruktion af infrarenale aorta eller iliaka-
arterie

KPDU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass fra infrarenale aorta
eller iliaka-arterie

KPDU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra infrarenale
aorta eller iliaka-arterie

KPDU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra infrarenale aorta el-
ler iliaka-arterie

KPDU82 Plastik på bypass fra infrarenale aorta eller iliaka-arterie

KPDU83 Perkutan plastik på bypass fra infrarenale aorta eller iliaka-ar-
terie

KPDU84 Indsættelse af stent i bypass fra infrarenale aorta eller iliaka-ar-
terie

KPDU85 Fjernelse af stent i bypass fra infrarenale aorta eller iliaka-arte-
rie

KPDU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i bypass fra
infrarenale aorta eller iliaka-arterie

KPDU88 Excision af bypass fra infrarenale aorta eller iliaka-arterie

KPDU99 Anden operation efter rekonstruktion af infrarenale aorta eller
iliaka-arterie
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

Bem.: Fjernelse af stent – se KPDR

KPDW Andre operationer på infrarenale aorta, iliaka-arterier og grene

KPDW20 Perkutan transluminal fenestrering af infrarenale aorta

KPDW99 Anden operation på infrarenale aorta, iliaka-arterie og grene
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KPE Operationer på arteria femoralis og dens grene
Inkl.: Forbindelser til arteria poplitea
Ekskl.: Forbindelser til arterier på underben og fod – se KPF

KPEA Eksplorationer af arteria femoralis og dens grene
Inkl.: Samtidig biopsi

KPEA10 Eksploration af arteria femoralis communis

KPEA11 Eksploration af arteria profunda femoris

KPEA12 Eksploration af arteria femoralis superficialis

KPEC Suturer af arteria femoralis og dens grene
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPER

KPEC10 Sutur af arteria femoralis communis

KPEC11 Sutur af arteria profunda femoris

KPEC12 Sutur af arteria femoralis superficialis

KPEE Trombektomier og embolektomier i arteria femoralis og dens grene

KPEE10 Trombektomi eller embolektomi i arteria femoralis communis

KPEE11 Trombektomi eller embolektomi i arteria profunda femoris

KPEE12 Trombektomi eller embolektomi i arteria femoralis superficialis

KPEF Trombendarterektomier i arteria femoralis og dens grene

KPEF10 Trombendarterektomi i arteria femoralis communis

KPEF11 Trombendarterektomi i arteria profunda femoris

KPEF12 Trombendarterektomi i arteria femoralis superficialis

KPEG Aneurismeoperationer på arteria femoralis og dens grene

KPEG10 Aneurismeoperation på arteria femoralis communis

KPEG11 Aneurismeoperation på arteria profunda femoris

KPEG12 Aneurismeoperation på arteria femoralis superficialis

KPEG80 Okkluderende kompression af pseudoaneurisme på arteria fe-
moralis eller dens grene

KPEH Bypass-operation fra arteria femoralis og dens grene

KPEH10 Bypass-operation fra arteria femoralis communis

KPEH11 Bypass-operation fra arteria profunda femoris

KPEH12 Bypass-operation fra arteria femoralis superficialis

KPEH20 Bypass-operation fra arteria femoralis til arteria poplitea oven
for knæet

KPEH30 Bypass-operation fra arteria femoralis til arteria poplitea neden
for knæet
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KPEL Anlæggelser af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis og dens grene

KPEL10 Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEL10A Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis med pro-
tese

KPEL10B Anlæggelse af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis med vena
saphena loop

KPEM Lukninger af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEM10 Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEM10A Lukning af arteriovenøs fistel fra arteria femoralis med fjernel-
se af protese

KPEN Plastikker på arteria femoralis og dens grene
Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPEP
Indsættelse af stent – se KPEQ

KPEN10 Plastik på arteria femoralis communis

KPEN11 Plastik på arteria profunda femoris

KPEN12 Plastik på arteria femoralis superficialis

KPEP Perkutane plastikker på arteria femoralis og dens grene
Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPEQ

KPEP10 Perkutan plastik på arteria femoralis communis

KPEP11 Perkutan plastik på arteria profunda femoris

KPEP12 Perkutan plastik på arteria femoralis superficialis

KPEQ Indsættelser af stent i arteria femoralis og dens grene

KPEQ10 Indsættelse af stent i arteria femoralis communis

KPEQ11 Indsættelse af stent i arteria profunda femoris

KPEQ12 Indsættelse af stent i arteria femoralis superficialis

KPEQ99 Anden indsættelse af stent i arteria femoralis eller dens grene

KPER Fjernelser af stent fra arteria femoralis og dens grene

KPER10 Fjernelse af stent fra arteria femoralis communis

KPER11 Fjernelse af stent fra arteria profunda femoris

KPER12 Fjernelse af stent fra arteria femoralis superficialis

KPET Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i arteria femoralis og
dens grene 
Inkl.: Forbindelser til arteria poplitea

KPET10 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria fe-
moralis communis

KPET11 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria pro-
funda femoris
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KPET12 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria fe-
moralis superficialis

KPET20 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i bypass fra
arteria femoralis til arteria poplitea

KPEU Operationer efter rekonstruktion af arteria femoralis og dens grene

Inkl.: Forbindelser til arteria poplitea
Ekskl.: Bypass til infrapopliteal arterie – se KKPF

KPEU67 Trombektomi i arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEU68 Plastik på arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEU69 Perkutan plastik på arteriovenøs fistel fra arteria femoralis

KPEU70 Eksploration af rekonstruktion på arteria femoralis med grene

KPEU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass fra arteria femoralis
til arteria poplitea

KPEU76 Aneurismeoperation på bypass fra arteria femoralis til arteria
poplitea

KPEU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria femo-
ralis til arteria poplitea

KPEU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria femoralis til
arteria poplitea

KPEU82 Plastik på bypass fra arteria femoralis til arteria poplitea

KPEU83 Perkutan plastik på bypass fra arteria femoralis til arteria popli-
tea

KPEU84 Indsættelse af stent i bypass fra arteria femoralis til arteria
poplitea

KPEU85 Fjernelse af stent fra bypass fra arteria femoralis til arteria popli-
tea

KPEU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i bypass fra
arteria femoralis til arteria poplitea

KPEU88 Excision af bypass fra arteria femoralis til arteria poplitea

KPEU89 Ligatur af bypass fra arteria femoralis til arteria poplitea

KPEU99 Anden operation efter rekonstruktion af arteria femoralis eller
dens grene
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

Bem.: Fjernelse af stent – se KPER

KPEW Andre operationer på arteria femoralis og dens grene

Inkl.: Forbindelser til arteria poplitea

KPEW99 Anden operation på arteria femoralis eller grene
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KPF Operationer på arteria poplitea og arterier i underben og fod
Inkl.: Arteria popliteas grene og forbindelser fra arteria femoralis til arterier i un-
derben og fod

KPFA Eksplorationer af arteria poplitea og arterier i underben og fod
Inkl.: Samtidig biopsi

KPFA10 Eksploration af arteria poplitea

KPFA30 Eksploration af arterie i underben eller fod

KPFB Ligaturer af arteria poplitea og arterier i underben og fod

KPFB10 Ligatur af arteria poplitea

KPFB30 Ligatur af arterie i underben eller fod

KPFC Suturer af arteria poplitea

Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPFR

KPFC10 Sutur af arteria poplitea

KPFE Trombektomier og embolektomier i arteria poplitea og arterier i underben
og fod

KPFE10 Trombektomi eller embolektomi i arteria poplitea

KPFE30 Trombektomi eller embolektomi i arterie i underben eller fod

KPFG Aneurismeoperationer på arteria poplitea

KPFG10 Aneurismeoperation på arteria poplitea

KPFG80 Okkluderende kompression af pseudoaneurisme på arteria po-
plitea eller dens grene

KPFH Bypass-operationer fra arteria femoralis og arteria poplitea til arterier i
underben og fod

KPFH10 Bypass-operation fra arteria poplitea

KPFH20 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
arterie i underben

KPFH21 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
proksimale del af arteria tibialis anterior

KPFH22 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
distale del af arteria tibialis anterior

KPFH23 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
truncus tibioperonealis

KPFH24 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
proksimale del af arteria tibialis posterior

KPFH25 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
distale del af arteria tibialis posterior
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KPFH26 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
proksimale del af arteria peronealis

KPFH27 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
distale del af arteria peronealis

KPFH28 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
arteria dorsalis pedis

KPFH29 Bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
arteria tibialis posterior i foden

KPFH99 Anden bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria popli-
tea til arterie i underben eller fod

KPFL Anlæggelser af arteriovenøse fistler i underben og fod

KPFL90 Anlæggelse af arteriovenøs fistel i underben eller fod

KPFL95 Korrektion af distal bypass anastomose i underben eller fod

KPFN Plastikker på arteria poplitea og arterier i underben og fod

Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPFP
Indsættelse af stent – se KPFQ

KPFN10 Plastik på arteria poplitea

KPFN30 Plastik på arterie i underben eller fod

KPFP Perkutane plastikker på arteria poplitea og arterier i underben og fod
Ekskl.: Perkutan indsættelse af stent – se KPFQ

KPFP10 Perkutan plastik på arteria poplitea

KPFP30 Perkutan plastik på arterie i underben eller fod

KPFQ Indsættelser af stent i arteria poplitea og arterie i underben

KPFQ10 Indsættelse af stent i arteria poplitea

KPFQ30 Indsættelse af stent i arterie i underben eller fod

KPFR Fjernelser af stent fra arteria poplitea og arterie i underben

KPFR10 Fjernelse af stent fra arteria poplitea

KPFR30 Fjernelse af stent fra arterie i underben eller fod

KPFT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i arteria poplitea og
arterier i underben

KPFT10 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arteria po-
plitea

KPFT30 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i arterie i
underben
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KPFU Operationer efter rekonstruktion af arteria poplitea og arterier i underben
og fod

Inkl.: Operationer efter bypass-operation fra arteria femoralis eller arteria popli-
tea til arterier på underben eller fod

KPFU70 Eksploration af rekonstruktion af arteria poplitea til arterie i
underben eller fod
Inkl.: Eksploration af bypass fra arteria femoralis eller arteria poplitea

til infrapopliteal arterie

KPFU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass fra arteria femoralis
eller arteria poplitea til arterie i underben eller fod

KPFU76 Aneurismeoperation i bypass fra arteria femoralis eller arteria
poplitea til arterie i underben eller fod

KPFU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria femo-
ralis eller arteria poplitea til arterie i underben eller fod

KPFU81 Lukning af arteriovenøs fistel i bypass fra arteria femoralis eller
arteria poplitea til arterie i underben eller fod

KPFU82 Plastik på bypass fra arteria femoralis eller arteria poplitea til ar-
terie i underben eller fod

KPFU83 Perkutan plastik på bypass fra arteria femoralis eller arteria po-
plitea til arterie i underben eller fod

KPFU84 Indsættelse af stent i bypass fra arteria femoralis eller arteria po-
plitea til arterie i underben eller fod

KPFU85 Fjernelse af stent i bypass fra arteria femoralis eller arteria po-
plitea til arterie i underben eller fod

KPFU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i bypass fra
arteria femoralis eller arteria poplitea til arterie i underben eller
fod

KPFU88 Excision af bypass fra arteria femoralis eller arteria poplitea til
arterie i underben eller fod

KPFU89 Ligatur af bypass fra arteria femoralis eller arteria poplitea til ar-
terie i underben eller fod

KPFU99 Anden operation efter rekonstruktion af arteria poplitea eller
arterie i underben eller fod
Inkl.: Anden operation efter bypass-operation fra arteria femoralis el-

ler arteria poplitea til arterie i underben eller fod
Fjernelse af fremmedlegeme

Bem.: Fjernelse af stent – se KPFR
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KPFW Andre operationer på arteria poplitea og arterier i underben og fod
Inkl.: Arteria popliteas grene og forbindelser fra arteria femoralis til infrapoplieta-
le arterier

KPFW99 Anden operation på arteria poplitea eller arterie i underben el-
ler fod

KPG Ekstra-anatomiske bypass-operationer

KPGH Anlæggelser af ekstra-anatomiske bypass

KPGH10 Aksilloaksillær kontralateral bypass-operation

KPGH20 Aksilloiliakal bypass-operation

KPGH21 Aksillobi-iliakal bypass-operation

KPGH22 Aksillofemoral bypass-operation

KPGH23 Aksillobifemoral bypass-operation

KPGH30 Iliakofemoral kontralateral bypass-operation

KPGH31 Iliakofemoral bypass-operation via foramen obturatum

KPGH40 Femorofemoral kontralateral bypass-operation

KPGH99 Anden anlæggelse af ekstra-anatomisk bypass

KPGU Operationer efter ekstra-anatomisk bypass

KPGU70 Eksploration af ekstra-anatomisk bypass

KPGU74 Trombektomi eller embolektomi i ekstra-anatomisk bypass

KPGU76 Aneurismeoperation på ekstra-anatomisk bypass

KPGU83 Perkutan plastik på ekstra-anatomisk bypass

KPGU84 Indsættelse af stent i ekstra-anatomisk bypass

KPGU85 Fjernelse af stent fra ekstra-anatomisk bypass

KPGU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i ekstra-ana-
tomisk bypass

