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Förord – andra upplagan
Socialstyrelsen publicerar härmed den andra upplagan av Klassifikation av kirur-
giska åtgärder 1997. Klassifikationen är främst avsedd att användas i sjukhusens 
patientstatistik. Den ersätter den första upplagan från och med den 1 januari 2005.

I denna andra upplaga har ett stort antal åtgärdskoder tillkommit, ändrats eller 
utgått. Överläkare Gunnar Henriksson och professor Björn Smedby, föredragande 
läkare i klassifikationsfrågor vid Epidemiologiskt Centrum (EpC), Socialstyrel-
sen, har gjort omfattande insatser i detta arbete. Klassifikationen har även genom-
gått en omfattande språklig granskning och försvenskning av innehållet, främst 
av professor Sven Dahlgren och docent Bengt Lindskog. Vid Socialstyrelsen har 
arbetet utförts av Annika Larsson och Lars Berg. 

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 uppdateras fortlöpande eftersom nya 
metoder och tekniker tillkommer. Detta arbete genomförs i nordiskt samarbete 
via Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården, Uppsala. Förslag 
till ändringar och tillägg från svensk sida riktas dock till Epidemiologiskt Cen-
trum vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen i november 2004

Kjell Asplund

                                               Måns Rosén

Förord – första upplagan
Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997. 
Klassifikationen är främst avsedd att användas i sjukhusens patientstatistik. Den 
ersätter från och med 1 januari 1997 publikationen Klassifikationer av operatio-
ner, 6:e upplagan (med ändringar). Den nya klassifikationen är en svensk version 
av Classification of Surgical Procedures, som utgivits av Nordiska medicinalsta-
tistiska kommittén (NOMESKO, 46:1996).

Den snabba utvecklingen inom det kirurgiska området innebär att klassifika-
tionssystem för operationer måste revideras relativt ofta. Klassifikationen av ope-
rationer har reviderats ett antal gånger och dess struktur tillät inte ytterligare revi-
deringar. I ett nordiskt samarbete har Sverige därför deltagit aktivt för att utforma 
en ny klassifikation som speglar aktuell kirurgisk praxis i de nordiska länderna. 
Den nya nordiska klassifikationen är under året utgivet på engelska. Denna svenska 
version är en översättning och anpassning för svenskt bruk. I anslutning till över-
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sättningen har vissa modifikationer gjorts, som främst berör kapitlen om ortope-
disk kirurgi och urologi.

Den nya klassifikationen skiljer sig i flera avseenden från föregångaren. Struk-
turen är helt ny, kapitelindelningen utvidgad, kodsystemet nytt och utvidgat, de-
taljrikedomen större samt antalet koder i det närmaste fördubblat. I inledningen 
lämnas ytterligare information om systemet.

Den svenska versionen har utarbetats av biträdande överläkaren Hubertus van 
Paaschen, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsens Epide-
miologiska Centrum.

I det medicinska granskningsarbetet har deltagit representanter för ett stort 
antal av Svenska Läkaresällskapets specialistsektioner med anknytning till ki-
rurgi vilka genomför mycket värdefulla insatser.

Denna basklassifikation kommer att successivt behöva uppdateras med anled-
ning av tillkomsten av nya metoder och tekniker. Detta arbete kommer att genom-
föras i nordiskt samarbete genom den Nordiska klassifikationscentret i Uppsala. 
Förslag till ändringar och tillägg från svensk sida riktas dock till Epidemiologiskt 
Centrum vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen i november 1996

Claes Örtendahl

                                               Måns Rosén
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Inledning
Nordiskt samarbete
I slutet av nittonhundraåttiotalet tog Nordiska Medicinalstatistikkommittén (NO-
MESKO) initiativet till en gemensam nordisk operationsklassifikation. Anled-
ningen var behovet av att statistiskt kunna jämföra operationsverksamheten i de 
nordiska länderna. Man hade dessutom erfarenhet från tidigare samarbete med 
bl.a. den förkortade nordiska operationslistan. Med tanke på att det i Norden finns 
en gemensam kirurgisk tradition ville man ta fram en operationsklassifikation, 
som speglar aktuell kirurgisk praxis i de nordiska länderna.

Representanter från de nordiska specialistföreningarna samlades till ett semi-
narium. Där enades man om en struktur för kodverket och utsåg författare och 
kontaktpersoner. I samarbete med en redaktionskommitté bestående av en repre-
sentant från varje nordiskt land har de olika specialisterna medverkat i klassifika-
tionen. De svenska kontaktpersonerna utsågs av berörda sektioner inom Svenska 
Läkaresällskapet.

Av lättförståeliga skäl innebär ett samarbete kompromisser, men tack vare 
ovärderliga insatser av författare och kontaktpersoner har de flesta problem kun-
nat lösas.

Det färdiga kodverket översattes till engelska och publicerades 1996 av NO-
MESKO med titeln NOMESCO Classification of Surgical Procedures (46:1996). 
En senare etablerad förkortning är NCSP. Nationella versioner av klassifikationen 
togs i bruk i Danmark samma år, i Sverige och Finland 1997 och i Norge 1999. 
Island införde den engelska versionen 1997.

Svensk version
Första upplagan
Socialstyrelsen beslutade att införa en ny operationsklassifikation samtidigt med 
bytet av diagnosklassifikation 1997. Man valde då att översätta och anpassa den 
nordiska klassifikationen för svenskt bruk. Samtidigt med översättningen gjordes 
vissa modifikationer, som främst berörde kapitlet om ortopedisk kirurgi. Den 
svenska terminologin granskades av berörda sektioner och av Svenska Läkare-
sällskapets språkrådgivare.

Den svenska versionen fick titeln Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 
(KKÅ97) och togs i bruk den 1 januari 1997. 

Andra upplagan 
Den andra tryckta upplagan av Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 gäller 
fr.o.m. den 1 januari 2005. Anledningen till att Socialstyrelsen beslutat om ny-
tryck är att cirka 700 nya åtgärder tillkommit och cirka 30 koder har utgått sedan 
första upplagan. En omfattande språklig granskning och försvenskning av inne-
hållet har även gjorts, vilket resulterat i bl.a. drygt 900 ändrade kodtexter. För-
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svenskningen avser främst rubriknivå medan kodtexterna som regel har fått be-
hålla de kliniska benämningarna.  

Tillgänglighet och uppdatering 
Den snabba utvecklingen inom de kirurgiska specialiteterna, med ny teknik och 
nya operationsmetoder, gör det nödvändigt att uppdatera klassifikationen regel-
bundet. Klassifikationens struktur ger goda möjligheter till detta. Det finns rutiner 
för årlig uppdatering genom Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjuk-
vården, i Uppsala (www.pubcare.uu.se/nordwho/). Varje år har det införts ett stort 
antal nya koder. Jämförelser mellan koderna i den engelska versionen av NCSP 
och de olika nordiska versionerna finns på det nordiska centrets hemsida.

Den ökande användningen av datorer för bearbetning av patientdata förutsätter 
att klassifikationen är tillgänglig i elektronisk form. Socialstyrelsen tillhandahål-
ler uppdaterade elektroniska versioner av koder och kodtexter på Internet (www.
socialstyrelsen.se). Uppdateringsrutiner för KKÅ97 beskrivs på sidan 20. 

Klassifikationens struktur

Kapitelindelning
Operationsklassifikationen består av femton huvudkapitel (A–H, J–N, P–Q) som 
innehåller operationer ordnade efter organsystem, fyra underordnade kapitel (T, 
U, X, Y) och ett kapitel med tilläggskoder (Z).

De underordnade kapitlen och tilläggskoderna täcker 
•  mindre kirurgiska ingrepp (T) 

•  transluminal endoskopi (U) 

•  diagnostiska åtgärder (X) 

•  uttagning av organ till transplantation (Y)

•  tilläggskoder (Z)

Huvudkapitlens och de underordnade kapitlens operationskoder kan utgöra hu-
vudoperationskoder. Varje definierad operation förekommer endast en gång och 
kodas med en unik kod. Huvudoperationskoderna används självständigt.

Koderna i kapitel Z används som tillägg. De ger information utöver det som 
ingår i huvudoperationskoderna. Obs! Dessa koder kan aldrig användas själv-
ständigt.

Kodstruktur
Koderna i klassifikationen är alfanumeriska och består av tre bokstäver (positio-
nerna 1–3) följda av två siffror (positionerna 4–5). Alfabetets alla bokstäver utom 
I, O, Å, Ä och Ö används. De skrivs alltid med stora bokstäver. Siffrorna 0–9 
används i de numeriska delarna.

I princip är operationskoderna oberoende av diagnos. Diagnostisk information 
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har dock medtagits där det är nödvändigt för att förstå operationen. I vissa fall 
definieras operationen av diagnosen, t.ex. ”Enukleation av cysta” eller ”Exstirpa-
tion av polyp”.

Det är den anatomisk-funktionella axeln (position 1), inte kirurgisk specialitet, 
som bestämmer kodens placering i klassifikationen. Därför hittar man t.ex. ki-
rurgi för urininkontinens hos kvinnor i kapitel K (urologi), även om en gynekolog 
utför operationen. Likaså kodas friläggande av nerv i kapitel A (neurologi) även 
om operationen utföres av ortoped.

Kompletterande information som inklusioner, exklusioner, hänvisningar och 
exempel anges med kursiv stil. Exklusioner är i allmänhet försedda med hänvis-
ningar till relevanta koder, kodgrupper eller kapitel.

Struktur i huvudkapitlen (A-Q)
De femton huvudkapitlen är indelade i fyra nivåer:

Nivå Position Anger T.ex. kod Avser
1 1 organsystem A nervsystemet
2 2 anatomisk-funktionell 

region inom organ-
systemet

AA operationer på kraniet 
och intrakraniella 
strukturer

3 3 metod eller syfte AAA diagnostiska intra-
kraniella operationer

4 4−5 tillvägagångssätt och/
eller den anatomiska 
lokalisationen

AAA00 explorativ kraniotomi

Strukturen i de underordnade kapitlen (T, U, X och Y)
I de underordnade kapitlen är kodpositionens betydelse förskjuten ett steg åt hö-
ger. Således betecknar position 2 det huvudkapitel (organsystem) operationen 
tillhör, medan position 3 betecknar den anatomiska regionen inom organsyste-
met.

Positionerna 4 och 5 används för att beskriva metod och teknik på samma sätt 
som position 3 i huvudkapitlet.

En diagnostisk åtgärd på nervsystemet (kapitel A) finner man således under 
XA, t.ex. XAA00 Endoskopisk intrakraniell undersökning.

JDA00 Gastrotomi TJD00 Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond
UJD02 Gastroskopi

KCC00 Cystektomi
TKC10  Perkutan nefropyelostomi
UKC02 Cystoskopi
XKC03 Cystometri
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Struktur i tilläggskapitlet (Z)
Strukturen i kapitel Z gör det möjligt, i likhet med de underordnade kapitlen, att 
koppla tilläggsinformation specifikt till huvudkapitlens koder. Från och med an-
dra upplagan av KKÅ97 finns två kodrubriker: kodrubrik ZF som innehåller till-
läggskoder enbart avsedda för operationer i kapitel F (Operationer på hjärtat och 
stora intratorakala kärl) och kodrubrik ZL med koder avsedda för operationer i 
kapitel L (Operationer på kvinnliga könsorgan).

Bokstäverna  S, X och Z i position 2 refererar inte till något av huvudkapitlen. De 
kan därför användas för att närmare beskriva operationer i klassifikationens samt-
liga övriga kapitel. För närvarande innehåller kapitel Z således fem grupper:

•  ZF-koder som är metodkoder för kardiovaskulär kirurgi

•  ZL-koder som är metodkoder för gynekologiska ingrepp

•  ZS-koder som kopplar ihop den aktuella operationen med ett tidigare ingrepp 
i ett annat kapitel

•  ZX-koder som beskriver omständigheter i anslutning till operationer i klas-
sifikationens huvudkapitel och underordnade kapitel

Exempel:
JAB30  Radikaloperation av ljumskbråck med implantation av främmande 
  material
ZXC00  Användande av diatermi
ZXD10  Elektiv operation
ZXE00  Operationstid mindre än 1 timme

•  ZZ-koder som bl.a. specificerar vävnadstyp och vävnadsursprung vid an-
vändning av transplantat (utom benvävnad och vävnad tillhörande öga och 
orbita) och lambåer samt vävnadsexpandrar

Koderna i kapitel Z kan bara användas tillsammans med en eller flera huvudope-
rationskoder och kompletterar dessa. En eller flera tilläggskoder påverkar inte 
definitionen av huvudoperationskoden.

Särskild innebörd av vissa komponenter i kodstrukturen
I alla kapitel utom i tilläggskapitlet (Z) har användningen av vissa tecken i vissa 
bestämda positioner en särskild innebörd, enligt följande:
• X i position 2 betecknar ospecificerad anatomisk region inom det aktuella 

organsystemet

• W i position 2 betecknar reoperation, utan specifikation av region, inom det 
aktuella organsystemet. Det gäller inte i kapitel N, som därvidlag skiljer sig 
strukturellt, där W i position 3 betyder reoperation
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• W i position 3 betecknar operationsgrupper som för närvarande är odefini-
erade (”Andra operationer”). Gäller inte kapitel N, se ovan

• 9 i position 4 betecknar ”andra operationer” på samma sätt som W i position 3 
innebär ”andra operationsgrupper”.

I kapitlen G, J, K, L och M, används position 5 i koden för att beteckna tillväga-
gångssätt enligt följande:

 0, 3 och 6 betecknar öppen, icke-endoskopisk operation
 1, 4 och 7 betecknar perkutan endoskopisk operation (laparoskopisk)
 2, 5 och 8 betecknar transluminal endoskopisk operation (inklusive via stoma) 

I kapitel F används samma struktur för position 5, men med den skillnaden att 2, 5 
och 8 avser perkutana transluminala ingrepp, dvs. perkutan kardiovaskulär kirurgi.

Exempel på användning av position 5 i kodstrukturen

 JDA00 Gastrotomi  (0=öppen)
 JDA05  Endoskopisk polypektomi i ventrikeln inkl. pylorus 
  (5 = transluminal)
 JDA61  Laparoskopisk gastrorafi (1 = endoskopisk perkutan)

 JDH60  Pyloromyotomi
 JDH61  Laparoskopisk pyloromyotomi
 JDH32  Endoskopisk dilatation av duodenum

 KBV00  Öppen inläggning av uretärstent
 KBV01  Perkutan inläggning av uretärstent
 KBV02  Endoluminal inläggning av uretärstent 
 KBV10  Öppen extraktion av uretärstent
 KBV11  Perkutan extraktion av uretärstent 
 KBV12  Endoluminal extraktion av uretärstent 

 FNG00  Dilatation av koronarartär(er) (vid öppen operation)
 FNG02  Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA)
 FNG05  Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA) 
  med inläggande av stent

I kapitlen F, G, J, K, L och M, i gruppen ”andra operationer”, med siffran 9 i posi-
tion 4, används siffrorna 6, 7 och 8 i position 5 för att beteckna annan öppen, 
annan perkutan endoskopisk eller annan transluminal endoskopisk operation.

I kapitel U (transluminal endoskopi) och i anatomiska undergrupper i kapitlen 
T och X med relation till kapitlen G och J−M används positionerna 4−5 i före-
kommande fall på samma sätt som i respektive huvudkapitel.
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Riktlinjer för klassificering

Allmänna riktlinjer
En grundprincip i klassifikationen är att varje operation som utförs ska kunna 
beskrivas med en kod i kapitlen A–Y så exakt och otvetydigt som möjligt och 
alltid med en fullständig, femställig kod. Samma princip gäller då man använder 
siffrorna 96, 97, 98 och 99 i positionerna 4–5 (se ovan). Dessa koder är inte av-
sedda att användas som ospecificerade koder. De betecknar operationer som inte 
omnämns i klassifikationen.

Tilläggskoderna i kapitel Z är avsedda att användas enbart som tillägg, aldrig 
som självständiga koder.

Förutom dessa riktlinjer är de enskilda kapitlen försedda med detaljerade anvis-
ningar i form av kortare förklaringar, inklusioner, exklusioner och hänvisningar.

Exempel:
 JDD    Gastrektomi
  Inkl. ev. omentektomi och resektion av distala esofagus.
  Utvidgad lymfkörtelutrymning vid malignitet, se PJD98
  Vid samtidig torakotomi, se GAB10
  Vid samtidig splenektomi, se JMA10
 JDD00   Gastrektomi med esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y
 JDD96   Gastrektomi med annan rekonstruktion

Inkluderar (inkl.) avser här tekniska modifikationer eller varianter på den aktu-
ella operationen, som ryms inom kodens ram, men som inte är nödvändiga för att 
använda koden. Alternativt kan inkluderar specificera synonymer till kodtexten.

Terminologi
Kodtexterna är deskriptiva och motsvarar gängse kirurgisk terminologi. Kodtex-
terna är inte avsedda att vara normgivande för operationstexter i patientjournaler. 
Klassifikationen är alltså inte en nomenklatur utan enbart ett instrument för att 
koda operationer korrekt.

En kodtext har en avgränsande funktion då koden ofta omfattar flera nära be-
släktade operationsvarianter. Koder och kodtexter är i första hand avsedda för att 
statistiskt beskriva verksamheten på en kirurgisk enhet. I patientjournalen är det 
ofta ändamålsenligare att använda mer detaljerade operationsbeskrivningar eller 
en lokalt förankrad terminologi.

Öppna operationer är oftast inte specificerade som sådana i kodtexterna. En 
operation förutsätts vara öppen om inte annat anges.

Termen ”excision” innefattar exstirpation, resektion, enukleation och liknande 
ingrepp och kan specificeras som partiell eller total.

Suffixet ”-ektomi” innebär vanligtvis total eller nästan total excision.
Ordet ”och” i åtgärdsbeteckningar ska som regel tolkas som ”och/eller”. Båda 
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komponenterna i en sammansatt åtgärdsbeteckning behöver sålunda inte samti-
digt föreligga.

Kodmatris i kapitlen A och N
Vissa kapitel i klassifikationen är uppbyggda som en kodmatris. Det innebär att 
ett bestämt tecken i en bestämd position i koden betecknar en definierad metod, 
anatomisk undergrupp eller dylikt genom hela kapitlet. För ytterligare informa-
tion hänvisas till de kapitelspecifika kodstrukturerna i slutet av klassifikationen.

Av utrymmesskäl har kodmatrisen inte skrivits ut helt i avsnitt AC (Perifera 
nerver) i kapitel A. Motsvarande gäller kodmatriserna i kapitel N (Rörelseappa-
raten). Sista positionen i koden har i stället ersatts av ett fyllnadstecken (y). För 
att koden ska vara giltig, dvs. ha fem positioner, måste tecknet ersättas med till-
lämplig siffra ur förteckningen över möjliga alternativ i det aktuella avsnittet.

Exempel:

 NGD Operationer på menisker i knäled

  Femte position (y):
  0 Perkutan eller sluten
  1 Artroskopisk eller endoskopisk
  2 Öppen
  9 Ospecificerad

 NGD0y Total excision av menisk i knäled
 NGD1y Partiell excision av menisk i knäled
 NGD2y Replantation av menisk i knäled
 NGD9y Annan operation på menisk i knäled

Vid kodningen av operationen ersätts fyllnadstecknet (y) med siffran 0, 1 eller 2 
beroende på vilket tillvägagångssätt man använder. Siffran 9 ska normalt inte 
användas.

Nya koder inom ortopedin

TN

TNA
TNB
TNC
TND
TNE
TNF
TNG
TNH
TNX

Mindre ortopediska ingrepp
Anatomisk region är specificerad i kodens tredje position med ett y i TNy-koder
Kotpelare och nacke
Axel och överarm (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)
Armbåge och underarm
Handled och hand
Bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
Höftled och lår
Knäled och underben
Fotled och fot
Ospecificerad region
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Inom den ”lilla ortopedin” har det förekommit en hel del förändringar sedan 1997. 
Mindre ortopediska operationer fördes tidigare till TNXyy. Förenklingen var en 
unik svensk särlösning, som kom att orsaka en del problem inte minst i DRG-
sammanhang. Därför beslöt man att anpassa de mindre ortopediska operationerna 
till samma struktur som i den nordiska klassifikationen (NCSP).

Anpassningen till NCSP har inneburit att det tillkommit ett stort antal nya ko-
der i TN-avsnittet. Exempelvis betydde koden TNX19 tidigare Artrocentes utan 
att ange på vilken led åtgärden utfördes. Den har nu ersatts med koden TNy10, där 
y ska bytas ut mot en bokstav, beroende på vilken led som punkteras, enligt för-
teckningen ovan. Punkteras en handled blir koden alltså TND10, punkteras knäet 
blir koden TNG10. TNX19 har utgått som kod.

Tre koder (TNX20, TNX25 och TNX30) fick fr.om. den 1 januari 2000 en helt 
annan betydelse än tidigare:
•  Koden TNX20 som fram t.o.m. 1999 betydde ”Mjukt bandage (t.ex. mitella)” 

fick fr.o.m. 2000 ändrad betydelse till ”Aspiration av benmärg, ospecificerad 
region” 

•  Koden TNX25 ”Modellerbar skena” fick betydelsen ”Borrbiopsi av benmärg, 
ospecificerad region” 

•  Koden TNX30 ”Cirkulärt modellerbart bandage (t.ex. gips, plastgips)” fick 
betydelsen ”Mjukt bandage, ospecificerad region”. 

TNX25 som tidigare betydde Gipsskena betyder nu alltså Borrbiopsi av ben ospe-
cificerad region, TNy25 står nämligen för borrbiopsi där y byts ut på samma sätt, 
så att en borrbiopsi från femur kodas TNF25. Gipsskena har numera koden 
TNy32, alltså kodas en gipsskena för fotleden TNH32. Cirkulärgips kodas TNy33 
och koden för en knägips blir TNG33.

Ett förtydligande av dessa ändringar i TN-avsnittet finns på sidorna 295–301.

Kodföljd vid reoperation och tilläggskoder
Definition: Reoperation är en betydande operation, dvs. en operation som ingår i 
något av huvudkapitlen, och som utförs på grund av en komplikation till en tidi-
gare operation. 

Reoperationskoden har alltid bokstaven W i kodens position 2 (utom i kapitel 
N, se ovan). Den ska alltid väljas som första kod vid reoperation och stå före den 
eller de koder som beskriver operationens innehåll.

Exempel:

 PDG10 Aneurysmoperation på infrarenala bukaorta
 ZXD10 Elektiv operation

 PWG00 Reoperation för trombos
 PDE30 Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca
 ZXD00 Akut operation
 ZXA05 Vänster sida
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Exempel på kodning av reoperation på grund av infektion efter urologisk 
kirurgi

 KWC00 Reoperation för djup infektion efter urologisk kirurgi
 JAK00 Laparotomi och dränage av bukhålan

Tilläggskoder i kapitel Z ska alltid stå efter den huvudkod till vilken Z-koden är 
kopplad. När flera tilläggskoder används bör koderna ZXA–ZXD och ZZ, med 
teknisk information om den enskilda operationen, stå före övriga tilläggskoder 
(ZXE–ZXG och ZS), som beskriver omständigheter och händelser i anslutning 
till hela den kirurgiska seansen.

 JCE40 Rekonstruktion av esofagus med lambå
 ZZR10 Muskulokutan lambå

eventuellt med tilläggskoderna

 ZXD10 Elektiv operation
 ZXE20 3–5 timmar
 ZXG05 Sluten hjärtkompression

Tilläggskoderna ska betraktas som en möjlighet för klinikerna att förfina kod-
ningen. De kan också ha betydelse för grupperingen i ekonomiska ersättnings-
system. De har dock ingen betydelse för patientstatistiken och behöver inte rap-
porteras till Socialstyrelsen.

Kombinationskoder och kodning av multipla operationer
Vissa väletablerade och standardiserade operationer består av en fast kombination 
av flera operativa ingrepp, som kan utföras var för sig. När en standardiserad 
operation är vanlig, och utan undantag omfattar samma delmoment, kan den till-
delas en samlad huvudkod, en kombinationskod.

En kombinationskod är likvärdig med en huvudoperationskod. Den motsvarar 
summan av de delingrepp som ingår, t.ex.

 JAH20 Laparotomi med biopsier för stadieindelning av maligna
  tumörer
  Vid samtidig splenektomi, se JMA10

Vid den här operationen kodas inte de obligata lever- och lymfkörtelbiopsierna 
var för sig. Ibland, men inte alltid, utför man samtidigt en splenektomi som 
måste kodas för sig.

Då lymfkörtelexcision utförs i samband med en operation vars kod inte omfat-
tar lymfkörtelexcision ska multipelkodning tillämpas, t.ex.
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 HAB40 Resektion av bröstkörtel
 PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
 eventuellt med tilläggskod
 ZXA00 Höger sida

Kodföljd vid multipelkodning
Multipelkodning av operationer ska tillämpas när två eller flera operationer utförs 
i samma seans, och om det inte finns någon passande kombinerad operationskod. 
Koden för huvudoperationen står då först, och därefter de övriga operationsko-
derna i kronologisk följd. Huvudoperationen är den operation som operatören 
bedömer vara mest omfattande och mest resurskrävande.

Exempel

 GAE30 Operation för kombinerad skada på bröstväggen och 
  diafragma
 AAD00 Utrymning av epiduralt hematom

eventuellt med tilläggskod

 ZXD00 Akut operation

Kodning av en laparoskopisk kolecystektomi som konverteras till öppen opera-
tion efter laparoskopisk kolangiografi

 JKA20 Kolecystektomi
 TJK01 Laparoskopisk kolangiografi
 JAH01 Laparoskopi

Multipelkodning används även vid kodning av till varandra orelaterade operatio-
ner, t.ex.

 JKA20 Kolecystektomi
 JAB10 Radikaloperation av ljumskbråck
 eventuellt med tilläggskod
 ZXD10 Elektiv operation

Om en tilläggskod, med anknytning till en enskild operation eller ett enskilt ope-
rationsmoment, används vid multipelkodning bör tilläggskoden stå omedelbart 
efter den operation till vilken den hör, t.ex.
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 PDG10 Aneurysmoperation på infrarenala bukaorta
 ZXD10 Elektiv operation

 PWG00 Reoperation för trombos
 PDE30 Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca
 ZXD00 Akut operation
 ZXA05 Vänster sida

Alla tänkbara laparoskopiska operationer finns ännu inte i förteckningen. Om 
man utför en operation med endoskopisk teknik, t.ex. en laparoskopisk pankrea-
toduodenektomi, får man i brist på specifik kod för detta ingrepp koda

 JLC20 Pankreatoduodenektomi
 ZXC85 Endoskopiassisterad operation

Endoskopiassisterad  paratyroidektomi

 BBA30 Extirpation av adenom i parathyroidea 
 ZXC85 Endoskopiassisterad operation.

Bilaterala operationer
När en operation utförs bilateralt kan det kodas som två skilda operationer eller med 
en huvudoperationskod och en tilläggskod, som visar att den gjorts bilateralt, t.ex.

 HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel
 HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel
 alternativt
 HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel
 ZXA10 Bilateralt
 Exempel
 NGB49 Primär totalprotes i knäled med cement
 ZXA05 Vänster sida
 NGB49 Primär totalprotes i knäled med cement
 ZXA00 Höger sida
 alternativt
 NGB49 Primär totalprotes i knäled med cement
 ZXA10 Bilateralt

Kirurgiskt tillvägagångssätt
För operationer som endast kan utföras på ett sätt används ingen separat kod (t.ex. 
laparotomi, torakotomi, kraniotomi). Det krävs inte heller någon särskild kod för 
tillvägagångssätt då operationen utförs på det vanligaste sättet. Det kan vara mo-
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tiverat att välja en särskild kod om man använder ett ovanligt eller mera omfat-
tande tillvägagångssätt, t.ex.:

 JBC00 Operation för gastroesofageal reflux
 GAB10 Torakotomi, antero- eller posterolateral

Uppdateringsrutiner
Ändringsförslag och förslag om nya åtgärdskoder ska vara förankrade hos någon 
av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Aktuell sektion ska skicka förslagen till 
Enheten för klassifikationer och terminologi (EKT) vid Epidemiologiskt Cen-
trum, Socialstyrelsen (e-post: klassif@socialstyrelsen.se).

Förslag till nya åtgärdskoder ska motiveras utförligt. Det är viktigt att ge en 
bakgrund till åtgärdens förekomst, betydelse, om operationen även används i de 
övriga nordiska länderna, varför det är angeläget att kunna följa åtgärden specifikt 
osv. 

EKT skickar nya välmotiverade kodförslag till Nordiskt center för klassifika-
tioner i hälso- och sjukvården, Uppsala (www.pubcare.uu.se/nordwho/). Därefter 
diskuteras förslaget i NCSP-forum, som är ett internetbaserat diskussionsforum 
som administreras av det nordiska klassifikationscentret. Förslagsställaren in-
bjuds att delta i diskussionen.

EKT bearbetar sedan kodförslaget och beslutar om det ska bli ett svenskt upp-
dateringsförslag till NCSP. Nya svenska förslag inlämnas årligen, i regel i slutet 
av januari, därefter till det nordiska klassifikationscentret. 

Samtliga förslag sammanställs av det nordiska centret och behandlas därefter i 
referensgruppen för nordiska klassifikationsfrågor. Styrelsen för Nordiskt center 
för klassifikationer inom hälso- och sjukvården tar det formella beslutet om upp-
dateringar. Besluten grundar sig på rekommendationer från referensgruppen för 
nordiska klassifikationsfrågor.

De accepterade förändringsförslagen införs sedan i den nordiska upplagan 
(NCSP). Nationella ändringar införs i regel samtidigt i de olika ländernas klassi-
fikationer.

Följande krävs för att den nordiska referensgruppen ska överväga uppdate-
ringsförslag:
•  Förslagen ska vara inlämnade och godkända av ansvarig nationell klassifi-

kationsinstans

•  Förslaget ska innehålla en beskrivning av den nya metoden och en redo-
visning av dess indikationer

•  Förslaget ska också innehålla en grov uppskattning av hur många (kirur-
giska) åtgärder som utförs per år i landet, eller det beräknade årliga antalet 
inom den närmaste framtiden
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Sammanfattning
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 är relativt lätt att använda, om man lär 
sig principerna för hur den är uppbyggd med organrelaterade kapitel och under-
ordnade kapitel.

Den kirurgiska tekniken går ständigt framåt och nya metoder och ingrepp kom-
mer att introduceras, varför klassifikationen fortlöpande behöver uppdateras. Det 
är därför viktigt att de verksamma inom de kirurgiska specialiteterna hör av sig 
till Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, Enheten för klassifikationer och 
terminologi (e-post: klassif@socialstyrelsen.se), när det föreligger behov av nya 
koder, se beskrivning under ”Uppdateringsrutiner”. 

•  Referenser till relevant litteratur ska anges. De ska styrka att föreslagna 
nya koder representerar etablerade åtgärder och inte enbart experimentella 
sådana.

