
SKS-kodestruktur

felt

an-
tal 

kar.
start 
pos.

feltnavne
i SKS-db værdisæt bemærkninger

1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog)
2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk officiel kode (inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe)
3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med obligatorisk officiel startdato
4 8 32 DatoÆndring ÅÅÅÅMMDD system-gen. oprettelsesdato eller sidste ændringsdato for eksisterende kode
5 8 40 DatoTil ÅÅÅÅMMDD til og med obligatorisk officiel slutdato
6 120 48 Kodetekst alfanumerisk obligatorisk max. 60 karakterer (af de afsatte 120)
7 3 168 AGrp NNN | A statistisk liste/henvisning/reference, se nedenstående
8 3 171 BGrp NNN statistisk liste/henvisning/reference, se nedenstående
9 3 174 CGrp anvendes ikke

10 3 177 DGrp anvendes ikke
11 3 180 EGrp "SKS" | blank system-gen. overordnet kodekatalog (blank for ældre koder)
12 1 183 AVal "M" | "K" | blank køn
13 2 184 BVal NN | blank fra og med alder fra
14 2 186 CVal NN | blank til og med alder til
15 1 188 DVal "1" | "3" | blank system-gen. "1" = tilføj kode; "3" = overskriv kode; blank for ældre koder
16 25 189 Inklusion anvendes ikke
17 1 214 EkstraReg */blank *: angiver krav om yderligere registrering ex. tillægskode el. bidiagnose
ialt 214

spec. af grupper/valideringer Recordart
adm atc dia opr pro spc til uly und
administrative lægemiddel diagnose operation andre proced. suppl.koder tillægskoder nordisk skade undersøgelser

7 3 168 AGrp - - 23-gruppe* nordisk opr.grp. - - - - -
8 3 171 BGrp - - 99-gruppe* - - - - - -
9 3 174 CGrp - - - - - - - - -

10 3 177 DGrp - - - - - - - - -
11 3 180 EGrp SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank SKS/blank
12 1 183 AVal - - køn køn¤ køn¤ - - - -
13 2 184 BVal - - alder fra alder fra¤ alder fra¤ - - - -
14 2 186 CVal - - alder til alder til¤ alder til¤ - - - -
15 1 188 DVal "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank "1" | "3" | blank
16 25 189 Inklusion - - - - - - - - -
17 1 214 EkstraReg - - - - - - - - */blank

  

¤ kan anvendes for relevante 
koder, men anvendes ikke aktuelt

* anvendes til 
morbiditets-
statistik

-- 1 --



Indeksering af Klassifikation over sygdomme (diagno ser) efter 23-gruppering
001 Infektionssygdomme
002 Lungesygdomme
003 Sygdomme i nervesystem
004 Sygdomme i hjertet og de store kar
005 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem (excl. varicesygdomme)
006 Åreknuder i underekstremiteter
007 Blodsygdomme
008 Mave-tarmsygdomme
009 Urinvejssygdomme og sygdomme i mandlige kønsorganer
010 Sygdomme i bevægesystem, incl. abscesser på ekstremiteter og karlæsion på ekstremiteter
011 Gynækologiske sygdomme
012 Sygdomme ved graviditet, fødsel og i perinatalperiode
013 Hudsygdomme (heri incl. læbe-ganespalte og visse ydre misdannelser på hoved samt forbrændinger og ætsninger af hud) og kønssygdomme
014 Øjensygdomme
015 Næse-, øre- og halssygdomme
016 Endokrine, metaboliske og kromosomale sygdomme
017 Mentale sygdomme
018 Sygdomme i mamma
019 Sterilisationer (mænd og kvinder)
020 Hjernerystelse
021 Forgiftninger
022 Levendefødt barn
023 Uklassificérbare



Indeksering af Klassifikation over sygdomme (diagno ser) efter 99-gruppering
001 Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme
002 Andre infektiøse og parasitære sygdomme samt følgetilstande
003 Ondartet svulst i mavesæk
004 Ondartet svulst i tyndtarm, tyktarm, excl. endetarm
005 Ondartet svulst i endetarm
006 Ondartet svulst i bugspytkirtel
007 Ondartet svulst i andre fordøjelsesorganer og bughinde
008 Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge
009 Ondartet svulst i brystkirtel
010 Ondartet svulst i livmoder
011 Ondartet svulst i andre eller ikke nærmere specificerede kvindelige kønsorganer
012 Ondartet svulst i mandlige kønsorganer
013 Ondartet svulst i urinorganer
014 Ondartet svulst på andre og ikke specificerede lokalisationer, herunder metastatiske svulster, samt carcinoma in situ
015 Svulster i lymfatisk og bloddannende væv
016 Fibromyom og myom i livmoder
017 Anden godartet svulst i livmoder og svulst på æggestok
018 Anden godartet svulst af ikke specificeret natur
019 Tyreotoksikose
020 Andre sygdomme i skjoldbruskkirtel
021 Sukkersyge
022 Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme
023 Sygdomme i blod og bloddannende organer
024 Sindssygdomme
025 Neuroser, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske, ikke-psykotiske forstyrrelser samt åndssvaghed og mental retardering
026 Epilepsi
027 Andre sygdomme i nervesystem
028 Øjenbetændelser
029 Andre sygdomme og anomalier i øje
030 Mellemørebetændelse og mastoidit
031 Andre sygdomme i øre og processus mastoideus
032 Aktiv gigtfeber og kroniske rheumatiske hjertesygdomme
033 Blodtryksforhøjelse (herunder blodtryksforhøjelse med hjertesygdom og nyresygdom)
034 Akut hjerteinfarkt
035 Andre forkalkningsbetingede hjertesygdomme
036 Symptomatisk hjertesygdom