KPGU88 Excision af ekstra-anatomiske bypass

KPGU89 Ligatur af ekstra-anatomisk bypass

KPGU99 Anden plastik på ekstra-anatomisk bypass
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme

KPGW Andre operationer på ekstra-anatomisk bypass

KPGW99 Anden operation på ekstra-anatomisk bypass
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KPH Operationer på vener

KPHB Ligaturer af vene
Inkl.: Deling

KPHB10 Ligatur af vena saphena magna

KPHB11 Ligatur af vener i stella venosa

KPHB12 Ligatur af vena saphena parva

KPHB13 Ligatur af perforanter på underben

KPHB13A Endoskopisk ligatur af perforanter på underben

KPHB14 Ligatur af perforanter på lår

KPHB14A Endoskopisk ligatur af perforanter på lår

KPHB23 Ligatur af vena iliaca

KPHB30 Ligatur af vena cava inferior

KPHB31 Ligatur af vena renalis

KPHB32 Ligatur af vena mesenterica eller vena porta

KPHB99 Ligatur af anden vene

KPHC Suturer af vene
Inkl.: Fjernelse af fremmedlegeme
Bem.: Fjernelse af stent – se KPHR

KPHC22 Sutur af vena femoralis

KPHC23 Sutur af vena iliaca

KPHC30 Sutur af vena cava inferior

KPHC31 Sutur af vena renalis

KPHC32 Sutur af vena mesenterica og vena porta

KPHC99 Sutur af anden vene

KPHD Resektioner af vene

KPHD10 Resektion af vena saphena magna

KPHD10A Re-resektion af vena saphena magna

KPHD10B Ekstraktion af vena saphena magna

KPHD11 Resektion af stella venosa

KPHD11A Re-resektion af stella venosa

KPHD12 Resektion af vena saphena parva

KPHD12A Re-resektion af vena saphena parva

KPHD12B Ekstraktion af vena saphena parva

KPHD15 Resektion af kommunikanter på underben og lår

KPHD99 Resektion af anden vene
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KPHE Trombektomier i vener

KPHE22 Trombektomi i vena femoralis

KPHE23 Trombektomi i vena iliaca

KPHE25 Femoroiliakal venøs trombektomi med samtidig arteriovenøs
fistel

KPHE30 Trombektomi i vena cava inferior

KPHE31 Trombektomi i vena renalis

KPHE99 Trombektomi i anden vene

KPHH Bypass-operationer på vener

KPHH21 Bypass-operation fra vena poplitea

KPHH22 Bypass-operation fra vena femoralis

KPHH25 Bypass-operation fra vena iliaca

KPHH99 Bypass-operation fra anden vene

KPHJ Transpositioner af vener

KPHJ22 Transposition af vena femoralis

KPHJ97 Superficialisering af vene ved arteriovenøs fistel på overekstre-
mitet

KPHJ98 Superficialisering af vene ved arteriovenøs fistel på undereks-
tremitet

KPHJ99 Transposition af anden vene

KPHN Plastikker på vener

Ekskl.: Perkutane plastikker – se KPHP
Indsættelse af stent – se KPHQ

KPHN21 Plastik på vena poplitea

KPHN30 Plastik på vena cava inferior

KPHN31 Plastik på vena renalis

KPHN31A Plastik på vena renalis til transplanteret nyre

KPHN99 Plastik på anden vene

KPHP Perkutane plastikker på vener

KPHP21 Perkutan plastik på vena poplitea

KPHP22 Perkutan plastik på vena femoralis

KPHP23 Perkutan plastik på vena iliaca

KPHP30 Perkutan plastik på vena cava inferior

KPHP41 Perkutan plastik på vena axillaris eller vena brachialis

KPHP42 Perkutan plastik på vena subclavia eller vena brachiocephalica

KPHP99 Perkutan plastik på anden vene
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KPHQ Indsættelser af stent i vene

KPHQ21 Indsættelse af stent i vena poplitea

KPHQ22 Indsættelse af stent i vena femoralis

KPHQ23 Indsættelse af stent i vena iliaca

KPHQ30 Indsættelse af stent i vena cava inferior

KPHQ35 Indsættelse af stent i bypass fra splankniske vener til cavasyste-
met

KPHQ41 Indsættelse af stent i vena axillaris eller vena brachialis

KPHQ42 Indsættelse af stent i vena subclavia eller vena brachiocephalica

KPHQ99 Indsættelse af stent i anden vene

KPHR Fjernelser af stent fra vene

KPHR23 Fjernelse af stent fra vena iliaca

KPHR30 Fjernelse af stent fra vena cava inferior

KPHR99 Fjernelse af stent fra anden vene

KPHT Injektioner af terapeutiske og skleroserende midler i vene

KPHT23 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i vena iliaca

KPHT31 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i vena renalis

KPHT99 Injektion af terapeutisk eller skleroserende middel i anden vene

KPHW Andre operationer på vener

KPHW02 Perkutan transluminal fjernelse af fremmedlegeme i vena cava
inferior

KPHW30 Indsættelse af filter i vena cava inferior

KPHW35 Portosystemisk shunt eller bypass-operation

KPHW35A Transjugulær intrahepatisk portokaval shunt (TIPS)

KPHW45 Perkutan transluminal plastik i transjugulær intrahepatisk por-
tokaval shunt (TIPS)

KPHW46 Perkutan embolisering af transjugulær intrahepatisk portoka-
val shunt (TIPS)

KPHW47 Perkutan trombektomi af transjugulær intrahepatisk portoka-
val shunt (TIPS)

KPHW99 Anden operation på vene
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KPJ Operationer på lymfesystemet

KPJA Eksplorationer af lymfeknude
Inkl.: Samtidig biopsi

KPJA10 Eksploration af lymfeknude

KPJB Ligaturer af lymfekar

KPJB20 Ligatur af ductus thoracicus

KPJB99 Ligatur af andet lymfekar

KPJD Excisioner af lymfeknuder

KPJD41 Excision af cervikale lymfeknuder

KPJD41C Excision af sentinel node på halsen

KPJD41D Suprahyoid dissektion af lymfeknuder på halsen

KPJD42 Excision af aksillære lymfeknuder

KPJD42A Åben excision af aksillære lymfeknuder

KPJD42C Excision af sentinel node i aksil

KPJD42E Endoskopisk excision af aksillære lymfeknuder

KPJD43 Excision af para-aortale lymfeknuder

KPJD44 Excision af iliakale lymfeknuder

KPJD45 Excision af ingvinale lymfeknuder

KPJD45C Excision af sentinel node i ingven

KPJD46 Excision af parasternale lymfeknuder

KPJD46C Excision af sentinel node parasternalt

KPJD51 Radikal excision af cervikale lymfeknuder

KPJD52 Radikal excision af aksillære lymfeknuder

KPJD53 Radikal excision af para-aortale lymfeknuder

KPJD54 Radikal excision af iliakale lymfeknuder

KPJD55 Radikal excision af ingvinale lymfeknuder

KPJD63 Perkutan endoskopisk excision af para-aortale lymfeknuder

KPJD64 Perkutan endoskopisk excision af iliakale lymfeknuder

KPJD97 Perkutan endoskopisk excision af andre lymfeknuder

KPJD98 Radikal excision af andre lymfeknuder

KPJD99 Excision af andre lymfeknuder

KPJD99C Excision af sentinel node fra anden lokalisation

KPJD99D Excision af sentinel node i fossa poplitea

KPJD99E Excision af sentinel node i fossa cubiti
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KPJW Andre operationer på lymfesystemet

KPJW10 Incision af lymfeknude

KPJW30 Anlæggelse af lymfovenøs anastomose

KPJW99 Anden operation på lymfesystemet

KPX Operationer på både arterier og vener

KPXB Specielle samtidige indgreb på arterier og vener i overekstremitet

KPXB00 Etablering af regional ekstrakorporal cirkulation i overekstre-
mitet

KPXE Specielle samtidige indgreb på arterier og vener i underekstremitet

KPXE00 Etablering af regional ekstrakorporal cirkulation i underekstre-
mitet

KTP Mindre kirurgiske procedurer på kar og lymfesystem
Ekskl.: Indlæggelse af kanyler og katetre – se BMB*

KTPH Mindre kirurgiske procedurer på vener

KTPH00 Flebotomi

KTPH05 Venefremlægning

KTPH10 Skleroterapi af varicer

KTPJ Mindre kirurgiske procedurer på lymfesystem

KTPJ00 Biopsi af superficielle lymfeknude

KTPJ05 Nålebiopsi af lymfeknude

KTPJ05A Nålebiopsi af cervikal lymfeknude

KTPJ05B Nålebiopsi af aksillær lymfeknude

KTPJ05C Nålebiopsi af para-aortal lymfeknude

KTPJ05D Nålebiopsi af iliakal lymfeknude

KTPJ05E Nålebiopsi af ingvinal lymfeknude

KTPJ10 Nålebiopsi af thymus

KTPX Mindre kirurgiske procedurer på arterier og vener

KTPX00 Biopsi af superficiel arterie eller vene

KTPX00A Superficiel arteriebiopsi

KTPX00B Superficiel venebiopsi

KTPW Andre mindre kirurgiske procedurer på kar og lymfesystem

KTPW99 Anden mindre kirurgisk procedure på kar eller lymfesystem
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KPW Reoperationer efter operation på perifere kar og
lymfesystemet
Bem.: Reoperation er operation på grund af komplikation inden for 30 dage
efter den primære operation

KPWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på perifert kar eller
lymfesystem

KPWA00 Sutur af sårruptur efter operation på perifert kar eller lymfesy-
stem

KPWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på perifert kar eller
lymfesystem

Inkl.: Reoperation pga. sårinfektion

KPWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på peri-
fert kar eller lymfesystem

KPWC Reoperationer ved dyb infektion efter operation på perifert kar eller
lymfesystem
Bem.: Reoperation pga. infektion svarende til de opererede strukturer

KPWC00 Reoperation ved dyb infektion efter operation på perifert kar
eller lymfesystem

KPWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på perifert kar eller
lymfesystem

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KPWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på peri-
fert kar eller lymfesystem

KPWE Reoperationer ved dyb blødning efter operation på perifert kar eller
lymfesystem
Bem.: Reoperation for blødning eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KPWE00 Reoperation for dyb blødning efter operation på perifert kar el-
ler lymfesystem

KPWF Reoperationer for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter operation på
perifert kar eller lymfesystem

KPWF00 Reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter ope-
ration på perifert kar eller lymfesystem

KPWG Reoperationer ved trombose eller emboli efter operation på perifert kar
eller lymfesystem

KPWG00 Reoperation for trombose eller emboli efter operation på peri-
fert kar eller lymfesystem

KPWG02 Angioskopisk reoperation for trombose eller emboli efter ope-
ration på perifert kar eller lymfesystem
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KPWH Reoperationer ved lymfocele efter operation på perifert kar eller
lymfesystem

KPWH00 Reoperation for lymfocele efter operation på perifert kar eller
lymfesystem

KPWH01 Perkutan endoskopisk reoperation for lymfocele efter opera-
tion på perifert kar eller lymfesystem

KPWW Andre reoperationer efter operation på perifert kar eller lymfesystem

KPWW99 Anden reoperation efter operation på perifert kar eller lymfesy-
stem
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Kapitel Q

KQ Operationer på hud og underhud

Kodestruktur i kapitel Q

Lokalisationer
KQA Hoved og hals

KQB Truncus

KQC   Overekstremitet

KQD   Underekstremitet

KQX   Lokalisation uden specifikation

Procedurer
KQxA   Incisioner og biopsier

KQxB   Sårprocedurer

KQxC   Fjernelser af fremmedlegemer 

KQxD   Procedurer ved forbrændinger

KQxE   Excision af patologisk væv og ledsagende plastik 

KQxF   Operationer på behåret hud

KQxG   Operationer for kroniske sår og fistler

KQxH   Operationer på negle

KQxJ     Kosmetiske operationer

KQxW Reoperationer på hud

KQA Operationer på hud og underhud på hoved og hals

KQB Operationer på hud og underhud på truncus

KQC Operationer på hud og underhud på overekstremitet

KQD Operationer på hud og underhud på underekstremitet

KQX Operationer på hud og underhud uden angivelse af lokalisation

KTQ Mindre kirurgiske procedurer på hud og underhud

KQW Reoperationer efter operation på hud og underhud
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KQA Operationer på hud og underhud på hoved og hals
Ekskl.: Operationer på dybereliggende væv på næsen – se KDH
Operationer på dybereliggende væv på kinden – se KEK

KQAA Punkturer, incisioner og lokale destruktioner af patologisk væv i hud på
hoved og hals