Ibland uppfyller inte en ny framlagd åtgärdskod ovanstående krav. Den nord-
iska referensgruppen kanske bedömer ett förslag som intressant, men att det 
behöver utredas ytterligare. I sådana fall kan gruppen föreslå att beslutet skjuts 
upp i avvaktan på ytterligare information från den nationella klassifikations-
instans som lade fram förslaget.
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OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET A

A    Operationer på nervsystemet
AA Operationer på kraniet och intrakraniella strukturer
AB Operationer på ryggmärgen och nervrötter
AC Operationer på perifera nerver
AD Operationer på autonoma nervsystemet
AE Diverse operationer på nervsystemet
AW Reoperationer på nervsystemet

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TA

AA    Operationer på kraniet 
          och intrakraniella strukturer

Inkl. hypofysen och corpus pineale

AAA   Diagnostiska intrakraniella operationer
Borttagande av intraktraniell elektrod, se AEA
Implantation av stimuleringsutrustning eller injektionsport, se AAW
Stereotaktiska operationer, se AAG
AAA00 Explorativ kraniotomi
AAA10 Biopsi via kraniotomi

Stereotaktisk intrakraniell biopsi, se AAG00
AAA20 Inläggande av intrakraniell tryckmätare
AAA25 Inläggande av epidural tryckmätare
AAA27 Inläggande av intracerebral tryckmätare
AAA30 Inläggande av epidurala elektroder
AAA35 Inläggande av subdurala elektroder
AAA40 Inläggande av intracerebrala elektroder
AAA99 Annan diagnostisk intrakraniell operation

AAB    Exstirpationer och destruktioner 
            av intrakraniella förändringar

Inkl. transkraniell operation på hypofysen
Kraniobasala operationer, se AAE
AAB00 Exstirpation av intrakraniell förändring
AAB10 Resektion av intrakraniell förändring
AAB20 Destruktion av intrakraniell förändring
AAB30 Utrymning av spontant intrakraniellt hematom
AAB99 Annan operation på intrakraniell förändring
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OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET A

AAC    Operationer för aneurysm 
            och andra intrakraniella kärloperationer

Endovaskulära operationer, se AAL
AAC00 Stjälkligatur av intrakraniellt aneurysm
AAC05 Proximal ligatur av intrakraniellt aneurysm
AAC10 Väggförstärkning av intrakraniellt aneurysm
AAC15 Trapping av intrakraniellt aneurysm
AAC20 Intrakraniell kärlanastomos
AAC30 Ocklusion av intrakraniell fistel
AAC40 Exstirpation av intrakraniell arteriovenös missbildning
AAC99 Annan intrakraniell kärloperation

AAD   Operationer pga. kraniella och intrakraniella 
            traumatiska förändringar

AAD00 Utrymning av epiduralt hematom
AAD05 Utrymning av akut subduralt hematom
AAD10 Utrymning av kroniskt subduralt hematom
AAD15 Utrymning av traumatiskt intracerebralt hematom
AAD30 Revision av penetrerande eller perforerande skallskada

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
AAD40 Revision av skallfraktur

Inkl. impressionsfraktur
AAD99 Annan operation pga. kraniell eller intrakraniell traumatisk 

  förändring

AAE    Kraniobasala operationer
Inkl. operationer på hypofysen
AAE00 Transsfenoidal exploration
AAE10 Transsfenoidal total eller partiell exstirpation av intrakraniell 

  förändring
AAE20 Transoral total eller partiell exstirpation av intrakraniell 

  förändring
AAE25 Transcervikal total eller partiell exstirpation av intrakraniell 

  förändring
AAE30 Translabyrintär total eller partiell exstirpation av intrakraniell 

  förändring
AAE40 Transtemporal total eller partiell exstirpation av intrakraniell 

  förändring
AAE50 Zygomatikotemporal total eller partiell exstirpation av 

  intrakraniell förändring
AAE99 Annan kraniobasal operation
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A OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET A

AAF    Shuntoperationer på hjärnventrikel och 
            intrakraniell cysta

AAF00 Ventrikulostomi
Externt dränage av hjärnventrikel

AAF05 Ventrikuloperitoneal shunt
AAF10 Lumboperitoneal shunt
AAF15 Ventrikuloatrial shunt
AAF20 Revision av ventrikelshunt
AAF25 Borttagande av ventrikelshunt
AAF30 Inläggande av intraventrikulär injektionsport
AAF35 Inläggande av reservoar för intraventrikulär behandling
AAF40 Anläggande av shunt mellan intrakraniell cysta och 

  peritoneum
AAF45 Fenestrering av intrakraniell cysta
AAF99 Annan shuntoperation på hjärnventrikel eller intrakraniell 
 cysta

AAG   Stereotaktiska operationer
AAG00 Stereotaktisk biopsi
AAG10 Stereotaktisk destruktion av nukleus eller nervbana
AAG20 Stereotaktiskt inläggande av elektroder

Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning (deep brain stimulator)
Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA

AAG30 Stereotaktisk implantation av strålkälla
AAG40 Stereotaktisk implantation av fosternervceller eller autologa 

  celler
AAG50 Stereotaktisk strålbehandling
AAG99 Annan stereotaktisk operation

AAH   Operationer på kranialnerver
Inläggande av intrakraniell stimuleringsutrustning eller injektionsport, 
se AAW01–02
AAH10 Rizotomi av kranialnerv
AAH20 Dekompression av kranialnerv
AAH30 Termolesion av kranialnerv
AAH40 Injektion i kranialnerv
AAH50 Anastomos av kranialnerv
AAH60 Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv
AAH70 Nervtransplantation till kranialnerv
AAH80 Transferering av kranialnerv
AAH99 Annan operation på kranialnerv
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A OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET A

AAJ     Operationer pga. epilepsi
Inläggande av vagusnervsstimuleringsutrustning, se ADB00
AAJ00 Hemisfärektomi vid epilepsi
AAJ10 Lobektomi vid epilepsi
AAJ15 Hippokampektomi vid epilepsi
AAJ20 Resektion av epileptiskt fokus
AAJ25 Avskärning av nervbanor vid epilepsi
AAJ30 Kallosotomi vid epilepsi
AAJ35 Hemidekortikation vid epilepsi
AAJ99 Annan operation vid epilepsi

AAK   Operationer på kranium och hårda hjärnhinnan
Pga. trauma, se AAD40
Tilläggskoder för specifikation av transplantat och lambå, se ZZ
AAK00 Kranioplastik
AAK10 Duraplastik
AAK20 Operationer pga. kraniosynostos
AAK30 Kraniofacial rekonstruktion vid missbildning
AAK40 Ocklusion av likvorfistel
AAK50 Reposition och osteosyntes vid skallfraktur
AAK60 Resektion av skallbenstumör med rekonstruktion
AAK70 Biopsi av skallben
AAK75 Resektion av förändring i skallben
AAK99 Annan operation på kranium eller dura

AAL    Endovaskulära intrakraniella operationer
Öppen operation av intrakraniella aneurysm och kärlmissbildningar, se AAC
AAL00 Endovaskulär ocklusion pga. intrakraniellt aneurysm
AAL10 Intrakraniell endovaskulär trombolys
AAL20 Endovaskulär ocklusion pga. intrakraniell A−V missbildning
AAL30 Endovaskulär ocklusion av intrakraniell fistel
AAL40 Endovaskulär ocklusion pga. intrakraniell tumör
AAL99 Annan endovaskulär intrakraniell operation

AAM   Operationer med punktion och dränage  
            vid intrakraniella infektioner

Dränage- och reservoaroperationer på hjärnventrikel och intrakraniell cysta, 
se AAF
AAM00 Punktion och tömning av intrakraniell abscess
AAM10 Exstirpation av intrakraniell abscess
AAM30 Utrymning av epiduralt eller subduralt empyem
AAM99 Annan operation vid intrakraniell infektion
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AAN   Operationer vid intrakraniella 
            kongenitala missbildningar

AAN00 Exstirpation och plastik av encefalocele
AAN99 Annan operation vid intrakraniell kongenital missbildning

AAP    Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning
AAP00 Lokal muskeltransposition vid facialispares
AAP10 Crossfaciell nervtransplantation vid facialispares
AAP20 Mikrovaskulär muskelförflyttning vid facialispares
AAP99 Annan rekonstruktiv operation vid facialispares

AAU   Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial
            från skallen

AAU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från 
  skallen

Från tänder, under- och överkäke, se EBU–EHU

AAW   Andra operationer på kraniet och intrakraniella strukturer
Byte och borttagande av intrakraniell stimuleringsutrusning eller 
injektionsport, se AEA
AAW01 Inläggande av intrakraniell stimuleringsutrustning
AAW02 Inläggande av intrakraniell injektionsport
AAW99 Annan operation på kraniet eller intrakraniell struktur

Inkl. annan intrakraniell stimulering

AB    Operationer på ryggmärgen och nervrötter

ABA    Diagnostiska operationer på ryggmärgen och nervrötter
ABA00 Explorativ laminektomi
ABA10 Biopsi av patologisk förändring i spinalkanal
ABA99 Annan diagnostisk operation på ryggmärg eller nervrötter
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ABB    Operationer för patologisk förändring i ryggmärgen 
            och nervrötter

ABB00 Exstirpation av förändring i spinalkanalen
Inkl. avlägsnande av främmande kropp

ABB10 Resektion av förändring i spinalkanalen
ABB20 Dränage av cysta i spinalkanalen
ABB30 Destruktion av förändring i spinalkanalen
ABB40 Utrymning av spontant hematom i spinalkanalen
ABB99 Annan operation för patologisk förändring i ryggmärgen eller

  nervrötter

ABC    Dekompressiva operationer på ryggmärgen och nervrötter 
Excision av ben, se NAK, NAR
Andra operationer på mjuk vävnad, se NAM
ABC01 Perkutan endoskopisk diskektomi i halsryggraden
ABC04 Perkutan endoskopisk diskektomi i bröstryggraden
ABC07 Perkutan endoskopisk diskektomi i ländryggraden
ABC10 Mikrokirurgisk diskektomi i halsryggraden
ABC13 Mikrokirurgisk diskektomi i bröstryggraden
ABC16 Mikrokirurgisk diskektomi i ländryggraden
ABC20 Öppen diskektomi i halsryggraden
ABC23 Öppen diskektomi i bröstryggraden
ABC26 Öppen diskektomi i ländryggraden
ABC30 Dekompression av nervrötter i halsryggraden
ABC33 Dekompression av nervrötter i bröstryggraden
ABC36 Dekompression av nervrötter i ländryggraden
ABC40 Dekompression av cauda equina i sakrum
ABC50 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter i 
 halsryggraden
ABC53 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter i 

  bröstryggraden
ABC56 Dekompression av ryggmärgen och nervrötter vid 

  degenerativa förändringar i ländryggraden
ABC60 Dekompression av ryggmärgen i halsryggraden
ABC63 Dekompression av ryggmärgen i bröstryggraden
ABC66 Dekompression av ryggmärgen i ländryggraden
ABC99 Annan dekompressiv operation av ryggmärgen eller 

  nervrötter 
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ABD    Operationer på ryggmärgen och nervrötter pga. smärta
            och funktionella störningar

Byte och borttagande av spinal stimuleringsutrustning eller injektionsport, 
se AEA
ABD10 Kordotomi
ABD20 Myelotomi
ABD30 Inläggande av spinal stimuleringsutrustning
ABD40 Inläggande av spinal injektionsport

Inkl. pump för spinal infusion
ABD50 Avskärning av spinal nervrot pga. smärta 

  eller funktionell störning
ABD99 Annan operation på ryggmärgen eller nervrötter 

  pga. smärta och funktionell störning

ABE    Operationer pga. spinala missbildningar
ABE10 Exstirpation och plastik av myelo- eller meningocele
ABE20 Lösning av fjättrad ryggmärg eller diastematomyeli
ABE30 Exstirpation av dermal sinus
ABE40 Operation för hydromyeli
ABE50 Occipitocervikal dekompression
ABE99 Annan operation pga. spinal missbildning

ABW   Andra operationer på ryggmärgen och nervrötter
ABW99 Annan operation på ryggmärgen eller nervrötter

AC    Operationer på perifera nerver
Blockad av perifer nerv, se TAC00

 Femte position (y) avser följande nerver eller nervplexus:
 1 medianus
 2 radialis
 3 ulnaris
 4 peroneus
 5 tibialis
 6 ischiadicus
 7 plexus lumbalis
 8 plexus brachialis
 9 annan eller ospecificerad nerv

ACA    Diagnostiska operationer på perifera nerver
ACA1y Exploration av perifer nerv
ACA2y Biopsi av perifer nerv
ACA9y Annan diagnostisk operation på perifer nerv
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ACB    Operationer pga. patologisk förändring 
            eller skada på perifera nerver

ACB1y Exstirpation av patologisk förändring från perifer nerv
Inkl. avlägsnande av främmande kropp

ACB2y Sutur av perifer nerv
ACB9y Annan operation pga. patologisk förändring 

  eller skada på perifer nerv

ACC    Operationer på perifera nerver pga. funktionella 
            rubbningar

Operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
ACC1y Genomskärning av perifer nerv
ACC2y Rekonstruktion av perifer nerv
ACC4y Transposition av perifer nerv
ACC5y Dekompression av perifer nerv

Inkl. adherenslösning
ACC9y Annan operation på perifer nerv pga. funktionell rubbning

ACW   Andra operationer på perifera nerver
ACW99 Annan operation på perifer nerv

AD    Operationer på autonoma nervsystemet

ADA   Operationer på sympatiska nervsystemet
Sympatikusblockad, se TAD00
ADA10 Cervikal sympatektomi
ADA20 Torakal sympatektomi
ADA21 Torakoskopisk sympatektomi
ADA30 Lumbal sympatektomi
ADA31 Laparoskopisk sympatektomi
ADA99 Annan operation på sympatiska nervsystemet

ADB    Operationer på vagusnerver
Vagotomi, se JDG
ADB00 Inläggande av vagusnervsstimuleringsutrustning

Byte av impulsgenerator och borttagande av utrustning, se AEA

ADW  Andra operationer på autonoma nervsystemet
ADW99 Annan operation på autonoma nervsystemet
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AE    Diverse operationer på nervsystemet

AEA    Operationer med stimuleringsutrustning och 
            injektionsport i nervsystemet

Inkl. stimuleringsutrustning och injektionsport i AAA, AAG, AAW, ABD, ADB
AEA00 Byte av impulsgenerator i stimuleringsutrustning i 

  nervsystemet
AEA20 Borttagande av impulsgenerator i stimuleringsutrustning i 

  nervsystemet
AEA23 Borttagande av intrakraniell elektrod
AEA24 Borttagande av spinal stimuleringselektrod
AEA25 Borttagande av stimuleringselektrod
AEA30 Byte av inopererad pump i injektionsutrustning i 

  nervsystemet
AEA40 Borttagande av inopererad pump i injektionsutrustning i 

  nervsystemet
AEA43 Borttagande av kateter i intrakraniell injektionsutrustning
AEA44 Borttagande av kateter i spinal injektionsutrustning

AW    Reoperationer på nervsystemet

AWA   Reoperation för sårruptur
AWA00 Reoperation för sårruptur

AWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
AWB00 Reoperation för ytlig infektion

AWC   Reoperation för djup infektion
AWC00 Reoperation för djup infektion

AWD   Reoperation för ytlig blödning
AWD00 Reoperation för ytlig blödning

AWE   Reoperation för djup blödning
AWE00 Reoperation för djup blödning

AWW  Annan reoperation på nervsystemet
AWW99 Annan reoperation på nervsystemet



30 31

A OPERATIONER PÅ NERVSYSTEMET

B    Operationer på endokrina organ
BA Operationer på sköldkörteln
BB Operationer på bisköldkörtlar
BC Operationer på binjurar
BD Operationer på karotiskörtlar
BW Reoperationer på endokrina organ

Operationer på hypofysen och corpus pineale, se kapitel A
Operationer på tymus, se GEC
Punktion, punktionsbiopsi och aspirationscytologi, se TB

BA    Operationer på sköldkörteln

BAA    Operationer på sköldkörteln
BAA00 Biopsi av sköldkörteln
BAA05 Exploration av sköldkörteln
BAA10 Incision i sköldkörteln

Inkl. dränage, avlägsnande av främmande kropp
BAA20 Unilateral resektion av sköldkörteln

Inkl. enukleation
BAA25 Bilateral resektion av sköldkörteln
BAA30 Istmusresektion av sköldkörteln
BAA40 Unilateral lobektomi av sköldkörteln
BAA50 Lobektomi och resektion av kontralateral lob på sköldkörteln
BAA60 Tyreoidektomi
BAA99 Annan operation på sköldkörteln

BB     Operationer på bisköldkörtlar

BBA    Operationer på bisköldkörtlar
BBA10 Biopsi av bisköldkörtel
BBA20 Exploration av bisköldkörtel
BBA30 Exstirpation av patologisk förändring i bisköldkörtel

Inkl. adenom
BBA40 Subtotal paratyreoidektomi
BBA50 Paratyreoidektomi
BBA70 Implantation eller transplantation av bisköldkörtel
BBA99 Annan operation på bisköldkörtel



32 33

B OPERATIONER PÅ ENDOKRINA ORGAN

BC    Operationer på binjurar
BCA    Operationer på binjurar

BCA10 Biopsi av binjure
BCA11 Laparoskopisk biopsi av binjure
BCA15 Incision i binjure

Inkl. dränage, avlägsnande av främmande kropp
BCA20 Resektion av binjure
BCA30 Unilateral adrenalektomi
BCA31 Laparoskopisk adrenalektomi, unilateral
BCA40 Bilateral adrenalektomi
BCA41  Laparoskopisk adrenalektomi, bilateral
BCA99 Annan operation på binjure

BD    Operationer på karotiskörtlar
BDA    Operationer på karotiskörtlar

BDA10 Operation på glomus caroticum

BW   Reoperationer på endokrina organ

BWA   Reoperation för sårruptur
BWA00 Reoperation för sårruptur

BWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
BWB00 Reoperation för ytlig infektion

BWC   Reoperation för djup infektion
BWC00 Reoperation för djup infektion

BWD   Reoperation för ytlig blödning
BWD00 Reoperation för ytlig blödning

BWE   Reoperation för djup blödning
BWE00 Reoperation för djup blödning

BWW  Annan reoperation på endokrina organ
BWW99 Annan reoperation på endokrina organ
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C    Operationer och speciella 
       undersökningar i ögonregionen
CA Operationer på ögonhålor
CB Operationer på ögonlock
CC Operationer på tårkörtlar och tårvägar
CD Operationer på bulben som helhet
CE Operationer på ögonmuskler
CF Operationer på bindehinnor
CG Operationer på hornhinnor och senhinnor
CH Operationer i främre kammare, kammarvinklar, regnbågshinnor 

och strålkroppar
CJ Operationer på linser
CK Operationer på åderhinnor, näthinnor och i glaskroppar
CW Reoperationer i ögonregionen

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TC

CA    Operationer på ögonhålor

CAA    Punktioner, incisioner i och biopsier av ögonhålor
Punktionsbiopsi och aspirationscytologi, se TCA
CAA00 Punktion av orbitaabscess
CAA10 Explorativ främre orbitotomi
CAA20 Explorativ lateral orbitotomi
CAA30 Biopsi av orbita

CAB    Exstirpationer av patologisk förändring från ögonhålor
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
CAB00 Främre orbitotomi med exstirpation
CAB10 Lateral orbitotomi med exstirpation
CAB40 Exstirpation via transkraniell orbitotomi
CAB50 Orbitotomi med avlägsnande av främmande kropp
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CAC    Operationer på ögonhålors benväggar
Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial, 
se AAU00, EEU00, EFU00
CAC00 Rekonstruktion av orbitas benvägg
CAC10 Rekonstruktion av orbitas benvägg med ben- 

  eller hudtransplantat
CAC20 Dekompressiv lateral orbitotomi
CAC30 Dekompressiv orbitotomi till bihålor
CAC40 Transkraniell dekompression av orbitatak eller optikuskanal
CAC42 Dekompression av orbita via koronalt angreppssätt
CAC44 Kombinerad dekompression av orbita
CAC50 Korrektion av medfödd missbildning av orbitas benvägg

CAD    Utrymning av hel ögonhåla
CAD00 Exenteration av orbita, täckning med transplantat eller lambå

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

CAE    Operationer vid anoftalmus och efter enukleation 
            eller evisceration av öga

CAE00 Avlägsnande av implantat i orbita
CAE10 Revision och sekundärt inläggande av implantat i orbita
CAE20 Revision av konjunktivalhålan med transplantat

CAW   Andra operationer på ögonhålor
CAW99 Annan operation på orbita

CB    Operationer på ögonlock

CBA    Incisioner i och biopsier av ögonlock
CBA00 Incision i ögonlock
CBA10 Biopsi av ögonlock
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CBB    Incisioner i eller excisioner av ögonlock, 
            avlägsnande av lokal förändring

CBB00 Excision eller exkokleation av kalazion
CBB10 Excision av hud, operation för dermatokalasis
CBB15 Resektion av fettprolaps
CBB20 Resektion av hud och fettprolaps
CBB30 Exstirpation av tumör eller lokal förändring i ögonlock

Exkl. kalazion
CBB35 Kryoterapi av tumör eller lokal förändring i ögonlock
CBB40 Elektrokoagulation av tumör eller lokal förändring i ögonlock
CBB50 Exstirpation av tumör eller lokal förändring i ögonlock, 

  rekonstruktion med transplantat eller lambå
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

CBB99 Annat avlägsnande av tumör eller lokal förändring i ögonlock

CBC    Operationer vid skador på ögonlock
CBC00 Sutur av ögonlock

Inkl. revision
CBC10 Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock
CBC99 Annan operation vid skada på ögonlock

CBD    Rekonstruktioner av ögonlock
CBD00 Rekonstruktion av ögonlock med primärsutur
CBD10 Rekonstruktion av ögonlock med transplantat eller lambå

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

CBD99 Annan rekonstruktion av ögonlock

CBE    Operationer för entropium
CBE00 Sutur för entropium
CBE10 Flyttning och sträckning av m. orbicularis oculi vid entropium
CBE20 Sträckning av ögonlocksretraktorer för entropium
CBE30 Horisontell sträckning för entropium
CBE40 Kombinerad korrektion av entropium
CBE99 Annan operation för entropium
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CBF    Operationer för ektropium
CBF00 Elektrokoagulation för ektropium
CBF10 Stramning av mediala eller laterala ligament
CBF20 Excision av tarsus för ektropium
CBF30 Excision av tarsus och hud för ektropium
CBF40 Rekonstruktion för ärrektropium
CBF99 Annan operation för ektropium

CBG    Operationer för trikiasis
CBG00 Elektrolysepilation av cilier

Enkel epilation, se TCB10
CBG10 Kryobehandling för trikiasis
CBG20 Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis
CBG99 Annan operation för trikiasis

CBH    Operationer på ögonvrå och ögonlockskanten
CBH00 Kantotomi
CBH05 Kantopexi
CBH10 Rekonstruktion av kantus, eventuellt med transplantation
CBH20 Central tarsorafi
CBH30 Lateral eller medial tarsorafi
CBH40 Uppklippning av tarsorafi
CBH50 Rekonstruktiv operation för epikantus
CBH99 Annan operation på kantus eller ögonlockskant

CBJ     Operationer för ptos
Avlägsnande av ptossutur, se TCB20
CBJ00 Lyftning av ögonlock med suturslynga
CBJ10 Lyftning av ögonlock med fasciestrimla
CBJ20 Tarsomyektomi på ögonlock
CBJ30 Rekonstruktion av levatormuskelaponeuros
CBJ40 Resektion av levatormuskel
CBJ50 Operation för ögonbrynsptos
CBJ99 Annan operation för ptos

CBK    Operationer för lagoftalmus och ögonlocksretraktion
CBK00 Myotomi vid ögonlocksretraktion 

  (tarsalmuskel, levatormuskel)
CBK10 Operation för lagoftalmus
CBK99 Annan operation för lagoftalmus eller ögonlocksretraktion
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CBL    Operationer vid blefarospasm
CBL00 Myektomi eller neurotomi vid blefarospasm
CBL99 Annan operation vid blefarospasm

CBW   Andra operationer på ögonlock
CBW99 Annan operation på ögonlock

CC    Operationer på tårkörtlar och tårvägar

CCA    Incisioner i och biopsier av tårkörtlar och tårkanaler
CCA00 Incision i tårkörtel

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
CCA10 Biopsi av tårkörtel
CCA20 Incision i tårpunkt eller tårkanalikel
CCA30 Incision i tårsäck

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
CCA40 Biopsi av tårkanal

CCB    Andra operationer på tårkörtlar
CCB00 Resektion av tårkörtel
CCB10 Exstirpation av tårkörtel
CCB99 Annan operation på tårkörtel

CCC    Andra operationer på tårkanaler
Sondering eller intubation av tårkanal, se TCC
CCC00 Slutning av tårpunkt eller tårkanalikel
CCC50 Exstirpation av tårsäck

Inkl. ev. slutning av tårpunkter
CCC99 Annan operation på tårkanal

CCD    Rekonstruktiva operationer på tårvägar
CCD00 Exstirpation och slutning av tårfistel
CCD10 Sutur av tårkanalikel
CCD20 Sutur av tårkanalikel med intubation
CCD30 Rekonstruktion av tårkanalikel
CCD40 Perkutan dakryocystorinostomi
CCD50 Dakryocystorinostomi med inläggande av rör
CCD60 Transnasal dakryocystorinostomi
CCD70 Konjunktivocystorinostomi med inläggande av rör
CCD99 Annan rekonstruktiv operation på tårvägar
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CCW   Andra operationer på tårvägar
CCW99 Annan operation på tårvägar

CD    Operationer på bulben som helhet

CDB    Avlägsnande av intraokulär främmande kropp
CDB00 Avlägsnande av intraokulär främmande kropp
CDB10 Avlägsnande av intraokulär främmande kropp med magnet
CDB99 Annan operation vid intraokulär främmande kropp

CDC    Enukleationer och eviscerationer av ögat
CDC00 Enukleation av ögat
CDC10 Enukleation av ögat med implantation 

  av protes i Tenons kapsel
CDC20 Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

CDC30 Evisceration av ögat
CDC40 Evisceration av ögat med implantation av protes
CDC50 Evisceration av ögat med vävnadsimplantat

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

CDW   Andra operationer på bulben som helhet
CDW99 Annan operation på bulben som helhet

CE    Operationer på ögonmuskler

CEA    Biopsi av ögonmuskler
CEA00 Biopsi av ögonmuskel

CEB    Myektomier, myotomier, tenotomier av ögonmuskler
CEB00 Myektomi av ögonmuskel
CEB10 Partiell myotomi av ögonmuskel
CEB20 Total myotomi av ögonmuskel
CEB30 Tenotomi av ögonmuskel
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CEC    Flyttningar av ögonmuskler
CEC00 Tillbakaläggning av ögonmuskel
CEC10 Tillbakaläggning och resektion av ögonmuskel
CEC20 Tillbakaläggning och framläggning av ögonmuskel
CEC30 Resektion av ögonmuskel
CEC40 Resektion och framläggning av ögonmuskel
CEC50 Framläggning av ögonmuskel
CEC60 Flyttning av ögonmuskel med justerbar sutur
CEC70 Flyttning av ögonmuskel pga. nystagmus
CEC80 Partiell flyttning av ögonmuskel
CEC90 Total transposition av ögonmuskel

CED    Veckningar av ögonmuskler
CED00 Veckning av ögonmuskel

CEE    Fixeringar av ögonmuskler
CEE00 Fixationssutur i ögonmuskel
CEE10 Fixering av ögonmuskel med ankarsutur

CEF     Operationer vid skada eller efter tidigare operation 
            på ögonmuskler

CEF00 Lösning av fastlödd ögonmuskel
CEF10 Sutur av skadad ögonmuskel

CEW   Andra operationer på ögonmuskler
CEW99 Annan operation på ögonmuskel

CF     Operationer på bindehinnor

CFA     Incisioner i och biopsier av bindehinnor
CFA00 Incision i bindehinna
CFA10 Peritomi av bindehinna
CFA20 Biopsi av bindehinna

CFB    Sutur, avlägsnande av främmande kropp i bindehinnor
CFB00 Sutur av sår i bindehinna
CFB10 Avlägsnande av främmande kropp i bindehinna



40 41

C OPERATIONER OCH SPECIELLA UNDERSÖKNINGAR I ÖGONREGIONEN OPERATIONER OCH SPECIELLA UNDERSÖKNINGAR I ÖGONREGIONEN C

CFC    Avlägsnande av tumör eller lokal förändring
CFC00 Exstirpation av tumör i bindehinna
CFC10 Laserbehandling av förändringar i bindehinna
CFC20 Kryoterapi av tumör i bindehinna
CFC30 Exstirpation av trakomfolliklar

CFD    Rekonstruktiva operationer på bindehinnor
CFD00 Rekonstruktion av bindehinnan utan transplantat
CFD10 Rekonstruktion av bindehinnan med transplantat

CFW   Andra operationer på bindehinnor
CFW99 Annan operation på bindehinna

CG    Operationer på hornhinnor och senhinnor

CGA    Biopsier av hornhinnor och senhinnor
CGA00 Biopsi av hornhinna
CGA10 Biopsi av sklera

CGB    Incisioner i hornhinnor och senhinnor
CGB00 Keratotomi
CGB10 Sklerotomi

CGC    Avlägsnande av främmande kropp i hornhinnor 
            och senhinnor

CGC10 Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna
CGC20 Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna med magnet
CGC30 Avlägsnande av främmande kropp i sklera
CGC40 Avlägsnande av främmande kropp i sklera med magnet

CGD    Operationer för refraktionsanomali
CGD00 Keratotomi för refraktionsanomali
CGD10 Laserbehandling för refraktionsanomali
CGD20 Keratomileuse
CGD40 Implantation av intrakorneala inlägg

Vid myopi eller för korrektion av brytningsfel vid måttlig 
keratokonus

CGD99 Annan operation för refraktionsanomali
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CGE    Behandlingar av vävnadsförändringar 
            i hornhinnor och senhinnor

CGE10 Excision av hornhinna
CGE15 Laserbehandling av hornhinna
CGE20 Termokauterisering av vävnadsförändring i hornhinna
CGE25 Kryoterapi av hornhinna
CGE30 Excision av sklera
CGE35 Laserbehandling av sklera
CGE40 Termokauterisering av vävnadsförändring i sklera
CGE50 Excision av pterygium
CGE55 Excision av pterygium med konjunktival transplantation
CGE99 Annan operation för vävnadsförändringar 

  i hornhinna eller sklera

CGF    Behandlingar av perforerande sår i hornhinnor 
            och senhinnor

CGF00 Limning av sår i hornhinna
CGF10 Sutur av sår i hornhinna
CGF20 Sutur av sår i hornhinna med täckning av bindehinna
CGF25 Sutur av sår i hornhinna med avlägsnande 

  av prolaberad uveavävnad
CGF30 Täckning av hornhinna med konjunktiva
CGF40 Limning av sår i sklera
CGF45 Sutur av sår i sklera
CGF50 Sutur av sår i sklera med rekonstruktion av bindehinna
CGF55 Sutur av sår i sklera med avlägsnande 

  av prolaberad uveavävnad
CGF99 Annan operation vid perforerande sår i hornhinna eller sklera

CGG    Rekonstruktiva operationer på hornhinnor och senhinnor
CGG00 Tatuering av hornhinna
CGG10 Korrektion av keratokonus med termokauterisering
CGG20 Epikeratofaki, keratofaki
CGG30 Lamellär hornhinnetransplantation
CGG40 Genomgripande hornhinnetransplantation med autograft
CGG45 Genomgripande hornhinnetransplantation med homograft
CGG50 Implantation av keratoprotes
CGG60 Förstärkning av sklera med transplantat
CGG99 Annan rekonstruktiv operation på hornhinna eller sklera

CGW   Andra operationer på hornhinnor och senhinnor
CGW99 Annan operation på hornhinna eller sklera
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CH    Operationer i främre kammare, 
          kammarvinklar, regnbågshinnor 
          och strålkroppar

Avlägsnande av främmande kropp, se CDB

CHA    Biopsier av främre kammare, kammarvinklar, 
            regnbågshinnor och strålkroppar

CHA10 Biopsi av iris
CHA20 Biopsi av ciliarkroppen

CHB    Operationer i främre kammare och kammarvinkar
CHB00 Fotoruptur av synekier
CHB10 Kammarpunktion med sköljning
CHB15 Kammarpunktion med ersättning av kammarvätska

Insufflation, injektion av visköst ämne
CHB20 Goniopunktur
CHB30 Goniotomi
CHB40 Lösning av goniosynekier
CHB50 Trabekulotomi
CHB60 Lösning av främre synekier
CHB65 Lösning av bakre synekier
CHB99 Annan operation i främre kammare eller kammarvinkel

CHC    Iridotomier och iridektomier
CHC00 Iridotomi
CHC05 Laseriridotomi
CHC10 Basal iridektomi
CHC20 Sektoriridektomi
CHC30 Central iridektomi

CHD    Filtrationsoperationer
CHD00 Lasertrabekuloplastik
CHD10 Trabekulektomi
CHD15 Trabekulektomi med iridektomi
CHD20 Trepanation av sklera
CHD25 Trepanation av sklera med iridektomi
CHD30 Lasertrabekulektomi
CHD40 Iridenkleisis
CHD50 Implantation av kateter till främre kammare
CHD60 Djup sklerektomi utan implantat
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CHD65 Djup sklerektomi med implantat
Inkl. med implantat av kollagen eller natriumhyaluronat

CHD99 Annan filtrationsoperation

CHE    Operationer för tumör och lokal förändring 
            i regnbågshinnor

CHE00 Öppning av pupill
CHE05 Öppning av pupill med laser
CHE10 Excision av tumör eller förändring i iris
CHE20 Laserbehandling av tumör eller förändring i iris
CHE99 Annan operation för tumör eller lokal förändring i iris