Indeksering af Klassifikation over sygdomme (diagno ser) efter 99-gruppering
037 Andre hjertesygdomme
038 Karsygdomme i hjerne
039 Åreforkalkning
040 Åreknuder i underekstremiteter og hæmorrhoider
041 Andre sygdomme i kredsløbsorganer
042 Akutte infektioner i luftveje, undtagen influenza
043 Influenza
044 Lungebetændelse
045 Bronkitis, udvidede lunger og astma
046 Hævede mandler og polypper
047 Andre sygdomme i øvre luftveje
048 Andre sygdomme i åndedrætsorganer
049 Sygdomme i mundhule, spytkirtler og kæbe
050 Sår i mavesæk, tolvfingertarm og spiserør
051 Andre sygdomme i mave, tolvfingertarm og spiserør
052 Blindtarmsbetændelse
053 Bugbrok
054 Tarmslyng uden oplysning om brok
055 Ikke-infektiøs tarmbetændelse, udposning på tarm og funktionelle tarmforstyrrelser
056 Andre sygdomme i tarm og bughinde
057 Galdesten, galdeblære- og galdegangsbetændelse
058 Andre sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel
059 Infektiøse sygdomme i nyrer og blærebetændelse
060 Sten i nyrer og andre dele af urinorganer
061 Andre sygdomme i urinorganer
062 Forstørret blærehalskirtel
063 Andre sygdomme i mandlige kønsorganer
064 Sygdomme i brystkirtel, æggestok, æggeleder m.m.
065 Fremfald og forkert lejring af livmoder
066 Menstruationsforstyrrelse
067 Klimakterielle symptomer
068 Andre sygdomme i kvindelige kønsorganer
069 Urinvejsinfektioner og forgiftninger i svangerskab og barselseng
070 Andre komplikationer i svangerskab og barselseng
071 Abort efter abortlovens § 1-3
072 Spontan abort



Indeksering af Klassifikation over sygdomme (diagno ser) efter 99-gruppering
073 Anden og ikke specificeret abort
074 Fødsel uden komplikation
075 Fødsel med komplikationer
076 Infektioner i hud og underhud
077 Andre sygdomme i hud og underhud
078 Leddegigt og beslægtede sygdomme
079 Slidgigt og beslægtede tilstande
080 Ledbetændelse, anden form for gigt i led og muskler
081 Knoglemarvsbetændelse og andre knoglesygdomme
082 Sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, diskusprolaps og rygsmerter
083 Andre sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv
084 Medfødte misdannelser
085 Årsager til sygdomme i perinatalperiode og død som følge heraf
086 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
087 Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse
088 Kraniebrud, brud af rygsøjle og kroppens knogler
089 Knoglebrud i overekstremitet
090 Brud af lårbenshals
091 Brud af ankel
092 Andet knoglebrud i underekstremitet
093 Ledskred, forvridning og overrivning af ledbånd
094 Hjernerystelse
095 Anden eller ikke specificeret intrakraniel læsion
096 Læsioner af organer i hals, bryst og bughule samt bækken og kvæstelse med intakt hudoverflade
097 Åbent sår og vævssønderrivning samt overfladisk læsion. Karlæsion og læsion af sener og muskler
098 Forgiftninger
099 Andre og ikke specificerede skader ved ydre påvirkning
000 Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose
000 Personer med potentiel helbredsrisiko som følge af infektionssygdom
000 Personer i kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med reproduktion
000 Personer i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af særlige foranstaltninger og behandling
000 Personer med potentiel helbredsrisiko i forbindelse med socioøkonomiske og psykosociale omstændigheder
000 Personer i kontakt med sundhedsvæsenet under andre omstændigheder
000 Personer med potentielle helbredsrisici i relation til familiens og egen livsform og visse tilstande, som kan påvirke sundhedstilstand