KQAA00 Punktur af hud på hoved eller hals
Inkl.: Udtømning af hæmatom og væskeansamling i hud og under-
hud

Ekskl.: Biopsi – se KTQX00

Nålebiopsi – se KTQX10

KQAA00A Punktur af hud på hoved

KQAA00B Punktur af hud på hals

KQAA10 Incision af hud på hoved eller hals
Inkl.: Drænage

KQAA10A Incision af hud på hoved

KQAA10B Incision af hud på hals

KQAA10C Indlæggelse af dræn i underhud på hoved

KQAA10D Indlæggelse af dræn i underhud på hals

KQAA20 Dermabrasio eller shaving af hud på hoved eller hals

KQAA20A Dermabrasio eller shaving af hud på hoved

KQAA20B Dermabrasio eller shaving af hud på hals

KQAA30 Elektrokoagulation af hud på hoved eller hals

KQAA30A Elektrokoagulation af hud på hoved

KQAA30B Elektrokoagulation af hud på hals

KQAA40 Laserbehandling eller fotokoagulation af hud på hoved eller
hals
Bem.: Tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KQAA40A Laserbehandling eller fotokoagulation af hud på hoved

KQAA40B Laserlaserbehandling eller fotokoagulation af hud på hals

KQAA50 Kryoterapi af hud på hoved eller hals

KQAA50A Kryoterapi af hud på hoved

KQAA50B Kryoterapi af hud på hals

KQAA60 Ætsning af hud på hoved eller hals

KQAA60A Ætsning af hud på hoved

KQAA60B Ætsning af hud på hals

KQAA99 Anden lokal destruktion af hud på hoved eller hals

KQAA99A Anden lokal destruktion af hud på hoved

KQAA99B Anden lokal destruktion af hud på hals
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KQAB Behandlinger af sår på hoved og hals
Ekskl.: Behandling af brandsår – se KQAD

KQAB00 Sutur af hud på hoved eller hals

KQAB00A Sutur af hud på hoved

KQAB00B Sutur af hud på hals

KQAB00C Sekundær sutur af hud på hoved

KQAB00D Resuturering af hud på hoved

KQAB00E Sekundær sutur af hud på hals

KQAB00F Resuturering af hud på hals

KQAB05 Sårrevision på hoved eller hals
Inkl.: Samtidig excision, debridement og sutur

Bem.: Samtidig eller følgende plastik af huddefekt – se KQAE35

KQAB05A Sårrevision på hoved

KQAB05B Sårrevision på hals

KQAB10 Skiftning af større sår på hoved eller hals
Ekskl.: Skiftning af brandsår – se KQAD

KQAB10A Skiftning af større sår på hoved

KQAB10B Skiftning af større sår på hals

KQAB99 Anden sårbehandling på hoved eller hals

KQAB99A Anden sårbehandling på hoved

KQAB99B Anden sårbehandling på hals

KQAC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud på hoved og hals

KQAC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud på hoved eller hals

KQAC00A Fjernelse af fremmedlegeme fra hud væv på hoved

KQAC00B Fjernelse af fremmedlegeme fra hud væv på hals

KQAD Behandlinger af brandsår på hoved og hals

KQAD00 Skiftning af større brandsår på hoved eller hals

KQAD00A Skiftning af større brandsår på hoved

KQAD00B Skiftning af større brandsår på hals

KQAD10 Debridement af brandsår på hoved eller hals
Inkl.: Samtidig excision

KQAD10A Debridement af brandsår på hoved

KQAD10B Debridement af brandsår på hals

KQAD20 Excision og dækning af brandsår på hoved eller hals
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQAD20A Excision og dækning af brandsår på hoved

KQAD20B Excision og dækning af brandsår på hals
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KQAE Excisioner og korrektioner af hud på hoved og hals
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQAE00 Excision af hud på hoved eller hals

KQAE00A Excision af hud på hoved

KQAE00B Excision af hud på hals

KQAE00C Fluorescensvejledt excision af hud på hoved eller hals

KQAE05 Excision af svedkirtler eller hud med svedkirtler på hoved eller
hals

KQAE10 Excision af patologisk væv i hud og underhud på hoved eller
hals
Inkl.: Fjernelse af tumor, arvæv, hudfold, defekt eller misdannelse i

hud og underhud

Excision af tilgrænsende væv

KQAE10A Excision af patologisk væv i hud og underhud på hoved

KQAE10B Excision af patologisk væv i hud og underhud på hals

KQAE10R Radikalexcision af patologisk væv i hud og underliggende
strukturer på hoved eller hals

KQAE12 Debridement af større nekrose på hoved eller hals

KQAE20 Excision og korrektion af ar på hoved eller hals
Inkl.: Excision af andre hudforandringer, f.eks. membran
Ekskl.: Excision og korrektion af hudforandring efter forbrænding,

skade eller operation

KQAE25 Excision og korrektion af ar efter forbrænding på hoved eller
hals

KQAE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på hoved eller hals

KQAE35 Dækning af huddefekt efter operation eller skade på hoved el-
ler hals

KQAE40 Korrektion af hudforandring efter hudsygdom på hoved eller
hals

KQAE50 Ekstern hudekstension på hoved eller hals

KQAE70 Indsættelse af vævsekspander på hoved eller hals
Inkl.: Tillægskoder for udskiftning og opfyldning – se KZWA

KQAE99 Anden excision eller korrektion af hud på hoved eller hals

KQAF Operationer på skalp og øjenbryn

Ekskl.: Operation for øjenbrynsptose – se KCBJ
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQAF00 Operation for hårtab på skalp

KQAF10 Korrektion af øjenbryn på grund af hårtab

KQAF99 Anden operation på skalp eller øjenbryn
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KQAG Operationer ved kronisk sår og fistel i hud på hoved og hals

KQAG20 Operation for kronisk sår eller fistel i hud på hoved eller hals

KQAG20A Operation for kronisk sår eller fistel i hud på hoved

KQAG20B Operation for kronisk sår eller fistel i hud på hals

KQAG30 Forsinket sårsutur på hoved eller hals
Ekskl.: Lukning af sårruptur – se koder for reoperationer i relevante

kapitler

KQAG30A Forsinket sårsutur på hoved

KQAG30B Forsinket sårsutur på hals

KQAG99 Anden operation ved kronisk sår eller fistel i hud på hoved el-
ler hals

KQAG99A Anden operation ved kronisk sår eller fistel i hud på hoved

KQAG99B Anden operation ved kronisk sår eller fistel i hud på hals

KQAJ Æstetiske korrektioner af hud og underhud på hoved og hals

Ekskl.: Operation på øjenlågshud – se KCBB

KQAJ00 Liposuktion på hoved eller hals

KQAJ00A Liposuktion på hoved

KQAJ00B Liposuktion på hals

KQAJ10 Løft af øjenbryn

KQAJ15 Løft af øjenbryn med video-endoskop

KQAJ20 Subperiostal ansigtsløftning

KQAJ25 Ansigtsløftning med video-endoskop

KQAJ30 Anden form for ansigtsløftning

KQAJ35 Anden korrektion af slap eller overskydende hud på hoved el-
ler hals

KQAJ99 Anden æstetisk korrektion af hud på hoved eller hals

KQAU Fjernelser af implantat i hud og underhud på hoved og hals

KQAU00 Fjernelse af vævsekspander i hud og underhud på hoved eller
hals
Ekskl.: Udskiftning – se KQAE70
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KQB Operationer på hud og underhud på truncus
Ekskl.: Operationer på hud på scrotum og penis – se KKF og KKG

KQBA Punkturer, incisioner og lokale destruktioner af patologisk væv i hud på
truncus

KQBA00 Punktur af hud på truncus
Inkl.: Udtømning af hæmatom og væskeansamling i hud og under-
hud

Ekskl.: Biopsi – se KTQX00

Nålebiopsi – se KTQX10

KQBA00A Aspiration af serum i hud på truncus

KQBA10 Incision af hud på truncus
Inkl.: Drænage

KQBA10A Indlæggelse af dræn i underhud på abdomen

KQBA10B Incision af pilonidalcyste

KQBA10C Indlæggelse af dræn i underhud på thorax

KQBA20 Dermabrasio eller shaving af hud på truncus

KQBA30 Elektrokoagulation af hud på truncus

KQBA40 Laserbehandling eller fotokoagulation af hud på truncus
Bem.: Tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KQBA40A Laserbehandling af hud i genitalområdet

KQBA50 Kryoterapi af hud på truncus

KQBA60 Ætsning af hud på truncus

KQBA99 Anden lokal destruktion af hud på truncus

KQBB Behandlinger af sår på truncus
Ekskl.: Behandling af brandsår – se KQBD

KQBB00 Sutur af hud på truncus

KQBB00A Sekundær sutur af hud på truncus

KQBB00B Resuturering af hud på truncus

KQBB05 Sårrevision på truncus
Inkl.: Samtidig excision, debridement og sutur

Bem.: Samtidig eller følgende plastik af huddefekt – se KQBE35

KQBB10 Skiftning af større sår på truncus
Ekskl.: Skiftning af brandsår – se KQBD

KQBB10A Skiftning af større nekrose på truncus

KQBB99 Anden sårbehandling på truncus

KQBC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud på truncus

KQBC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud på truncus
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KQBD Behandlinger af brandsår på truncus

KQBD00 Skiftning af større brandsår på truncus

KQBD10 Debridement af brandsår på truncus
Inkl.: Samtidig excision

KQBD20 Excision og dækning af brandsår på truncus
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQBE Excisioner og korrektioner af hud på truncus
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQBE00 Excision af hud på truncus

KQBE00C Fluorescensvejledt excision af hud på truncus

KQBE05 Excision af svedkirtler eller hud med svedkirtler på truncus

KQBE10 Excision af patologisk væv i hud og underhud på truncus
Inkl.: Fjernelse af tumor, arvæv, hudfold, defekt eller misdannelse i
hud og underhud

Excision af tilgrænsende væv

KQBE10A Excision af patologisk væv i underhud på truncus

KQBE10B Excision af lipom på truncus

KQBE10C Excision af pilonidalcyste på truncus

KQBE10R Radikalexcision af patologisk væv i hud og underliggende
strukturer på truncus

KQBE12 Debridement af større nekrose på truncus

KQBE20 Excision og korrektion af ar på truncus
Inkl.: Excision af andre hudforandringer, f.eks. membran

Ekskl.: Excision og korrektion af hudforandring efter forbrænding,

skade eller operation

KQBE25 Excision og korrektion af ar efter forbrænding på truncus

KQBE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på truncus

KQBE35 Dækning af huddefekt efter operation eller skade på truncus

KQBE40 Korrektion af hudforandring efter hudsygdom på truncus

KQBE50 Ekstern hudekstension på truncus

KQBE70 Indsættelse af vævsekspander på truncus
Inkl.: Tillægskoder for udskiftning og opfyldning – se KZWA

KQBE99 Anden excision eller korrektion af hud på truncus

KQBG Operationer ved kronisk sår og fistel i hud på truncus

KQBG00 Debridement af decubitus på truncus

KQBG10 Excision og dækning af decubitus på truncus
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ
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KQBG20 Operation for kronisk sår eller fistel i hud på truncus

KQBG20A Operation for strålenekrose på truncus

KQBG30 Forsinket sårsutur på truncus
Ekskl.: Lukning af sårruptur – se koder for reoperationer i relevante

kapitler

KQBG99 Anden operation ved kronisk sår eller fistel i hud på truncus

KQBJ Æstetiske korrektioner af hud og underhud på truncus

KQBJ00 Liposuktion på truncus

KQBJ30 Korrektion af abdomen pendens

KQBJ99 Anden æstetisk korrektion af hud på truncus

KQBU Fjernelser af implantat i hud og underhud på truncus

KQBU00 Fjernelse af vævsekspander i hud og underhud på truncus
Ekskl.: Udskiftning – se KQBE70

KQC Operationer på hud og underhud på overekstremitet

KQCA Punkturer, incisioner og lokale destruktioner af patologisk væv i hud på
overekstremitet

KQCA00 Punktur af hud på overekstremitet
Inkl.: Udtømning af hæmatom og væskeansamling i hud og under-

hud

Ekskl.: Biopsi – se KTQX00

Nålebiopsi – se KTQX10

KQCA10 Incision af hud på overekstremitet
Inkl.: Drænage

KQCA10A Indlæggelse af dræn i underhud på overekstremitet

KQCA20 Dermabrasio eller shaving af hud på overekstremitet

KQCA30 Elektrokoagulation af hud på overekstremitet

KQCA40 Laserbehandling eller fotokoagulation af hud på overekstremi-
tet
Bem.: Tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KQCA50 Kryoterapi af hud på overekstremitet

KQCA60 Ætsning af hud på overekstremitet

KQCA99 Anden lokal destruktion af hud på overekstremitet

KQCB Behandlinger af sår på overekstremitet

Ekskl.: Behandling af brandsår – se KQCD

KQCB00 Sutur af hud på overekstremitet

KQCB00A Sekundær sutur af hud på overekstremitet

KQCB00B Resuturering af hud på overekstremitet
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KQCB05 Sårrevision på overekstremitet
Inkl.: Samtidig excision, debridement og sutur