CHF    Operationer på strålkroppar
CHF00 Exstirpation av tumör i ciliarkropp
CHF05 Transskleral fotokoagulation av ciliarkropp
CHF10 Transpupillär fotokoagulation av ciliarkropp
CHF15 Kryoterapi av ciliarkropp
CHF20 Elektrokoagulation av ciliarkropp
CHF30 Cyklodialys
CHF99 Annan operation på ciliarkropp

CHW   Andra operationer i främre kammare, kammarvinklar, 
            på regnbågshinnor och strålkroppar

CHW99 Annan operation i främre kammare, kammarvinkel, 
  på regnbågshinna eller strålkropp

CJ     Operationer på linser
Inkl. implantation av intraokulär kontaktlins för korrektion av brytningsfel 
vid förekomst av oskadad, ursprunglig lins
Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig kod, se CKD 
Avlägsnande av främmande kropp, se CDB

CJA     Implantation av intraokulär kontaktlins
Avlägsnande, se CDB
CJA00 Implantation av intraokulär kontaktlins i främre kammare
CJA10 Implantation av intraokulär kontaktlins i bakre kammare

Synonymer: implantable contact lens (ICL), posterior chamber 
refractive lens (PRL)
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CJB     Operationer vid sekundär katarakt
CJB00 Discission av sekundär katarakt eller membran
CJB10 Laserdiscission av sekundär katarakt eller membran
CJB20 Evakuering och polering av sekundär katarakt
CJB30 Excision av sekundär katarakt
CJB99 Annan operation vid sekundär katarakt

CJC     Intrakapsulära kataraktextraktioner
CJC00 Intrakapsulär kataraktextraktion
CJC05 Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller iridotomi
CJC10 Intrakapsulär kataraktextraktion med implantation 

  av linsprotes i främre kammare
CJC15 Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller 

  iridotomi och implantation av linsprotes i främre kammare
CJC20 Intrakapsulär kataraktextraktion med implantation 

  av linsprotes i bakre kammare
CJC25 Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller 

  iridotomi och implantation av linsprotes i bakre kammare
CJC99 Annan intrakapsulär kataraktoperation

CJD     Extrakapsulära kataraktextraktioner
Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig kod, se CKD
CJD00 Extrakapsulär kataraktextraktion
CJD05 Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi 

  eller iridotomi
CJD10 Extrakapsulär kataraktextraktion med implantation 

  av linsprotes i främre kammare
CJD15 Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller 

  iridotomi och implantation av linsprotes i främre kammare
CJD20 Extrakapsulär kataraktextraktion med implantation 

  av linsprotes i bakre kammare
CJD25 Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller 

  iridotomi och implantation av linsprotes i bakre kammare
CJD30 Kataraktextraktion eller linsextraktion via pars plana
CJD99 Annan extrakapsulär kataraktoperation

CJE     Extrakapsulära kataraktoperationer 
            med fakoemulsifikation

CJE00 Fakoemulsifikation
CJE05 Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi
CJE10 Fakoemulsifikation med implantation av linsprotes 

  i främre kammare
CJE15 Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi 

  och implantation av linsprotes i främre kammare
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CJE20 Fakoemulsifikation med implantation av linsprotes 
  i bakre kammare

CJE25 Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi 
  och implantation av linsprotes i bakre kammare

CJE99 Annan extrakapsulär kataraktoperation 
  med fakoemulsifikation

CJF      Andra operationer med linsprotes
CJF00 Sekundär implantation av linsprotes i främre kammare
CJF10 Sekundär implantation av linsprotes i bakre kammare
CJF20 Extraktion av linsprotes
CJF30 Reposition av linsprotes
CJF40 Utbyte av linsprotes i främre kammare
CJF45 Utbyte av linsprotes i främre kammare 

  med iridektomi eller iridotomi
CJF50 Utbyte av linsprotes i bakre kammare
CJF55 Utbyte av linsprotes i bakre kammare med iridektomi 

  eller iridotomi
CJF99 Annan operation med linsprotes

CJG     Operationer vid luxerad lins
CJG00 Extraktion av luxerad lins
CJG05 Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi
CJG10 Extraktion av luxerad lins med implantation 

  av linsprotes i främre kammare
CJG15 Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi 

  och implantation av linsprotes i främre kammare
CJG20 Extraktion av luxerad lins med implantation 

  av linsprotes i bakre kammare
CJG25 Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi 

  och implantation av linsprotes i bakre kammare
CJG99 Annan operation vid luxerad lins

CJW    Andra operationer på linser
CJW99 Annan operation på lins
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CK    Operationer på åderhinnor, näthinnor 
          och i glaskroppar

Avlägsnande av främmande kropp, se CDB

CKA    Biopsier av åderhinnor, näthinnor och glaskroppar
CKA00 Biopsi av åderhinna
CKA10 Biopsi av glaskropp
CKA20 Biopsi av näthinna

CKB    Operationer vid korioidalavlossning
CKB00 Punktion och tömning av suprakorioidal vätska
CKB10 Punktion och tömning av suprakorioidal vätska 

  och injektion av glaskroppssubstitut
CKB99 Annan operation vid korioidalavlossning

CKC    Extraokulära operationer på åderhinnor, 
            näthinnor och i glaskroppar

CKC00 Fotoruptur i glaskropp
CKC10 Fotokoagulation av näthinna, lokal
CKC15 Fotokoagulation av näthinna, panretinal
CKC20 Kryopexi på tilliggande näthinna
CKC30 Kryopexi på avlöst näthinna
CKC40 Elektrokoagulation av näthinna
CKC50 Transskleral laserbehandling
CKC60 Anbringande av episkleral plomb
CKC65 Avlägsnande av episkleral plomb
CKC70 Anbringande av episkleralt cerclage
CKC75 Avlägsnande av episkleralt cerclage
CKC99 Annan extraokulär operation på åderhinna, näthinna 

  eller i glaskropp

CKD    Intraokulära operationer på åderhinnor, 
            näthinnor och i glaskroppar

CKD00 Dekompressiv punktion av glaskropp
CKD05 Injektion av läkemedel i glaskropp
CKD10 Injektion av luft eller gas i glaskropp
CKD15 Injektion av glaskroppssubstitut
CKD20 Avlägsnande av glaskroppssubstitut
CKD25 Externt dränage av subretinal vätska
CKD30 Internt dränage av subretinal vätska
CKD40 Endofotokoagulation av näthinna
CKD45 Endokryokoagulation av näthinna
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CKD50 Endodiatermi av näthinna
CKD60 Främre vitrektomi
CKD65 Vitrektomi genom pars plana eller pars plicata
CKD70 Excision av preretinalt eller epiretinalt membran
CKD75 Retinotomi
CKD80 Retinektomi
CKD85 Avlägsnande av subretinalt membran m.m.
CKD90 Avlägsnande av subretinal blödning
CKD99 Annan intraokulär operation på åderhinna, näthinna 

  eller i glaskropp

CKE    Operationer vid vävnadsförändring (t.ex. tumör) 
            i åderhinnor och näthinnor

CKE00 Exstirpation av tumör i åderhinna
CKE10 Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna

Föregående fotosensitering, se TCK00
CKE15 Endofotokoagulation av tumör i åderhinna

Föregående fotosensitering, se TCK00
CKE20 Kryoterapi av tumör i åderhinna
CKE30 Exstirpation av tumör i näthinna
CKE40 Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna

Föregående fotosensitering, se TCK00
CKE45 Endofotokoagulation av tumör i näthinna

Föregående fotosensitering, se TCK00
CKE50 Kryoterapi av tumör i näthinna
CKE60 Strålbehandling av intraokulär tumör 

  (inläggande av strålkälla)
CKE65 Extraktion av strålkälla
CKE99 Annan operation vid vävnadsförändring i åderhinna 

  eller näthinna

CKW   Andra operationer på åderhinnor, näthinnor 
            och i glaskroppar

CKW99 Annan operation på åderhinna, näthinna eller i glaskropp
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CW   Reoperationer i ögonregionen

CWA   Reoperation för sårruptur
CWA00 Reoperation för sårruptur

CWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
CWB00 Reoperation för ytlig infektion

CWC   Reoperation för djup infektion
CWC00 Reoperation för djup infektion

CWD   Reoperation för ytlig blödning
CWD00 Reoperation för ytlig blödning

CWE   Reoperation för djup blödning
CWE00 Reoperation för djup blödning

CWF   Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
CWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

CWW  Annan reoperation i ögonregion
CWW99 Annan reoperation i ögonregion
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D    Operationer på öron, näsan, 
       halsen och struphuvudet
DA Operationer på ytteröron
DB Operationer på hörselgångar
DC Operationer på trumhinnor och mellanöron
DD Operationer på hörselbenskedjor
DE Operationer på vårtutskott och tinningben
DF Operationer på inneröron
DG Operationer på örontrumpeter
DH Operationer på näsan (exkl. skiljeväggen)
DJ Operationer på nässkiljeväggen
DK Ingrepp vid näsblödning
DL Näsplastik
DM Operationer på käkhålor
DN Operationer på silbenshålor
DP Operationer på pannhålor och kilbenshålor
DQ Operationer på struphuvudet
DW Reoperationer på öron, näsan, halsen och struphuvudet

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TD
Trakeotomiingrepp, se GB
Trakeoskopi, se UG

DA    Operationer på ytteröron
Biopsi, se TDA
DAA00 Incision i ytteröra
DAB00 Resektion av tumör m.m. från ytteröra
DAB10 Resektion av ytteröra
DAB20 Avlägsnande av preaurikulär fistel
DAC00 Avlägsnande av främmande kropp från ytteröra
DAD00 Sutur av ytteröra

Inkl. revision, debridering
DAD10 Rekonstruktion av ytteröra
DAD20 Benfixering av öronprotes
DAD30 Plastikoperation av ytteröra

Inkl. plastik för utstående öron
DAW99 Annan operation på ytteröra
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DB    Operationer på hörselgångar
Biopsi, se TDA
Avlägsnande av främmande kropp, se TDB00
DBA00 Incision i yttre hörselgång
DBB00 Exstirpation (av tumör, exostos) från hörselgång
DBB10 Resektion av hörselgång
DBD00 Sutur av yttre hörselgång
DBD10 Rekonstruktion av yttre hörselgång
DBD20 Plastikoperation av yttre hörselgång
DBD30 Plastikoperation av hörselgångsatresi
DBW99 Annan operation på hörselgång

DC    Operationer på trumhinnor och mellanöron
DCA00 Biopsi av trumhinna eller mellanöra
DCA10 Paracentes av trumhinna
DCA20 Anläggande av mellanöredränage
DCA30 Exploration av mellanöra
DCB00 Exstirpation (av polyp, granulation m.m.)
DCB10 Adherenslösning i mellanöra
DCB20 Resektion av mellanöra
DCC00 Avlägsnande av främmande kropp från mellanöra

Inkl. avlägsnande av ventilationsrör
DCD00 Myringoplastik
DCD10 Tympanoplastik
DCW99 Annan operation på trumhinna eller mellanöra

DD    Operationer på hörselbenskedjor
DDA00 Stapedotomi
DDA10 Exploration av hörselbenskedja
DDB00 Stapedektomi
DDC00 Borttagande av hörselbensprotes
DDD00 Mobilisering av stapes
DDD05 Hörselbensplastik
DDD10 Interposition mellan malleus och stapes
DDD20 Interposition mellan trumhinna och stapesplatta
DDD30 Pexi mellan trumhinna och stapes
DDD40 Pexi mellan trumhinna och stapesplatta
DDW99 Annan operation på hörselbenskedja
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DE    Operationer på vårtutskott och tinningben
DEA00 Biopsi av processus mastoideus eller os temporale
DEA10 Endaural attiko-antrotomi
DEB00 Kortikal mastoidektomi
DEB10 Attiko-antro-mastoidektomi
DEB20 Attiko-antro-mastoidektomi och tympanotomi
DEB25 Attiko-antro-mastoidektomi och tympanoplastik
DEB30 Radikal mastoidektomi
DEB40 Resektion av processus mastoideus
DEB50 Resektion av os temporale
DEC00 Avlägsnande av främmande kropp 

  från processus mastoideus eller os temporale
DED00 Obliteration av radikalhåla
DEE00 Anbringande av benförankrad hörapparat
DEW99 Annan operation på processus mastoideus 

  eller os temporale

DF     Operationer på inneröron
DFA00 Sackotomi
DFA10 Translabyrintär exploration av pyramidspets
DFB00 Labyrintektomi
DFB10 Labyrintdestruktion
DFD00 Fenestration av båggång
DFD10 Rekonstruktion av ovala fönstret
DFD20 Rekonstruktion av runda fönstret
DFD30 Slutning av perilymfatisk fistel
DFE00 Anbringande av kokleärt implantat
DFW99 Annan operation på inneröra

DG    Operationer på örontrumpeter
DGA00 Biopsi av örontrumpet
DGB00 Obliteration av örontrumpet
DGW00 Dilatation av örontrumpet
DGW99 Annan operation på örontrumpet
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DH    Operationer på näsan (exkl. skiljeväggen)
Operationer begränsade till hud och subkutan vävnad, se QA

DHA00 Incision i näsa
DHA10 Biopsi i näshåla
DHB00 Exstirpation från ytternäsa

T.ex. av tumör
DHB10 Exstirpation endonasalt

T.ex. av tumör
DHB20 Polypevulsio
DHB30 Avlägsnande av koanalpolyp via sinus maxillaris
DHB40 Konkotomi
DHC05 Avlägsnande av penetrerande främmande kropp från näsa

Från hud eller subkutan vävnad på näsa, se QAC00, 
från näshåla, se TDH10

DHC10 Avlägsnande av implantat från näsben
DHD00 Sutur i näsa

Sutur av ytternäsan, se QAB00
DHD10 Sluten reposition av näsfraktur
DHD20 Öppen reposition av näsfraktur
DHD30 Osteosyntes vid näsfraktur
DHW99 Annan operation på näsa

DJ     Operationer på nässkiljeväggen
DJA00 Incision i nässeptum

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
DJA10 Biopsi av nässeptum
DJA20 Öppnande av sinus sphenoidalis transseptalt
DJB10 Resektion av nässeptum
DJD00 Sutur av nässeptum
DJD10 Tillslutning av nässeptumperforation
DJD20 Plastikoperation av nässeptum
DJD30 Sluten reposition av nässeptumfraktur
DJD40 Öppen reposition av nässeptumfraktur
DJW99 Annan operation på nässeptum

DK    Ingrepp vid näsblödning
DKW00 Koagulering av blodkärl vid näsblödning
DKW10 Främre nästamponad
DKW20 Bakre nästamponad
DKW30 Elektrokoagulation vid näsblödning
DKW40 Ligatur av artär vid näsblödning
DKW99 Annat ingrepp vid näsblödning
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DL    Näsplastik
DLD00 Korrektionsplastik av näsans broskskelett
DLD10 Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett
DLD20 Yttre näsplastik
DLD25 Korrektionsplastik av koanalatresi
DLD30 Rekonstruktion av näsa
DLW99 Annan näsplastikoperation

DM   Operationer på käkhålor
Fenestration av käkcysta, se EFA
Andra operationer på sinus maxillaris, inkl. frakturbehandling, se EE
DMA00 Biopsi av sinus maxillaris
DMA10 Exploration av sinus maxillaris
DMB00 Endonasal öppning av sinus maxillaris
DMB10 Trepanation av sinus maxillaris med bred öppning 

  och radikaloperation
DMB20 Endoskopisk öppning av sinus maxillaris
DMB30 Transmaxillär operation
DMB40 Lateral rinotomi
DMC00 Avlägsnande av främmande kropp från sinus maxillaris
DMW00 Anläggande av dränage i sinus maxillaris
DMW99 Annan operation på sinus maxillaris och överkäke

DN    Operationer på silbenshålor
DNA00 Biopsi av sinus ethmoidale
DNB00 Yttre etmoidektomi
DNB10 Endonasal etmoidektomi
DNB20 Endoskopisk etmoidektomi
DNB30 Exstirpation av lokal förändring i sinus ethmoidale
DNC00 Avlägsnande av främmande kropp från sinus ethmoidale
DNW99 Annan operation på sinus ethmoidale
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DP     Operationer på pannhålor och kilbenshålor
Öppnande av sinus sphenoidalis transseptalt, se DJA20
DPA00 Biopsi av sinus frontalis
DPA10 Biopsi av sinus sphenoidale
DPA20 Trepanation av sinus frontalis
DPA30 Trepanation av sinus sphenoidale
DPB00 Resektion av förändring i sinus frontalis

T.ex. mucocele, pyocele, osteom
DPB10 Obliteration av sinus frontalis
DPB20 Resektion av förändring i sinus sphenoidale
DPB30 Obliteration av sinus sphenoidale
DPC00 Avlägsnande av främmande kropp
DPW00 Inläggande av frontonasalt dränage
DPW99 Annan operation på sinus frontalis eller sinus sphenoidale

DQ    Operationer på struphuvudet
Exstirpation av cervikala lymfkörtlar, se PJD
Radikal utrymning av cervikala lymfkörtlar, se PJD
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
DQA00 Incision i larynx

Inkl. krikotyreotomi
Trakeostomi, se GBB

DQA10 Biopsi av larynx
DQA20 Explorativ laryngofissur
DQB00 Resektion av larynxtumör
DQB10 Endoskopisk exstirpation

Av t.ex. stämbandspolyp eller tumör
DQB30 Laryngektomi
DQB40 Supraglottisk laryngektomi
DQB50 Hemilaryngektomi
DQB60 Arytenoidektomi
DQB70 Exstirpation av stämband
DQB80 Operation för stämbandsstriktur
DQC00 Avlägsnande av främmande kropp i struphuvudet
DQD00 Laterofixation av stämband
DQD10 Sutur av larynx
DQD20 Rekonstruktion av larynx med fri slemhinna
DQD30 Rekonstruktion av larynx med stjälkad lambå
DQD40 Plastikoperation på larynx
DQD42 Tyreoplastik

Isshiki typ I–IV
DQD50 Endoskopisk inläggning av stent i larynx
DQE00 Inläggande av larynxprotes
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DQE10 Injektion eller implantation av främmande material 
  i stämband

Inkl. injektion av teflon, paraffin
DQW99 Annan operation på larynx

DW   Reoperationer på öron, näsan, halsen 
          och struphuvudet

DWA   Reoperation för sårruptur
DWA00 Reoperation för sårruptur

DWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
DWB00 Reoperation för ytlig infektion

DWC   Reoperation för djup infektion
DWC00 Reoperation för djup infektion

DWD  Reoperation för ytlig blödning
DWD00 Reoperation för ytlig blödning

DWE   Reoperation för djup blödning
DWE00 Reoperation för djup blödning

DWF   Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
DWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

DWW  Annan reoperation på öron, näsa, hals och struphuvud
DWW99 Annan reoperation på öron, näsa, hals eller struphuvud
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E    Operationer på läppar, tänder, 
       käkar, munnen och svalget
EA Operationer på läppar
EB Operationer på tänder
EC Operationer på tandkött och alveolarutskott 
ED Operationer på underkäken
EE Operationer på överkäken
EF Diverse operationer på käkar
EG Operationer på käkleder
EH Operationer på gommen
EJ Operationer på tungan och munbottnen
EK Operationer på kinder
EL Operationer på spottkörtlar
EM Operationer på tonsiller och adenoider
EN Operationer på svalget och närliggande mjukdelar
EW Reoperationer på läppar, tänder, käkar, munnen och svalget

EA    Operationer på läppar
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
Punktion, nålbiopsi och andra mindre operationer, se TE

EAA    Incisioner i och resektioner av läpp
EAA00 Incision i läpp

Inkl. ev. dränage
EAA10 Exstirpation av lokal förändring på läpp

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
EAA20 Resektion av överläpp
EAA30 Resektion av underläpp
EAA99 Annan incision i eller resektion av läpp

EAB    Rekonstruktiva ingrepp på läpp
EAB00 Sutur av läpp

Inkl. revision, debridering
EAB10 Excision och plastik av läppfrenulum
EAB20 Läpprekonstruktion eller -plastik

Exkl. vid läppspalt
EAB30 Läpprekonstruktion eller -plastik på grund av läppspalt

Vid kombinerad läpp- gomspalt, se EHC
EAB99 Annan rekonstruktion av läpp
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EAW   Andra operationer på läpp
EAW99 Annan operation på läpp

EB     Operationer på tänder
Övrig tandbehandling, se TE

EBA    Extraktioner och resektioner av tänder
EBA00 Tandextraktion
EBA10 Operativ extraktion av tand
EBA20 Hemisektion av tand
EBA40 Rotspetsresektion
EBA99 Annan extraktion eller resektion av tand

EBB    Rekonstruktiva ingrepp på tänder
EBB00 Behandling av tandluxation
EBB05 Behandling av tandfraktur
EBB10 Insättning av tandimplantat
EBB15 Insättning av implantatdistans
EBB20 Transplantation av tand
EBB99 Annan rekonstruktion av tand

EBU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial 
            från tänder

EBU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från tand

EBW   Andra operationer på tänder
EBW99 Annan operation på tand
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EC    Operationer på tandkött och tandutskott 
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TE
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ

ECA    Incisioner i, biopsier och excisioner av tandkött 
            och alveolarutskott

ECA00 Friläggning av tand
ECA10 Incision i och dränering genom gingiva
ECA20 Biopsi av gingiva
ECA30 Resektion av gingivaförändring
ECA40 Behandling av parodontalabscess
ECA50 Parodontal operation
ECA60 Exstirpation av främmande föremål i gingiva 

  eller alveolarutskott
ECA99 Annan incision i, biopsi eller excision av gingiva 

  eller alveolarutskott

ECB    Rekonstruktiva ingrepp på tandkött och alveolarutskott
ECB00 Sutur av gingiva

Inkl. revision, debridering
ECB05 Slemhinneplastik
ECB10 Rekonstruktion av gingiva
ECB15 Plastikoperation av oronasal eller oroantral fistel
ECB20 Alveolarutskottsplastik
ECB30 Alveolarutskottsplastik med hud eller slemhinnetransplantat
ECB40 Behandling av alveolarutskottsfraktur
ECB50 Alveolarutskottsplastik med bentransplantat 

  eller alloplastiskt material
ECB60 Rekonstruktion av alveolarutskott
ECB99 Annan rekonstruktion av gingiva eller alveolarutskott

ECU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial
            från alveolarutskott

ECU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från alveolarutskott

ECW   Andra operationer på tandkött och alveolarutskott
ECW99 Annan operation på gingiva eller alveolarutskott
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ED    Operationer på underkäken
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TE

EDA    Incisioner i och biopsier av underkäken
EDA00 Incision i underkäke

Inkl. ev. dränage
EDA10 Biopsi av underkäke

EDB    Resektioner av underkäken
Kondylektomi, se EGB
EDB00 Resektion av underkäke
EDB10 Exstirpation av underkäke
EDB20 Hemimandibulektomi
EDB30 Koronoidektomi
EDB99 Annan resektion av underkäke

EDC    Rekonstruktiva ingrepp på underkäken
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EDC00 Kondylotomi
EDC05 Segmentosteotomi på underkäke
EDC10 Sagittal ramusosteotomi på underkäke
EDC15 Vertikal ramusosteotomi på underkäke
EDC20 Övriga ramusosteotomier på underkäke
EDC25 Korpusosteotomi eller -ektomi av underkäke
EDC30 Genioplastik
EDC32 Sluten reposition och immobilisation av kollum- 

  eller kaputfraktur på underkäke
EDC34 Sluten reposition och immobilisation av korpusfraktur 

  på underkäke
EDC36 Öppen reposition och intern fixation av kollum- 

  eller kaputfraktur på underkäke
EDC38 Öppen reposition och fixation av korpusfraktur på underkäke

Inkl. intern eller extern fixation
EDC42 Rekonstruktion av underkäke med implantat
EDC45 Rekonstruktion av underkäke med bentransplantat

Tilläggskoder för specifikation av fritt mikrovaskulärt 
bentransplantat, se ZZQ40

EDC99 Annat rekonstruktivt ingrepp på underkäke
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EDU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial 
            från underkäken

EDU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från underkäke

Från alveolarutskott, se ECU00, från både under- och överkäke, 
se EFU00, från käkled, se EGU00

EDW   Andra operationer på underkäken
EDW99 Annan operation på underkäke

EE     Operationer på överkäken
Operationer på käkhåla, se DM
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TE
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ

EEA    Incisioner i och biopsier av överkäken
EEA00 Incision i överkäke

Inkl. ev. dränage
EEA10 Biopsi av överkäke

EEB    Resektioner och exstirpationer av överkäken
Exstirpation av förändring och fenestration av cysta, se EFA
EEB00 Resektion av överkäke
EEB10 Exstirpation av överkäke
EEB20 Hemimaxillektomi
EEB99 Annan resektion av överkäke

EEC    Rekonstruktiva ingrepp på överkäken
EEC00 Segmentosteotomi i överkäke
EEC05 Le Fort I-osteotomi
EEC10 Le Fort II-osteotomi
EEC15 Le Fort III-osteotomi
EEC20 Sluten reposition och immobilisation av överkäksfraktur
EEC25 Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur
EEC30 Reposition av zygomatico-maxilla-fraktur
EEC35 Reposition och osteosyntes av zygomatico-maxilla-fraktur
EEC40 Anläggande av sträck på överkäke
EEC42 Rekonstruktion av överkäke med implantat
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EEC45 Rekonstruktion av överkäke med bentransplantat
Tilläggskoder för specifikation av fritt mikrovaskulärt 
bentransplantat, se ZZQ40

EEC99 Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäke

EEU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial 
            från överkäken

EEU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från överkäke

Från alveolarutskott, se ECU00, från gom, se EHU00, 
från både under- och överkäke, se EFU00

EEW   Andra operationer på överkäken
EEW99 Annan operation på överkäke

EF     Diverse operationer på käkar

EFA     Resektioner och exstirpationer av lokal förändring i käkar
EFA10 Exstirpation av tumör i käke

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
EFA20 Dekortikation av käke

Vid osteomyelitbehandling
EFA40 Fenestration av käkcysta
EFA50 Exstirpation av käkcysta
EFA99 Annan resektion av käke

EFB     Rekonstruktiva operationer på käkar
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EFB10 Benplastik på käke
EFB20 Behandling av multipla ansiktsfrakturer

Inkl. reposition, immobilisering
EFB30 Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur
EFB50 Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk kirurgi
EFB60 Plastik av käkben eller ansiktsben med hjälp 

  av bentransplantat eller alloplastiskt material
EFB99 Annan rekonstruktion av käke
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EFU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial 
            från käkar

EFU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från käke

Från enbart underkäke, se EDU00, från enbart överkäke, 
se EEU00

EFW    Andra operationer på käkar
EFW99 Annan operation på käke

EG    Operationer på käkleder
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TE

EGA    Incisioner i, endoskopier, biopsier av käkleder
EGA00 Käkledsartroskopi
EGA10 Incision i käkled

Inkl. dränage, avlägsnande av främmande kropp
EGA20 Biopsi av käkled

EGB    Resektioner av käkleder
EGB00 Kondylektomi av käkled
EGB10 Diskoperation på käkled
EGB20 Synovektomi av käkled
EGB99 Annan resektion av käkled

EGC    Rekonstruktiva ingrepp på käkleder
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EGC00 Öppen reposition av käkledsluxation
EGC10 Plastikoperation av käkled
EGC20 Plastikoperation av käkled med ben- eller annat transplantat
EGC30 Protesoperation av käkled
EGC99 Annan rekonstruktion av käkled

EGU    Avlägsnande av implantat och externt fixationsmaterial 
            från käkleder

EGU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från käkled
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EGW   Andra operationer på käkleder
EGW99 Annan operation på käkled

EH    Operationer på gommen
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TE

EHA    Incisioner i och biopsier av gommen
EHA00 Incision av gom
EHA10 Biopsi av gom

EHB    Resektioner av gommen
EHB00 Excision av lokal förändring i gom

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
EHB99 Annan resektion av gom

EHC    Rekonstruktiva ingrepp på gommen
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EHC00 Sutur av gom

Inkl. ev. revision
EHC10 Plastikoperation vid oronasal eller oroantral fistel i gom
EHC20 Sårrevision av gom
EHC30 Plastikoperation vid gomspalt
EHC31 Främre partiell rekonstruktion av gom

Inkl. steg 1 i tvåstegsrekonstruktion av kluven gom
EHC32 Bakre partiell rekonstruktion av gom

Inkl. steg 2 i tvåstegsrekonstruktion av kluven gom
EHC40 Plastikoperation vid dold gomspalt
EHC45 Sekundär rekonstruktion av gom vid gomspalt
EHC50 Rekonstruktion med farynxlambå vid gomspalt
EHC60 Rekonstruktion vid kombinerad läpp-gomspalt
EHC99 Annan rekonstruktion av gom

EHU    Avlägsnande av implantat och externt 
            fixationsmaterial från gommen

EHU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial 
  från gom

EHW   Andra operationer på gommen
EHW99 Annan operation på gom
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EJ     Operationer på tungan och munbottnen

EJA     Incisioner i och biopsier av tungan och munbottnen
EJA00 Incision i tunga eller munbotten

Inkl. ev. dränage
EJA10 Biopsi av tunga eller munbotten
EJA20 Avlägsnande av främmande kropp från tunga 

  eller munbotten

EJB     Resektioner och exstirpationer av tungan och munbottnen
EJB00 Exstirpation av ranula
EJB10 Exstirpation av tungtumör

Exkl. tungbastumör
EJB20 Exstirpation av tungbastumör
EJB30 Exstirpation av munbottentumör
EJB40 Hemiglossektomi
EJB50 Glossektomi
EJB60 Resektion av munbotten
EJB99 Annan resektion av tunga eller munbotten

EJC     Rekonstruktiva ingrepp på tungan och munbottnen
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EJC00 Sutur av tunga eller munbotten

Inkl. ev. revision
EJC20 Tungbandsplastik
EJC30 Tungplastik
EJC40 Glossopexi
EJC99 Annan rekonstruktion av tunga eller munbotten

EJW    Andra operationer på tungan och munbottnen
EJW99 Annan operation på tunga eller munbotten

EK    Operationer på kinder
Operationer begränsade till hud och subkutan vävnad, se QA

EKA    Incisioner i och biopsier av kinder
EKA00 Incision i kind

Inkl. ev. dränage
EKA10 Biopsi av kind
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EKB    Resektioner av kinder
EKB00 Exstirpation av lokal förändring i kind

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av främmande kropp från hud 
eller subkutan vävnad av kind, se QAC00

EKB99 Annan resektion av kind

EKC    Rekonstruktiva operationer på kinder
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
EKC00 Sutur av kind

Inkl. ev. revision
EKC10 Avlägsnande av främmande kropp från kind
EKC20 Plastikoperation av kind
EKC30 Rekonstruktion av kind
EKC99 Annat rekonstruktivt ingrepp på kind

EKW   Andra operationer på kinder
EKW99 Annan operation på kind

EL     Operationer på spottkörtlar

ELA    Incisioner i och biopsier av spottkörtlar
ELA00 Incision i spottkörtel

Inkl. ev. dränage
ELA10 Sialodokotomi
ELA20 Sialolitotomi
ELA30 Biopsi av spottkörtel

ELB    Resektioner och exstirpationer av spottkörtlar
ELB00 Exstirpation eller exploration av lokal förändring i spottkörtel

Inkl. enukleation av t.ex. tumör, avlägsnande 
av främmande kropp

ELB10 Exstirpation av glandula salivaria minor
ELB20 Exstirpation av glandula sublingualis
ELB30 Exstirpation av glandula submandibularis
ELB40 Resektion av glandula parotis
ELB50 Exstirpation av glandula parotis
ELB99 Annan resektion eller excision av spottkörtel
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ELC    Rekonstruktiva ingrepp på spottkörtlar
ELC00 Sutur av spottkörtel

Inkl. ev. revision
ELC30 Ligatur av spottkörtelgång
ELC40 Rekonstruktion av spottkörtelgång
ELC50 Translokation av spottkörtelgång
ELC60 Fisteloperation på spottkörtel
ELC99 Annan rekonstruktion av spottkörtel

ELW    Andra operationer på spottkörtlar
ELW99 Annan operation på spottkörtel

EM    Operationer på tonsiller och adenoider

EMA   Incisioner i och biopsier av tonsiller och adenoider
EMA00 Incision i tonsill
EMA10 Biopsi av tonsill
EMA20 Incision i adenoid
EMA30 Biopsi av nasofarynx

EMB   Resektioner och exstirpationer av tonsiller och adenoider
EMB00 Exstirpation av tumör i tonsill eller adenoid
EMB10 Tonsillektomi
EMB20 Adenotonsillektomi
EMB30 Adenoidektomi
EMB99 Annan resektion eller excision av tonsill eller adenoid