Bem.: Samtidig eller følgende plastik af huddefekt – se KQCE35

KQCB10 Skiftning af større sår på overekstremitet
Ekskl.: Skiftning af brandsår – se KQCD

KQCB10A Skiftning af større nekrose på overekstremitet

KQCB99 Anden sårbehandling på overekstremitet

KQCC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud på overekstremitet

KQCC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud på overekstremitet

KQCD Behandlinger af brandsår på overekstremitet

KQCD00 Skiftning af større brandsår på overekstremitet

KQCD10 Debridement af brandsår på overekstremitet
Inkl.: Samtidig excision

KQCD20 Excision og dækning af brandsår på overekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQCE Excisioner og korrektioner af hud på overekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQCE00 Excision af hud på overekstremitet

KQCE00A Operation for syndaktyli på hånd

KQCE00C Fluorescensvejledt excision af hud på overekstremitet

KQCE05 Excision af svedkirtler eller hud med svedkirtler på overekstre-
mitet

KQCE10 Excision af patologisk væv i hud og underhud på overekstremi-
tet
Inkl.: Fjernelse af tumor, arvæv, hudfold, defekt eller misdannelse i

hud og underhud
Excision af tilgrænsende væv

KQCE10A Excision af patologisk væv i underhud på overekstremitet

KQCE10B Excision af lipom på overekstremitet

KQCE10R Radikalexcision af patologisk væv i hud og underliggende
strukturer på overekstremitet

KQCE12 Debridement af større nekrose på overekstremitet

KQCE20 Excision og korrektion af ar på overekstremitet
Inkl.: Excision af andre hudforandringer, f.eks. membran

Ekskl.: Excision og korrektion af hudforandring efter forbrænding,

skade eller operation

KQCE25 Excision og korrektion af ar efter forbrænding på overekstre-
mitet

KQCE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på overekstremitet
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KQCE35 Dækning af huddefekt efter operation eller skade på overeks-
tremitet

KQCE40 Korrektion af hudforandring efter hudsygdom på truncus

KQCE50 Ekstern hudekstension på overekstremitet

KQCE70 Indsættelse af vævsekspander på overekstremitet
Inkl.: Tillægskoder for udskiftning og opfyldning – se KZWA

KQCE99 Anden excision eller korrektion af hud på overekstremitet

KQCG Operationer ved kronisk sår og fistel i hud på overekstremitet

KQCG00 Debridement af decubitus på overekstremitet

KQCG10 Excision og dækning af decubitus på overekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQCG20 Operation for kronisk sår eller fistel i hud på overekstremitet

KQCG30 Forsinket sårsutur på overekstremitet
Ekskl.: Lukning af sårruptur – se koder for reoperationer i relevante

kapitler

KQCG99 Anden operation ved kronisk sår eller fistel i hud på overeks-
tremitet

KQCH Operationer på fingernegle

KQCH00 Fjernelse af fingernegl

KQCH10 Excision af negleleje på finger

KQCH20 Korrektion af deformitet af fingernegl

KQCH30 Transplantation af negl til finger

KQCJ Æstetiske korrektioner af hud og underhud på overekstremitet

KQCJ00 Liposuktion på overekstremitet

KQCJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud på
overekstremitet

KQCJ10 Resektion af underhud på overekstremitet

KQCJ99 Anden æstetisk korrektion af hud på overekstremitet

KQCU Fjernelser af implantat i hud og underhud på overekstremitet

KQCU00 Fjernelse af vævsekspander i hud og underhud på overekstre-
mitet
Ekskl.: Udskiftning – se KQCE70
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KQD Operationer på hud og underhud på underekstremitet

KQDA Punkturer, incisioner og lokale destruktioner af patologisk væv i hud på
underekstremitet

KQDA00 Punktur af hud på underekstremitet
Inkl.: Udtømning af hæmatom og væskeansamling i hud og under-

hud

Ekskl.: Biopsi – se KTQX00

Nålebiopsi – se KTQX10

KQDA10 Incision af hud på underekstremitet
Inkl.: Drænage

KQDA10A Indlæggelse af dræn i underhud på underekstremitet

KQDA20 Dermabrasio eller shaving af hud på underekstremitet

KQDA30 Elektrokoagulation af hud på underekstremitet

KQDA40 Laserbehandling eller fotokoagulation af hud på underekstre-
mitet
Bem.: Tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KQDA50 Kryoterapi af hud på underekstremitet

KQDA60 Ætsning af hud på underekstremitet

KQDA99 Anden lokal destruktion af hud på underekstremitet

KQDB Behandlinger af sår på underekstremitet

Ekskl.: Behandling af brandsår – se KQDD

KQDB00 Sutur af hud på underekstremitet

KQDB00A Sekundær sutur af hud på underekstremitet

KQDB00B Resuturering af hud på underekstremitet

KQDB05 Sårrevision på underekstremitet
Inkl.: Samtidig excision, debridement og sutur

Bem.: Samtidig eller følgende plastik af huddefekt – se KQDE35

KQDB10 Skiftning af større sår på underekstremitet
Ekskl.: Skiftning af brandsår – se KQDD

KQDB10A Skiftning af større nekrose på underekstremitet

KQDB99 Anden sårbehandling på underekstremitet

KQDC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud på underekstremitet

KQDC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud på underekstremitet

KQDD Behandlinger af brandsår på underekstremitet

KQDD00 Skiftning af større brandsår på underekstremitet

KQDD10 Debridement af brandsår på underekstremitet
Inkl.: Samtidig excision
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KQDD20 Excision og dækning af brandsår på underekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQDE Excisioner og korrektioner af hud på underekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQDE00 Excision af hud på underekstremitet

KQDE00A Operation for syndaktyli på fod

KQDE00C Fluorescensvejledt excision af hud på underekstremitet

KQDE05 Excision af svedkirtler eller hud med svedkirtler på undereks-
tremitet

KQDE10 Excision af patologisk væv i hud og underhud på underekstre-
mitet
Inkl.: Fjernelse af tumor, arvæv, hudfold, defekt eller misdannelse i

hud og underhud

Excision af tilgrænsende væv

KQDE10A Excision af patologisk væv i underhud på underekstremitet

KQDE10B Excision af lipom på underekstremitet

KQDE10R Radikalexcision af patologisk væv i hud og underliggende
strukturer på underekstremitet

KQDE12 Debridement af større nekrose på underekstremitet

KQDE20 Excision og korrektion af ar på underekstremitet
Inkl.: Excision af andre hudforandringer, f.eks. membran

Ekskl.: Excision og korrektion af hudforandring efter forbrænding,

skade eller operation

KQDE25 Excision og korrektion af ar efter forbrænding på underekstre-
mitet

KQDE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på underekstremitet

KQDE35 Dækning af huddefekt efter operation eller skade på undereks-
tremitet

KQDE40 Korrektion af hudforandring efter hudsygdom på underekstre-
mitet

KQDE50 Ekstern hudekstension på underekstremitet

KQDE70 Indsættelse af vævsekspander på underekstremitet
Inkl.: Tillægskoder for udskiftning og opfyldning – se KZWA

KQDE99 Anden excision eller korrektion af hud på underekstremitet

KQDG Operationer ved kronisk sår og fistel i hud på underekstremitet

KQDG00 Debridement af decubitus på underekstremitet

KQDG10 Excision og dækning af decubitus på underekstremitet
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ
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KQDG20 Operation for kronisk sår eller fistel i hud på underekstremitet
Inkl.: Skinnebenssår

KQDG20A Excision af kronisk sår og såromgivelser på underekstremitet

KQDG30 Forsinket sårsutur på underekstremitet
Ekskl.: Lukning af sårruptur – se koder for reoperationer i relevante

kapitler

KQDG99 Anden operation for kronisk sår eller fistel i hud på undereks-
tremitet

KQDH Operationer på tånegle

KQDH00 Fjernelse af tånegl

KQDH10 Excision af negleleje på tå

KQDH20 Korrektion af deformitet af tånegl

KQDJ Æstetiske korrektioner af hud og underhud på underekstremitet

KQDJ00 Liposuktion på underekstremitet

KQDJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud på un-
derekstremitet

KQDJ10 Resektion af underhud på underekstremitet

KQDJ99 Anden æstetisk korrektion af hud på underekstremitet

KQDU Fjernelser af implantat i hud og underhud på underekstremitet

KQDU00 Fjernelse af vævsekspander i hud og underhud på underekstre-
mitet
Ekskl.: Udskiftning – se KQDE70
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KQX Operationer på hud og underhud uden angivelse af
lokalisation
Bem.: Koder fra denne gruppe anvendes særligt, hvis en operation inddrager
flere regioner – jf. grupperne KQA-KQD

KQXA Punkturer, incisioner og lokale destruktioner af patologisk væv i hud uden
angivelse af lokalisation

KQXA00 Punktur af hud uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Udtømning af hæmatom og væskeansamling i hud og under-

hud

Ekskl.: Biopsi – se KTQX00

Nålebiopsi – se KTQX10

KQXA10 Incision af hud uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Drænage

KQXA20 Dermabrasio eller shaving af hud uden angivelse af lokalisation

KQXA20A Dermabrasio eller shaving af hud overgribende flere lokalisa-
tioner

KQXA30 Elektrokoagulation af hud uden angivelse af lokalisation

KQXA40 Laserbehandling eller fotokoagulation af hud uden angivelse af
lokalisation
Bem.: Tillægskode til angivelse af lasertype – se KZXF

KQXA50 Kryobehandling af hud uden angivelse af lokalisation

KQXA60 Ætsning af hud uden angivelse af lokalisation

KQXA99 Anden incision, biopsi eller lokal destruktion af hud uden an-
givelse af lokalisation

KQXB Behandlinger af sår uden angivelse af lokalisation

Ekskl.: Behandling af brandsår – se KQXD

KQXB00 Sutur af hud uden angivelse af lokalisation

KQXB00A Sekundær sutur af hud uden angivelse af lokalisation

KQXB00B Resuturering af hud uden angivelse af lokalisation

KQXB05 Sårrevision uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Samtidig excision, debridement og sutur
Bem.: Samtidig eller følgende plastik af huddefekt – se KQXE35

KQXB10 Skiftning af større sår uden angivelse af lokalisation
Ekskl.: Skiftning af brandsår – se KQXD

KQXB99 Anden sårbehandling uden angivelse af lokalisation

KQXC Fjernelser af fremmedlegeme fra hud uden angivelse af lokalisation

KQXC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud uden angivelse af lokalisa-
tion
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KQXD Behandlinger af brandsår uden angivelse af lokalisation

KQXD00 Skiftning af større brandsår uden angivelse af lokalisation

KQXD10 Debridement af brandsår uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Samtidig excision

KQXD20 Excision og dækning af brandsår uden angivelse af lokalisation
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQXE Excisioner og korrektioner af hud og underhud uden angivelse af
lokalisation

Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQXE00 Excision af hud uden angivelse af lokalisation

KQXE00C Fluorescensvejledt excision af hud uden angivelse af lokalisa-
tion

KQXE05 Excision af svedkirtler eller hud med svedkirtler uden angivel-
se af lokalisation

KQXE10 Excision af patologisk væv i hud og underhud uden angivelse
af lokalisation
Inkl.: Fjernelse af tumor, arvæv, hudfold, defekt eller misdannelse i

hud og underhud

Excision af tilgrænsende væv

KQXE12 Debridement af større nekrose uden angivelse af lokalisation

KQXE20 Excision af ar uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Excision af andre hudforandringer, f.eks. membran

Ekskl.: Excision og korrektion af hudforandring efter forbrænding,

skade eller operation

KQXE25 Excision og korrektion af ar efter forbrænding uden angivelse
af lokalisation

KQXE30 Excision og korrektion af postoperativt ar uden angivelse af lo-
kalisation

KQXE35 Dækning af huddefekt efter operation eller skade uden angivel-
se af lokalisation

KQXE40 Korrektion af hudforandring efter hudsygdom uden angivelse
af lokalisation

KQXE50 Ekstern hudekstension uden angivelse af lokalisation

KQXE70 Indsættelse af vævsekspander uden angivelse af lokalisation
Inkl.: Tillægskoder for udskiftning og opfyldning – se KZWA

KQXE99 Anden excision eller korrektion af hud uden angivelse af lokali-
sation
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KQXG Operationer for kronisk sår og fistel i hud uden angivelse af lokalisation

KQXG00 Debridement af decubitus uden angivelse af lokalisation

KQXG10 Excision og korrektion af decubitus uden angivelse af lokalisa-
tion
Bem.: Tillægskoder for transplantat eller lap – se KZZ

KQXG20 Operation for kronisk sår eller fistel i hud uden angivelse af lo-
kalisation
Ekskl.: Operation for skinnebenssår – se KQDG20