EMC   Rekonstruktiva ingrepp på tonsiller och adenoider
EMC00 Sutur av tonsill eller adenoid

Inkl. ev. revision
EMC10 Avlägsnande av främmande kropp från tonsill eller adenoid
EMC99 Annat rekonstruktivt ingrepp på tonsill eller adenoid

EMW  Andra operationer på tonsiller och adenoider
EMW99 Annan operation på tonsill eller adenoid
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EN    Operationer på svalget 
          och närliggande mjukdelar

ENA    Incisioner i och biopsier av svalget 
            och närliggande mjukdelar

Inkl. faryngostomi
ENA00 Incision i farynx eller närliggande mjukdelar

Inkl. ev. dränage
ENA10 Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar
ENA20 Faryngotomi
ENA30 Faryngostomi

ENB    Resektioner av svalget och närliggande mjukdelar
ENB00 Excision eller exploration av lokal förändring i farynx
ENB10 Exstirpation av hypofarynxdivertikel
ENB20 Faryngektomi
ENB30 Laryngofaryngektomi
ENB40 Exstirpation av lateral halscysta eller -fistel

Avlägsnande av preaurikulär fistel, se DAB20
ENB50 Exstirpation av ductus thyreoglossus

Inkl. medial halscysta eller -fistel
ENB60 Exstirpation av processus styloideus
ENB99 Annan resektion av farynx eller närliggande mjukdelar

ENC    Rekonstruktiva ingrepp på svalget 
            och närliggande mjukdelar

ENC00 Sutur av farynx eller närliggande mjukdelar
Inkl. ev. revision

ENC10 Avlägsnande av främmande kropp från farynx 
  eller närliggande mjukdelar

ENC20 Myotomi av m. cricopharyngeus
ENC30 Plastikoperation av farynx

Inkl. uvulaplastik
ENC40 Uvulo-palato-faryngoplastik
ENC50 Slutning av farynxfistel
ENC60 Adherenslösning i farynx
ENC70 Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi

Endoskopisk divertikuloesofagostomi, se JCA12
ENC99 Annan rekonstruktion av farynx eller närliggande mjukdelar

ENW   Andra operationer på svalget och närliggande mjukdelar
ENW99 Annan operation på farynx eller närliggande mjukdelar
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EW   Reoperationer på läppar, tänder, käkar, 
          munnen och svalget

EWA   Reoperation för sårruptur
EWA00 Reoperation för sårruptur

EWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
EWB00 Reoperation för ytlig infektion

EWC   Reoperation för djup infektion
EWC00 Reoperation för djup infektion

EWD   Reoperation för ytlig blödning
EWD00 Reoperation för ytlig blödning

EWE   Reoperation för djup blödning
EWE00 Reoperation för djup blödning

EWF    Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
EWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

EWW  Annan reoperation på läppar, tänder, käkar, munnen 
            och svalget

EWW99 Annan reoperation på läpp, tand, käke, munnen eller svalget
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F     Operationer på hjärtat och 
       stora intratorakala kärl
FA Operationer på stora intratorakala vener
FB Operationer på arteria pulmonalis och dess grenar
FC Operationer på bröstaortan exkl. för anomalier eller defekter
FD Operationer för anomalier och defekter med relation till bröstaorta
FE Operationer på perikardiet
FF Operationer på förmak, förmaksseptum och lungvener
FG Operationer på trikuspidalklaffen
FH Operationer på  kammarseptum
FJ Operationer på högra kammaren och pulmonalklaffen
FK Operationer på mitralklaffen
FL Operationer på vänstra kammaren
FM Operationer på aortaklaffen
FN Operationer på koronarartärer
FP Operationer vid hjärtarytmi och överledningsstörningar 
FQ Operationer vid hjärt- och hjärt-lungtransplantationer
FX Åtgärder i samband med extrakorporeal eller assisterad cirkulation
FW Reoperationer på hjärtat och stora intratorakala kärl

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre ingrepp, se TF

Använda förkortningar i kapitel F:
ASD  Atrial septal defect (förmaksseptumdefekt)
A-V  Atrio-Ventriculare (atrio-ventrikulär)
DOLV  Double outlet left ventricle (dubbelt utflöde 
  från vänster hjärtkammare)
DORV Double outlet right ventricle (dubbelt utflöde 
  från höger hjärtkammare)
HLHS  Hypoplastic left heart syndrome (syndrom 
  med hypoplastisk vänsterkammare)
IAA  Interrupted aortic arch (avbruten aortabåge)
MAPCA Multiple anomalous pulmonary collateral arteries 
  (multipla kollateraler mellan aorta och arteria pulmonalis)
TAPVD Totalt anomalt lungvendränage 
TGA  Transposition of the great arteries 
  (transposition av aorta och arteria pulmonalis)
VSD  Ventricular septal defect (kammarseptumdefekt)
WPW  Wolff-Parkinson-White syndrome (Wolff-Parkinson-
  Whites syndrom)
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FA     Operationer på stora intratorakala vener
ASD = Atrial septal defect (förmaksseptumdefekt)
Operationer på andra torakala vener, se PH
Operationer på förmak eller förmaksseptum, se FFA - FFW
Operationer på lungvener, se FFF - FFH

FAA    Suturer och rekonstruktioner av intratorakala vena cava
T.ex. vid skada
FAA00 Sutur av intratorakala vena cava
FAA10 Sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava 

  med implantat
FAA96 Annan sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava

FAB     Incisioner i och excisioner av vena cava
Inkl. avlägsnande av fastsittande innehåll
FAB00 Incision i intratorakala vena cava
FAB10 Trombektomi i intratorakala vena cava
FAB20 Avlägsnande av främmande kropp från intratorakala 

  vena cava
FAB22 Perkutant transluminalt avlägsnande 

  av främmande kropp från intratorakala vena cava
FAB30 Exstirpation av patologisk förändring 

  i intratorakala vena cava
FAB96 Annan incision i eller excision av intratorakala vena cava

FAC     Resektioner, rekonstruktioner och ligaturer 
            av intratorakala vena cava

Inkl. rekonstruktion med implantat
FAC00 Resektion eller ligatur av intratorakala vena cava
FAC10 Resektion och rekonstruktion av intratorakala vena cava 

  med autologt ventransplantat 
FAC20 Resektion och rekonstruktion av intratorakala vena cava

  med protes
FAC22 Perkutan transluminal angioplastik av intratorakala vena cava 

 FAC25 Perkutan transluminal angioplastik 
  av intratorakala vena cava med inläggande av stent

FAC96 Annan resektion, rekonstruktion eller ligatur 
  av intratorakala vena cava
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FAD    Bypass-operationer på intratorakala vena cava
FAD00 Bypass-operation på intratorakala vena cava 

  med autologt ventransplantat
FAD10 Bypass-operation på intratorakala vena cava med rörprotes
FAD96 Annan bypass-operation på intratorakala vena cava

FAE     Cavopulmonala anastomosoperationer
Övriga Fontanoperationer, se FFK
FAE00 Anastomos mellan vena cava superior 

  och arteria pulmonalis
Glenn

FAE10 Bidirektionell shunt mellan vena cava superior 
  och arteria pulmonalis

Inkl. slutning av arteria pulmonalis huvudstam
FAE20 Total cavopulmonal förbindelse

Fontan (modifierad)
Inkl. konstruktion av intraatrial conduit eller slutning av ASD 

FAE30 Total cavopulmonal förbindelse med fenestrerad patch
Fontan (fenestrerad)

FAE40 Total cavopulmonal extrakardiell förbindelse
FAE50 Total extrakardiell cavopulmonal förbindelse 

  med shunt till atrium
Inkl. med extrakardiell shunt eller fenestrering
Atrial anastomosoperation, se FFK

FAE96 Annan cavopulmonal anastomosoperation

FAF     Operationer efter anläggande av cavopulmonal förbindelse
FAF00 Fenestrering av total cavopulmonal förbindelse
FAF10 Slutning av fenestrering vid cavopulmonal förbindelse
FAF12 Perkutan transluminal slutning av fenestrering 

  vid cavopulmonal förbindelse
Inkl. användning av ockluderande produkt

FAF20 Slutning av cavopulmonal anastomos
Inkl. återöppnande av förmaksseptumdefekt (ASD)
Subklaviopulmonal och aortopulmonal förbindelse, se FBJ, FBL

FAF96 Annan operation efter anläggande av cavopulmonal 
  förbindelse

FAW    Andra operationer på intratorakala vener
FAW96 Annan operation på intratorakal ven
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FB     Operationer på arteria pulmonalis 
          och dess grenar

MAPCA = Multiple anomalous pulmonary collateral arteries 
(multipla kollateraler mellan aorta och arteria pulmonalis)
Slutning av aortopulmonala kollateraler, se FDF
Operationer på pulmonalisklaffen, se FJ

FBA    Suturer och rekonstruktioner av arteria pulmonalis
Vid t.ex. skada
Inkl. implantat
FBA00 Sutur av arteria pulmonalis
FBA10 Rekonstruktion av arteria pulmonalis med implantat
FBA96 Annan sutur eller rekonstruktion av arteria pulmonalis

FBB    Incisioner i arteria pulmonalis
Inkl. avlägsnande av fastsittande innehåll
FBB00 Incision i arteria pulmonalis
FBB10 Transarteriell extraktion av lungemboli
FBB20 Trombendartärektomi i arteria pulmonalis 

  vid kronisk obstruktion
FBB50 Avlägsnande av främmande kropp 

  från arteria pulmonalis eller dess grenar
FBB52 Perkutant transluminalt avlägsnande 

  av främmande kropp från arteria pulmonalis
FBB96 Annan incision i arteria pulmonalis

FBC    Bandnings-operationer på arteria pulmonalis
FBC00 Bandning av arteria pulmonalis

Utan samtidigt annat ingrepp
FBC10 Bandning av arteria pulmonalis tillsammans 

  med annat ingrepp för medfött hjärtfel
FBC96 Annan bandnings-operation på arteria pulmonalis

FBD    Operationer med avlägsnande av band 
            från arteria pulmonalis

FBD00 Avlägsnande av band från arteria pulmonalis
FBD10 Avlägsnande av band från och dilatation 

  av arteria pulmonalis
FBD12 Perkutan transluminal bandsprängning 

  och dilatation av arteria pulmonalis
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FBD20 Avlägsnande av band från och rekonstruktion 
  av arteria pulmonalis

Inkl. implantat
FBD96 Annan operation med avlägsnande av band 

  från arteria pulmonalis

FBE     Vidgningar och rekonstruktioner av arteria pulmonalis
FBE00 Vidgning av arteria pulmonalis
FBE10 Vidgning eller rekonstruktion av arteria pulmonalis 

  (ev. med implantat)
FBE20 Rekonstruktion av arteria pulmonalis med rörformad protes
FBE32 Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis
FBE35 Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis 

  med inläggande av stent
FBE42 Perkutan transluminal rekanalisering av arteria pulmonalis

Tilläggskoder för specifikation av teknik, se ZFX, ZXC
FBE96 Annan vidgning eller rekonstruktion av arteria pulmonalis

FBF     Reduktioner av arteria pulmonalis
Vid t.ex. aneurysm
FBF00 Resektion av arteria pulmonalis
FBF10 Resektion och rekonstruktion av arteria pulmonalis 

  med transplantat
FBF20 Resektion av arteria pulmonalis med rekonstruktion 

  av luftvägar
Inkl. användning av transplantat

FBF96 Annan reduktion av arteria pulmonalis

FBG    Unifokalisering vid MAPCA med implantat 
            i arteria pulmonalis eller protes

Vid t.ex. pulmonalisatresi
FBG00 Anastomos till arteria pulmonalis från MAPCA
FBG10 Anastomos till protes från MAPCA
FBG96 Annan unifokalisering vid MAPCA

FBH    Rekonstruktioner vid pulmonal kärlslynga 
Inkl. rekonstruktion av luftvägar
FBH00 Transponering av pulmonal kärlslynga 
FBH10 Transponering med delning av luftväg
FBH96 Annan rekonstruktion vid pulmonal kärlslynga 
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FBJ      Subklaviopulmonala shuntoperationer
FBJ00 Subklaviopulmonal shunt

Blalock-Taussig
FBJ10 Subklaviopulmonal shunt med kärlprotes
FBJ96 Annan subklaviopulmonal shuntoperation

FBK    Slutning av subklaviopulmonal anastomos 
Inkl. delning av artär eller interponerat graft
FBK03 Slutning av subklaviopulmonal anastomos
FBK13 Slutning av subklaviopulmonal anastomos 

  med rekonstruktion av arteria pulmonalis
FBK96 Annan operation för slutning av subklaviopulmonal shunt

FBL     Aortopulmonala anastomoser och shuntar
Inkl. användning av implantat
FBL00 Anastomos mellan aorta ascendens 

  och arteria pulmonalis huvudstam
FBL10 Aortopulmonal anastomos 

Waterston
FBL20 Distal aortopulmonal anastomos

Potts
FBL30 Aortopulmonal shunt med kärlprotes 
FBL40 Aortopulmonal anastomos eller shunt 

  vid univentrikulära hjärtmissbildningar
Damus-Kaye-Stanzel eller liknande

FBL50 Aortopulmonal anastomos med delning av arteria pulmonalis
Mee

FBL96 Annan aortopulmonal anastomos eller shunt 

FBM    Slutning eller delning av anlagda aortopulmonala 
            anastomoser och shuntar 

FBM00 Slutning av central aortopulmonal anastomos
FBM10 Slutning av aortopulmonal shunt

Waterston
FBM20 Slutning av distal aortopulmonal shunt

Potts
FBM30 Slutning av aortopulmonal protesshunt
FBM96 Annan slutning eller delning av anlagd aortopulmonal 

  anastomos eller shunt
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FBN    Operationer för fistel från arteria pulmonalis
FBN00 Slutning av fistel från arteria pulmonalis till förmak
FBN10 Slutning av arteriovenös fistel från arteria pulmonalis
FBN96 Annan operation för fistel från arteria pulmonalis

FBW   Andra operationer på arteria pulmonalis och dess grenar
FBW96 Annan operation på arteria pulmonalis eller dess grenar

FC     Operationer på torakala och 
          torakoabdominala aorta

Exkl. anomalier
Operationer på aortaklaffen, se FM

FCA    Rekonstruktioner av aorta ascendens
Exkl. slutning av förvärvad fistel, se FCE
FCA00 Rekonstruktion av aorta ascendens med sutur
FCA10 Rekonstruktion av aorta ascendens med delning och sutur
FCA20 Yttre förstärkning av aorta ascendens 
FCA30 Partiell resektion och sutur av aorta ascendens
FCA40 Rekonstruktion av aorta ascendens med patch
FCA45 Perkutant inläggande av stent i aorta ascendens

Inkl. nätstent och täckt stent
FCA50 Resektion och rekonstruktion av aorta ascendens 

  med kärlprotes
FCA60 Resektion av aortaroten och aorta ascendens 

  med reimplantation av koronarartärer 
  och användande av klaffbärande kärlprotes

Bentall-deBono, Cabrol
FCA70 Resektion av aortaroten och aorta ascendens 

  med reimplantation av koronarartärer och användande 
  av biologisk klaff och kärlprotes

Bentall-deBono, Cabrol
FCA80 Resektion av aortaroten och aorta ascendens 

  med reimplantation av koronarartärer och 
  med bibehållande av patientens egen aortaklaff

David
FCA83 Avlägsnande av främmande kropp från aorta ascendens
FCA84 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 

  från aorta ascendens
FCA96 Annan rekonstruktion av aorta ascendens
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FCB    Rekonstruktioner av aortabågen 
Exkl. slutning av förvärvad fistel, se FCE
FCB00 Rekonstruktion av aortabågen med sutur
FCB10 Rekonstruktion av aortabågen med delning och sutur
FCB20 Partiell resektion och sutur av aortabågen
FCB30 Rekonstruktion av aortabågen med patch
FCB35 Perkutant inläggande av stent till aortabågen

Inkl. nätstent och täckt stent
FCB40 Resektion och rekonstruktion av aortabågen med kärlprotes
FCB50 Resektion av aortabågen och reimplantation av grenar

Inkl. användande av kärlprotes
FCB80 Avlägsnande av främmande kropp från aortabågen
FCB82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 

  från aortabågen
FCB96 Annan rekonstruktion av aortabågen

FCC    Rekonstruktioner av aorta descendens
Exkl. slutning av förvärvad fistel, se FCE
FCC00 Rekonstruktion av aorta descendens med sutur
FCC10 Rekonstruktion av aorta descendens med delning och sutur
FCC20 Yttre förstärkning av aorta descendens
FCC30 Partiell resektion och sutur av aorta descendens
FCC40 Rekonstruktion av aorta descendens med patch
FCC45 Perkutant inläggande av stent i aorta descendens

Inkl. nätstent och täckt stent
FCC50 Resektion och rekonstruktion av aorta descendens 

  med kärlprotes
FCC60 Resektion och rekonstruktion av aorta descendens 

  med reimplantation av grenar
Inkl. reimplantation av halskärl och/eller interkostalartärer 
samt användande av kärlprotes

FCC70 Bypass av aorta descendens med protes
Inkl. ligatur eller resektion av aorta

FCC76 Bypass av torakoabdominala aorta med protes
Inkl. ligatur eller resektion av aorta

FCC80 Avlägsnande av främmande kropp från aorta descendens
FCC82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 

  från aorta descendens
FCC96 Annan rekonstruktion av aorta descendens

FCD    Rekonstruktioner av torakoabdominala aorta
Exkl. slutning av förvärvad fistel, se FCE
FCD00 Sutur av torakoabdominala aorta
FCD10 Förstärkning av torakoabdominala aorta med sutur
FCD30 Rekonstruktion av torakoabdominala aorta med patch
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FCD35 Perkutant inläggande av stent i torakoabdominala aorta 
Inkl. nätstent och täckt stent

FCD40 Partiell resektion och sutur av torakoabdominala aorta
FCD50 Resektion och rekonstruktion 

  av torakoabdominala aorta med kärlprotes
FCD60 Resektion och rekonstruktion 

  av torakoabdominala aorta med reimplantation av grenar
Inkl. reimplantation av viscerala och/eller interkostala artärer 
samt användande av kärlprotes

FCD70 Bypass av torakoabdominala aorta med kärlprotes
Inkl. ligatur eller resektion av aorta

FCD80 Avlägsnande av främmande kropp 
  från torakoabdominala aorta

FCD82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 
  från torakoabdominala aorta

FCD96 Annan rekonstruktion av torakoabdominala aorta

FCE     Slutning av förvärvad fistel från aorta
FCE00 Slutning av rupturerat sinus Valsalva-aneurysm
FCE10 Slutning av förvärvad aortovenös fistel 
FCE20 Slutning av förvärvad aortopulmonal fistel
FCE30 Slutning av förvärvad aortobronkial fistel
FCE40 Slutning av förvärvad aortoenterisk fistel
FCE96 Slutning av annan förvärvad fistel från aorta

FCW   Andra operationer på torakala och torakoabdominala aorta
Exkl. anomalier
FCW96 Annan operation på torakala eller torakoabdominala aorta
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FD     Operationer för anomalier och defekter 
          med relation till bröstaorta

IAA = Interrupted aortic arch (avbruten aortabåge)
HLHS = Hypoplastic left heart syndrome (syndrom 
med hypoplastisk vänsterkammare)
MAPCA = Multiple anomalous pulmonary collateral arteries 
(multipla kollateraler mellan aorta och arteria pulmonalis)
TGA = Transposition of the great arteries (transposition av aorta 
och arteria pulmonalis 
VSD = Ventricular septal defect (kammarseptumdefekt)
Aortopulmonal shunt, se FBL Shunt mellan aorta och arteria pulmonalis
Pulmonal kärlslynga , se FBH
Unifokalisering vid MAPCA, se FBG
Operationer på artärer avgående från aortabåge, 
exklusive aortopulmonell shunt, se P

FDA    Operationer för HLHS 
            (syndrom med hypoplastisk vänsterkammare)

FDA00 Aortaplastik och aortopulmonal shunt 
Norwood steg 1

FDA10 Aortaplastik och ventrikulopulmonal shunt för HLHS
Norwood steg 1, Sano modifiering

FDA96 Annan operation för HLHS

FDB    Operationer för TGA (transposition av aorta 
            och arteria pulmonalis)

FDB03 Artärswitch för TGA
Inkl. slutning av ductus arteriosus
Vid samtidig slutning av VSD, se FHB
Vid samtidig intraaterial switch (double switch), se FFJ
Vid samtidig rekonstruktion av anomal koronarartär, se FNK
Intraventrikulär switch kombinerad med extraventrikulär 
conduit (Rastelli, REV), se FHG20

FDB20 Switchoperation för annan medfödd hjärtmissbildning
FDB96 Annan operation för TGA

FDC    Operationer för truncus arteriosus communis
Inkl. slutning av VSD
FDC00 Reparation av truncus arteriosus communis 

  med protes utan klaff från höger kammare till a pulmonalis
FDC10 Reparation av truncus arteriosus communis med 

  klaffbärande protes
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FDC20 Reparation av truncus arteriosus communis 
  med anastomos från höger kammare till arteria pulmonalis

Lecompte
FDC96 Annan reparation av truncus arteriosus communis

FDD    Slutning av medfödd fistel från aorta
FDD00 Slutning av aortopulmonal tunnel 
FDD10 Ligatur av aortopulmonalt fönster 
FDD13 Slutning av aortopulmonalt fönster med sutur
FDD20 Slutning av aortopulmonalt fönster med patch
FDD96 Annan operation för kongenital fistel från aorta

FDE    Slutning av ductus arteriosus
FDE00 Slutning av ductus arteriosus

Hos prematur
FDE10 Ligatur av ductus arteriosus
FDE20 Delning av ductus arteriosus
FDE31 Torakoskopisk slutning av öppen ductus arteriosus
FDE32 Perkutan transluminal slutning av ductus arteriosus

Inkl. användning av paraplyprotes
FDE96 Annan operation vid ductus arteriosus

FDF     Slutning av aortopulmonala kollateraler 
Unifokalisering, se FBG
FDF00 Slutning av aortopulmonala kollateraler
FDF05 Perkutan transluminal slutning 

  av aortopulmonala kollateraler

FDG    Operationer vid supravalvulär aortastenos
FDG00 Rekonstruktion av aorta ascendens 

  vid supravalvulär aortastenos
FDG10 Rekonstruktion av aorta ascendens med patch 

  vid supravalvulär aortastenos 
FDG96 Annan operation vid supravalvulär aortastenos

FDH    Rekonstruktioner vid hypoplasi och atresi av aortabågen
FDH00 End-to-end-rekonstruktion av aortabågen
FDH10 Rekonstruktion av aortabågen med patch
FDH30 Rekonstruktion av aortabågen med kärlprotes
FDH40 Rekonstruktion av aortabågen med bypass
FDH96 Annan rekonstruktion vid hypoplasi 

  eller atresi av aortabågen
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FDJ     Rekonstruktioner vid aortakoarktation
FDJ00 End-to-end-rekonstruktion vid aortakoarktation
FDJ10 Aortaplastik med arteria subclavia eller arteria carotis

Waldhausen eller liknande
FDJ20 Aortaplastik med patch

Vosschulte eller liknande
FDJ30 Rekonstruktion vid aortakoarktation med kärlprotes
FDJ42 Perkutan transluminal angioplastik vid aortakoarktation

Inkl. rekoarktation
FDJ96 Annan rekonstruktion vid aortakoarktation

FDM   Operationer för kärlringsanomali vid aortabågen
FDM00 Delning av dubbel aortabåge
FDM10 Delning av annan kärlringsanomali vid aortabågen
FDM11 Torakoskopisk delning av annan kärlringsanomali 

  vid aortabågen
FDM20 Transposition av artärslynga

Inkl. av anomal truncus brachiocephalicus
FDM96 Annan operation för kärlringsanomali vid aortabågen

FDN    Operationer på ductus arteriosus för att bevara 
            öppetstående

FDN02 Perkutan transluminal inläggning av stent i ductus arteriosus

FDW   Andra operationer för anomalier och defekter 
            med relation till bröstaorta

FDW96 Annan operation för anomali eller defekt med relation 
  till bröstaorta

FE     Operationer på perikardiet 
Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre ingrepp, se TF

FEA    Slutet externt dränage av perikardiet
FEA00 Slutet externt dränage av perikardiet

FEB     Perikardiotomi
Inkl. externt dränage
FEB00 Exploration av perikardiet
FEB10 Dekompression och dränage av perikardiet

T.ex. vid skada
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FEB51 Torakoskopisk perikardiotomi
FEB96 Annan perikardiotomi

FEC     Intern perikardiostomi
FEC00 Perikardio-pleurostomi

T.ex. vid hydroperikardium
FEC01 Torakoskopisk perikardio-pleurostomi
FEC10 Perikardio-peritoneostomi
FEC96 Annan intern perikardiostomi

FED    Reparation av perikardiet
FED00 Sutur av perikardiet

Inkl. reposition av hjärtat
FED03 Rekonstruktion av perikardiet med patch
FED10 Sutur av perikardiet och diafragma

Inkl. reposition av viscera
FED96 Annan reparation av perikardiet

FEE     Biopsier och excisioner av patologisk förändring 
            i perikardiet

FEE00 Biopsi av perikardiet
FEE01 Torakoskopisk biopsi av perikardiet
FEE10 Excision av patologisk förändring i perikardiet

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
FEE96 Annan biopsi eller excision av patologisk förändring 
 i perikardiet

FEF     Resektioner och exstirpationer av perikardiet
Resektion av perikardiet vid utvidgad pneumektomi och utvidgad exstirpation 
av patologisk förändring i mediastinum, se GDD20 och GEB40
FEF00 Perikardektomi
FEF10 Subtotal perikardektomi
FEF20 Perikardektomi med dekortikation av hjärtytan
FEF31 Torakoskopisk perikardektomi
FEF96 Annan resektion eller exstirpation av perikardiet

FEW    Andra operationer på perikardiet
FEW96 Annan operation på perikardiet
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FF     Operationer på förmak, förmaksseptum 
          och lungvener 

ASD = Atrial septal defect (förmaksseptumdefekt)
TAPVD = Totalt anomalt lungvendränage 
TGA = Transposition of the great arteries (transposition av aorta 
och arteria pulmonalis)
Cavo-pulmonala anastomosoperationer, se FAE
Operationer på stora intratorakala vener, se FA

FFA     Biopsier och excisioner av patologisk förändring i förmak
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Resektion av förmak vid utvidgad pulmektomi, se GDD20
FFA00 Biopsi av förmak
FFA02 Perkutan transluminal biopsi av förmak
FFA10 Excision av patologisk förändring i förmak
FFA20 Excision av tromber i förmak
FFA30 Avlägsnande av främmande kropp i förmak
FFA32 Perkutant transluminalt avlägsnande 

  av främmande kropp från förmak
FFA96 Annan biopsi eller excision av patologisk förändring i förmak

FFB     Reparationer av skada på förmak
FFB00 Sutur av förmak
FFB10 Rekonstruktion av förmak vid skada

Inkl. användande av patch
FFB96 Annan reparation av skada på förmak

FFC     Slutning av isolerad förmaksseptumdefekt
FFC00 Sutur av ASD, sekundumtyp
FFC10 Sutur av ASD, sinus venosustyp
FFC22 Perkutan transluminal slutning av ASD, sekundumtyp

Inkl. användning av paraplyprotes
FFC32 Perkutan transluminal slutning av ASD, sinus venosustyp

Inkl. användning av paraplyprotes
FFC50 Slutning av ASD med patch, sekundumtyp
FFC60 Slutning av ASD med patch, sinus venosustyp
FFC96 Annan operation vid isolerad förmaksseptumdefekt

FFD     Operationer vid inkomplett atrioventrikulär septumdefekt
Total atrioventrikulär septumdefekt, se FHD
FFD00 Sutur av inkomplett atrioventrikulär septumdefekt
FFD20 Slutning av inkomplett atrioventrikulär septumdefekt med patch
FFD96 Annan operation vid inkomplett atrioventrikulär septumdefekt
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FFE     Anläggande och förstoring av förmaksseptumdefekt
FFE00 Anläggande av ASD, slutet

Blalock-Hanlon
FFE02 Anläggande av ASD, perkutant transluminalt

Inkl. användning av ballongkateter
Rashkind

FFE10 Anläggande eller förstoring av ASD, öppet
FFE96 Annan operation för atrioseptostomi

FFF     Transponering av partiellt anomalt mynnande lungvener
Inkl. slutning av ASD
FFF00 Transponering med intraatrial patch
FFF10 Anläggande eller förstoring av ASD inkl. transponering 

  med patch
FFF20 Anastomos till vänster förmak
FFF96 Annan operation vid partiellt anomalt mynnande lungvener

FFG     Transponering av totalt anomalt mynnande lungvener
Inkl. slutning av ASD
FFG00 Reparation vid suprakardiell TAPVD
FFG10 Reparation vid kardiell TAPVD
FFG20 Reparation vid infrakardiell TAPVD
FFG30 Reparation vid blandad TAPVD
FFG96 Annan operation vid totalt anomalt mynnande lungvener

FFH     Operationer för lungvensstenos
FFH00 Operation vid primär lungvensstenos
FFH10 Operation vid lungvensstenos efter tidigare korrigerad TAPVD

 FFH22 Perkutan transluminal angioplastik av lungven
FFH25 Perkutan transluminal angioplastik av lungven 

  med inläggande av stent
FFH96 Annan operation för lungvensstenos

FFJ      Intraatrial korrektion av systemvenöst blodflöde
Inkl. vid TGA
FFJ00 Intraatrial korrektion utan patch

Senning
FFJ10 Intraatrial korrektion med patch

Mustard
FFJ96 Annan intraatrial korrektion
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FFK     Atrial anastomosoperation
Fontan
Inkl. användande av klaffar, rörproteser och slutning av ASD
Övriga Fontanoperationer, se FAE
FFK10 Atrioventrikulär anastomos
FFK20 Atriopulmonell anastomos
FFK96 Annan atrial anastomosoperation

FFL     Rekonstruktioner vid cor triatriatum
Inkl. slutning av ASD
FFL00 Resektion av intraatrialt membran
FFL10 Resektion av membran och slutning av ASD
FFL96 Annan rekonstruktion vid cor triatriatum

FFW    Andra operationer på förmak
FFW96 Annan operation på förmak

FG    Operationer på trikuspidalklaffen

FGA    Rekonstruktioner av trikuspidalklaffen vid stenos
FGA00 Kommissurotomi vid kongenital stenos
FGA10 Kommissurotomi vid förvärvad stenos
FGA32 Perkutan transluminal vidgning av trikuspidalstenos
FGA96 Annan rekonstruktion av trikuspidalklaffen vid stenos

FGB    Rekonstruktioner vid Ebsteins anomali
FGB00 Rekonstruktion med atrioventrikulär plikatur

Hardy
FGB10 Rekonstruktion med mobilisering och ventrikulär plikatur

Carpentier
FGB96 Annan rekonstruktion vid Ebsteins anomali

FGC    Anuloplastik vid trikuspidalinsufficiens
FGC00 Anuloplastik med sutur

DeVega eller dylikt
FGC10 Anuloplastik med ring

Puig-Massana, Carpentier eller dylikt
FGC96 Annan anuloplastik vid trikuspidalinsufficiens
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FGD    Rekonstruktioner vid trikuspidalinsufficiens
FGD00 Rekonstruktion av trikuspidalklaff med sutur
FGD03 Sutur av defekt i trikuspidalklaffen
FGD10 Rekonstruktion av trikuspidalklaff med patch
FGD30 Rekonstruktion med sutur av papillarmuskel eller kordor 
FGD40 Rekonstruktion med artificiella kordor 
FGD96 Annan rekonstruktion vid trikuspidalinsufficiens

FGE    Implantation av trikuspidalklaffprotes
Inkl. excision
FGE00 Implantation av mekanisk trikuspidalklaffprotes
FGE10 Implantation av biologisk trikuspidalklaffprotes
FGE20 Implantation av trikuspidalklaff, homograft
FGE96 Annan implantation av trikuspidalklaffprotes

FGW   Andra operationer på trikuspidalisklaffen
FGW96 Annan operation på trikuspidalklaffen

FH    Operationer på kammarseptum
VSD = Ventricular septal defect (kammarseptumdefekt)
VSR = Ventricular septal rupture (kammarseptumruptur)
DOLV = Double outlet left ventricle (dubbelt utflöde från vänster kammare)
DORV = Double outlet right ventricle (dubbelt utflöde från höger kammare)
A-V = Atrio-Ventriculare (atrio-ventrikulär)

FHA    Slutning av förvärvad kammarseptumdefekt
Vid skada, infarkt eller dylikt
FHA00 Slutning av VSD efter skada
FHA10 Slutning av VSD efter anteroseptal infarkt
FHA20 Slutning av VSD efter posteroseptal infarkt
FHA96 Annan slutning av förvärvad ventrikelseptumdefekt
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FHB    Slutning av medfödd kammarseptumdefekt
FHB00 Transatrial direktsutur av VSD
FHB10 Transventrikulär direktsutur av VSD
FHB20 Transpulmonal direktsutur av VSD
FHB30 Transaortal direktsutur av VSD
FHB40 Intraoperativ transluminal slutning av ventrikelseptumdefekt

Intraoperativ inläggning av paraplyprotes med extraventrikulär, 
men inte perkutan, teknik
Vid samtidig slutning av multipla ventrikelseptumdefekter, 
lägg till FHC-kod för slutning av multipel VSD

FHB42 Perkutan transluminal slutning av ventrikelseptumdefekt
FHB50 Transatrial slutning av VSD med patch
FHB60 Transventrikulär slutning av VSD med patch
FHB70 Transpulmonal slutning av VSD med patch
FHB80 Transaortal slutning av VSD med patch
FHB96 Annan slutning av medfödd ventrikelseptumdefekt

FHC    Slutning av flera kammarseptumdefekter
FHC00 Transatrial slutning av multipla VSD
FHC10 Slutning av multipla VSD genom högersidig ventrikulotomi
FHC20 Slutning av multipla VSD genom vänstersidig ventrikulotomi
FHC30 Slutning av multipla VSD med kombinerad atriotomi 

  och ventrikulotomi
FHC96 Annan slutning av multipla ventrikelseptumdefekter

FHD    Reparation av total atrioventrikulär septumdefekt 
Inkl. klaffplastik
FHD00 Reparation av total atrioventrikulär septumdefekt 

  med atrioventrikulär patch
FHD05 Reparation av komplett atrioventrikulär septumdefekt 

  med förmaksseptumpatch och sutur 
  av ventrikelseptumdefekt

FHD10 Reparation av total atrioventrikulär septumdefekt 
  med två-patch teknik

FHD30 Reparation av total atrioventrikulär septumdefekt 
  med samtidig resektion av pulmonalisstenos

FHD96 Annan reparation av total atrioventrikulär septumdefekt

FHE    Korrektion av Fallots tetrad
Inkl. slutning av VSD, resektion av pulmonalisstenos etc.
FHE00 Transatrial korrektion av Fallots tetrad
FHE10 Transventrikulär korrektion av Fallots tetrad
FHE20 Transventrikulär korrektion av Fallots tetrad 

  med utflödespatch
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FHE30 Korrektion av Fallots tetrad med transanulär patch
FHE40 Korrektion av Fallots tetrad med ventrikulopulmonal protes 

  eller homograft
FHE96 Annan korrektion av Fallots tetrad

FHF     Korrektion av pulmonalisatresi
Inkl. slutning av VSD och rekonstruktion av höger kammares utflöde
FHF00 Korrektion av pulmonalisatresi med transanulär patch

Inkl. användande av monocusp
FHF10 Korrektion av pulmonalisatresi 

  med ventrikulopulmonal protes eller homograft 
FHF20 Korrektion av pulmonalisatresi 

  med transanulär patch och slutning av VSD
FHF30 Korrektion av pulmonalisatresi 

  med ventrikulopulmonal protes och slutning av VSD
FHF96 Annan korrektion av pulmonalisatresi

FHG    Slutning av kammarseptumdefekt 
            med samtidig intraventrikulär flödestransponering

T.ex. vid dubbelt utflöde från hjärtkammare
FHG00 Korrektion av DOLV
FHG10 Korrektion av DORV
FHG20 Intraventrikulär switch med extraventrikulär conduit

Rastelli
Inkl. Réparation á l’étage ventriculaire (REV)

FHG96 Annan operation vid dubbelt utflöde från hjärtkammare

FHH    Anläggande eller vidgning av kammarseptumdefekt
FHH00 Vidgning av VSD vid enkammarhjärta
FHH10 Vidgning av VSD vid dubbelt utflöde från hjärtkammare
FHH20 Fenestrering av anlagd patch
FHH96 Annat anläggande eller utvidgning av VSD

FHJ     Rekonstruktion av septum vid enkammarhjärta
FHJ00 Rekonstruktion av septum med patch
FHJ10 Rekonstruktion av septum med fenestrerad patch
FHJ96 Annan operation vid enkammarhjärta

FHW   Andra operationer på ventrikelseptum 
FHW96 Annan operation på ventrikelseptum
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FJ      Operationer på högra kammaren 
          och pulmonalklaffen

FJA     Biopsi av högra kammaren
Inkl. biopsi av transplanterat hjärta
FJA00 Biopsi av högra kammaren
FJA12 Perkutan transluminal biopsi av högra kammaren
FJA96 Annan biopsi av högra kammaren

FJB      Reparation av skada på högra kammaren
FJB00 Sutur av högra kammaren vid skada
FJB10 Rekonstruktion av högra kammaren vid skada med implantat
FJB96 Annan reparation av skada på högra kammaren

FJC      Exstirpation av patologisk förändring i högra kammaren
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
FJC00 Excision av patologisk vävnad i högra kammaren
FJC10 Avlägsnande av främmande kropp i högra kammaren
FJC12 Perkutant transluminalt avlägsnande 

  av främmande kropp från högra kammaren

FJD     Operationer på högra kammarens utflödesregion 
            vid medfödd eller förvärvad obstruktion

FJD00 Resektion av fibromuskulär, infundibulär pulmonalisstenos
FJD10 Vidgning av högra kammaren med patch

Inkl. ev. resektion av infundibulär stenos
FJD20 Bypass av arteria pulmonalis med protes eller homograft
FJD96 Annan operation på högra kammarens utflödesregion

FJE      Operation av isolerad pulmonalstenos
FJE00 Dilatation av pulmonalstenos
FJE10 Valvulotomi vid pulmonalstenos
FJE20 Excision av pulmonalklaffen och vidgning av anulus 

  med patch
FJE30 Transanulär patch med monocusp
FJE42 Perkutan transluminal dilatation av pulmonalstenos
FJE96 Annan operation för isolerad pulmonalstenos

FJF      Implantation av pulmonalklaffprotes
Inkl. excision
FJF00 Implantation av mekanisk pulmonalklaffprotes
FJF10 Implantation av biologisk pulmonalklaffprotes
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FJF20 Implantation av pulmonalklaffprotes, homograft
FJF96 Annan implantation av pulmonalklaffprotes

FJW    Andra operationer på högra kammaren 
            och pulmonalklaffen

FJW96 Annan operation på högra kammaren och pulmonalklaffen

FK    Operationer på mitralklaffen
Partiell eller komplett atrioventriculare commune, se FFD eller FHD

FKA    Rekonstruktiva operationer vid mitralstenos
FKA00 Kommissurotomi vid mitralstenos
FKA10 Kommissurotomi med dekalcifiering vid mitralstenos
FKA20 Kommissurotomi och separering av chordae tendinae 

  vid mitralstenos
FKA32 Perkutan transluminal dilatation av mitralstenos
FKA96 Annan operation vid mitralstenos

FKB    Anuloplastik vid mitralinsufficiens
FKB00 Anuloplastik med sutur vid mitralinsufficiens

Kay eller dylikt
FKB10 Anuloplastik med ring vid mitralinsufficiens

Carpentier, Puig-Massana eller dylikt
FKB96 Annan anuloplastik vid mitralinsufficiens

FKC    Klaffrekonstruktion vid mitralinsufficiens
FKC00 Rekonstruktion av mitralinsufficiens med sutur
FKC10 Sutur av kluven mitralklaff
FKC20 Klaffsegelplastik vid mitralinsufficiens

Inkl. dekalcifiering eller patch
FKC30 Förkortning eller förlängning av chordae vid mitralinsufficiens

Inkl. transponering
FKC40 Sutur av chordae eller papillarmuskel vid mitralinsufficiens
FKC50 Rekonstruktion av mitralklaff med artificiella chordae
FKC60 Resektion av mitralklaffsegel med rekonstruktion
FKC96 Annan klaffrekonstruktion vid mitralinsufficiens

FKD    Implantation av mitralklaffprotes
FKD00 Implantation av mekanisk mitralklaffprotes
FKD10 Implantation av biologisk mitralklaffprotes
FKD20 Implantation av mitralklaffprotes, homograft
FKD96 Annan implantation av mitralklaffprotes
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FKW   Andra operationer på mitralklaffen
FKW96 Annan operation på mitralklaffen

FL     Operationer på vänstra kammaren
Vidgning av aortaroten, se FMB

FLA    Biopsi av vänstra kammaren
FLA00 Biopsi av vänstra kammaren
FLA12 Perkutan transluminal biopsi av vänstra kammaren
FLA96 Annan biopsi av vänster kammare

FLB     Exstirpation av patologisk förändring i vänstra kammaren
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
FLB00 Excision av patologisk vävnad i vänstra kammaren
FLB10 Avlägsnande av främmande kropp i vänstra kammaren
FLB12 Perkutant transluminalt avlägsnande 

  av främmande kropp från vänstra kammaren

FLC     Rekonstruktion av vänstra kammaren
Inkl. vid infarkt eller skada
FLC00 Sutur av vänstra kammarens vägg
FLC10 Rekonstruktion av vänstra kammarens vägg med patch
FLC96 Annan rekonstruktion av vänstra kammaren

FLD    Reduktion och dilatation av vänstra kammaren
FLD00 Plikatur vid vänsterkammaraneurysm
FLD10 Resektion vid vänsterkammaraneurysm
FLD20 Resektion och rekonstruktion med patch 

  vid vänsterkammaraneurysm
Inkl. ventrikelseptumplastik

FLD30 Partiell excision av vänstra kammaren
Batista

FLD50 Vidgning av vänstra kammaren med plastik
Inkl. vänster latissimus dorsi-kardiomyoplastik

FLD96 Annan operativ reduktion eller dilatation 
  av vänstra kammaren

FLE     Rekonstruktion vid utflödesobstruktion i vänstra kammaren
FLE00 Excision av subvalvulär membran i vänstra kammaren
FLE10 Myotomi eller myektomi vid obstruktiv kardiomyopati 

  eller subvalvulär stenos
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FLE20 Myotomi eller myektomi samt vidgning med patch 
  i kammarseptum vid utflödesobstruktion i vänstra kammaren

Konno (modifierad)
FLE96 Annan operation vid utflödesobstruktion i vänstra kammaren

FLF     Transmyokardiell laserrevaskularisering 
            från vänstra kammaren

FLF00 Transmyokardiell laserrevaskularisering 
  av vänstra kammaren

FLF12 Perkutan transmyokardiell laserrevaskularisering 
  från vänstra kammaren

FLW    Andra operationer på vänstra kammaren
FLW96 Annan operation på vänstra kammaren

FM    Operationer på aortaklaffen
Implantation av klaff vid aortaaneurysm, se FCA
HLHS (syndrom med hypoplastisk vänsterkammare), se FDA
Supravalvulär stenos, se FDG
Subvalvulär stenos, se FLE

FMA   Operationer på aortaklaffen för klaffstenos
FMA00 Dilatation av aortastenos
FMA10 Kommissurotomi på aortaklaffen
FMA20 Valvuloplastik på aortaklaffen
FMA32 Perkutan transluminal dilatation av aortastenos
FMA96 Annan operation för valvulär aortastenos

FMB    Vidgning av aortaostiet
FMB00 Supravalvulär vidgning av aorta med patch

Nick
FMB10 Transanulär vidgning av aortaostiet

Manougian
FMB20 Aortoseptal vidgning av aortaostiet

Konno
FMB96 Annan vidgning av aortaostiet
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FMC    Operation för aortaklaffinsufficiens
FMC00 Anuloplastik på aortaklaffen
FMC10 Reduktion av aortaklaffcusp

Inkl. excision
FMC20 Sutur av aortaklaffcusp

Inkl. patch
FMC96 Annan operation för aortaklaffinsufficiens

FMD   Implantationer av aortaklaffprotes
Inkl. resektion
Ersättande av aortaroten och aorta ascendens, se FCA60, FCA70
FMD00 Implantation av mekanisk aortaklaffprotes
FMD10 Implantation av biologisk aortaklaffprotes
FMD20 Implantation av aortaklaff, homograft
FMD30 Implantation av aortaklaff, homograft 

  med koronar reimplantation
FMD33 Implantation av aortarotsheterograft 

  med koronar reimplantation
FMD40 Autotransplantation av pulmonalklaffen, 

  ev. reimplantation av koronarartärer, implantation 
  av homograft i pulmonalisostiet

Ross
FMD96 Annan implantation av aortaklaffprotes

FMW  Andra operationer på aortaklaffen
FMW96 Annan operation på aortaklaffen

FN     Operationer på koronarartärer

FNA    Anastomos mellan arteria thoracica interna 
            och koronarartärer

FNA00 Anastomos mellan arteria thoracica interna och koronarartär
FNA10 Sekventiella anastomoser mellan arteria thoracica interna 

  och koronarartärer
FNA20 Anastomoser mellan bägge arteria thoracica interna 

  och koronarartärer 
FNA96 Annan anastomosoperation mellan arteria thoracica interna 

  och koronarartärer
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FNB    Anastomos mellan arteria gastroepiploica 
            och koronarartärer

FNB00 Anastomos mellan arteria gastroepiploica och koronarartär
FNB20 Sekventiella anastomoser mellan arteria gastroepiploica 

  och koronarartärer
FNB96 Annan anastomosoperation mellan arteria gastroepiploica 

  och koronarartärer

FNC    Aortokoronar venbypass
FNC10 Aortokoronar bypass med enkelt ventransplantat
FNC20 Aortokoronar bypass med två ventransplantat
FNC30 Aortokoronar bypass med tre ventransplantat
FNC40 Aortokoronar bypass med fyra ventransplantat
FNC50 Aortokoronar bypass med fem ventransplantat
FNC60 Aortokoronar bypass med sex ventransplantat
FNC96 Annan aortokoronar venbypass

FND    Aortokoronar bypass med kärlprotes
FND10 Aortokoronar bypass med ett graft
FND20 Aortokoronar bypass med två graft
FND96 Annan aortokoronar bypass med kärlprotes

FNE    Koronar bypass med fria artärtransplantat
FNE00 Koronar bypass med fritt artärtransplantat 

  med arteria thoracica interna
FNE10 Koronar bypass med fritt artärtransplantat 

  med arteria gastroepiploica
FNE20 Koronar bypass med fritt artärtransplantat 

  med arteria radialis
Inkl. som enda anastomos eller del av sammansatt Y-graft 
(T-graft), dvs. mellan mottagande koronarartär och arteria 
thoracica interna eller arteria gastroepiploica, när en av dessa 
artärer har direktförbindelse med annan koronarartär
Tilläggskod för direkt arteriell förbindelse, se FNA, FNB

FNE96 Koronar bypass med annat fritt artärtransplantat

FNF     Koronar trombendartärektomi
FNF00 Trombendartärektomi på höger koronarartär
FNF10 Trombendartärektomi på ramus descendens anterior
FNF20 Trombendartärektomi på ramus cirkumflexus
FNF30 Trombendartärektomi på vänster koronarartärs huvudstam

Inkl. patch
FNF96 Annan koronar trombendartärektomi
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FNG    Dilatation och rekanalisering av koronarartärer
FNG00 Dilatation av koronarartär(er)
FNG02 Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA)

Tilläggskoder för specifikation av teknik, se ZFX, ZXC
FNG05 Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA) 

  med inläggande av stent
Tilläggskoder för specifikation av teknik, se ZFX, ZXC

FNG10 Embolektomi från koronarartär(er)
FNG20 Avlägsnande av främmande kropp från koronarartär
FNG22 Perkutant transluminalt borttagande 

  av främmande kropp från koronarartär
FNG30 Vidgning av koronarartär med patch
FNG96 Annan rekanalisering av koronarartär(er)

FNH    Rekonstruktion av koronarartär
T.ex. vid skada
FNH00 Sutur av koronarartär
FNH10 Sutur av koronarartär med patch
FNH20 Sutur av koronarartär med bypass
FNH96 Annan rekonstruktion av koronarartär

FNJ     Slutning av koronarfistel
FNJ00 Ligatur av anomal koronarartär
FNJ02 Perkutan transluminal slutning av anomal koronarartär

Inkl. injektion av ockluderande material
FNJ10 Obliteration av koronarfistel
FNJ12 Perkutan transluminal slutning av koronarfistel

Inkl. injektion av ockluderande material
FNJ96 Annan operation vid koronarfistel

FNK    Rekonstruktion vid anomal koronarartäravgång
FNK00 Transponering av koronarartär
FNK10 Pulmonalisartärplastik med anastomos till aorta

Inkl. patch
FNK20 Ligatur och bypass-rekonstruktion vid anomal koronarartär
FNK96 Annan operation vid anomal koronarartär

FNW   Andra operationer på koronarartär
FNW96 Annan operation på koronarartär
FNW98 Annan perkutan transluminal operation på koronarartär
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FP     Operationer vid hjärtarytmi 
          och överledningsstörningar 

WPW=Wolff-Parkinson-White syndrome (Wolff-Parkinson-Whites syndrom)

FPA     Operation för supraventrikulär arytmi
T.ex. vid WPW
FPA00 Delning av anteroseptal ledningsskänkel
FPA10 Delning av posteroseptal ledningsskänkel
FPA20 Delning av högersidig ledningsskänkel
FPA30 Delning av vänstersidig ledningsskänkel
FPA40 Delning av multipla ledningsskänklar
FPA96 Annan operation för supraventrikulär arytmi

FPB     Excision eller ablation av aberrant hjärtfokus
FPB00 Excision av ektopiskt hjärtfokus
FPB10 Kryoablation av ektopiskt hjärtfokus
FPB20 Radiofrekvensablation av aberrant hjärtfokus
FPB22 Transvenös radiofrekvensablation 

  av aberrant retledningsbana eller arytmifokus
Vid vena pulmonalisfokus eller -bana, se FPB32

FPB32 Transvenös radiofrekvensablation 
  av vena pulmonalisfokus eller -bana

FPB96 Annan excision eller ablation av aberrant hjärtfokus

FPC     Endokardiell myotomi för ventrikulära arytmier
Cirkumcision
FPC00 Begränsad endokardiell resektion för ventrikulära arytmier
FPC10 Omfattande endokardiell resektion för ventrikulära arytmier
FPC96 Annan endokardiell resektion för ventrikulära arytmier

FPD     Operation för förmaksflimmer
FPD00 Labyrintoperation för förmaksflimmer
FPD96 Annan operation för förmaksflimmer
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FPE     Inläggande eller byte av permanent transvenös pacemaker
Exkl. temporär pacemaker
FPE00 Inläggande av transvenös pacemaker med ventrikelelektrod
FPE10 Inläggande av transvenös pacemaker med förmakselektrod
FPE20 Inläggande av transvenös pacemaker med förmaks- 

  och ventrikelelektrod
FPE26 Inläggande av transvenös pacemaker med biventrikulära 

  elektroder
FPE30 Byte av pulsgenerator vid permanent transvenös pacemaker
FPE40 Byte av elektrod vid permanent transvenös pacemaker
FPE96 Annat inläggande eller byte av transvenös pacemaker

FPF     Inläggande eller byte av permanent epikardiell pacemaker
Via torakotomi eller sternotomi
Exkl. temporär pacemaker
FPF00 Inläggande av epikardiell pacemaker med ventrikelelektrod
FPF10 Inläggande av epikardiell pacemaker med förmakselektrod
FPF20 Inläggande av epikardiell pacemaker med förmaks- 

  och ventrikelelektrod
FPF30 Byte av pulsgenerator vid epikardiell pacemaker
FPF40 Byte av elektrod vid epikardiell pacemaker
FPF96 Annat inläggande eller byte av permanent epikardiell 

  pacemaker

FPG     Inläggande av permanent kardiovertor-defibrillator
Exkl. temporär kardiovertor-defibrillator
FPG10 Öppet inläggande av epikardiell kardiovertor-defibrillator
FPG20 Inläggande av epikardiell kardiovertor-defibrillator 

  vid samtidig hjärtkirurgi
FPG30 Inläggande av transvenös kardioverter-defibrillator 

  och kammarelektrod
FPG33 Inläggande av transvenös kardioverter-defibrillator 

  samt förmaks- och kammarelektrod
FPG40 Byte av pulsgenerator i transvenöst kardioverter-

  defibrillatorsystem
FPG43 Byte av elektrod i transvenöst kardioverter-defibrillatorsystem
FPG96 Annat inläggande av permanent kardiovertor-defibrillator

FPH     Avlägsnande av pacemaker, defibrillator och pulsgenerator
FPH00 Transvenös extraktion av transvenöst system
FPH10 Öppet avlägsnande av transvenöst system
FPH20 Öppet avlägsnande av epikardiellt system
FPH96 Annan operation för avlägsnande av pacemaker, 

  defibrillator eller pulsgenerator
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FPJ      Revision av pacemaker och elektrod
FPJ00 Revision av pacemaker eller elektrod

FPW    Andra operationer för arytmi och överledningssrubbningar 
FPW96 Annan operation för arytmi eller överledningssrubbningar

FQ    Operationer vid hjärt- och hjärt-
          lungtransplantationer

Operationer på donator, se YFA
Transplantation av endast lunga, se GDG
Biopsi av transplanterat hjärta, se FJA
Transbronkiell biopsi av lunga, se GDA12

FQA    Transplantation av hjärta
FQA00 Ortotop hjärttransplantation
FQA10 Ortotop hjärttransplantation med bikaval anastomos
FQA20 Ortotop hjärttransplantation med rekonstruktion 

  av mottagarens förmak eller systemvenösa förbindelser
FQA30 Heterotop hjärttransplantation
FQA40 Hjärttransplantation med levande donator

Dominotransplantation
FQA96 Annan hjärttransplantation

FQB    Transplantation av hjärta och lungor
FQB00 Hjärt-lungtransplantation
FQB10 Hjärt-lungtransplantation med bikaval anastomos
FQB20 Hjärt-lungtransplantation med rekonstruktion 

  av mottagarens förmak eller systemvenösa förbindelser
FQB30 Hjärt-lungtransplantation med revaskularisering 

  av bronkialartärer
FQB96 Annan hjärt-lungtransplantation

FQW   Andra operationer vid hjärt- och hjärt-lungtransplantation
FQW96 Annan operation vid hjärt- eller hjärt-lungtransplantation
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FX     Åtgärder i samband med extrakorporeal 
          eller assisterad cirkulation

ECHLA = Extracorporal heart-lung assist (assistans av hjärt-lungmaskin)
ECLA = Extracorporal membrane oxygenation (syresättning i hjärt-
lungmaskin)
IABP = Intra aortic balloon pump (intraaortal ballongpump)
PABP = Pulmonary artery balloon pump (intrapulmonal ballongpump)
TAH = Total artificial heart (konstgjort hjärta)
VAD = Ventricular assist device (apparatur för hjärtkammarassistans)

FXA00 Total kardiopulmonal bypass i normotermi 
  eller moderat hypotermi

FXA10 Total kardiopulmonal bypass i djup hypotermi
FXA13 Total kardiopulmonal bypass i djup hypotermi 

  och endast cerebral perfusion vid samtidig kirurgisk åtgärd
FXA20 Total kardiopulmonal bypass i djup hypotermi 

  och hjärtstillestånd
FXA96 Annan intraoperativ total kardiopulmonal bypass

FXB00 Intraoperativ partiell kardiopulmonal bypass

FXC00 Partiell kardiopulmonal bypass utan användande 
  av oxygenator

FXD00 Användande av ECHLA utan samtidig kirurgisk åtgärd

FXE00 Användande av ECLA

FXF00 Dekanylering efter ECHLA eller ECLA

FXG00 Användande av IABP

FXH00 Avlägsnande av IABP

FXJ00 Inläggande av PABP

FXK00 Avlägsnande av PABP

FXL00 Inläggande och användande av extra-, para- 
  eller intrakorporeal VAD

FXM00 Avlägsnande av extra-, para- eller intrakorporeal VAD

FXN00 Implantation av konstgjort hjärta (TAH)

FXP00 Hemofiltration eller hemodialys 
  under kardiopulmonal bypass
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FW    Reoperationer på hjärtat och stora 
          intratorakala kärl

FWA    Reoperation för sårruptur
FWA00 Reoperation för sårruptur

FWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
FWB00 Reoperation för ytlig infektion

FWC   Reoperation för djup infektion
FWC00 Reoperation för djup infektion

FWD   Reoperation för ytlig blödning
FWD00 Reoperation för ytlig blödning

FWE    Reoperation för djup blödning
FWE00 Reoperation för djup blödning

FWF    Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
FWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

FWG   Reoperation för trombos och emboli
FWG00 Reoperation för trombos eller emboli
FWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli

FWW  Andra reoperationer på hjärtat och stora intratorakala kärl
FWW96 Annan reoperation på hjärtat eller stora intratorakala kärl
FWW98 Annan angioskopisk reoperation på hjärtat 

  eller stora intratorakala kärl
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G    Operationer på bröstväggen, 
       lungsäckar, mediastinum, 
       diafragma, luftstrupen, luftrör 
       och lungor
GA Operationer på bröstväggen, lungsäckar och diafragma
GB Operationer på luftstrupen
GC Operationer på luftrör
GD Operationer på lungor
GE Operationer i mediastinum
GW Reoperationer på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, diafragma, 

luftstrupen, luftrör och lungor

GA    Operationer på bröstväggen, lungsäckar 
          och difragma

GAA   Punktioner och dränage av pleurahålan 
            inkl. torakoskopier

Torakocentes, se TGA
GAA10 Inläggande av toraxdränage
GAA15 Inläggande av toraxdränage med kostaresektion
GAA20 Pleurostomi

Inkl. fenestration
GAA31 Torakoskopi

Endoskopi via pleurokutant fönster, se UGA
GAA96 Annat öppet eller perkutant dränageingrepp i pleurahåla
GAA97 Annat torakoskopiskt dränageingrepp i pleurahåla

GAB    Torakotomi 
GAB00 Nödtorakotomi
GAB10 Torakotomi, antero- eller posterolateral
GAB13 Torakotomi, transaxillär
GAB20 Torakotomi, median sternotomi
GAB30 Parasternal minitorakotomi
GAB96 Annan torakotomi
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GAC    Operationer på pleura
Inkl. för främmande kropp och patologisk förändring i pleura
GAC00 Biopsi av pleura
GAC01 Endoskopisk biopsi av pleura

Endoskopisk biopsi via pleurokutant fönster, se UGA05
GAC10 Avlägsnande av främmande kropp i pleurahåla
GAC11 Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i pleurahåla
GAC20 Exstirpation eller destruktion av lokal förändring i pleura
GAC21 Endoskopisk exstirpation eller destruktion 

  av lokal förändring i pleura
GAC30 Anläggande av terapeutisk pneumotorax
GAC33 Pleurodes
GAC34 Endoskopisk pleurodes
GAC36 Kemisk pleurodes
GAC37 Endoskopisk kemisk pleurodes
GAC40 Pleurodes med pleurektomi
GAC41 Endoskopisk pleurodes med pleurektomi
GAC43 Total pleurektomi
GAC44 Endoskopisk total pleurektomi
GAC46 Partiell pleurektomi
GAC47 Endoskopisk partiell pleurektomi
GAC96 Annan operation på pleura
GAC97 Annan endoskopisk operation på pleura
GAC98 Annan operation på pleura via pleurokutant fönster

GAD   Torakoplastikoperationer
GAD00 Torakoplastik utan plombering
GAD03 Torakoplastik med plombering
GAD10 Avlägsnande av intratorakal plombering
GAD96 Annan torakoplastikoperation
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GAE    Incisioner i, biopsier, resektioner 
            och rekonstruktioner av bröstväggen

Inkl. vid skada, främmande kropp eller patologisk förändring
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
För missbildningar, se GAF
För bröstcancer, se HAC, HAF
GAE00 Incision i bröstväggen

Inkl. biopsi
GAE03 Sutur av bröstväggen

Inkl. ev. revision
GAE06 Exstirpation av lokal förändring i bröstväggen
GAE10 Slutning av pleurostomi
GAE16 Resektion av bröstväggen

Vid utvidgad pulmektomi, se GDD20
GAE20 Resektion av bröstväggen och rekonstruktion 

  med muskel- eller hudplastik
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

GAE23 Resektion av bröstväggen och rekonstruktion 
  med implantat eller protes

GAE26 Stabilisering av bröstväggen vid skada
GAE30 Operation för kombinerad skada på bröstväggen 

  och diafragma
GAE40 Operation för thoracic outlet syndrome
GAE50 Rekonstruktion av bröstväggen

T.ex. efter resektion pga. infektion
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

GAE53 Avlägsnande av främmande kropp från bröstväggen
GAE96 Annan incision i, biopsi, resektion eller rekonstruktion 

  av bröstväggen

GAF    Rekonstruktiva operationer vid anomalier 
            och defekter i bröstväggen

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
GAF00 Korrektion av pectus carinatum

Inkl. användande av implantat eller protes
GAF03 Korrektion av pectus excavatum

Inkl. användande av implantat eller protes
GAF10 Avlägsnande av implantat i bröstväggen efter operation 

  för anomali eller defekt
GAF96 Annan rekonstruktiv operation vid bröstväggsanomalier 

  eller -defekter
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GAG   Transtorakala och torakoskopiska operationer 
            på diafragma

Inkl. för skada eller främmande kropp
GAG00 Transtorakal biopsi av diafragma
GAG01 Torakoskopisk biopsi av diafragma
GAG10 Transtorakal exstirpation eller destruktion 

  av lokal förändring i diafragma
GAG11 Torakoskopisk exstirpation eller destruktion 

  av lokal förändring i diafragma
GAG20 Transtorakalt avlägsnande av främmande kropp i diafragma
GAG21 Torakoskopiskt avlägsnande av främmande kropp 

  i diafragma
GAG30 Transtorakal operation av diafragmaruptur
GAG31 Torakoskopisk operation av diafragmaruptur
GAG33 Transtorakal resektion av diafragma

Resektion av diafragma vid utvidgad pulmektomi, se GDD20
GAG36 Transtorakal resektion och rekonstruktion av diafragma 

  med transplantat
Tilläggskoder för specifikation av transplantat, se ZZ

GAG40 Transtorakal slutning av torakoabdominell fistel
GAG50 Transtorakal rekonstruktion av diafragmadefekt
GAG96 Annan transtorakal operation på diafragma
GAG97 Annan torakoskopisk operation på diafragma

GAW   Andra operationer på bröstväggen, pleura och diafragma
Operationer för gastroesofageal reflux och andra abdominala operationer 
på diafragma, se JB
GAW96 Annan transtorakal operation på bröstväggen, 

  pleura eller diafragma
GAW97 Annan torakoskopisk operation på bröstväggen, 

  pleura eller diafragma
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GB    Operationer på luftstrupen

GBA    Trakeotomi och operationer för skador 
            och lokala förändringar

Inkl. extraktion av främmande kropp
Trakeoskopi, se UGB
Slutning av trakeoesofageal fistel, se JCE
GBA00 Trakeotomi

Inkl. ev. biopsi
Krikotyreotomi, se DQA00

GBA10 Trakeotomi med avlägsnande av främmande kropp
GBA12 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i trakea
GBA22 Endoskopisk exstirpation av lokal förändring i trakea

Endoskopisk biopsi, se UGB05
GBA25 Endoskopisk elektrokoagulation av lokal förändring i trakea
GBA28 Endoskopisk laserbehandling av lokal förändring i trakea
GBA32 Endoskopisk dilatation av trakea
GBA35 Endoskopisk inläggning av stent i trakea

Inkl. stent i trakea med nedre änden i huvudbronk
GBA40 Sutur av trakea
GBA46 Plastikoperation på trakea
GBA50 Rekonstruktion av trakea utan protes
GBA53 Rekonstruktion av trakea med protes
GBA96 Annan operation för skada eller lokal förändring i trakea
GBA98 Annan endoskopisk operation för skada 

  eller lokal förändring i trakea

GBB    Trakeostomi och relaterade operationer
GBB00 Trakeostomi

Krikotyreotomi, se DQA00
GBB03 Perkutan trakeostomi
GBB13 Revision av trakeostomi
GBB18 Slutning av trakeostomi
GBB96 Annan trakeostomioperation

GBC    Resektion och rekonstruktion av trakea 
GBC00 Resektion och sutur av trakea