KQXG30 Forsinket sårsutur uden angivelse af lokalisation
Ekskl.: Lukning af sårruptur – se koder for reoperationer i relevante
kapitler

KQXG99 Anden operation for kronisk sår eller fistel i hud uden angivel-
se af lokalisation

KQXJ Æstetiske korrektioner af hud og underhud uden angivelse af lokalisation

KQXJ00 Liposuktion uden angivelse af lokalisation

KQXJ00A Liposuktion af lap

KQXJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud uden
angivelse af lokalisation

KQXU Fjernelser af implantat i hud og underhud uden angivelse af lokalisation

KQXU00 Fjernelse af vævsekspander i hud og underhud uden angivelse
af lokalisation
Ekskl.: Udskiftning – se KQXE70

KTQ Mindre kirurgiske procedurer på hud og underhud
Ekskl.: Suturfjernelse, sårskifte m.m. – se BNPA*

KTQX Hudbiopsier

KTQX00 Hudbiopsi

KTQX10 Nålebiopsi af hud

KTQW Andre mindre kirurgiske procedurer på hud og underhud

KTQW99 Anden mindre kirurgisk procedure på hud eller underhud

KQW Reoperationer efter operation på hud og underhud
Bem.: Reoperationer er operationer på grund af komplikation inden for 30
dage efter den primære operation

KQWA Reoperationer ved sårruptur efter operation på hud og underhud

KQWA00 Reoperation ved sårruptur efter operation på hud eller under-
hud

KQWA10 Sutur af sårruptur efter rekonstruktiv operation på hud eller
underhud
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KQWB Reoperationer ved overfladisk infektion efter operation på hud og
underhud

Inkl.: Operation pga. sårinfektion

KQWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hud
eller underhud

KQWB10 Reoperation ved overfladisk infektion efter rekonstruktiv ope-
ration på hud eller underhud

KQWC Reoperationer ved dyb infektion efter rekonstruktiv operation på hud og
underhud

KQWC10 Reoperation ved dyb infektion efter rekonstruktiv operation
på hud eller underhud

KQWD Reoperationer ved overfladisk blødning efter operation på hud og
underhud

Inkl.: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KQWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter operation på hud el-
ler underhud

KQWD10 Reoperation for overfladisk blødning efter rekonstruktiv opera-
tion på hud eller underhud

KQWE Reoperationer ved dyb blødning efter rekonstruktiv operation på hud og
underhud

KQWE10 Reoperation for dyb blødning efter rekonstruktiv operation på
hud eller underhud

KQWF Reoperationer ved suturinsufficiens efter plastikkirurgisk indgreb
Ekskl.: Reoperation for overfladisk suturinsufficiens eller sårruptur – se
KQWA

KQWF00 Reoperation for suturinsufficiens efter plastikkirurgisk indgreb
på hud eller underhud

KQWG Reoperationer ved iskæmiske nekroser efter operation på hud og underhud

KQWG01 Reoperation for iskæmisk vævsnekrose efter operation på hud
eller underhud

KQWG10 Reoperation for iskæmisk vævsnekrose efter rekonstruktiv ope-
ration på hud eller underhud

KQWW Andre reoperationer efter operation på hud og underhud

KQWW10 Anden reoperation efter rekonstruktiv operation på hud eller
underhud

KQWW99 Anden reoperation efter operation på hud eller underhud
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Kapitel U

KU Endoskopier gennem naturlige og

kunstige legemsåbninger

Inkl.: Samtidig opsamling af sekreter, injektion af røntgenkontrast m.v.
Ekskl.: Terapeutiske og invasive diagnostiske transluminale endoskopier og
endoskopier gennem incisioner – se kapitlerne KD, KF, KG, KJ, KK, KL og KM.
Bem.: Endoskopierne i dette kapitel dækker kun visse diagnostiske proce-
durer, hvor der ikke sker behandling.
Endoskopier kodes ikke særskilt, hvis den diagnostiske eller terapeutiske pro-
cedure er klassificeret i et af hovedkapitlerne, og denne procedure implicit
forudsætter endoskopi, uden at der foregår en egentlig diagnostisk endoskopi.

KUD Endoskopier af øre, næse og strubehoved

KUE Endoskopier af mund og svælg

KUG Endoskopier af trakea, bronkie og lunge

KUJ Endoskopier af fordøjelseskanalen

KUK Endoskopier af urinveje

KUL Endoskopier af kvindelige genitalia

KUD Endoskopier af øre, næse og strubehoved

KUDB Otoskopier

KUDB02 Otoskopi

KUDB05 Otoskopi med biopsi

KUDB22 Otomikroskopi

KUDH Rinofaryngoskopier

KUDH02 Rhinofaryngoskopi

KUDH05 Rhinofaryngoskopi med biopsi

KUDM Sinoskopier

KUDM02 Sinoskopi

KUDM05 Sinoskopi med biopsi

KUDQ Laryngoskopier

KUDQ02 Direkte laryngoskopi
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KUDQ05 Direkte laryngoskopi med biopsi

KUDQ12 Fleksibel laryngoskopi

KUDQ15 Fleksibel laryngoskopi med biopsi

KUDQ22 Mikrolaryngoskopi

KUDQ25 Mikrolaryngoskopi med biopsi

KUE Endoskopier af mund og svælg

KUEN Faryngoskopier

Ekskl.: Rhinofaryngoskopier – se KUDH

KUEN02 Orofaryngoskopi

KUEN05 Orofaryngoskopi med biopsi

KUEN12 Hypofaryngoskopi

KUEN15 Hypofaryngoskopi med biopsi

KUEL Sialoskopi

KUEL02 Sialoskopi

KUEL05 Sialoskopi med biopsi

KUG Endoskopier af trakea, bronkie og lunge

KUGA Endoskopier gennem pleurokutant vindue

KUGA02 Endoskopi gennem pleurokutant vindue

KUGA05 Endoskopi gennem pleurokutant vindue med biopsi

KUGB Trakeoskopier

KUGB02 Trakeoskopi

KUGB05 Trakeoskopi med biopsi

KUGC Bronkoskopier

KUGC02 Rigid bronkoskopi

KUGC05 Rigid bronkoskopi med biopsi af bronkie eller trakea

KUGC08 Rigid bronkoskopi med biopsi af lunge

KUGC12 Fleksibel bronkoskopi

KUGC15 Fleksibel bronkoskopi med biopsi af bronkie eller trakea

KUGC18 Fleksibel bronkoskopi med biopsi af lunge
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KUJ Endoskopier af fordøjelseskanalen
Ekskl.: Transluminal instrumentel endoskopi af galdeveje og bugspytkirtel
Bem.: Endoskopi af den øverste del af fordøjelseskanalen (øsofagoskopi og
gastroskopi) omfatter endoskopisk undersøgelse af øsofagus, ventrikel og
duodenum – og når der er lavet egnede anastomoser tillige visse andre orga-
ner.
Endoskopierne med målorgan under øsofagus klassificeres som "gastrosko-
pi", uanset om øsofagus undersøges eller ej.
Hvis der udføres diagnostisk undersøgelse af ventrikel og bulbus samtidigt
med f.eks. ERCP, kodes både denne og gastroskopien.

KUJC Øsofagoskopier
Bem.: Endoskopisk undersøgelse af udelukkende øsofagus.
Hvis øsofagus undersøges i forløbet af en gastroskopi, kodes dette som en
gastroskopi.

KUJC02 Øsofagoskopi

KUJC05 Øsofagoskopi med biopsi

KUJC12 Fleksibel øsofagoskopi

KUJC15 Fleksibel øsofagoskopi med biopsi

KUJD Gastroskopier

Inkl.: Øsofagogastroskopi, gastroduodenoskopi, gastroenteroskopi og kom-
binationer heraf, herunder øsofagoenteroskopi ved tilstand efter total ga-
strektomi
Ekskl.: Øsofagogastroduodenoskopier med behandling – se KJCA, KJDA
Bem.: Samtidigt udført ERCP eller kolangioskopi kodes særskilt.

KUJD02 Gastroskopi

KUJD05 Gastroskopi med biopsi
Inkl.: Børstecytologi

KUJF Entero- og koloskopier

Ekskl.: Duodenoskopi – se KUJD

KUJF02 Peroral enteroskopi
Ekskl.: Endoskopi af tilstødende tyndtarm ved gastroskopi eller kolo-

skopi – se KUJD og KUJF 32/35

KUJF05 Peroral enteroskopi med biopsi
Inkl.: Børstecytologi

KUJF12 Enteroskopi gennem stoma
Inkl.: Endoskopi gennem ileumreservoir

Ekskl.: Retrograd endoskopi af uretroenterostomi – se KUKB

KUJF15 Enteroskopi gennem stoma med biopsi
Inkl.: Endoskopi gennem ileumreservoir
Børstecytologi

Ekskl.: Retrograd endoskopi af uretroenterostomi – se KUKB
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KUJF22 Peroperativ enteroskopi
Bem.: Enterotomi under enteroskopien kodes særskilt – se KJFA00

KUJF25 Peroperativ enteroskopi med biopsi
Inkl.: Børstecytologi

Bem.: Enterotomi under enteroskopien kodes særskilt – se KJFA00

KUJF32 Koloskopi
Inkl.: Endoskopi af rectum, kolon og tilstødende del af tyndtarmen

med koloskop

KUJF35 Koloskopi med biopsi
Inkl.: Endoskopi af rectum, kolon og tilstødende del af tyndtarmen

med koloskop

Børstecytologi

KUJF42 Fleksibel sigmoideoskopi
Inkl.: Endoskopi af rectum og sigmoideum med sigmoideoskop

Bem.: Selvom man af anatomiske grunde får undersøgt colon de-

scendens eller andre dele af colon (f.eks. gennem en anastomose),

kodes undersøgelsen som sigmoideoskopi

KUJF45 Fleksibel sigmoideoskopi med biopsi
Inkl.: Endoskopi af rectum og sigmoideum med sigmoideoskop

Børstecytologi

Bem.: Selvom man af anatomiske grunde får undersøgt colon de-

scendens eller andre dele af colon (f.eks. gennem en anastomose),

kodes undersøgelsen som sigmoideoskopi

KUJF92 Kapselenteroskopi

KUJG Proktoskopier

KUJG02 Proktoskopi
Inkl.: Samtidig undersøgelse med stift rektoskop af rectum og rekto-

sigmoideum.

Bem.: Selvom man af anatomiske grunde får undersøgt sigmoideum

eller andre dele af kolon (f.eks. gennem en anastomose), kodes un-

dersøgelsen som proktoskopi

KUJG05 Proktoskopi med biopsi
Inkl.: Samtidig undersøgelse med stift rektoskop af rectum og rekto-

sigmoideum

Børstecytologi
Bem.: Selvom man af anatomiske grunde får undersøgt sigmoideum

eller andre dele af kolon (f.eks. gennem en anastomose), kodes un-

dersøgelsen som proktoskopi
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KUJH Anoskopier

KUJH02 Anoskopi
Ekskl.: Anoskopi med biopsi – se KJHA10

KUJK Endoskopiske og radiologiske undersøgelser af galdeveje og pancreas
Bem.: Samtidigt udført gastroskopi kodes særskilt.

KUJK02 Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP)

KUJK05 Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) med
biopsi
Inkl.: ERCP med cytologisk prøve

KUJK12 Peroral kolangioskopi
Ekskl.: Peroperativ kolangioskopi – se KJKB20

KUJK15 Peroral kolangioskopi med biopsi
Inkl.: Peroral kolangioskopi med cytologisk prøve

Ekskl.: Peroperativ kolangioskopi – se KJKB20

KUJK22 Antegrad kolangioskopi
Bem.: Udført gennem perkutant transhepatisk dræn

KUJK25 Antegrad kolangioskopi med biopsi
Inkl.: Antegrad kolangioskopi med cytologisk prøve

Bem.: Udført gennem perkutant transhepatisk dræn

KUJK32 Antegrad kolecystoskopi
Bem.: Udført gennem kolecystostomi eller perkutant transhepatisk

dræn

KUJK35 Antegrad kolecystoskopi med biopsi
Inkl.: Antegrad kolecystoskopi med cytologisk prøve

Bem.: Udført gennem kolecystostomi eller perkutant transhepatisk

dræn

KUJK42 Peroral pankreatikoskopi

KUJK45 Peroral pankreatikoskopi med biopsi
Inkl.: Pankreatikoskopi med cytologisk prøve

KUK Endoskopier af urinveje

KUKA Retrograde ureteronefroskopier

KUKA02 Retrograd ureteronefroskopi

KUKA05 Retrograd ureteronefroskopi med biopsi

KUKB Ureteroskopier og endoskopier af reservoir

Inkl.: Endoskopi af conduit

KUKB02 Retrograd ureteroskopi

KUKB05 Retrograd ureteroskopi med biopsi

KUKB12 Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi
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KUKB15 Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi med biopsi

KUKB22 Perkutan nefroureteroskopi

KUKB25 Perkutan nefroureteroskopi med biopsi

KUKC Cystoskopier

KUKC02 Cystoskopi
Inkl.: Cystouretroskopi

KUKC05 Cystoskopi med biopsi
Inkl.: Cystouretroskopi

KUKC12 Retrograd endoskopi af cystoenterokutaneostomi

KUKC15 Retrograd endoskopi af cystoenterokutaneostomi med biopsi

KUKD Uretroskopier

KUKD02 Uretroskopi

KUKD05 Uretroskopi med biopsi

KUL Endoskopier af kvindelige genitalia

KULB Falloposkopier

KULB02 Falloposkopi
Ekskl.: Laparoskopisk salpingoskopi – se KLBA07

KULB05 Falloposkopi med biopsi
Ekskl.: Laparoskopisk salpingoskopi – se KLBA07

KULC Hysteroskopier

KULC02 Hysteroskopi

KULC05 Hysteroskopi med biopsi

KULC12 Mikrohysteroskopi

KULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi

KULD Kolposkopier

KULD02 Kolposkopi

KULD02A Fotokolposkopi

KULD05 Kolposkopi med biopsi

KULD12 Vaginoskopi

KULD15 Vaginoskopi med biopsi
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Kapitel Y

KY Udtagninger af væv til transplantation

KYC Udtagninger af øjentransplantater

KYF Udtagninger af hjertetransplantater

KYG Udtagninger af lungetransplantater

KYJ Udtagninger af abdominalorganer til transplantation

KYK Udtagninger af nyretransplantater

KYN Udtagninger af transplantater fra bevægeapparatet

KYP Udtagninger af kartransplantater

KYQ Udtagninger af hudtransplantater og lapper

KYR Udtagninger af slimhindetransplantater

KYZ Forskellige procedurer forbundet med udtagning af transplantat

KYC Udtagninger af øjentransplantater

KYCA Udtagninger af hornhinde til transplantation

KYCA00 Udtagning af hornhinde til transplantation

KYF Udtagninger af hjertetransplantater

KYFA Udtagninger af hjerte eller hjerte-lunge til transplantation

KYFA00 Udtagning af hjerte til transplantation

KYFA10 Udtagning af hjerte til dominotransplantation

KYFA20 Udtagning af hjerte-lungeblok til transplantation

KYFA50 Udtagning af hjerte til præparering af homograft

KYFA99 Anden procedure ved udtagning af hjerte eller hjerte og lunge
til transplantation

KYG Udtagninger af lungetransplantater

KYGA Udtagninger af lunge til transplantation

KYGA00 Udtagning af en eller begge lunger til transplantation fra ne-
krodonor

KYGA00A Udtagning af en lunge til transplantation fra nekrodonor

KYGA00B Udtagning af begge lunger til transplantation fra nekrodonor
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KYGA10 Udtagning af lunge til transplantation fra levende donor

KYGA20 Udtagning af lungelap til transplantation fra levende donor

KYGA99 Anden procedure ved udtagning af lunge til transplantation

KYJ Udtagninger af abdominalorganer til transplantation

KYJA Udtagninger af lever til transplantation

KYJA00 Udtagning af leversegment til transplantation fra levende do-
nor

KYJA10 Udtagning af lever til transplantation fra nekrodonor

KYJB Udtagninger af tyndtarm til transplantation

KYJB00 Udtagning af tyndtarm til transplantation

KYJC Blokudtagninger af mavesæk og tyndtarm til transplantation

KYJC00 Blokudtagning af mavesæk og tyndtarm til transplantation

KYJD Udtagninger af pancreas til transplantation

KYJD00 Udtagning af pancreasvæv til fremstilling af ø-celle transplantat

KYJD10 Udtagning af pancreassegment fra levende donor

KYJD20 Udtagning af pancreassegment fra nekrodonor

KYJD30 Udtagning af hele pancreas til transplantation fra nekrodonor

KYK Udtagninger af nyretransplantater

KYKA Udtagninger af nyre til transplantation

KYKA00 Udtagning af nyre fra levende donor

KYKA01 Lapararoskopisk udtagning af nyre fra levende donor
Inkl.: Med partiel excision af ureter

KYKA02 Udtagning af nyre fra nekrodonor til transplantation

KYKA02A Udtagning af en nyre fra nekrodonor til transplantation

KYKA02B Udtagning af begge nyrer fra nekrodonor til transplantation

KYN Udtagninger af transplantater fra bevægeapparatet

KYNA Udtagninger af væv fra bevægeapparatet til transplantation

KYNA00 Udtagning af spongiøs knogle fra bækken til transplantation

KYNA01 Udtagning af kortikospongiøs knogle fra bækken til transplan-
tation

KYNA02 Udtagning af spongiøs knogle fra andet sted til transplantation

KYNA03 Udtagning af kortikospongiøs knogle fra andet sted til trans-
plantation

KYNA04 Udtagning af hel knogle til transplantation

KYNA05 Udtagning af vaskulariseret knogle til transplantation
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KYNA06 Udtagning af knogle med brusk til transplantation
Inkl.: Til præparation af kostokondralt transplantat

KYNA09 Anden udtagning af knogle til transplantation

KYNA10 Udtagning af sene til transplantation

KYNA20 Udtagning af brusk til transplantation

KYNA25 Udtagning af knæmenisk til transplantation

KYNA30 Udtagning af periost til transplantation

KYNA40 Udtagning af muskel til transplantation

KYNA45 Udtagning af vaskulariseret muskel til transplantation

KYNA99 Anden udtagning af væv fra bevægeapparatet til transplanta-
tion

KYNB Udtagninger af knoglemarv til transplantation

KYNB00 Udtagning af knoglemarv til transplantation

KYP Udtagninger af kartransplantater

KYPA Udtagninger af kar til transplantation

KYPA00 Udtagning af kar til transplantation

KYQ Udtagninger af hudtransplantater og lapper

KYQA Excisioner af hud til transplantation
Bem.: Ved hudtransplantation bruges relevant kode fra grupperne KYQG,
KYQI, KYQK, KYQM, KYQY og tillægskode for transplantat – se KZZ

KYQA00 Excision af hud til senere autograft
Inkl.: Til præparation af kultiveret autograft af epidermis

KYQA10 Excision af hud til allograft fra levende donor
Inkl.: Til præparation af kultiveret allograft af epidermis

KYQA20 Excision af hud til allograft fra nekrodonor

KYQF Dissektioner af lapper på hoved og hals

KYQF00 Dissektion eller rejsning af random lap i skalp

KYQF05 Dissektion eller rejsning af random lap i pande

KYQF10 Dissektion eller rejsning af random lap på kinde

KYQF15 Dissektion eller rejsning af random lap på øre

KYQF16 Dissektion eller rejsning af random lap på næse

KYQF20 Dissektion eller rejsning af random lap på læbe

KYQF25 Dissektion eller rejsning af random lap på hals

KYQF30 Dissektion eller rejsning af aksial lap i skalp

KYQF35 Dissektion eller rejsning af aksial lap i pande

KYQF36 Dissektion eller rejsning af aksial lap på kind
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KYQF40 Dissektion eller rejsning af aksial lap på læbe

KYQF41 Dissektion eller rejsning af aksial lap på næse

KYQF42 Dissektion eller rejsning af aksial lap på hals

KYQF45 Dissektion eller rejsning af fascio- eller myokutan lap på hoved
eller hals

KYQF50 Dissektion eller rejsning af fri lap på hoved eller hals

KYQG Udtagninger af væv fra hoved og hals til transplantation

KYQG00 Udtagning af væv fra skalp til transplantation

KYQG05 Udtagning af væv fra øre til transplantation

KYQG10 Udtagning af væv fra næse til transplantation

KYQG15 Udtagning af væv fra mund til transplantation

KYQG20 Udtagning af væv fra hoved eller hals til transplantation

KYQH Dissektioner af lapper på kroppen

KYQH00 Dissektion eller rejsning af random lap på kroppen

KYQH05 Dissektion eller rejsning af aksial lap på kroppen

KYQH10 Dissektion eller rejsning af perforatorlap på kroppen

KYQH15 Dissektion eller rejsning af muskellap på kroppen

KYQH20 Dissektion eller rejsning af fri lap på kroppen

KYQH25 Dissektion eller rejsning af fasciokutan lap på krop

KYQI Udtagninger af væv fra kroppen til transplantation

KYQI00 Udtagning af væv uden specifikation fra kroppen til transplan-
tation

KYQJ Dissektioner af lapper på overekstremitet

KYQJ00 Dissektion eller rejsning af random lap på overekstremitet

KYQJ05 Dissektion eller rejsning af aksial lap på overekstremitet

KYQJ10 Dissektion eller rejsning af perforatorlap på overekstremitet

KYQJ15 Dissektion eller rejsning af muskellap på overekstremitet

KYQJ20 Dissektion eller rejsning af fasciokutan lap på overekstremitet

KYQJ25 Dissektion eller rejsning af fri lap på overekstremitet

KYQK Udtagninger af væv fra overekstremitet til transplantation

KYQK00 Udtagning af væv uden specifikation fra overekstremitet til
transplantation

KYQL Dissektioner af lapper på underekstremitet

KYQL00 Dissektion eller rejsning af random lap på underekstremitet

KYQL05 Dissektion eller rejsning af aksial lap på underekstremitet

KYQL10 Dissektion eller rejsning af perforatorlap på underekstremitet
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KYQL15 Dissektion eller rejsning af muskellap på underekstremitet

KYQL20 Dissektion eller rejsning af fasciokutan lap på underekstremitet

KYQL25 Dissektion eller rejsning af fri lap på underekstremitet

KYQM Udtagninger af væv fra underekstremitet til transplantation

KYQM00 Udtagning af væv ude specifikation fra underekstremitet til
transplantation

KYQX Dissektioner af lapper overgribende flere regioner

KYQX00 Dissektion af lap overgribende flere regioner

KYQY Udtagninger af væv fra flere regioner til transplantation

KYQY00 Udtagning af væv uden specifikation fra flere regioner til trans-
plantation

KYR Udtagninger af slimhindetransplantater

KYRA Udtagning af slimhinde til transplantation

KYRA00 Udtagning af mundslimhinde til autograft

KYZ Forskellige procedurer forbundet med udtagning af
transplantat

KYZA Forskellige operationer med relation til vævstranplantationer

KYZA00 Forberedende operation til vaskulariseret vævsflytning

KYZA10 Transplantationsrelateret procedure som udføres efterfølgende
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Kapitel Z

KZ Tillægskoder til specifikation af

operationer

KZF Tillægskoder til specifikation af anvendt teknik

KZL Tillægskoder til specifikation af teknik ved gynækologiske indgreb

KZW Tillægskoder til specifikation af særlige forhold i forbindelse med

rekonstruktioner

KZX Tillægskoder til specifikation af særlige procedurer og teknikker

KZY Tillægskoder til specifikation af særlige forhold i forbindelse med operation

KZZ Tillægskoder til specifikation af transplantater og lapper

KZF Tillægskoder til specifikation af anvendt teknik

KZFX Operationsteknik ved transluminale indgreb på hjerte og kar

KZFX01 anvendelse af rotablator

KZFX02 anvendelse af angiojet

KZFX03 direktionel koronar aterektomi

KZFX10 anvendelse af PDA coil

KZFX11 anvendelse af Rashkinds dobbeltparaply

KZFX12 anvendelse af Amplatzer septal occluder

KZFX13 anvendelse af Amplatzer duct occluder

KZFX14 anvendelse af Cardioseal

KZFX20 med perkutan lukning af kateteradgang

KZFX30 anvendelse af Distal Protection Device – Filterwire®

KZFX31 anvendelse af Distal Protection Device – Guardwire®

KZFX32 anvendelse af Distal Protection Device – Angioguard®

KZFX33 anvendelse af Distal Protection Device – Rescue

KZFX34 anvendelse af Distal Protection Device – Exsizer

KZFX50 anvendelse af Drug eluting stent – Sirolimus

KZFX51 anvendelse af Drug eluting stent – Paclitaxel

KZFX70 heart assist system – Heartmate®

KZFX71 heart assist system – Novacur®

KZFX72 heart assist system – Thoratec®
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KZL Tillægskoder til specifikation af teknik ved gynækologiske
indgreb

KZLX Angivelse af adgang

KZLX00 åben kirurgi med vaginal adgang

KZLX01 kombineret laparotomi og vaginal adgang

KZW Tillægskoder til specifikation af særlige forhold i
forbindelse med rekonstruktioner

KZWA Tillægskoder til specifikation af design og efterbehandling af lapplastikker
og arkorrektioner

KZWA00 rotationslap

KZWA10 transpositionslap

KZWA11 subkutan stilket lap

KZWA20 distancelap

KZWA25 V-Y eller Y-V-plastik

KZWA30 Z-plastik

KZWA35 W-plastik

KZWA40 delay procedure
Bem.: Kun specifikation til donorstedskoder – se KYQF, KYQH,