T.ex. kilresektion
GBC03 Resektion av trakea med reanastomos
GBC06 Resektion och rekonstruktion av trakea med protes
GBC10 Resektion och rekonstruktion av carina
GBC13 Resektion och rekonstruktion av carina med implantat
GBC96 Annan resektion eller rekonstruktion av trakea
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GBW   Andra operationer på trakea
GBW96 Annan operation på trakea
GBW98 Annan endoskopisk operation på trakea

GC    Operationer på luftrör
Bronkoskopi, se UGC

GCA    Operationer på bronker
Inkl. för främmande kropp eller skada
Slutning av bronkoesofageal fistel, se JCE
GCA02 Endobronkial elektrokoagulation av lokal förändring
GCA05 Endobronkial laserbehandling av lokal förändring
GCA06 Exstirpation av lokal förändring i bronk
GCA08 Endobronkial exstirpation av lokal förändring

Biopsi, se UGC
GCA10 Avlägsnande av främmande kropp i bronk
GCA12 Endobronkial extraktion av främmande kropp
GCA18 Endoskopisk dilatation av bronk
GCA20 Sutur eller rekonstruktion av bronk vid skada

Inkl. bronkorafi
GCA26 Bronkoplastik
GCA30 Bronkoplastik med protes
GCA32 Endoskopisk inläggning av stent i bronk

Inkl. stent i bronk med övre änden i trakea
GCA40 Slutning av bronkopleural fistel

Inkl. användande av transplantat (muskel, oment etc.)
GCA42 Endoskopisk slutning av bronkopleural fistel
GCA43 Annan slutning av bronkopleural fistel
GCA50 Resektion av bronk

T.ex. kilresektion
GCA60 Resektion av bronk med anastomos ända till ända
GCA70 Resektion och rekonstruktion av bronk med protes
GCA96 Annan operation på bronk
GCA98 Annan endoskopisk operation på bronk
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GD Operationer på lungor

GDA   Incisioner i, lokala exstirpationer och suturer av lunga
Inkl. vid främmande kropp eller skada
Bronkoskopisk lungbiopsi, se UGC
GDA00 Incision i lunga

Inkl. dränage
GDA01 Endoskopisk incision i lunga

Inkl. dränage
GDA10 Lungbiopsi
GDA11 Torakoskopisk lungbiopsi
GDA20 Exstirpation av lokal förändring i lunga

Inkl. enukleation av tumör
GDA21 Torakoskopisk exstirpation av lokal förändring i lunga

Inkl. enukleation av tumör
GDA30 Lungincision och extraktion av främmande kropp
GDA31 Torakoskopisk lungincision och extraktion 

  av främmande kropp
GDA40 Revision och sutur av lungskada 
GDA41 Torakoskopisk revision och sutur av lungskada
GDA96 Annan incision i, lokal exstirpation eller sutur av lunga
GDA97 Annan torakoskopisk incision i, lokal exstirpation 

  eller sutur av lunga
GDA98 Annan bronkoskopisk incision i, lokal exstirpation 

  eller sutur av lunga

GDB    Lungresektioner
Exkl. lobektomi, pneumektomi
GDB00 Resektion av bullae
GDB01 Torakoskopisk resektion av bullae
GDB10 Lungresektion

Kilresektion
GDB11 Torakoskopisk lungresektion

Kilresektion
GDB20 Segmentresektion av lunga
GDB21 Torakoskopisk segmentresektion av lunga
GDB96 Annan lungresektion
GDB97 Annan torakoskopisk lungresektion

GDC    Lobektomioperationer på lungor
GDC00 Lobektomi av lunga
GDC01 Torakoskopisk lobektomi av lunga
GDC10 Bilobektomi av lunga
GDC11 Torakoskopisk bilobektomi av lunga
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GDC13 Utvidgad lobektomi eller bilobektomi av lunga
Inkl. excision av perikard, förmak, bröstvägg eller diafragma

GDC20 Lobektomi av lunga med sleeveresektion
GDC23 Lobektomi av lunga med segmentresektion
GDC26 Lobektomi av lunga med annan resektion
GDC96 Annan lobektomioperation på lunga
GDC97 Annan torakoskopisk lobektomioperation på lunga

GDD   Pulmektomier
GDD00 Pulmektomi
GDD01 Torakoskopisk pulmektomi
GDD10 Pleuropulmektomi
GDD11 Torakoskopisk pleuropulmektomi
GDD20 Utvidgad pulmektomi

Inkl. excision av perikard, förmak, bröstvägg eller diafragma
GDD23 Pulmektomi och resektion av karina
GDD26 Pulmektomi och resektion av bronk eller trakea
GDD96 Annan pulmektomi
GDD97 Annan torakoskopisk pulmektomi

GDG   Lungtransplantationer
Hjärt-lungtransplantation, se FQB
Operationer på donator, se YGA
GDG00 Unilateral lungtransplantation
GDG03 Unilateral lungtransplantation 

  med revaskularisering av bronkialartärer
GDG10 Bilateral lungtransplantation
GDG13 Lungtransplantation en bloc 

  med revaskularisering av bronkialartärer
GDG30 Lungtransplantation med levande donator
GDG96 Annan lungtransplantation

GDW  Andra operationer på lungor
GDW96 Annan operation på lunga
GDW97 Annan torakoskopisk operation på lunga
GDW98 Annan bronkoskopisk operation på lunga
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GE    Operationer i mediastinum
Inkl. tymus

GEA    Mediastinoskopier
Inkl. biopsi och extraktion av främmande kropp
GEA00 Mediastinoskopi

Inkl. dränage
GEA10 Mediastinoskopi med avlägsnande av främmande kropp
GEA20 Mediastinoskopi med exstirpation av lokal förändring

Inkl. biopsi
Operationer på tymus via mediastinoskopi, se GEC

GEA96 Annan mediastinoskopisk operation

GEB    Mediastinotomier
GEB10 Mediastinotomi

Inkl. dränage
GEB20 Mediastinotomi med exstirpation av främmande kropp
GEB30 Mediastinotomi med exstirpation av lokal förändring
GEB40 Mediastinotomi och utvidgad exstirpation

Inkl. pleura, lunga eller perikard
GEB96 Annan operation via mediastinotomi

GEC    Operationer på tymus
GEC00 Biopsi av tymus
GEC03 Endoskopisk biopsi av tymus
GEC10 Transcervikal resektion av tymus
GEC13 Transsternal resektion av tymus
GEC14 Torakoskopisk resektion av tymus
GEC16 Endoskopisk resektion av tymus
GEC20 Transcervikal tymektomi
GEC23 Transsternal tymektomi
GEC24 Torakoskopisk tymektomi
GEC26 Endoskopisk tymektomi
GEC93 Annan endoskopisk operation på tymus
GEC96 Annan operation på tymus
GEC97 Annan torakoskopisk operation på tymus

GEW   Andra operationer i mediastinum
Inkl. tymus
GEW96 Annan operation i mediastinum
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GW   Reoperationer på bröstväggen, lungsäckar, 
          mediastinum, diafragma, luftstrupen, 
          luftrör och lungor

GWA   Reoperationer för sårruptur
GWA00 Reoperation för sårruptur

GWB   Reoperationer för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
GWB00 Reoperation för ytlig infektion

GWC   Reoperationer för djup infektion
GWC00 Reoperation för djup infektion
GWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion

GWD  Reoperationer för ytlig blödning
GWD00 Reoperation för ytlig blödning

GWE   Reoperationer för djup blödning
GWE00 Reoperation för djup blödning
GWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning

GWF   Reoperationer för anastomos- och suturinsufficiens
GWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
GWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för anastomos- 

  eller suturinsufficiens

GWW  Andra reoperationer på bröstväggen, lungsäckar, 
            mediastinum, diafragma, luftstrupen, luftrör och lungor

GWW96 Annan reoperation på bröstvägg, pleura, mediastinum, 
  diafragma, trakea, bronker eller lungor

GWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation på bröstvägg, 
  pleura, mediastinum, diafragma, trakea, bronker eller lungor

GWW98 Annan transluminal endoskopisk reoperation på bröstvägg, 
  pleura, mediastinum, diafragma, trakea, bronker eller lungor
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H    Operationer på bröstkörtlar
HA Operationer på bröstkörtlar
HW Reoperationer på bröstkörtlar

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre ingrepp, se TH

HA    Operationer på bröstkörtlar

HAA   Incisioner i och biopsier av bröstkörtlar
HAA00 Incision i bröstkörtel
HAA01 Sutur av bröstkörtel
HAA10 Biopsi av bröstkörtel

HAB    Resektioner av bröstkörtlar
Rekonstruktion, se HAE
HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel

Inkl. fistel, avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av främmande kropp från hud på bröstkörteln, 
se QBC00

HAB20 Resektion eller exstirpation av mjölkgång
HAB30 Exstirpation av areola eller mamill

Aberrant bröstkörtel eller mamill, se HAC30
HAB40 Resektion av bröstkörtel

Axillarutrymning, se PJD
HAB99 Annan resektion av bröstkörtel

HAC    Mastektomier
Körtelutrymning, se PJD
HAC10 Subkutan mastektomi med bevarad mamill
HAC15 Subkutan mastektomi med excision av mamill
HAC20 Mastektomi
HAC22 Modifierad radikal mastektomi

Inkl. lymkörtelutrymning
HAC25 Radikal mastektomi

Inkl. lymkörtelutrymning, excision av pektoralismuskler, 
ev. revben och sternum

HAC30 Exstirpation av aberrant bröstkörtel eller mamill
HAC99 Annan mastektomi
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HAD   Korrektiva operationer på bröst
HAD00 Förstoring av bröst

Utan användande av främmande material
HAD10 Förstoring av bröst med protes
HAD20 Fettsugning i bröst
HAD30 Reduktion av bröst med transposition av areola
HAD35 Reduktion av bröst med transplantation av areola
HAD40 Mastopexi
HAD45 Korrektion av inverterad mamill
HAD50 Avlägsnande av inopererad bröstprotes
HAD55 Kapselklyvning i bröst
HAD60 Byte av bröstprotes
HAD99 Annan korrektiv operation på bröst

HAE    Rekonstruktioner av bröst
Efter mastektomi eller vid aplasi
Tilläggskoder för specifikation av transplantat, lambå eller vävnadsexpander 
se ZZ
HAE00 Rekonstruktion av bröst med protes
HAE05 Rekonstruktion av bröst med lambå och protes
HAE10 Rekonstruktion av bröst med transplantat eller lambå
HAE20 Rekonstruktion av areola och mamill med transplantat 

  eller lambå
Inkl. lambå med tatuering

HAE99 Annan rekonstruktion av bröst

HAF    Operationer vid lokalrecidiv av bröstcancer
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
HAF00 Lokal excision av cancerrecidiv eller metastas
HAF10 Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidiv 

  med transplantat eller lambå
HAF20 Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidiv 

  med främmande material
HAF99 Annan operation vid lokalrecidiv av bröstcancer
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HW   Reoperationer på bröstkörtlar

HWA   Reoperationer för sårruptur
HWA00 Reoperation för sårruptur

HWB   Reoperationer för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
HWB00 Reoperation för ytlig infektion

HWC   Reoperationer för djup infektion
HWC00 Reoperation för djup infektion

HWD  Reoperationer för ytlig blödning
HWD00 Reoperation för ytlig blödning

HWE   Reoperationer för djup blödning
HWE00 Reoperation för djup blödning

HWF   Reoperationer för anastomos- och suturinsufficiens
HWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

HWW  Andra reoperationer på bröstkörtlar
HWW99 Annan reoperation på bröstkörtel
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J     Operationer på mag-tarmkanalen 
       och därtill hörande organ
JA Operationer på bukväggen, mesenterium, bukhinnan och bukhinnenätet
JB Operationer på diafragma och vid gastroesofageal reflux
JC Operationer på matstrupen
JD Operationer på magsäcken och tolvfingertarmen
JE Operationer på appendix
JF Operationer på tunntarmen och tjocktarmen
JG Operationer på ändtarmen
JH Operationer på anus och perianal vävnad
JJ Operationer på levern
JK Operationer på gallvägarna
JL Operationer på bukspottkörteln
JM Operationer på mjälten
JW Reoperationer på mag-tarmkanalen och därtill hörande organ

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TJ

JA     Operationer på bukväggen, mesenterium, 
          bukhinnan och bukhinnenätet

JAA     Operationer på bukväggen
Korrektion av hängbuk, se QBJ30
JAA00 Incision i bukvägg

Inkl. evakuering av hematom, biopsi, avlägsnande 
av främmande kropp, dränage utan laparotomi

JAA10 Exstirpation av förändring i bukvägg
Inkl. navel, navelcysta, navelgranulom

JAA11 Laparoskopisk biopsi eller lokal exstirpation 
  av förändring i bukvägg

JAA96 Annan operation på bukvägg
JAA97 Annan laparoskopisk operation på bukvägg
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JAB     Operationer för ljumskbråck
Vid samtidig operation på tarm, se JF
JAB00 Exstirpation av inguinal bråcksäck

Hos barn
JAB10 Radikaloperation av ljumskbråck

Vid samtidig orkidektomi, se KFC
JAB11 Laparoskopisk operation av ljumskbråck

Inkl. användande av främmande material
JAB20 Radikaloperation av ljumskbråck med transplantat

Tilläggskoder för specifikation av transplantat, se ZZ
JAB30 Radikaloperation av ljumskbråck med implantation 

  av främmande material
JAB40 Laparotomi med bukväggsplastik vid ljumskbråck
JAB96 Annan operation för ljumskbråck
JAB97 Annan laparoskopisk operation för ljumskbråck

JAC     Operationer för femoralbråck
Vid samtidig operation på tarm, se JF
JAC10 Radikaloperation av femoralbråck
JAC11 Laparoskopisk operation av femoralbråck

Inkl. användande av främmande material
JAC30 Radikaloperation av femoralbråck med främmande material
JAC40 Laparotomi med bukväggsplastik för femoralbråck
JAC96 Annan operation för femoralbråck
JAC97 Annan laparoskopisk operation för femoralbråck

JAD     Operationer för ärrbråck
Vid samtidig operation på tarm, se JF
JAD10 Radikaloperation av ärrbråck
JAD11 Laparoskopisk operation av ärrbråck

Inkl. användande av främmande material
JAD20 Radikaloperation av ärrbråck med transplantat

Tilläggskoder för specifikation av transplantat, se ZZ
JAD30 Radikaloperation av ärrbråck med implantation 

  av främmande material
JAD96 Annan operation för ärrbråck
JAD97 Annan laparoskopisk operation för ärrbråck

JAE     Operation för epigastrikabråck
JAE10 Radikaloperation av epigastrikabråck
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JAF     Operationer för navelbråck
Inkl. paraumbilikalt bråck
Operation för omfalocele, se JAG20
Vid samtidig operation på tarm, se JF
JAF10 Radikaloperation av navelbråck
JAF11 Laparoskopisk operation av navelbråck

Inkl. användande av främmande material
JAF20 Radikaloperation av navelbråck med transplantat

Tilläggskoder för specifikation av transplantat, se ZZ
JAF30 Radikaloperation av navelbråck med implantation 

  av främmande material
JAF96 Annan operation för navelbråck
JAF97 Annan laparoskopisk operation för navelbråck

JAG     Operationer för andra bråck och bukväggsdefekter
Inkl. obturatorius-, lumbal- och Spigelibråck
Vid samtidig operation på tarm, se JF
Diafragmabråck, se JBB
Parastomalt bråck, se JFG
JAG00 Operation av annat bråck
JAG01 Laparoskopisk operation av annat bråck

Inkl. användande av främmande material
JAG10 Operation av gastroschisis
JAG20 Operation av omfalocele
JAG30 Bukväggsrekonstruktion med transplantat

Tilläggskoder för specifikation av transplantat, se ZZ
JAG60 Bukväggsrekonstruktion med främmande material
JAG96 Annan bukväggsrekonstruktion
JAG97 Annan laparoskopisk bukväggsrekonstruktion

JAH     Laparotomier, torakolaparotomier och laparoskopier
Används ej vid operationer som förutsätter laparotomi
Inkl. ev. adherenslösning (operation för adherensileus, se JFK)
JAH00 Explorativ laparotomi
JAH01 Laparoskopi
JAH20 Laparotomi med biopsier för stadieindelning 

  av maligna tumörer
Vid samtidig splenektomi, se JMA

JAH21 Laparoskopi med biopsier för stadieindelning 
  av maligna tumörer

Vid samtidig splenektomi, se JMA
JAH30 Laparostomi
JAH33 Öppning av laparostomi
JAH40 Explorativ torakolaparotomi
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JAJ      Dränage av bäckenabscess via rektum
Dränage via vagina, se LEA10
JAJ00 Incision i och dränage av bäckenabscess via rektum

JAK     Dränage och lavage av bukhålan
Som enda åtgärd vid t.ex. abscess eller lokal peritonit eller 
som förberedelse till peritoneal dialys
Inkl. dränage av bursa omentalis
Perkutant dränage, se TJA
Perkutant lavage, se TJA
JAK00 Laparotomi och dränage av bukhålan
JAK01 Laparoskopiskt dränage av bukhålan

Operation för lymfocele efter njurtransplantation, se KAS
JAK03 Laparotomi och peritonealt lavage
JAK04 Laparoskopi och peritonealt lavage
JAK10 Laparotomi och inläggande av peritoneal dialyskateter

Perkutant inläggande, se TJA33, avlägsnande, se TJA35

JAL     Exstirpation av förändring i peritoneum
JAL00 Biopsi av peritoneum

Inkl. oment, mesenterium, lymfkörtel
JAL01 Laparoskopisk biopsi av peritoneum
JAL10 Laparotomi med avlägsnande av främmande kropp
JAL11 Laparoskopi med avlägsnande av främmande kropp
JAL20 Exstirpation eller destruktion av förändring i peritoneum
JAL21 Laparoskopisk exstirpation eller destruktion 

  av förändring i peritoneum
JAL30 Omentresektion

Exkl. vid ventrikel- eller kolonresektion
JAL31 Laparoskopisk omentresektion

Exkl. vid ventrikel- eller kolonresektion
JAL96 Annan exstirpation av förändring i peritoneum
JAL97 Annan laparoskopisk exstirpation av förändring 

  i peritoneum

JAM    Transposition av oment och mesenterium
JAM00 Transposition av oment
JAM10 Operation för malrotation

Ladd’s operation

JAN     Peritonealvenösa shuntoperationer
JAN00 Inläggande av peritonealvenös shunt
JAN10 Revision av peritonealvenös shunt
JAN20 Avlägsnande av peritonealvenös shunt
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JAP     Adherenslösning i bukhålan
Exkl. adherenslösning enbart i syfte att få tillgång till målorganet 
för operationen
Delning av adherenser vid tarmobstruktion, se JFK, adherenser till uretär, 
se KBH, adherenser till tubor, se LBF
JAP00 Adherenslösning i bukhålan
JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

JAW    Andra operationer på bukväggen, mesenterium, 
            peritoneum och omentet

Operationer på retroperitoneal vävnad, se KK
Korrektion av hängbuk, se QBJ
JAW96 Annan operation på bukvägg, mesenterium, peritoneum 

  eller oment
JAW97 Annan laparoskopisk operation på bukvägg, mesenterium, 

  peritoneum eller oment

JB     Operationer på diafragma 
          och vid gastroesofageal reflux

Inkl. transabdominala operationer på diafragma och transabdominala 
eller transtorakala operationer för gastroesofageal reflux
Övriga transtorakala operationer på diafragma, se GAG

JBA     Lokala operationer på diafragma
JBA00 Sutur av diafragmaruptur
JBA01 Laparoskopisk sutur av diafragmaruptur
JBA10 Biopsi eller exstirpation av förändring i diafragma

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
JBA11 Laparoskopisk biopsi eller exstirpation 

  av förändring i diafragma
Inkl. avlägsnande av främmande kropp

JBB     Operationer vid diafragmabråck
Inkl. ev. användning av främmande material
Operation av glidbråck och gastroesofageal reflux, se JBC
Vid torakotomi eller torakoskopi, se även GAB resp. GAA
JBB00 Radikaloperation av paraesofagealt bråck
JBB01 Laparoskopisk operation av paraesofagealt bråck
JBB10 Radikaloperation av medfött diafragmabråck
JBB11 Laparoskopisk operation av medfött diafragmabråck
JBB96 Annan operation av diafragmabråck
JBB97 Annan laparoskopisk operation av diafragmabråck
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JBC     Operationer vid gastroesofageal reflux 
Inkl. operation för glidbråck
Vid torakotomi eller torakoskopi, se även GAB resp. GAA
JBC00 Operation för gastroesofageal reflux
JBC01 Laparoskopisk operation för gastroesofageal reflux

JBW    Andra operationer på diafragma 
            och vid gastroesofageal reflux

JBW96 Annan operation på diafragma 
  eller vid gastroesofageal reflux

JBW97 Annan laparoskopisk operation på diafragma 
  eller vid gastroesofageal reflux

JC     Operationer på matstrupen
Esofagoskopi, se UJC
Gastroskopi, se UJD
Torakoskopi, se GAA
Laparoskopi, se JAH

JCA     Lokala operationer på esofagus
JCA00 Esofagotomi

Inkl. ev. avlägsnande av främmande kropp och exstirpation 
av ytlig förändring
Transluminal endoskopisk biopsi, se UJC-UJD

JCA01 Laparoskopisk eller torakoskopisk exstirpation 
  av förändring i esofagus

JCA05 Endoskopisk polypektomi i esofagus
JCA08 Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i esofagus
JCA12 Endoskopisk divertikuloesofagostomi

Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi, se ENC70
JCA20 Ligatur av esofagusvaricer

Inkl. via gastrotomi
JCA22 Endoskopisk ligatur av esofagusvaricer
JCA32 Endoskopisk injektionsbehandling i esofagus

Inkl. sklerosering av esofagusvaricer
JCA35 Endoskopisk koagulation i esofagus
JCA38 Endoskopisk laserterapi i esofagus
JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus
JCA52 Annan endoskopisk diatermi- eller värmebehandling 

  i esofagus
JCA55 Endoskopisk dilatation av esofagus

Inkl. esofagusanastomos
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JCA60 Transcervikal exstirpation av esofagusdivertikel
JCA96 Annan lokal operation på esofagus
JCA97 Annan torakoskopisk eller laparoskopisk lokal operation 

  på esofagus
JCA98 Annan endoskopisk lokal operation på esofagus

JCB     Esofagostomi 
JCB00 Esofagostomi
JCB01 Laparoskopisk eller torakoskopisk esofagostomi

JCC     Resektion av esofagus
JCC00 Transhiatal resektion av esofagus utan interposition
JCC10 Transtorakal resektion av esofagus utan interposition
JCC11 Torakoskopisk eller laparoskopisk resektion av esofagus
JCC20 Transhiatal resektion av esofagus med interposition av tarm
JCC30 Transtorakal resektion av esofagus med interposition 

  av tarm
JCC96 Annan resektion av esofagus
JCC97 Annan laparoskopisk resektion av esofagus

JCD     Anastomosering av esofagus utan resektion
JCD00 Subkutan anastomosering av esofagus utan interposition
JCD03 Subkutan anastomosering av esofagus med interposition 

  av tarm
JCD10 Intratorakal anastomosering av esofagus utan interposition
JCD11 Torakoskopisk eller laparoskopisk anastomosering 

  av esofagus utan interposition
JCD13 Intratorakal anastomosering av esofagus 

  med interposition av tarm
JCD20 Transsektion av esofagus

Vid esofagusvaricer
JCD96 Annan anastomosering av esofagus utan resektion
JCD97 Annan torakoskopisk eller laparoskopisk anastomosering 

  av esofagus utan resektion
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JCE     Rekonstruktiva operationer på esofagus
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
Operation för gastroesofageal reflux, se JBC
JCE00 Sutur av esofagus
JCE01 Torakoskopisk eller laparoskopisk sutur av esofagus
JCE10 Plastisk operation för kardiastenos
JCE20 Esofagogastromyotomi

Heller
JCE21 Laparoskopisk esofagogastromyotomi
JCE30 Rekonstruktion vid esofagusatresi eller esofagotrakeal fistel
JCE33 Slutning av förvärvad esofagotrakeal 

  eller esofagobronkial fistel
JCE40 Rekonstruktion av esofagus med lambå
JCE50 Rekonstruktion av esofagus med fritt transplantat
JCE96 Annan rekonstruktion av esofagus
JCE97 Annan torakoskopisk eller laparoskopisk rekonstruktion 

  av esofagus

JCF      Inläggning av stent i esofagus
JCF00 Inläggning av stent i esofagus

Celestin eller liknande
Inkl. laparotomi och gastrotomi

JCF12 Endoskopisk inläggning av stent i esofagus
Inkl. stent med distala änden förbi esofagus

JCW    Andra operationer på esofagus
Esofagusmanometri, elektromyografi och pH-mätning, se XJC
JCW96 Annan operation på esofagus
JCW97 Annan torakoskopisk eller laparoskopisk operation 

  på esofagus
JCW98 Annan transluminal endoskopisk operation på esofagus

JD     Operationer på magsäcken 
          och tolvfingertarmen

JDA     Gastrotomi och lokala operationer på ventrikel
Fundoplikation, se JBC
Pyloromyotomi, pylorusplastik, se JDH
Endoskopisk biopsi, se UJD
JDA00 Gastrotomi

Inkl. ev. biopsi, exstirpation av främmande kropp eller ytlig 
förändring, koagulation, omstickning, polypektomi
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JDA05 Endoskopisk polypektomi i ventrikeln inkl. pylorus
JDA08 Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i ventrikeln
JDA12 Endoskopisk inläggning av stent i ventrikeln

Inkl. stent med distala änden förbi magsäcken
Stent med proximala änden i esofagus, se JCF12

JDA22 Endoskopisk ligatur av fundusvaricer
JDA32 Endoskopisk injektionsbehandling i ventrikeln inkl. pylorus
JDA35 Endoskopisk koagulation i ventrikeln inkl. pylorus
JDA38 Endoskopisk laserterapi i ventrikeln inkl. pylorus
JDA42 Annan endoskopisk hemostatisk åtgärd 

  i ventrikeln inkl. pylorus
JDA52 Annan endoskopisk lokal operation med diatermi 

  eller värme i ventrikeln inkl. pylorus
Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc.

JDA55 Endoskopisk dilatation av ventrikel, pylorus 
  eller ventrikelanastomos

JDA60 Gastrorafi
JDA61 Laparoskopisk gastrorafi
JDA63 Exstirpation av lokal förändring i ventrikeln inkl. pylorus

T.ex. av ulcus

JDB     Gastrostomi
Byte av gastrostomikateter, se TJD20
JDB00 Gastrostomi
JDB01 Laparoskopisk gastrostomi
JDB10 Perkutan gastrostomi

Inkl. perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG

JDC     Ventrikelresektion
Utvidgad lymkörtelutrymning vid malignitet, se PJD
JDC00 Ventrikelresektion med gastroduodenostomi

Billroth I
JDC10 Ventrikelresektion med gastrojejunostomi

Billroth II
Inkl. ev. enteroanastomos

JDC11 Laparoskopisk ventrikelresektion med gastrojejunostomi
JDC20 Ventrikelresektion med gastrojejunostomi ad modum 

  Roux-en-Y
Konvertering efter tidigare ventrikelkirurgi utan ny resektion, 
se JDE

JDC30 Ventrikelresektion med jejunuminterposition
Konvertering efter tidigare ventrikelkirurgi utan ny resektion, 
se JDE

JDC40 Kardiaresektion med esofagogastrostomi
JDC96 Ventrikelresektion med annan rekonstruktion
JDC97 Laparoskopisk ventrikelresektion med annan rekonstruktion
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JDD     Gastrektomi
Inkl. ev. omentektomi och resektion av distala esofagus
Utvidgad lymkörtelutrymning vid malignitet, se PJD
Vid samtidig torakotomi, se GAB
Vid samtidig splenektomi, se JMA
JDD00 Gastrektomi med esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y
JDD96 Gastrektomi med annan rekonstruktion

JDE     Ventrikelanastomos utan samtidig resektion
JDE00 Gastroenterostomi

Inkl. ev. enteroanastomos
JDE01 Laparoskopisk gastroenterostomi
JDE10 Konvertering av gastroenterostomi till Roux-en-Y anastomos
JDE20 Konvertering av gastroenterostomi 

  till gastroduodenostomi med jejunuminterposition
JDE96 Annan ventrikelanastomos utan samtidig resektion

JDF     Volymsinskränkande ingrepp på ventrikel
JDF00 Gastroplastik
JDF01 Laparoskopisk gastroplastik
JDF10 Gastric bypass
JDF11 Laparoskopisk gastric bypass
JDF20 Magsäcksbandning
JDF21 Laparoskopisk magsäcksbandning
JDF32 Endoskopiskt införande av expanderbar främmande kropp 
 i ventrikel
JDF96 Annat volymsinskränkande ingrepp på ventrikel
JDF97 Annat laparoskopiskt volymsinskränkande ingrepp 

  på ventrikel
JDF98 Annat gastroskopiskt volymsinskränkande ingrepp 

  på ventrikel

JDG     Vagotomi
Vid samtidig torakotomi, se GAB
Vid samtidig pylorusplastik, se JDH
JDG00 Trunkal vagotomi
JDG01 Laparoskopisk eller torakoskopisk trunkal vagotomi
JDG10 Proximal vagotomi

Parietalcellsvagotomi, selektiv proximal vagotomi
JDG11 Laparoskopisk proximal vagotomi
JDG96 Annan vagotomi

Inkl. selektiv vagotomi
JDG97 Annan laparoskopisk vagotomi
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JDH     Operationer på pylorus och duodenum
Inkl. transluminala endoskopiska operationer på duodenum, öppna och 
laparoskopiska operationer på bulbus duodeni
Öppna och laparoskopiska operationer distalt om bulbus duodeni, se JF
Endoskopisk biopsi, se UJD05, UJF05
JDH00 Duodenotomi

Inkl. biopsi, exstirpation av främmande kropp eller ytlig 
förändring, koagulation, omstickning, polypektomi

JDH05 Endoskopisk polypektomi i duodenum
JDH08 Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i duodenum
JDH15 Endoskopisk injektionsbehandling i duodenum
JDH18 Endoskopisk koagulation i duodenum
JDH22 Endoskopisk laserterapi i duodenum
JDH25 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i duodenum
JDH28 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 

  eller värme i duodenum
Destruktion av lokal förändring, incision av stenos etc.

JDH32 Endoskopisk dilatation av duodenum
JDH35 Endoskopisk inläggning av stent i duodenum

Inkl. stent med distala änden förbi duodenum
Stent med proximala änden i esofagus eller magsäcken, se 
JCF12, JDA12

JDH40 Duodenostomi
JDH41 Laparoskopisk duodenostomi
JDH50 Exstirpation av lokal förändring i bulbus duodeni

Exkl. polypektomi etc., se JDH00
JDH60 Pyloromyotomi
JDH61 Laparoskopisk pyloromyotomi
JDH63 Pylorusplastik
JDH70 Duodenorafi
JDH71 Laparoskopisk duodenorafi

JDW    Andra operationer på ventrikeln och duodenum
Öppna och laparoskopiska operationer distalt om bulbus duodeni, se JF
JDW96 Annan operation på ventrikeln eller duodenum
JDW97 Annan laparoskopisk operation på ventrikeln eller duodenum
JDW98 Annan transluminal endoskopisk operation 

  på ventrikeln eller duodenum
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JE     Operationer på appendix 

JEA     Appendektomi
JEA00 Appendektomi
JEA01 Laparoskopisk appendektomi
JEA10 Appendektomi med dränage

JEW    Andra operationer på appendix
Dränage av abscess, se JAA (utan laparotomi), JAK (via laparotomi), 
JAJ (transrektalt) eller LEA (transvaginalt)
JEW96 Annan operation på appendix
JEW97 Annan laparoskopisk operation på appendix

JF      Operationer på tunntarmen och tjocktarmen

JFA      Lokala operationer på tunntarm och kolon
Endoskopisk biopsi av tunntarm, se UJD05, UJF
Endoskopisk biopsi av kolon, se UJF, UJG
JFA00 Enterotomi

Inkl. biopsi, exstirpation av främmande kropp, gallsten eller 
ytlig förändring, koagulation, omstickning, polypektomi

JFA02 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i tunntarm
JFA05 Endoskopisk polypektomi i tunntarm
JFA10 Kolotomi

Inkl. biopsi, exstirpation av främmande kropp eller ytlig 
förändring, koagulation, omstickning, polypektomi

JFA12 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i kolon
JFA15 Endoskopisk polypektomi i kolon
JFA16 Väggbiopsi av kolon utan kolotomi

Vid Mb Hirschsprung
JFA17 Laparoskopisk väggbiopsi av kolon utan kolotomi
JFA22 Endoskopisk injektionsbehandling i tunntarm
JFA25 Endoskopisk koagulation i tunntarm
JFA28 Endoskopisk laserterapi i tunntarm
JFA32 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i tunntarm
JFA35 Annat endoskopisk lokalt ingrepp med diatermi 

  eller värme i tunntarm
Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc.