KYQJ, KYQL og KYQX

KZWA41 transitio pedunculi

KZWA42 udtynding af lap

KZWA55 opfyldning af vævsekspander

KZWA60 udskiftning af vævsekspander

KZWA70 fjernelse af vævsekspander

KZWE Tillægskoder til specifikation af diverse materialer til brug ved
rekonstruktioner

KZWE00 lyofiliseret homolog brusk

KZWE01 lyofiliseret allogen brusk

KZWE05 demineraliseret allogen knogle

KZWE06 deproteiniseret allogen knogle

KZWE07 syntetisk knogle (hydroxylapatit)

KZWE09 anden type knogle

KZWE10 membranbehandling (GTR)

KZWE10A resorberbar membran

KZWE10B ikke resorberbar membran

KZWE15 fibrinklæber

KZWE20 vækstfaktor
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KZX Tillægskoder til specifikation af særlige procedurer og
teknikker

KZXE Behandling af peroperativt opstået hjertesvigt

KZXE05 peroperativ lukket hjertemassage

KZXE10 peroperativ åben hjertemassage

KZXE20 peroperativ hjertemassage med midlertidig afklemning af aor-
ta thoracalis

KZXE30 anden peroperativ hjertemassage

KZXE40 peroperativ anvendelse af transvenøs temporær pacemaker

KZXE50 peroperativ anvendelse af transvenøs epikardial pacemaker

KZXF Specifikke teknikker

KZXF00 anvendelse af diatermi

KZXF05 anvendelse af argon-beaming

KZXF10 anvendelse af laser

KZXF11 anvendelse af fjern infrarødt laser

KZXF11A anvendelse af fjern infrarødt kontinuerlig laser

KZXF11B anvendelse af fjern infrarødt pulslaser

KZXF11C anvendelse af fjern infrarødt q-svitset laser

KZXF12 anvendelse af nær infrarødt laser

KZXF12A anvendelse af nær infrarødt kontinuerlig laser

KZXF12B anvendelse af nær infrarødt pulslaser

KZXF12C anvendelse af nær infrarødt q-svitset laser

KZXF13 anvendelse af rødt laser

KZXF13A anvendelse af rødt kontinuerlig laser

KZXF13B anvendelse af rødt pulslaser

KZXF13C anvendelse af rødt q-svitset laser

KZXF14 anvendelse af gult laser

KZXF14A anvendelse af gult kontinuerlig laser

KZXF14B anvendelse af gult pulslaser

KZXF14C anvendelse af gult q-svitset laser

KZXF15 anvendelse af grønt laser

KZXF15A anvendelse af grønt kontinuerlig laser

KZXF15B anvendelse af grønt pulslaser

KZXF15C anvendelse af grønt q-svitset laser

KZXF16 anvendelse af blåt laser

KZXF16A anvendelse af blåt kontinuerlig laser

KZXF16B anvendelse af blåt pulslaser
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KZXF16C anvendelse af blåt q-svitset laser

KZXF20 anvendelse af kemiske midler

KZXF30 anvendelse af mikrobølger

KZXF33 anvendelse af radiobølger

KZXF35 anvendelse af gamma-bestråling

KZXF36 anvendelse af beta-bestråling

KZXF40 anvendelse af ultralyd

KZXF50 anvendelse af kulde

KZXF60 anvendelse af varme

KZXF70 anvendelse af vandstråle

KZXF80 anvendelse af magnet

KZXF82 anvendelse af stapler

KZXF85 endoskopisk assisteret operation

KZXF90 ekstraperitoneal endoskopisk teknik

KZXF91 subkutan endoskopisk teknik

KZXF92 perkutan transluminal endoskopisk teknik

KZXF95 intrakraniel endoskopisk teknik

KZXU Anvendelse af peroperative undersøgelser

KZXU00 anvendelse af peroperativ histologisk undersøgelse

KZXU10 manometri

KZXU15 vasodilatationstest

KZXX Operationsteknik af generel art

KZXX00 anvendelse af robot

KZXX01 anvendelse af mikrokirurgi

KZXX02 CAS FESS

KZ  Tillægskoder til specifikation af operationer
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KZY Tillægskoder til specifikation af særlige forhold i
forbindelse med operation

KZYA Lægens operationserfaring

KZYA01 operatørerfaring, antal selvstændigt udførte operationer

KZYA01A operatørerfaring, selvstændigt udført 1-10 operationer

KZYA01B operatørerfaring, selvstændigt udført 11-25 operationer

KZYA01C operatørerfaring, selvstændigt udført 26-50 operationer

KZYA01D operatørerfaring, selvstændigt udført 51-75 operationer

KZYA01E operatørerfaring, selvstændigt udført 76-100 operationer

KZYA01F operatørerfaring, selvstændigt udført mere end 100 operat.

KZYA02 assistenterfaring, antal selvstændigt udførte operationer

KZYA02A assistenterfaring, selvstændigt udført 0-10 operationer

KZYA02B assistenterfaring, selvstændigt udført 11-25 operationer

KZYA02C assistenterfaring, selvstændigt udført 26-50 operationer

KZYA02D assistenterfaring, selvstændigt udført 51-75 operationer

KZYA02E assistenterfaring, selvstændigt udført 76-100 operationer

KZYA02F assistenterfaring, selvstændigt udført mere end 100 operat.

KZYK Konverteret indgreb

KZYK01 konverteret fra perkutant endoskopisk indgreb

KZYK02 konverteret fra vaginalt indgreb

KZYK03 konverteret fra transluminalt endoskopisk indgreb

KZYK96 anden konvertering til åbent indgreb

KZYM Patientønske som medvirkende indikation

KZYM00 patientens ønske

KZYQ Behov for andre procedurer som følge af excisioner

KZYQ00 operationen medfører en defekt, som ikke kan lukkes ved sim-
pel suturering

KZYQ01 operationen medfører gennemgående defekt

KZYR Andre oplysninger i forbindelse med operation

KZYR10 ingen supplerende indgreb

KZY  Tillægskoder til specifikation af særlige forhold i forbindelse med operation
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KZZ Tillægskoder til specifikation af transplantater og lapper

KZZA Transplantater af hud

KZZA00 delhudstransplantat

KZZA00A delhudstransplantat, < 1⁄2% af legemsoverflade

KZZA00C delhudstransplantat, 1⁄2-5% af legemsoverflade

KZZA00D delhudstransplantat, 6-15% af legemsoverflade

KZZA00E delhudstransplantat, >15% af legemsoverflade

KZZA10 delhudstransplantat, allograft

KZZA20 delhudstransplantation, xenograft

KZZA30 kultiveret delhudstransplantat, autograft

KZZA35 kultiveret delhudstransplantat, allograft

KZZA40 transplantat af syntetisk hud

KZZA45 pinch graft

KZZA50 fuldhudstransplantat

KZZA52 fuldhudstransplantat, allograft

KZZA54 fuldhudstransplantat, xenograft

KZZA60 behåret hudtransplantat

KZZA61 hårtransplantat (punch graft)

KZZB Transplantater af sener

KZZB00 transplantat af patellarsene, BTB

KZZB10 transplantat af tendo semitendinosus

KZZB20 transplantat af tendo palmaris longus

KZZB30 transplantat af ekstensorsene til tå

KZZB40 transplantat af anden sene

KZZB50 senetransplantat, allograft

KZZB60 senealloplastik

KZZC Transplantater af fascie

KZZC10 fascietransplantat, autograft

KZZC20 fascietransplantat, allograft

KZZD Transplantater af dura

KZZD10 duratransplantat, allograft

KZZE Transplantater af muskel

KZZE00 muskeltransplantat, autograft

KZZF Transplantater af fedt

KZZF00 fedttransplantat, blok

KZZF02 fedttransplantat, injiceret

KZ  Tillægskoder til specifikation af operationer
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KZZG Transplantater af brusk

KZZG00 brusktransplantat, autograft

KZZG05 brusktransplantat, allograft

KZZH Transplantater af periost

KZZH00 periosttransplantat

KZZI Transplantater af glidevæv

KZZI00 glidevævstransplantat

KZZJ Transplantater af pericondrium

KZZJ00 pericondriumtransplantat

KZZK Transplantater af nerver

KZZK00 nervetransplantat

KZZL Transplantater af amnionhinder

KZZL00 amnionhindetransplantat

KZZM Sammensatte transplantater

KZZM00 sammensat transplantat (Composite graft)

KZZN Transplantater af arterier

KZZN00 arterietransplantat, autograft

KZZN10 arterietransplantat, allograft

KZZN20 arterietransplantat, xenograft

KZZP Transplantater af vener

KZZP00 venetransplantat, autograft

KZZP10 venetransplantat, allograft

KZZP20 venetransplantat, xenograft

KZZQ Mikrovaskulære lapper

KZZQ00 mikrovaskulær lap af hud og subcutis

KZZQ01 mikrovaskulær lap af hud, subcutis og fascie

KZZQ02 mikrovaskulær lap af subcutis og fascie

KZZQ03 mikrovaskulær lap af hud, subcutis og brusk

KZZQ10 mikrovaskulær lap af hud, subcutis og muskel

KZZQ20 mikrovaskulær lap af hud, subcutis, muskel og knogle

KZZQ25 mikrovaskulær lap af behåret hud

KZZQ30 mikrovaskulær muskellap

KZZQ40 mikrovaskulært knogletransplantat

KZZ  Tillægskoder til specifikation af transplantater og lapper
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KZZQ60 mikrovaskulært nervetransplantat

KZZQ65 mikrovaskulært omenttransplantat

KZZQ66 mikrovaskulært tarmtransplantat

KZZR Stilkede lapper

KZZR00 stilket lap af hud og subcutis

KZZR05 stilket lap af hud, subcutis og fascie

KZZR06 stilket lap af subcutis og fascie

KZZR10 stilket lap af hud, subcutis og muskel

KZZR20 stilket lap af hud, subcutis, muskel og knogle

KZZR25 stilket lap af brusk og hud

KZZR30 stilket muskellap

KZZR40 stilket lap af muskel og knogle

KZZR50 stilket slimhindelap

KZZR55 stilket lap af slimhinde og brusk

KZZR60 stilket omentlap

KZZT Transplantater af knogle

KZZT00 knogletransplantat

KZZT00A knogletransplantat, kompakt

KZZT00B knogletransplantat, spongiøst

KZZU Slimhindetransplantater

KZZU00 slimhindetransplantat
Ekskl.: Transplantater med underliggende væv – se KZZM

KZ  Tillægskoder til specifikation af operationer
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Bilag 1

Kodematrix til kapitel P

Operationer på perifere kar og lymfesystem

Kodestruktur (KPxyzz)

1. karakter: SKS-klassifikation: K

2. karakter: Kropssystem: P (perifere kar og lymfesystem)

3. karakter: Kropsregion: A-J, X

Reoperationer: W (angivet med ’x’ i kodematrix)

4. karakter: Metode: A-T

Operationer på tidligere udførte rekonstruktion ikke klassificeret 

andetsteds: U

,,Andre“: W (angivet med ’y’ i kodematrix)

5. og 6. karakter: Lokalisation: 00-59 i grupperne PxA-PxT

Metode: 60-89 i grupperne PxU

,,Andet“: 90-99 i alle grupper

Uden specifik betydning i grupperne Pwy (angivet med ’zz’ i kodematrix)

7. karakter: Underopdeling: A-Z

3. karakter i koderne angiver karområde
KPA Arterier afgående fra aortabuen og deres grene

KPB Arterier i overekstremitet

KPC Suprarenale aorta og viscerale arterier

KPD Infrarenale arterier med grene, iliaka-arterier og distale forbindelser

KPE Arteria femoralis med grene og forbindelser til arteria poplitea
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KPF Forbindelser fra arteria femoralis til infrapopliteale arterier, arteria poplitea og 

arterier på underben og fod

KPG Ekstra-anatomiske bypass

KPH Vener

KPJ Det lymfatiske system

KPW Reoperationer på perifere kar og lymfesystemet

4. karakter i koderne angiver metode
KPxA Eksploration

Inkl.: Biopsi
KPxB Ligatur

KPxC Sutur

KPxD Resektion

KPxE Trombektomi eller embolektomi

KPxF Tromendarterektomi

KPxG Operation for aneurisme

KPxH Bypass-operation

KPxJ Transposition

KPxK Reimplantation

KPxL Anlæggelse af arteriovenøs fistel

KPxM Lukning af arteriovenøs fistel

KPxN Plastik

KPxP Perkutan plastik

KPxQ Indsættelse af endovaskulær stent

KPxR Fjernelse af endovaskulær stent

KPxT Injektion af terapeutisk eller skleroserende lægemiddel

KPxU Operation på tidligere rekonstruktion

KPxW Anden operation

5. og 6. karakter i koderne angiver
Afvigelser fra Nomina Anatomica således som de almindeligt anvendes i karkirurgi

på underekstremiteterne:

• Arteria femoralis er arteria femoralis proksimalt for afgangen af arteria profunda

femoris

• Arteria femoralis superficialis er arteria femoralis distalt for afgangen af arteria

profunda femoris

• Truncus tibioperonealis er arteria tibialis posterior proksimalt for afgangen af
arteria peronealis