JFA38 Endoskopisk dilatation av tunntarm
JFA42 Endoskopisk injektionsbehandling i kolon
JFA45 Endoskopisk koagulation i kolon
JFA48 Endoskopisk laserterapi i kolon
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JFA52 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i kolon
JFA55 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 

  eller värme i kolon
Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc.

JFA58 Endoskopisk dilatation av kolon
JFA60 Strikturplastik i tunntarm
JFA63 Strikturplastik i kolon
JFA65 Endoskopisk inläggning av stent i tunntarm

Inkl. stent med distala änden förbi tunntarmen
Stent med proximala änden i esofagus, magsäcken eller 
duodenum, se JCF12, JDA12, JDH35

JFA68 Endoskopisk inläggning av stent i kolon
Stent med proximala änden i tunntarmen, se JFA65

JFA70 Enterorafi
JFA71 Laparoskopisk enterorafi
JFA73 Exstirpation av lokal förändring i tunntarm

Inkl. exstirpation av divertikel utan tarmresektion
JFA74 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i tunntarm
JFA76 Slutning av tunntarmsfistel

Inkl. fistlar till hud eller annan tarm
Fistlar till urogenitalorgan, se KCH, KDH, LEE
Vid samtidig tarmresektion, se JFB

JFA80 Kolorafi
JFA81 Laparoskopisk kolorafi
JFA83 Exstirpation av lokal förändring i kolon
JFA84 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon
JFA86 Slutning av kolonfistel

Inkl. fistlar till hud eller annan tarm
Fistlar till urogenitalorgan, se KCH, KDH, LEE
Vid samtidig tarmresektion, se JFB

JFA96 Annan lokal operation på tarm
JFA97 Annan laparoskopisk lokal operation på tunntarm eller kolon
JFA98 Annan transluminal endoskopisk lokal operation 

  på tunntarm eller kolon



126 127

J OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN J

JFB      Resektion av tunntarm och kolon
Resektion av framlagd tarm, se JFG
Utvidgad lymkörtelutrymning vid malignitet, se PJD
JFB00 Tunntarmsresektion
JFB01 Laparoskopisk tunntarmsresektion
JFB10 Reversering av tunntarmssegment
JFB13 Förlängningsplastik på tunntarm
JFB20 Ileocekalresektion
JFB21 Laparoskopisk ileocekalresektion
JFB30 Högersidig hemikolektomi
JFB31 Laparoskopisk högersidig hemikolektomi
JFB33 Annan resektion som omfattar tunntarm och kolon

Inkl. reresektion, utvidgad högersidig hemikolektomi
JFB34 Annan laparoskopisk resektion som omfattar tunntarm 

  och kolon
JFB40 Resektion av colon transversum
JFB41 Laparoskopisk resektion av colon transversum
JFB43 Vänstersidig hemikolektomi
JFB44 Laparoskopisk vänstersidig hemikolektomi
JFB46 Resektion av colon sigmoideum

Resektion av rektum och sigmoideum, se JGB
JFB47 Laparoskopisk resektion av colon sigmoideum

Laparoskopisk resektion av rektum och sigmoideum, se JGB
JFB50 Annan kolonresektion
JFB51 Annan laparoskopisk kolonresektion
JFB60 Resektion av colon sigmoideum med sigmoideostomi

Med slutning av rektum (Hartmann) eller anläggande 
av mukös fistel

JFB61 Laparoskopisk resektion av colon sigmoideum 
  med sigmoideostomi och slutning av rektum

JFB63 Annan kolonresektion med kolostomi och slutning 
  av distal stump

JFB64 Annan laparoskopisk kolonresektion med kolostomi 
  och slutning av distal stump

JFB96 Annan resektion av tunntarm eller kolon
JFB97 Annan laparoskopisk resektion av tunntarm eller kolon

JFC      Tarmanastomos
Tarmshunt för behandling av övervikt eller hyperkolesterolemi, se JFD
JFC00 Enteroanastomos

Exkl. vid samtidig ventrikelresektion
JFC01 Laparoskopisk enteroanastomos
JFC10 Ileotransversostomi
JFC11 Laparoskopisk ileotransversostomi
JFC20 Annan enterokolostomi
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JFC21 Annan laparoskopisk enterokolostomi
JFC30 Kolokolostomi
JFC31 Laparoskopisk kolokolostomi
JFC40 Ileorektal anastomos
JFC41 Laparoskopisk ileorektal anastomos
JFC50 Kolorektal anastomos
JFC51 Laparoskopisk kolorektal anastomos

JFD     Tarmshunt
För behandling av övervikt eller hyperkolesterolemi
Operationer på ventrikeln vid övervikt, se JDF
JFD00 Tarmshunt
JFD10 Revision av tarmshunt
JFD20 Återställning av tarmshunt
JFD96 Annan tarmshuntoperation

JFE      Tunntarmstransplantationer
Operationer på donator, se YJB
JFE00 Tunntarmstransplantation

Inkl. retransplantation
JFE96 Annan operation i samband med tunntarmstransplantation

Inkl. biopsi, resektion eller exstirpation av transplantat, 
avlastande anastomos på transplantat etc.
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JFF      Framläggning av tunntarm och kolon
Duodenostomi, se JDH
JFF00 Kateterenterostomi
JFF01 Laparoskopisk kateterenterostomi
JFF10 Loopileostomi
JFF11 Laparoskopisk loopileostomi
JFF13 Enterostomi

Inkl. jejunostomi, ileostomi
JFF16 Konvertering av ileoanal anastomos till ileostomi
JFF20 Cekostomi

Med eller utan framläggning
JFF21 Laparoskopisk cekostomi
JFF23 Transversostomi
JFF24 Laparoskopisk transversostomi
JFF26 Sigmoideostomi
JFF27 Laparoskopisk sigmoideostomi
JFF30 Annan kolostomi
JFF31 Annan laparoskopisk kolostomi
JFF40 Appendikostomi
JFF41 Laparoskopisk appendikostomi
JFF50 Framläggning av kolonslynga utan primär öppning
JFF51 Laparoskopisk framläggning av kolonslynga 

  utan primär öppning
JFF60 Öppning av framlagd kolonslynga
JFF96 Annan framläggning av tunntarm eller kolon
JFF97 Annan laparoskopisk framläggning av tunntarm eller kolon

JFG     Operationer på framlagd tarm och reservoar
Inkl. kontinent ileostomi eller bäckenreservoar
Efter urinavledande kirurgi, se KBJ
JFG00 Slutning av loopenterostomi utan tarmresektion
JFG10 Slutning av loopkolostomi utan tarmresektion
JFG20 Slutning av enterostomi med tarmresektion
JFG23 Slutning av enterostomi med anastomos till tunntarm
JFG26 Slutning av enterostomi med anastomos till kolon
JFG29 Slutning av enterostomi med anastomos till rektum
JFG30 Slutning av kolostomi med tarmresektion
JFG33 Slutning av kolostomi med anastomos till kolon
JFG36 Slutning av kolostomi med anastomos till rektum
JFG40 Revision av entero- eller kolostomi utan laparotomi
JFG50 Laparotomi med revision av entero- eller kolostomi
JFG53 Revision av ileum-bäckenreservoar
JFG56 Revision av kolon-bäckenreservoar
JFG60 Konvertering av konventionell ileostomi 

  till kontinent ileostomi
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JFG70 Konvertering av kontinent ileostomi 
  till konventionell ileostomi

JFG73 Exstirpation av ileum-bäckenreservoar
Inkl. med eller utan slutning eller excision av anorektal stump
Tilläggskod för ileostomi, se JFF10, JFF13
Tilläggskod för ileorektal anastomos, se JFC40
Med konstruktion av ny reservoar, se JFC86
Med rektumexstirpation, se JGB40

JFG76 Exstirpation av kolon-bäckenreservoar med kolorektal 
  eller koloanal anastomos

Med konstruktion av ny kolon-bäckenreservoar, se JFG83
Exstirpation av kolonreservoar med kolostomi och distal 
slutning, se JFB60–63
Exstirpation av kolon-bäckenreservoar med kolostomi och distal 
slutning, se JGB10
Exstirpation av kolon-bäckenreservoar och anorektal stump, se 
JGB30

JFG80 Exstirpation av ileumreservoar med konstruktion 
  av ny kontinent ileostomi

JFG83 Exstirpation av kolon-bäckenreservoar och konstruktion 
  av ny reservoar

JFG86 Exstirpation av ileum-bäckenreservoar och konstruktion 
  av ny reservoar

JFG96 Annan operation på framlagd tarm eller reservoar

JFH     Kolektomi 
JFH00 Kolektomi med ileorektal anastomos
JFH01 Laparoskopisk kolektomi med ileorektal anastomos
JFH10 Kolektomi och ileostomi

Med slutning av rektumstump eller anläggande av mukös fistel
JFH11 Laparoskopisk kolektomi och ileostomi
JFH20 Proktokolektomi med ileostomi
JFH30 Kolektomi, rektal mukosektomi och ileoanal anastomos 

  utan ileostomi
Inkl. ev. konstruktion av ileumreservoar

JFH33 Kolektomi, rektal mukosektomi, ileoanal anastomos 
  och ileostomi

Inkl. ev. konstruktion av ileumreservoar
Rektal mukosektomi och ileoanal anastomos efter tidigare 
kolektomi, se JGB

JFH40 Proktokolektomi med kontinent ileostomi
Kock
Kontinent ileostomi efter tidigare kolektomi, se JFG60

JFH96 Annan kolektomi



130 131

J OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN J

JFJ       Fixation av tarm till bukvägg
JFJ00 Cekopexi
JFJ01 Laparoskopisk cekopexi
JFJ96 Annan fixation av tarm till bukvägg
JFJ97 Annan laparoskopisk fixation av tarm till bukvägg

JFK     Delning av adherenser vid tarmobstruktion
Ej som led i exploration eller annan laparotomi
JFK00 Delning av brid
JFK01 Laparoskopisk delning av brid
JFK10 Adherenslösning
JFK20 Adherenslösning med fixation av tunntarm
JFK96 Annan delning av adherenser vid tarmobstruktion
JFK97 Annan laparoskopisk delning av adherenser 

  vid tarmobstruktion

JFL      Behandlingar av tarmobstruktion utan resektion 
            eller adherenslösning

JFL00 Laparotomi och desinvagination av tarm
Desinvagination av tarm under röntgenkontroll, se TJF

JFL10 Laparotomi och reposition eller detorsion av tarm
JFL20 Manipulation av obstruerande tarminnehåll
JFL96 Annan behandling av tarmobstruktion utan resektion 

  eller adherenslösning

JFM     Peroperativt tarmlavage
JFM00 Peroperativt tarmlavage

Inkl. cekotomi eller appendektomi för inläggning av kateter

JFW    Andra operationer på tunntarm och kolonm
JFW96 Annan operation på tunntarm eller kolon
JFW97 Annan laparoskopisk operation på tunntarm eller kolon
JFW98 Annan transluminal endoskopisk operation på tunntarm 

  eller kolon
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JG     Operationer på ändtarmen

JGA     Proktotomi och lokala ingrepp på rektum
Endoskopi, ev. med biopsi, se UJ
JGA00 Proktotomi

Inkl. biopsi, exstirpation av främmande kropp eller ytlig 
förändring, koagulation, omstickning, polypektomi
Endoskopisk biopsi av rektum, se UJG05, UJF35

JGA02 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i rektum
JGA05 Endoskopisk polypektomi i rektum
JGA22 Endoskopisk injektionsbehandling i rektum
JGA28 Endoskopisk koagulation i rektum
JGA32 Endoskopisk laserterapi i rektum
JGA35 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i rektum
JGA52 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 

  eller värme i rektum
Destruktion av lokal förändring, incision i stenos etc.

JGA58 Endoskopisk dilatation av rektum
JGA60 Sutur av rektum
JGA68 Endoskopisk inläggning av stent i rektum

Stent med proximala änden ovanför rektum, se JFA65, JFA68
JGA70 Proktotomi med excision av förändring i rektum
JGA73 Transanal excision av förändring i rektum
JGA75 Endoskopisk mikrokirurgisk excision av förändring i rektum
JGA96 Annan proktotomi eller lokalt ingrepp på rektum
JGA97 Annan laparoskopisk proktotomi eller lokalt ingrepp 

  på rektum
JGA98 Annat transluminalt endoskopiskt lokalt ingrepp på rektum
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JGB     Resektion och exstirpation av rektum
Inkl. total excision av mesorektum (a m Heald)
JGB00 Resektion av rektum

Inkl. låg främre resektion
Inkl. ev. konstruktion av reservoar

JGB01 Laparoskopisk resektion av rektum
JGB10 Resektion av rektum med sigmoideostomi och förslutning 

  av rektumstump
Hartmann

JGB11 Laparoskopisk resektion av rektum med sigmoideostomi 
  och förslutning av rektumstump

JGB20 Resektion av rektum med abdominoperineal 
  pull-through anastomos

Operation för Mb Hirschsprung a m Soave eller Duhamel
JGB30 Abdominoperineal rektumamputation

Inkl. kolostomi
JGB31 Laparoskopisk och perineal rektumamputation
JGB40 Rektumexstirpation och ileostomi

Efter tidigare kolektomi med ileorektal anastomos
JGB50 Mukosektomi och ileoanal anastomos

Efter tidigare kolektomi
JGB60 Exstirpation av rektum eller ileoanal anastomos

Efter tidigare kolektomi
Inkl. konstruktion av ileoanal reservoar

JGB96 Annan resektion eller exstirpation av rektum
JGB97 Annan laparoskopisk resektion eller exstirpation av rektum

JGC     Rekonstruktiva operationer på rektum 
Slutning av fistlar till urogenitalorgan, se KCH, KDH, LEE
JGC00 Rektopexi

T.ex. Ripstein
JGC01 Laparoskopisk rektopexi
JGC10 Perineal rektopexi

Cerklage, se JHC
JGC20 Transanal sutur
JGC30 Excision och sutur av rektal mukosa

Delorme
JGC40 Anorektal rekonstruktion vid analatresi

Inkl. PSARP vid hög och medelhög atresi
Operation vid låg atresi, se JHC

JGC96 Annan rekonstruktion av rektum
JGC97 Annan laparoskopisk rekonstruktion av rektum
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JGD     Operationer på perirektal vävnad
JGD00 Excision av perinealt tumörrecidiv

Efter tidigare operation för rektalcancer

JGW    Andra operationer på rektum
JGW96 Annan operation på rektum
JGW97 Annan laparoskopisk operation på rektum
JGW98 Annan transluminal endoskopisk operation på rektum

JH     Operationer på anus och perianal vävnad 
Anoskopi, se UJH

JHA     Incision i, biopsi och lokal exstirpation 
            i analkanalen och perianalt

JHA00 Incision i analkanalen eller perianal vävnad
Inkl. ev. dränage eller biopsi

JHA10 Biopsi av analkanalen
JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen 

  eller perianal vävnad
Polyp, fissur eller kondylom
Inkl. avlägsnande av penetrerande främmande kropp

JHA30 Termisk behandling av förändring i analkanalen 
  eller perianal vävnad

Inkl. kryokirurgi, diatermi, laser, koagulation etc.

JHB     Behandling av hemorrojder och analprolaps
JHB00 Hemorrojdektomi

Inkl. för behandling av analprolaps
JHB10 Termisk destruktion av hemorrojder

Inkl. för behandling av analprolaps
JHB20 Injektionsbehandling av hemorrojder
JHB30 Gummiringsligatur av hemorrojder

Inkl. för behandling av analprolaps
JHB40 Staplad hemorrojdopexi av analprolaps

För hemorrojder eller analprolaps
JHB96 Annan behandling av hemorrojder eller analprolaps
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JHC     Rekonstruktiva operationer på anus
Arteriella sfinkter-operationer, se JHE
JHC00 Sutur av analsfinkter

Vid ruptur
JHC10 Rekonstruktion av analsfinkter
JHC20 Rekonstruktion av analsfinkter med muskeltransplantat
JHC30 Rekonstruktion av analsfinkter med muskeltransposition
JHC40 Analt cerclage

Thiers
JHC50 Rekonstruktion av anus vid analatresi

Vid låg atresi
Operation vid hög och medelhög atresi, se JGC

JHD     Dilatationer, incisioner i och excisioner av analsfinkter
JHD00 Dilatation av analsfinkter
JHD10 Myotomi av analsfinkter

T.ex. subkutan lateral sfinkterotomi
Exstirpation av fissur, se JHA

JHD20 Klyvning eller excision av analfistel
JHD30 Inkomplett klyvning eller excision av analfistel

a m Gabriel, steg 1
JHD33 Kompletterande klyvning eller excision av analfistel

a m Gabriel, steg 2
JHD40 Partiell excision av intern sfinkter

Partiell bakre myektomi av intern sfinkter vid Mb Hirschsprung
JHD96 Annan incision i eller excision av analsfinkter

JHE     Inläggande av artificiell analsfinkter 
            och relaterade operationer

JHE10 Inläggande av artificiell analsfinkter
JHE20 Revision av artificiell analsfinkter
JHE30 Avlägsnande av artificiell analsfinkter
JHE96 Annan operation relaterad till inläggande 

  av artificiell analsfinkter

JHW    Andra operationer på anus och perianal vävnad
Manuell uthämtning av fekalier i narkos, se TJG
Anorektal manometri och elektromyografi, se XJH
JHW96 Annan operation på anus eller perianal vävnad
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JJ      Operationer på levern

JJA      Lokala ingrepp på levern
Inkl. exploration, incision, biopsi, sutur och lokal exstirpation
Inkl. operationer på transplanterad lever
JJA00 Exploration av lever

Inkl. ev. dränage eller tamponad
JJA10 Hepatikotomi

Inkl. ev. dränage
JJA20 Biopsi av lever
JJA21 Laparoskopisk biopsi av lever
JJA23 Punktionsbiopsi av lever vid laparotomi

Perkutan punktionsbiopsi, se TJJ
JJA24 Punktionsbiopsi av lever vid laparoskopi
JJA30 Fenestrering av levercysta
JJA31 Laparoskopisk fenestrering av levercysta
JJA40 Excision av förändring i lever

Inkl. enukleation av tumör eller cysta, avlägsnande av 
främmande material

JJA41 Laparoskopisk excision av förändring i levern
Inkl. avlägsnande av främmande material

JJA43 Destruktion av förändring i lever
Inkl. injektionsbehandling, kryokirurgi, laser etc.
Perkutan destruktion, se TJJ

JJA44 Laparoskopisk destruktion av förändring i lever
JJA50 Sutur av lever
JJA96 Annat lokalt ingrepp på lever
JJA97 Annat laparoskopiskt lokalt ingrepp på lever

JJB      Leverresektion
JJB00 Kilresektion av lever
JJB10 Atypisk leverresektion
JJB20 Resektion av ett leversegment
JJB30 Resektion av två leversegment
JJB60 Resektion av tre leversegment
JJB40 Vänstersidig hemihepatektomi
JJB50 Högersidig hemihepatektomi
JJB53 Utvidgad högersidig eller utvidgad vänstersidig 

  hemihepatektomi
JJB71 Laparoskopisk leverresektion
JJB96 Annan leverresektion



136 137

J OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN J

JJC      Levertransplantation och relaterade operationer
Rekonstruktion av gallvägar, se JKD
Rekonstruktion av kärl, se PC
Hepatektomi från donator, se YJA
JJC00 Homolog levertransplantation
JJC10 Homolog partiell levertransplantation
JJC20 Homolog levertransplantation, levande donator
JJC30 Heterolog levertransplantation
JJC40 Heterolog partiell levertransplantation
JJC50 Resektion av levertransplantat

Resektion av tidigare transplanterad lever, se JJB
JJC60 Exstirpation av transplanterad lever

Vid retransplantation
JJC96 Annan operation i samband med levertransplantation

JJW     Andra operationer på levern
JJW96 Annan operation på lever
JJW97 Annan laparoskopisk operation på lever

JK     Operationer på gallvägarna
ERCP, se UJK
Peroral kolangioskopi, se UJK

JKA     Operationer på gallblåsan
JKA00 Kolecystotomi

Inkl. stenextraktion (hos barn)
Vid exploration av atresi kan kolangiografi kodas separat, 
se TJK

JKA10 Kolecystostomi
JKA11 Laparoskopisk kolecystostomi
JKA13 Perkutan kolecystostomi
JKA20 Kolecystektomi
JKA21 Laparoskopisk kolecystektomi
JKA96 Annan operation på gallblåsa
JKA97 Annan laparoskopisk operation på gallblåsa
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JKB     Incisioner i, explorationer 
            och andra lokala operationer på gallgångar

Peroperativ kolangiografi, se TJK
Transduodenala operationer (inkl. ERCP), se JKE
ESVL, se JKT
JKB00 Kolangiotomi

Inkl. ev. biopsi eller stenextraktion
Inkl. koledokotomi, hepatikotomi, koledokolitektomi, 
hepatikolitektomi

JKB01 Laparoskopisk kolangiotomi
Inkl. ev. biopsi eller stenextraktion
Inkl. laparoskopisk koledokotomi, hepatikotomi, 
koledokolitektomi, hepatikolitektomi

JKB11 Laparoskopisk stenextraktion 
  från gallgång via ductus cysticus

Inkl. dilatation av ductus cysticus
JKB20 Peroperativ kolangioskopi
JKB21 Laparoskopisk kolangioskopi
JKB30 Perkutant transhepatiskt dränage av gallgång
JKB40 Sutur av gallgång

Inkl. vid trauma eller iatrogen skada
JKB96 Annan lokal operation på gallgång
JKB97 Annan laparoskopisk lokal operation på gallgång

JKC     Excision av gallgång
Inkl. av ductus hepaticus och ductus choledochus där ej annat anges
Inkl. papilla Vateri
Excision av ductus cysticus, se JKF00
JKC00 Exstirpation av lokal förändring i gallgång

Inkl. kolangiotomi
JKC01 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i gallgång

Inkl. kolangiotomi
JKC10 Resektion och anastomos av gallgång
JKC20 Resektion av gallgång med kolangioduodenostomi
JKC30 Resektion av gallgång med kolangioenterostomi
JKC40 Excision av ductus hepaticus med hepatikoenterostomi

Inkl. av ductus hepaticus dexter, sinister eller båda ev. med 
medtagande av intrahepatiska gallgångar och levervävnad

JKC50 Exstirpation av papilla Vateri med kolangioenterostomi
JKC96 Annan resektion av gallgång

Inkl. med anastomos till ventrikeln
JKC97 Annan laparoskopisk resektion av gallgång
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JKD     Biliodigestiv anastomos utan resektion
För avlastning eller rekonstruktion
Inkl. av ductus hepaticus och ductus choledochus där ej annat anges
Transduodenala operationer på gallgångar och papilla Vateri, se JKE
Perkutant transhepatiskt dränage av gallgång, se JKB
JKD00 Kolecystojejunostomi
JKD01 Laparoskopisk kolecystojejunostomi
JKD10 Kolangioduodenostomi
JKD20 Kolangiojejunostomi
JKD30 Extrahepatisk hepatikojejunostomi

Inkl. av ductus hepaticus dexter, sinister eller båda 
samt intrahepatiska gallgångar

JKD40 Intrahepatisk kolangiojejunostomi
JKD50 Hepatikoportoenterostomi

Vid gallgångsatresi
Ad modum Kasai eller liknande

JKD96 Annan biliodigestiv anastomos utan resektion
Inkl. med anastomos till ventrikeln

JKE     Transduodenala operationer på gallgångar 
            och papilla Vateri

Endoskopisk biopsi av gallgång, se UJK
JKE00 Transduodenal papillotomi

Inkl. ev. stenextraktion
JKE02 Endoskopisk papillotomi eller sfinkterotomi
JKE06 Transduodenal sfinkterplastik

Inkl. ev. stenextraktion
JKE12 Endoskopisk stenextraktion i gallgång
JKE15 Endoskopisk litotripsi i gallgång
JKE18 Endoskopisk inläggning av stent i gallgång

Inkl. inläggning av endoprotes (EEP) med användande 
av olika fasta eller självexpanderande stentar

JKE22 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i gallgång
Inkl. endoprotes

JKE25 Endoskopiskt externt dränage av gallgång
Nasobiliärt dränage

JKE32 Endoskopisk dilatation av gallgång
JKE96 Annan transduodenal operation på gallgång 

  eller papilla Vateri
JKE98 Annan transduodenal endoskopisk operation 

  på gallgång eller papilla Vateri
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JKF     Operationer på gallgångar efter tidigare operationer
JKF00 Excision av ductus cysticus-stump

Efter tidigare kolecystektomi
JKF10 Perkutan stenextraktion

Via T-rör eller liknande, inkl. ev. dilatation
JKF96 Annan operation på gallgång efter tidigare operation
JKF97 Annan laparoskopisk operation på gallgång 

  efter tidigare operation

JKT     Extrakorporeala stötvågslitotripsier i gallvägar
JKT00 Extrakorporeal stötvågslitotripsi i gallblåsa
JKT10 Extrakorporeal stötvågslitotripsi i gallgång

JKW    Andra operationer på gallvägar
JKW96 Annan operation på gallvägar
JKW97 Annan laparoskopisk operation på gallvägar
JKW98 Annan transluminal endoskopisk operation på gallvägar

JL     Operationer på bukspottkörteln
ERCP, se UJK
Peroral pankreatikoskopi, se UJK

JLA     Explorationer och biopsier av pankreas 
JLA00 Exploration av pankreas
JLA10 Biopsi av pankreas

Endoskopisk biopsi av pankreasgång, se UJK
JLA20 Punktionsbiopsi av pankreas

Inkl. transduodenal punktionsbiopsi
Perkutan punktionsbiopsi, se TJL00

JLA21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av pankreas
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JLB     Incisioner i, dränage och dilatationer av pankreas
Inkl. dränage av abscess eller pseudocysta
Perkutana ingrepp, se TJL
Anastomos av pseudocysta, se JLD
JLB00 Incision i pankreas
JLB10 Pankreatikolitektomi
JLB12 Endoskopisk klyvning av pankreasostiet
JLB22 Endoskopisk stenextraktion i pankreasgång
JLB25 Endoskopisk litotripsi i pankreasgång
JLB28 Endoskopisk inläggning av stent i pankreasgång

Inkl. inläggning av endoprotes (EEP) med användande av olika 
fasta eller självexpanderande stentar

JLB35 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i pankreasgång
Inkl. endoprotes

JLB38 Endoskopiskt externt dränage av pankreasgång
Nasopankreatiskt dränage

JLB42 Endoskopisk dilatation av pankreasgång
JLB96 Annan operation för incision i, dränage eller dilatation 

  av pankreas
JLB98 Annan endoskopisk operation för incision i, dränage 

  eller dilatation av pankreas

JLC     Pankreasresektion och pankreatektomi
Samtidig splenektomi, se JMA
JLC00 Excision av förändring i pankreas

Inkl. enukleation av insulinom
JLC10 Distal pankreasresektion
JLC20 Pankreatektomi
JLC30 Pankreasresektion

Inkl. operation a m Whipple med modifikationer
JLC40 Pankreatikoduodenektomi
JLC50 Atypisk pankreasresektion

T.ex. excision av nekrotisk vävnad vid pankreatit
JLC96 Annan pankreasresektion

JLD     Pankreasanastomos utan resektion
JLD00 Pankreatikojejunostomi
JLD10 Anastomosering av pankreaspseudocysta till ventrikeln 

  eller duodenum
JLD12 Endoskopiskt dränage av pankreaspseudocysta

Till ventrikeln, huden eller båda
Inkl. ultraljudsledda ingrepp

JLD20 Anastomos av pankreaspseudocysta till tunntarm
JLD22 Endoskopiskt dränage av pankreaspseudocysta till tunntarm

Inkl. ultraljudsledda ingrepp
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JLE      Pankreastransplantation och relaterade operationer
JLE00 Homolog pankreastransplantation 

  med pankreatikocystostomi
JLE03 Homolog pankreastransplantation 

  med pankreatikoenterostomi
JLE10 Homolog transplantation av pankreassegment
JLE16 Homolog transplantation av pankreassegment 

  från levande donator
JLE20 Homolog transplantation av ö-celler
JLE30 Heterolog transplantation av ö-celler
JLE40 Exstirpation av transplanterad pankreas
JLE50 Ocklusion av gång i transplanterad pankreas
JLE56 Konvertering av pankreatikocystostomi 

  till pankreatikoenterostomi
JLE96 Annan operation i samband med pankreastransplantation

JLT      Extrakorporeal stötvågslitotripsi i pankreasgång
JLT00 Extrakorporeal stötvågslitotripsi i pankreasgång

JLW      Andra operationer på pankreas
JLW96 Annan operation på pankreas
JLW97 Annan laparoskopisk operation på pankreas
JLW98 Annan transluminal endoskopisk operation på pankreas

JM    Operationer på mjälten

JMA    Mjältresektion och splenektomi
JMA00 Mjältresektion
JMA10 Abdominal splenektomi
JMA11 Laparoskopisk splenektomi
JMA20 Transtorakal splenektomi

JMB    Diverse operationer på mjälten
JMB00 Biopsi av mjälte

Perkutan biopsi, se TJM
JMB01 Laparoskopisk provexcison av mjälte
JMB10 Reparation av mjältskada

Inkl. vävnadslim etc., avlägsnande av främmande material

JMW   Andra operationer på mjälten
JMW96 Annan operation på mjälte
JMW97 Annan laparoskopisk operation på mjälte
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JW    Reoperationer på mag-tarmkanalen 
          och därtill hörande organ

JWA    Reoperation för sårruptur
JWA00 Reoperation för sårruptur

JWB    Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
JWB00 Reoperation för ytlig infektion

JWC    Reoperation för djup infektion
JWC00 Reoperation för djup infektion
JWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion

JWD    Reoperation för ytlig blödning
JWD00 Reoperation för ytlig blödning

JWE    Reoperation för djup blödning
JWE00 Reoperation för djup blödning
JWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
JWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för djup blödning

JWF    Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
JWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
JWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för anastomos- 

  eller suturinsufficiens

JWW    Andra reoperationer på mag-tarmkanalen 
            och därtill hörande organ

JWW96 Annan reoperation på gastrointestinalkanalen 
  och därtill hörande organ

JWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation 
  på gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ

JWW98 Annan transluminal endoskopisk reoperation 
  på gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ



142 143

J OPERATIONER PÅ MAG-TARMKANALEN OCH DÄRTILL HÖRANDE ORGAN

K    Operationer på urinvägar, 
       manliga könsorgan och 
       vävnaden bakom bukhinnan
KA Operationer på njurar inklusive njurbäcken
KB Operationer på urinledaren
KC Operationer på urinblåsan
KD Operationer på urinröret
KE Operationer på prostata och sädesblåsor
KF Operationer på pungen och punginnehållet
KG Operationer på penis
KK Operationer på vävnaden bakom bukhinnan
KW Reoperationer på urinvägar, manliga könsorgan 

och vävnaden bakom bukhinnan

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TK

KA    Operationer på njurar inklusive njurbäcken

KAA   Explorationer av njurar och njurbäcken
Ureteropyeloskopi, se UKA02
KAA00 Exploration av njure

Inkl. ev. nefro- eller pyelotomi
KAA31 Perkutan nefropyeloskopi
KAA96 Annan exploration av njure eller njurbäcken
KAA97 Annan perkutan endoskopisk exploration 

  av njure eller njurbäcken

KAB    Biopsier av njurar och njurbäcken
Perkutan punktionsbiopsi, se TKA00
Perkutan aspirationscytologi, se TKA05
Endoluminal endoskopisk biopsi, se UKA05
KAB00 Biopsi av njure eller njurbäcken
KAB01 Perkutan endoskopisk biopsi av njure eller njurbäcken
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KAC    Nefrektomi
Exstirpation av transplanterad njure, se KAS40
Lymfkörtelutrymning, se PJD53
KAC00 Nefrektomi
KAC01 Perkutan endoskopisk nefrektomi
KAC20 Nefrouretärektomi
KAC21 Perkutan endoskopisk nefrouretärektomi

KAD   Exstirpationer och destruktioner 
            av lokal förändring i njurar och njurbäcken