• Arteria tibialis posterior proximalis er den proksimale del af arterien distalt for

afgangen af arteria peronealis
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Lokalisation:
KPAy10 Truncus brachiocephalicus

KPAy20 Arteria carotis communis

KPAy21 Arteria carotis interna

KPAy22 Arteria carotis externa

KPAy25 Fra arteria carotis til arteria subclavia

KPAy30 Arteria subclavia

KPAy40 Arteria vertebralis

KPAy99 Anden gren på arterie afgående fra aorta

KPBy10 Arteria axillaris

KPBy20 Arteria brachialis

KPBy30 Arteria radialis eller ulnaris

KPBy99 Anden arterie i overekstremitet

KPCy10 Suprarenale eller juxtarenale aorta abdominalis

KPCy20 Truncus coeliacus

KPCy30 Arteria mesenterica superior

KPCy40 Arteria renalis

KPCy50 Arteria mesenterica inferior

KPCy99 Anden visceralarterie

KPDy10 Infrarenale aorta abdominalis

KPDy20 Fra aorta til arteria iliaca

KPDy21 Fra aorta til begge arteriae iliacae

KPDy22 Fra aorta til arteria iliaca og kontralaterale arteria femoralis

KPDy23 Fra aorta til arteria femoralis

KPDy24 Fra aorta til begge arteriae femorales

KPDy30 Arteria iliaca

KPDy25 Fra arteria iliaca til arteria femoralis

KPDy99 Anden distal forbindelse fra aorta abdominalis eller arteria iliaca

KPEy10 Arteria femoralis

KPEy11 Arteria femoralis profunda

KPEy12 Arteria femoralis superficialis

KPEy20 Fra arteria femoralis til arteria poplitea over knæ

KPEy30 Fra arteria femoralis til arteria poplitea under knæ
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KPEy99 Anden gren på arteria femoralis

KPFy10 Arteria poplitea

KPFy20 Fra arteria femoralis eller arteria poplitea til arterie på underben

KPFy21 Til proksimale del af arteria tibialis anterior

KPFy22 Til distale del af arteria tibialis anterior

KPFy23 Til truncus tibioperonealis

KPFy24 Til proksimale del af arteria tibialis posterior

KPFy25 Til distale del af arteria tibialis posterior

KPFy26 Til proksimale del af arteria peronealis

KPFy27 Til distale del af arteria peronealis

KPFy28 Til arteria dorsalis pedis

KPFy29 Til arteria tibialis posterior på fod

KPFy30 Arterie på underbenet

KPFy31 Arteria tibialis anterior

KPFy32 Arteria tibialis posterior

KPFy33 Arteria peronealis

KPFy40 Arterie på fod

KPFy99 Anden forbindelse fra arteria femoralis til arterie på underben
eller fod

KPHy10 Vena saphena magna

KPHy11 Stella venosa

KPHy12 Vena saphena parva

KPHy13 Perforanter på underben

KPHy14 Perforanter på lår

KPHy15 Kommunikanter på underben og lår

KPHy20 Dybe vener på underben

KPHy21 Vena poplitea

KPHy22 Vena femoralis

KPHy23 Vena iliaca

KPHy25 Bypass fra vena iliaca

KPHy30 Vena cava inferior

KPHy31 Vena renalis

KPHy32 Vena mesenterica eller vena porta

KPHy35 Fra splanknisk til systemisk vene

KPHy40 Vena cephalica eller vena basilaris

KPHy41 Vena axillaris eller vena brachialis
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KPHy42 Vena subclavia eller vena brachiocephalica

KPHy50 Vena jugularis interna eller vena jugularis externa

KPHy99 Anden vene

Operationer på tidligere rekonstruktioner:
KPxU70 Eksploration

Inkl.: Biopsi

KPxU71 Ligatur

KPxU72 Sutur

KPxU73 Resektion

KPxU74 Trombektomi eller embolektomi

KPxU75 Trombendarterektomi

KPxU76 Operation for aneurisme

KPxU77 Bypass-operation

KPxU78 Transposition

KPxU79 Reimplantation

KPxU80 Perkutan lukning af arteriovenøs fistel

KPxU81 Lukning af arteriovenøs fistel

KPxU82 Plastik

KPxU83 Perkutan plastik

KPxU84 Indsættelse af endovaskulær stent

KPxU85 Fjernelse af endovaskulær stent

KPxU87 Injektion af terapeutisk eller skleroserende lægemiddel

KPxU88 Excision af bypass

KPxU89 Ligatur af bypass

KPxU99 Anden operation
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Bilag 2

Koder der tages i brug pr. 1. januar 2006

KACC11 Overskæring af nervus medianus

KACC12 Overskæring af nervus radialis

KACC13 Overskæring af nervus ulnaris

KACC14 Overskæring af nervus peroneus

KACC15 Overskæring af nervus tibialis

KACC19 Overskæring af anden perifer nerve

KFXB Peroperativ partiel kardiopulmonal bypass

KFXB00 Peroperativ partiel kardiopulmonal bypass

KFXC Partiel kardiopulmonal bypass uden brug af oxigenator

KFXC00 Partiel kardiopulmonal bypass uden brug af oxygenator

KFXD Brug af ECHLA uden samtidig kirurgisk procedure

KFXD00 Brug af ECHLA uden samtidig kirurgisk procedure

KFXE Brug af ECLA

KFXE00 Brug af ECLA

KFXF Dekanylering efter ECHLA eller ECLA

KFXF00 Dekanylering efter ECHLA eller ECLA

KFXG Brug af IABP

KFXG00 Brug af IABP

KFXH Fjernelse af IABP

KFXH00 Fjernelse af IABP

KFXJ Indlæggelse af PABP

KFXJ00 Indlæggelse af PABP

KFXK Fjernelse af PABP

KFXK00 Fjernelse af PABP
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KFXL Indlæggelse og brug af ekstra-, para- og intrakorporal VAD

KFXL00 Indlæggelse og brug af ekstra-, para- eller intrakorporal VAD

KFXL10 Indsættelse af mekanisk hjerte

KFXL15 Revision af mekanisk hjerte

KFXM Fjernelse af ekstra-, para- og intrakorporal VAD

KFXM00 Fjernelse af ekstra-, para- eller intrakorporal VAD

KFXM10 Fjernelse af mekanisk hjerte

KFXN Procedurer ved brug af TAH

KFXN00 Procedurer ved brug af TAH

KFXP Hæmofiltration og hæmodialyse under kardiopulmonal bypass

KFXP00 Hæmofiltration eller hæmodialyse under kardiopulmonal by-
pass

KNAA31 Endoskopisk knoglebiopsi i columna

KNAA32 Åben knoglebiopsi i columna

KNAH00 Lukket reposition af led i columna

KNAH01 Endoskopisk reposition af led i columna

KNAH02 Åben reposition af led i columna

KNAH20 Lukket reposition af lukseret ledprotese i columna

KNAH21 Endoskopisk reposition af lukseret ledprotese i columna

KNAH22 Åben reposition af lukseret ledprotese i columna

KNAH30 Lukket løsning af adhærencer i led i columna

KNAH31 Endoskopisk løsning af adhærencer i led i columna

KNAH32 Åben løsning af adhærencer i led i columna

KNAH41 Endoskopisk fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i co-
lumna

KNAH42 Åben fjernelse af mus eller fremmedlegeme fra led i columna

KNAH51 Endoskopisk resektion af intra-artikulær eksostose eller osteo-
fyt i columna

KNAH51A Endoskopisk afskrabning af knogle i columna

KNAH52 Åben resektion af intra-artikulær eksostose eller osteofyt i co-
lumna

KNAH52A Åben afskrabning af knogle i columna

KNAH90 Anden lukket ledoperation i columna

KNAH91 Anden endoskopisk ledoperation i columna

KNAH92 Anden åben ledoperation i columna
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KNAT00 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na cervicalis

KNAT01 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na cervicothoracalis

KNAT02 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na thoracalis

KNAT03 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na thoracolumbalis

KNAT04 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na lumbalis

KNAT05 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na cervicothoracolumbalis

KNAT06 Fjernelse af fremmedlegeme fra knogle eller bløddele i colum-
na lumbosacralis

KNDB80 Primær indsættelse af alle komponenter af protese i finger- el-
ler metakarpalled

KNDB80A Primær indsættelse af alle komponenter af protese i metakar-
palled

KNDB81 Primær indsættelse af proksimal komponent af protese i fin-
ger- eller metakarpalled

KNDB81A Primær indsættelse af proksimal komponent af protese i meta-
karpalled

KNDB82 Primær indsættelse af distal komponent af protese i finger-
eller metakarpalled

KNDB82A Primær indsættelse af distal komponent af protese i metakar-
palled

KNDB83 Primær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i fin-
ger- eller metakarpalled

KNDB83A Primær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i me-
takarpalled

KNDB89 Primær indsættelse af protese i finger- eller metakarpalled
uden specifikation

KNDB89A Primær indsættelse af protese i metakarpalled uden specifika-
tion

KNDC80 Sekundær indsættelse af alle komponenter af protese i finger-
eller metakarpalled

KNDC80A Sekundær indsættelse af alle komponenter af protese i meta-
karpalled

KNDC80B Sekundær indsættelse af alle komponenter af protese i fingerled
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KNDC81 Sekundær indsættelse af proksimal komponent af protese i fin-
ger- eller metakarpalled

KNDC81A Sekundær indsættelse af proksimal komponent af protese i me-
takarpalled

KNDC81B Sekundær indsættelse af proksimal komponent af protese i fin-
gerled

KNDC82 Sekundær indsættelse af distal komponent af protese i finger-
eller metakarpalled

KNDC82A Sekundær indsættelse af distal komponent af protese i meta-
karpalled

KNDC82B Sekundær indsættelse af distal komponent af protese i fingerled

KNDC83 Sekundær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i
finger- eller metakarpalled

KNDC83A Sekundær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i
metakarpalled

KNDC83B Sekundær indsættelse af anden enkeltkomponent af protese i
fingerled

KNDC89 Sekundær indsættelse af komponent uden specifikation af pro-
tese i finger- eller metakarpalled

KNDC89A Sekundær indsættelse af komponent uden specifikation af pro-
tese i metakarpalled

KNDC89B Sekundær indsættelse af komponent uden specifikation af pro-
tese i fingerled

KNDG04 Resektionsartroplastik i 1. metakarpofalangealled

KNDG04A Resektion af 1. metakarpofalangealled

KNDG14 Interpositionsartroplastik i 1. metakarpofalangealled

KNDG24 Anden artroplastik uden protese i 1. metakarpofalangealled

KNDG34 Artrodese uden fiksation i 1. metakarpofalangealled

KNDG44 Artrodese med intern fiksation i 1. metakarpofalangealled

KNDG54 Artrodese med ekstern fiksation i 1. metakarpofalangealled

KNDG94 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i 1. metakarpal-
falangealled

KNDQ03 Eksartikulation af tommel

KNDQ05 Eksartikulation af anden finger

KNDQ14 Patriel amputation af tommel

KNDQ16 Partiel amputation af anden finger

KNDQ17 Transmetakarpal amputation 

KNDQ23 Stumprevision efter eksartikulation af tommel

KNDQ24 Stumprevision efter partiel amputation af tommel
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KNDQ25 Stumprevision efter eksartikulation af anden finger

KNDQ26 Stumprevision efter partiel amputation af anden finger

KNDQ27 Stumprevision efter transmetakarpal amputation 

KNGU01 Fjernelse af medial komponent af delprotese i knæled

KNGU02 Fjernelse af lateral komponent af delprotese i knæled

KNGU11 Fjernelse af medial del af totalprotese i knæled

KNGU12 Fjernelse af lateral del af totalprotese i knæled

KNHG04 Resektionsartroplastik i 1. tarsometatarsalled

KNHG04A Resektion af 1. tarsometatarsalled

KNHG05 Resektionsartroplastik i andet tarsometatarsalled

KNHG05A Resektion af andet tarsometatarsalled

KNHG14 Interpositionsartroplastik i 1. tarsometatarsalled

KNHG15 Interpositionsartroplastik i andet tarsometatarsalled

KNHG24 Anden artroplastik uden protese i 1. tarsometatarsalled

KNHG25 Anden artroplastik uden protese i andet tarsometatarsalled

KNHG34 Artrodese uden fiksation i 1. tarsometatarsalled

KNHG35 Artrodese uden fiksation i andet tarsometatarsalled

KNHG44 Artrodese med intern fiksation i 1. tarsometatarsalled

KNHG45 Artrodese med intern fiksation i andet tarsometatarsalled

KNHG54 Artrodese med ekstern fiksation i 1. tarsometatarsalled

KNHG55 Artrodese med ekstern fiksation i andet tarsometatarsalled

KNHG94 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i 1. tarsometa-
tarsalled

KNHG95 Anden ledresektion, artroplastik eller artrodese i andet tarso-
metatarsalled

KTJA50 Indlæggelse af intraperitoneal injektionsport
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