KAD00 Resektion av njure
Inkl. deroofing av cysta

KAD01 Perkutan endoskopisk resektion av njure
KAD10 Heminefrektomi

Vid dubbelnjure
KAD40 Öppen resektion av njurbäcken
KAD51 Perkutan endoskopisk resektion eller destruktion 

  av njurbäckentumör
KAD52 Endoluminal resektion eller destruktion av njurbäckentumör
KAD96 Annan resektion av njure eller njurbäcken
KAD97 Annan perkutan endoskopisk resektion 

  av njure eller njurbäcken
KAD98 Annan endoluminal resektion av njure eller njurbäcken

KAE    Exstirpationer och extraktioner av njursten
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av njursten (ESVL), se KAT00
KAE10 Nefropyelolitektomi
KAE11 Perkutan endoskopisk nefropyelolitektomi

Inkl. litotripsi
KAE12 Endoluminal nefropyelolitektomi

Inkl. litotripsi
KAE96 Annan exstirpation av njursten
KAE97 Annan perkutan endoskopisk extraktion av njursten
KAE98 Annan endoluminal extraktion av njursten

KAF    Exstirpationer och extraktioner 
            av främmande kropp från njurar och njurbäcken

KAF10 Exstirpation av främmande kropp från njure eller njurbäcken
KAF11 Perkutan endoskopisk extraktion av främmande kropp 

  från njure eller njurbäcken
KAF12 Endoluminal extraktion av främmande kropp från njure 

  eller njurbäcken
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KAH   Rekonstruktiva ingrepp på njurar och njurbäcken
KAH00 Sutur av njure eller njurbäcken
KAH21 Perkutan dilatation av njurbäcken-uretäravgång
KAH22 Endoluminal dilatation av njurbäcken-uretäravgång
KAH30 Njurbäckenplastik utan delning av njurbäcken-uretäravgång

Culp
KAH31 Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik utan delning 

  av njurbäcken-uretäravgång
KAH40 Njurbäckenplastik med delning av njurbäcken-uretäravgång

Hynes-Andersen
KAH41 Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik med delning 

  av njurbäcken-uretäravgång
KAH50 Calycoureterostomi
KAH54 Perkutan endoskopisk incision i eller dilatation av kalixhals
KAH55 Retrograd ureteronefroskopisk incision i eller dilatation 

  av kalixhals
KAH61 Perkutan endopyelotomi
KAH62 Endoluminal pyelotomi
KAH70 Lösning av fixerad njurbäcken-uretäravgång
KAH80 Nefropexi
KAH81 Perkutan endoskopisk nefropexi
KAH96 Annan rekonstruktion av njure eller njurbäcken
KAH97 Annan perkutan endoskopisk rekonstruktion 

  av njure eller njurbäcken
KAH98 Annan endoluminal rekonstruktion av njure eller njurbäcken

KAJ     Urinavledande operationer på njurar och njurbäcken
Perkutan nefropyelostomi, se TKA10
Dränage via uretärkateter, se KBV02
KAJ10 Öppen nefropyelostomi
KAJ11 Perkutan endoskopisk pyelostomi
KAJ96 Annan urinavledande operation på njure eller njurbäcken
KAJ97 Annan perkutan endoskopisk urinavledande operation 

  på njure eller njurbäcken
KAJ98 Annan endoluminal urinavledande operation 

  på njure eller njurbäcken
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KAS    Njurtransplantation och relaterade operationer
KAS00 Autolog njurtransplantation
KAS10 Homolog njurtransplantation, nekronjure
KAS20 Homolog njurtransplantation, levande donator
KAS40 Exstirpation av transplanterad njure
KAS50 Pyelocystostomi på transplanterad njure
KAS60 Operation för lymfocele efter njurtransplantation

Perkutan punktion av lymfocele, se TKA20
KAS96 Annan operation i samband med njurtransplantation
KAS97 Annan perkutan endoskopisk operation i samband 

  med njurtransplantation

KAT    Extrakorporeal stötvågslitotripsi av njursten, ESVL
KAT00 Extrakorporeal stötvågslitotripsi av njursten, ESVL

KAW   Andra operationer på njurar och njurbäcken
KAW96 Annan operation på njure eller njurbäcken
KAW97 Annan perkutan endoskopisk operation på njure 

  eller njurbäcken
KAW98 Annan endoluminal operation på njure eller njurbäcken

KB    Operationer på urinledaren

KBA    Explorationer av uretär
Ureteroskopi, se UKB02
KBA00 Exploration av uretär
KBA01 Perkutan endoskopisk exploration av uretär

KBB    Biopsi av uretär
Ureteroskopisk biopsi av uretär, se UKB05
KBB00 Biopsi av uretär

KBC    Ureterektomi
Lymfkörtelutrymning, se PJD53-54
KBC00 Ureterektomi

KBD    Exstirpationer och destruktioner 
            av lokal förändring i uretär

KBD00 Resektion av uretär
KBD22 Endoluminal resektion eller destruktion av uretärtumör
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KBE    Exstirpationer och extraktioner av uretärsten
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av uretärsten (ESVL), se KBT00
KBE00 Ureterolitektomi
KBE01 Perkutan endoskopisk ureterolitektomi

Inkl. litotripsi 
KBE12 Endoluminal ureterolitektomi

Inkl. litotripsi, korgextraktion, zeissning
KBE22 Endoluminal reposition av uretärsten
KBE96 Annan operation för uretärsten
KBE97 Annan perkutan endoskopisk operation för uretärsten
KBE98 Annan endoluminal operation för uretärsten

KBF    Exstirpationer och extraktioner 
            av främmande kropp från uretär

Extraktion av uretärkateter, se KBV10-12
KBF00 Exstirpation av främmande kropp från uretär
KBF01 Perkutan endoskopisk extraktion av främmande kropp 

  från uretär
KBF02 Endoluminal extraktion av främmande kropp från uretär

KBH    Rekonstruktioner av uretär
Dilatation av uretärostium, se KBV22
Incision i uretärostium, se KBV32
Excision, incision i ureterocele, se KBV42
Injektionsbehandling av vesikoureteral reflux, se KBV52
Slutning av ureterovaginal fistel, se LEE20
KBH00 Sutur av uretär
KBH10 Ureteroureterostomi, kontralateral
KBH20 Ureterocystostomi

Inkl. användande av blåslambå (Boari) eller psoas hitch
KBH30 Ureteroenterocystostomi eller ureteroenteroureterostomi
KBH40 Uretärplastik
KBH45 Endoluminal ureterotomi
KBH50 Lösning av fixerad uretär
KBH62 Endoluminal dilatation av uretär
KBH96 Annan rekonstruktion av uretär
KBH97 Annan perkutan endoskopisk rekonstruktion av uretär
KBH98 Annan endoluminal rekonstruktion av uretär
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KBJ     Urinavledande operationer på uretär 
            och tillhörande operationer

Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi, se UKB12
Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi med biopsi, se UKB15
KBJ00 Ureterocutaneostomi
KBJ10 Ureteroenterocutaneostomi

Inkl. tunntarms- och kolonkonduktor
Bricker

KBJ20 Kontinent ureteroenterocutaneostomi med reservoar
Inkl. tunntarms- och kolonkonduktor

KBJ40 Ureteroenterostomi
Coffey

KBJ60 Ureteroenterouretrostomi
Ortotopt blåssubstitut

KBJ70 Extraktion av konkrement från konduktor eller reservoar
KBJ72 Endoluminal extraktion av konkrement från konduktor 

  eller reservoar
KBJ80 Operation för malfunktion av konduktor eller reservoar
KBJ96 Annan urinavledande operation på uretär
KBJ97 Annan perkutan endoskopisk urinavledande operation 

  på uretär
KBJ98 Annan endoluminal urinavledande operation på uretär

KBT    Extrakorporeal stötvågslitotripsi av uretärsten (ESVL)
KBT00 Extrakorporeal stötvågslitotripsi av uretärsten (ESVL)

KBV    Diverse operationer på uretär
KBV00 Öppen inläggning av uretärstent
KBV01 Perkutan inläggning av uretärstent
KBV02 Endoluminal inläggning av uretärstent
KBV10 Öppen extraktion av uretärstent
KBV11 Perkutan extraktion av uretärstent
KBV12 Endoluminal extraktion av uretärstent
KBV22 Endoluminal dilatation av uretärostium
KBV32 Endoluminal incision av uretärostium
KBV42 Endoluminal incision eller excision av ureterocele
KBV52 Endoluminal injektionsterapi vid vesikoureteral reflux

KBW   Andra operationer på uretär
KBW96 Annan operation på uretär
KBW97 Annan perkutan endoskopisk operation på uretär
KBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på uretär
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KC    Operationer på urinblåsan

KCA    Exploration av urinblåsan
Cystoskopi, se UKC02
KCA00 Exploration av urinblåsa

Inkl. cystotomi

KCB    Biopsi av urinblåsan
Cystoskopi med biopsi av urinblåsa, se UKC05
KCB00 Biopsi av urinblåsa

KCC    Cystektomi
Lymfkörtelutrymning, se PJD54
KCC00 Cystektomi
KCC10 Cystoprostatovesikulektomi
KCC20 Cystoprostatovesikulouretrektomi
KCC30 Cystouretrektomi med exstirpation 

  av inre könsorgan hos kvinna
KCC96 Annan cystektomi

KCD    Exstirpationer och destruktioner 
            av lokal förändring i urinblåsan

Inkl. urachus
KCD02 Transuretral resektion eller destruktion i urinblåsa

TUR-B
KCD10 Öppen resektion av urinblåsa
KCD20 Exstirpation av blåsdivertikel
KCD40 Exstirpation av urachus

Inkl. urachusrest eller -cysta och öppetstående urachus
KCD96 Annan resektion eller destruktion i urinblåsa
KCD98 Annan transuretral resektion eller destruktion i urinblåsa

KCE    Exstirpationer och extraktioner av blåssten
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av blåssten (ESVL), se KCT00
KCE00 Cystolitektomi
KCE02 Transuretral cystolitektomi

Inkl. litotripsi

KCF    Exstirpationer och extraktioner 
            av främmande kropp från urinblåsan

KCF00 Cystotomi med exstirpation av främmande kropp
KCF02 Transuretral extraktion av främmande kropp från urinblåsa
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KCH    Rekonstruktiva operationer på urinblåsan
Ortotopa blåssubstitut, se KBJ60
Slutning av vesikovaginal fistel, se LEE20
Transuretral incision av prostata, se KED32
KCH00 Sutur av urinblåsa
KCH10 Enterocystoplastik
KCH20 Reduktionsplastik av urinblåsa
KCH30 Slutning av vesikointestinal fistel

Inkl. fistel till tunntarm, kolon och rektum
KCH33 Slutning av vesikokutan fistel
KCH42 Transuretral blåshalsincision
KCH50 Blåshalsplastik
KCH60 Operation för blåsextrofi
KCH96 Annan rekonstruktiv operation på urinblåsa
KCH98 Annan endoluminal rekonstruktiv operation på urinblåsa

KCJ     Urinavledande operationer på urinblåsan
Cystofix, se TKC10
Kateterisering av urinblåsa, se TKC20
KCJ00 Cystostomi
KCJ10 Cystoenterocutaneostomi
KCJ20 Cystoenterocutaneostomi med reservoar

Inkl. tunntarms- och kolonkonduktor
KCJ96 Annan urinavledande operation på urinblåsa

KCT    Extrakorporeal stötvågslitotripsi av blåssten (ESVL)
KCT00 Extrakorporeal stötvågslitotripsi av blåssten (ESVL)

KCV    Diverse operationer på urinblåsan
Intravesikal blåsinstillation (t.ex. BCG), se TKC25 
KCV02 Transuretral blåsdilatation
KCV20 Cystolys

Inkl. denervation
KCV22 Transuretral blåsevakuering vid blödning

Exkl. postoperativ blödning, se KWE02
Inkl. ev. koagulation
Ellik

KCV31 Elektrisk stimulering av blåsan vid inkontinens

KCW   Andra operationer på urinblåsan
KCW96 Annan operation på urinblåsa
KCW97 Annan perkutan endoskopisk operation på urinblåsa
KCW98 Annan endoluminal operation på urinblåsa
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KD    Operationer på urinröret

KDA   Exploration av uretra
Uretroskopi, se UKD02
KDA00 Exploration av uretra

Inkl. uretrotomi

KDB    Biopsi av uretra
Uretroskopi med biopsi, se UKD05
KDB00 Biopsi av uretra

KDC    Uretrektomi
KDC00 Uretrektomi

KDD   Exstirpationer och destruktioner av lokal 
            förändring i uretra

KDD00 Resektion av uretra
KDD10 Exstirpation av uretradivertikel
KDD32 Transuretral resektion eller destruktion 

  av lokal förändring i uretra
Inkl. tumör, kondylom, karunkel

KDD52 Transuretral resektion av uretravalvel
KDD80 Resektion av uretra med rekonstruktion med lambå 

  eller transplantat
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

KDD96 Annan exstirpation eller destruktion 
  av lokal förändring i uretra

KDD98 Annan transuretral exstirpation eller destruktion 
  av lokal förändring i uretra

KDE    Exstirpationer och extraktioner av främmande kropp  
            och konkrement från uretra

Inkl. litotripsi
KDE00 Uretrolitektomi
KDE12 Transuretral uretrolitektomi

Inkl. litotripsi
KDE20 Exstirpation av främmande kropp från uretra
KDE22 Transuretral extraktion av främmande kropp från uretra
KDE96 Annan exstirpation av främmande kropp från uretra
KDE98 Annan transuretral extraktion av främmande kropp 

  eller konkrement från uretra
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KDG   Operationer på uretra och blåshalsen 
            vid inkontinens hos kvinna

Implantation av artificiell sfinkter, se KDK00
Vaginala operationer, se LEG
Injektionsbehandling, se KDV21
Transuretral submukös injektionsbehandling, se KDV22
KDG10 Abdominovaginal suspension av blåshalsen

Stamey
KDG20 Abdominal kolposuspension

Burch
Kolpopexi för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi, 
se LEF50

KDG21 Perkutan endoskopisk kolposuspension
Laparoskopisk Burch
Kolpopexi för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi, 
se LEF51

KDG30 Suprapubisk uretrocystopexi med slynga
KDG31 Perkutan endoskopisk suprapubisk uretrocystopexi 

  med slynga
KDG40 Suprapubisk uretrocystopexi med sutur, klammer 

  eller vävnadslim
KDG41 Perkutan endoskopisk suprapubisk uretrocystopexi 

  med sutur, klammer eller vävnadslim
KDG50 Transabdominal rekonstruktion av bäckenbotten 

  vid urininkontinens
KDG96 Annan operation på uretra eller blåshals vid inkontinens 

  hos kvinna
KDG97 Annan perkutan endoskopisk operation på uretra 

  eller blåshals vid inkontinens hos kvinna

KDH   Rekonstruktiva operationer på uretra
Arteriella sfinkter-operationer, se KDK
Dilatation, sondering av uretra, se TKD02
Intern uretrotomi, se KDV12 
Slutning av uretrovaginal fistel, se LEE20
Plastikoperation vid hypospadi, se KGH60
Plastikoperation vid epispadi, se KGH70 
KDH00 Sutur av uretra
KDH10 Meatusplastik

Inkl. meatotomi
KDH30 Slutning av uretrokutan fistel
KDH50 Slutning av uretrointestinal fistel

Inkl. fistel till tunntarm, kolon och rektum
KDH62 Endoluminal rekanalisering vid uretrastriktur
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KDH70 Plastikoperation vid uretrastriktur
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

KDH96 Annan rekonstruktiv operation på uretra
KDH98 Annan transluminal endoskopisk rekonstruktiv operation 

  på uretra

KDJ     Urinavledande operationer på uretra
KDJ00 Uretrostomi

KDK   Implantationer, revisioner och avlägsnande 
            av konstgjord sfinkter

KDK00 Implantation av artificiell sfinkter
KDK30 Revision av artificiell sfinkter
KDK40 Avlägsnande av artificiell sfinkter

KDV   Diverse operationer på uretra
Extraktion av stent i uretra, se KDE22
KDV02 Inläggning av stent i uretra
KDV12 Transuretral uretrotomi
KDV15 Transuretral sfinkterotomi
KDV21 Parauretral injektionsbehandling 
KDV22 Transluminal endoskopisk submukös uretral injektion

KDW  Andra operationer på uretra
KDW96 Annan operation på uretra
KDW98 Annan transluminal endoskopisk operation på uretra

KE    Operationer på prostata och sädesblåsor

KEA    Explorationer av och incisioner i prostata och sädesblåsor
Transrektal ultraljudsundersökning av prostata, se XJH00
KEA00 Explorativ friläggning av prostata eller sädesblåsor

Inkl. incision, dränage

KEB    Biopsi av prostata
Punktionsbiopsi, se TKE00
Aspirationscytologi, se TKE05
Lymfkörtelutrymning, se PJD44, PJD64
KEB00 Biopsi av prostata
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KEC    Radikal prostatektomi
KEC00 Retropubisk prostatektomi
KEC01 Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi
KEC10 Perineal prostatektomi
KEC20 Transsakral prostatektomi

KED    Resektion och andra avflödesbefrämjande ingrepp 
            vid prostatism

KED00 Öppen adenomenukleation
KED22 Transuretral resektion av prostata

TURP
KED32 Transuretral incision i prostata

TUIP
KED42 Transuretral vaporisering av prostata
KED52 Laserresektion av prostata

Inkl. VLAP (Visual Ablation of Prostate)
Inkl. TULIP (Transurethral Ultrasonic guided 
Laser induced Prostatectomy)

KED62 Transuretral nålablation
TUNA

KED72 Transuretral mikrovågsterapi
TUMT

KED96 Annan resektion m.m. vid prostatism
KED98 Annan transuretral resektion m.m. vid prostatism

KEV    Diverse operationer på prostata och sädesblåsor
KEV02 Transuretral koagulation vid spontan blödning från prostata

Koagulation vid postoperativ blödning, se KWE02
KEV22 Uretroskopisk inläggning av stent i prostatiska uretra

Tillfällig eller permanent
KEV32 Avlägsnande av intraprostatisk stent
KEV41 Inläggning av radioaktivt material i prostata
KEV50 Exstirpation av sädesblåsa

KEW   Andra operationer på prostata och sädesblåsor
KEW96 Annan operation på prostata eller sädesblåsor
KEW98 Annan transuretral operation på prostata
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KF    Operationer på pungen och punginnehållet

KFA    Explorationer av och incisioner i skrotum 
            och skrotalinnehåll

KFA00 Exploration av testis
Inkl. explorativ orkidotomi

KFA30 Incision i epididymis eller vas deferens
Inkl. ev. dränage

KFA40 Incision i skrotum
Inkl. ev. dränage

KFA50 Avlägsnande av främmande kropp från skrotum 
  eller skrotalinnehåll

KFA96 Annan exploration av eller incision i skrotum 
  eller skrotalinnehåll

KFB    Biopsi av testiklar
Punktionsbiopsi, se TKF00
Aspirationscytologi, se TKF05
KFB00 Biopsi av testis

Vid biopsi av intraabdominellt belägen testis kodas separat för 
laparotomi eller laparoskopi, se JAH

KFC    Exstirpationer av testiklar och bitestiklar
Lymfkörtelutrymning, se PJD43
KFC00 Unilateral orkidektomi

Med exstirpation av epididymis
KFC10 Bilateral orkidektomi

Med exstirpation av epididymis
KFC15 Bilateral subkapsulär orkidektomi
KFC60 Epididymektomi
KFC96 Annan exstirpation av testiklar eller bitestiklar
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KFD    Resektioner och exstirpationer 
            av lokal förändring i skrotalinnehållet

Inkl. ligatur av vas deferens eller vasa spermatica
Punktion och skleroterapi vid hydrocele, se TKF60
Embolisering av vasa spermatica vid varikocele, se PHT99
KFD00 Resektion av testis

Inkl. hydatid
KFD16 Resektion av epididymis

Inkl. excision av spermatocele
KFD20 Operation för hydrocele
KFD46 Resektion eller ligatur av vas deferens

Inkl. steriliseringsoperation
KFD50 Resektion eller ligatur av vasa spermatica
KFD51 Laparoskopisk resektion eller ligatur av vasa spermatica

Inkl. uni- eller bilateral ligatur av vasa spermatica interna 
eller externa
Vid samtidig orkidopexi, se KFH10

KFD56 Exstirpation av varikocele
KFD60 Exstirpation av skrotalfistel
KFD96 Annan resektion av skrotalinnehåll

KFH    Rekonstruktiva operationer på skrotum 
            och skrotalinnehåll

KFH00 Radikaloperation vid kryptorkism eller retentio testis
Exkl. enkel orkidopexi

KFH10 Enkel orkidopexi
KFH20 Operation för testistorsion

Inkl. detorsion och pexi
KFH30 Vasovasostomi
KFH40 Vasoepididymostomi
KFH50 Implantation av testisprotes
KFH60 Exstirpation av testisprotes
KFH70 Sutur av skrotum
KFH73 Rekonstruktion av skrotum

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

KFH96 Annan rekonstruktiv operation på skrotum 
  eller skrotalinnehåll

KFW   Andra operationer på skrotum och skrotalinnehåll
KFW96 Annan operation på skrotum eller skrotalinnehåll
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KG    Operationer på penis

KGA   Explorationer av och incisioner i penis
KGA00 Incision i penis

KGB    Biopsi av penis
KGB00 Biopsi av penis

KGC    Amputation av penis
Lymfkörtelutrymning, se PJD55
KGC00 Partiell amputation av penis
KGC10 Total amputation av penis

KGD   Resektioner och destruktioner 
            av lokal förändring på penis

Resektion eller destruktion av uretrakondylom, se KDD32
KGD00 Resektion av lokal förändring på penis
KGD10 Destruktion av lokal förändring på penis
KGD96 Annan resektion eller destruktion 

  av lokal förändring på penis

KGF    Avlägsnande av främmande kropp från penis
KGF00 Avlägsnande av främmande kropp från penis

KGH   Rekonstruktiva operationer på penis
KGH00 Sutur av penis
KGH10 Operation för fimos eller parafimos

Inkl. cirkumcision, dorsalklipp, adherenslösning
KGH20 Plastikoperation för induratio penis plastica 

  eller penisdeviation
KGH30 Resektion eller ligatur av penisven
KGH33 Revaskularisering av penisartär
KGH40 Anastomosoperation vid priapism
KGH60 Plastikoperation vid hypospadi
KGH70 Plastikoperation vid epispadi
KGH80 Plastisk rekonstruktion av penishud

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

KGH96 Annan rekonstruktiv operation på penis
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KGV   Diverse operationer på penis
Intrakavernös injektion vid impotens eller priapism, se XKG00
KGV30 Implantation av erektionsprotes
KGV40 Revision av erektionsprotes
KGV50 Avlägsnande av erektionsprotes

KGW  Andra operationer på penis
KGW96 Annan operation på penis

KK    Operationer på vävnaden bakom bukhinnan

KKA   Explorationer och biopsi av retroperitoneal vävnad
Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring, se TKK00
Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring, se TKK05
Punktion och ev. dränage av retroperitoneala rummet, se TKK10
KKA00 Exploration av retroperitoneala rummet

Inkl. dränage
KKA01 Perkutan exploration av retroperitoneala rummet
KKA10 Biopsi av retroperitoneal förändring
KKA31 Laparoskopisk retroperitoneal kärllösning

Vid samtidig orkidopexi, se KFH

KKB    Exstirpationer av retroperitoneal förändring
KKB10 Exstirpation av retroperitoneal förändring

Inkl. fistel

KKF    Exstirpationer av främmande kropp 
            från retroperitoneala rummet

KKF00 Exstirpation av främmande kropp 
  från retroperitoneala rummet

KKW  Andra operationer på retroperitoneal vävnad
KKW96 Annan operation på retroperitoneal vävnad
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KW   Reoperationer på urinvägar, manliga 
          könsorgan och vävnaden bakom bukhinnan

KWA   Reoperation för sårruptur
KWA00 Reoperation för sårruptur

KWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
KWB00 Reoperation för ytlig infektion

KWC   Reoperation för djup infektion
KWC00 Reoperation för djup infektion
KWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion

KWD  Reoperation för ytlig blödning
KWD00 Reoperation för ytlig blödning

KWE   Reoperation för djup blödning
KWE00 Reoperation för djup blödning
KWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
KWE02 Endoluminal reoperation för djup blödning

KWF   Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
KWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

KWW  Andra reoperationer på urinvägar, manliga könsorgan 
            och retroperitoneal vävnad

KWW96 Annan reoperation på urinvägar, manliga könsorgan 
  eller retroperitoneal vävnad

KWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation på urinvägar, 
  manliga könsorgan eller retroperitoneal vävnad

KWW98 Annan endoluminal reoperation på urinvägar, 
  manliga könsorgan eller retroperitoneal vävnad



160 161

OPERATIONER PÅ KVINNLIGA KÖNSORGAN L

L    Operationer 
       på kvinnliga könsorgan
LA Operationer på äggstockar
LB Operationer på äggledare
LC Operationer på livmodern och dess upphängningsapparat
LD Operationer på livmoderhalsen
LE Operationer på slidan
LF Operationer på vulva och perineum
LG Steriliseringsoperationer
LW Reoperationer på kvinnliga könsorgan

Punktion, punktionsbiopsi och andra mindre operationer, se TL

LA    Operationer på äggstockar

LAA    Punktioner av ovarier
Inkl. perkutan, transvaginal punktion och punktion under laparotomi
Inkl. ultraljudsledd punktion
Kapselpunktion vid polycystiskt ovarium, se LAC20-21
LAA00 Punktion av ovarialcysta
LAA01 Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
LAA03 Perkutan punktion av ovarialcysta
LAA06 Transvaginal punktion av ovarialcysta
LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg
LAA11 Laparoskopisk uthämtning av ägg
LAA20 Perkutan eller transvaginal injektion av läkemedel 

  för behandling av ovarialgraviditet
LAA31 Laparoskopisk ovarioskopi
LAA96 Annan punktion av ovarium
LAA97 Annan laparoskopisk punktion av ovarium

LAB    Incisioner i och biopsi av ovarier
Punktionsbiopsi av ovarium: TLA00
LAB00 Ovariotomi

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
LAB01 Laparoskopisk ovariotomi

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
LAB10 Biopsi av ovarium
LAB11 Laparoskopisk biopsi av ovarium
LAB21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
LAB96 Annan incision eller biopsi av ovarium
LAB97 Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium
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LAC    Enukleationer och destruktioner av förändring i ovarier
LAC00 Enukleation av ovarialcysta
LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
LAC10 Fenestrering av ovarialcysta
LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta
LAC20 Destruktion av förändring i ovarium

Inkl. koagulation av endometrios, kapselpunktioner vid PCO
LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
LAC30 Exstirpation av parovarialcysta
LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
LAC96 Annan enukleation eller destruktion av förändring i ovarium
LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion 

  av förändring i ovarium

LAD    Resektioner av ovarier
LAD00 Resektion av ovarium
LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium

LAE    Ooforektomi
LAE10 Unilateral ooforektomi
LAE11 Laparoskopisk unilateral ooforektomi
LAE20 Bilateral ooforektomi
LAE21 Laparoskopisk bilateral ooforektomi

LAF    Salpingo-ooforektomi
LAF00 Unilateral salpingo-ooforektomi
LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
LAF10 Bilateral salpingo-ooforektomi
LAF11 Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
LAF20 Transvaginal salpingo-ooforektomi

Tilläggskod för bilateral operation, se ZXA

LAG    Rekonstruktiva operationer på ovarier
LAG00 Ovariolys
LAG01 Laparoskopisk ovariolys
LAG10 Ooforopexi
LAG11 Laparoskopisk ooforopexi
LAG20 Detorkvering av ovarium

Inkl. ev. detorkverering av tuba
LAG21 Laparoskopisk detorkvering av ovarium
LAG96 Annan rekonstruktiv operation på ovarium
LAG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium
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LAW   Andra operationer på ovarier
LAW96 Annan operation på ovarium
LAW97 Annan laparoskopisk operation på ovarium

LB     Operationer på äggledare
Steriliseringsoperationer, se LG

LBA    Punktioner och endoskopier av äggledare
Inkl. ultraljudsledda operationer
Falloposkopi, se ULB02
Punktionsbiopsi av tuba, se TLB00
LBA00 Perkutan punktion av äggledare
LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare
LBA03 Transvaginal punktion av äggledare
LBA07 Laparoskopisk tuboskopi

Inkl. ev. operationer

LBB    Biopsier av äggledare
LBB00 Biopsi av äggledare
LBB01 Laparoskopisk biopsi av äggledare

Falloposkopisk biopsi, se ULB05
LBB04 Tuboskopisk biopsi av äggledare
LBB11 Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare

Perkutan punktionsbiopsi, se TLB00
LBB96 Annan biopsi av äggledare

LBC    Äggledarbevarande behandling av tubargraviditet 
            utan resektion

LBC00 Perkutan injektion av läkemedel för behandling 
 av tubargraviditet
LBC03 Transvaginal injektion av läkemedel för behandling 

  av tubargraviditet
LBC07 Laparoskopisk injektion av läkemedel för behandling 

  av tubargraviditet
LBC08 Falloposkopisk eller hysteroskopisk injektion av läkemedel 

  för behandling av tubargraviditet
LBC10 Utrymning av tubargraviditet

Utan tubotomi
LBC11 Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet

Utan tubotomi
LBC20 Tubotomi med utrymning av tubargraviditet
LBC21 Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet
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LBC96 Annan äggledarbevarande behandling av tubargraviditet 
  utan resektion

LBC97 Annan laparoskopisk äggledarbevarande behandling 
  av tubargraviditet utan resektion

LBC98 Annan transluminal endoskopisk äggledarbevarande 
  behandling av tubargraviditet utan resektion

LBD    Tubarresektion
Inkl. för tubargraviditet
LBD00 Tubarresektion
LBD01 Laparoskopisk tubarresektion

LBE    Salpingektomi
Inkl. för tubargraviditet
Salpingo-ooforektomi, se LAF
LBE00 Salpingektomi
LBE01 Laparoskopisk salpingektomi

LBF     Operationer på äggledare vid infertilitet
Laparoskopisk tuboskopi, se LBA07
LBF00 Genomspolning av äggledare
LBF01 Laparoskopisk genomspolning av äggledare
LBF03 Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion
LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning

T.ex. vid GIFT
LBF12 Hysteroskopi vid assisterad befruktning

T.ex. vid GIFT
LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter

TSCP
LBF30 Salpingolys
LBF31 Laparoskopisk salpingolys
LBF40 Fimbrieplastik
LBF41 Laparoskopisk fimbrieplastik
LBF50 Salpingostomi
LBF51 Laparoskopisk salpingostomi
LBF60 Tubarresektion med anastomos
LBF61 Laparoskopisk tubarresektion med anastomos
LBF70 Tubarresektion med implantation
LBF96 Annan operation på äggledare vid infertilitet
LBF97 Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet
LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare 

  vid infertilitet
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LBW   Andra operationer på äggledare
Detorkvering av tuba och ovarium, se LAG20-21
LBW96 Annan operation på äggledare
LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare
LBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare

LC    Operationer på livmodern 
          och dess upphängningsapparat

Operationer på livmoderhals, se LD
Vaginala operationer för uterusprolaps, se LEF
Hysteroskopi och mikrohysteroskopi, se ULC
Sterilisering via hysteroskopi, se LGA
Hysteroskopiska operationer under graviditet, se MAA

LCA    Intrauterina operationer och biopsier 
            av uterus och parametrium

Exeres vid missfall eller efter förlossning, se MBA
Portiobiopsi, se LDA
Avbrytande av graviditet, se LCH
LCA00 Biopsi av uterus eller parametrium
LCA01 Laparoskopisk biopsi av uterus eller parametrium
LCA06 Biopsi av endometriet

Abrasio av enbart cervix, se LDA
Hysteroskopisk biopsi, se ULC

LCA10 Abrasio av corpus uteri
Inkl. cervixdilatation

LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus uteri
Inkl. cervixdilatation

LCA16 Destruktion av endometrium
T.ex. genom koagulation
Exkl. hysteroskopisk destruktion, se LCB32

LCA20 Extraktion av främmande kropp från uterus
Exkl. enkel extraktion av intrauterint preventivmedel (IUP), 
se TLC10

LCA22 Hysteroskopi med extraktion av främmande kropp
Inkl. extraktion av intrauterint preventivmedel (IUP)
Under graviditet, se MAA22

LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus 
 vid assisterad befruktning
LCA96 Annan intrauterin operation
LCA98 Annan transluminal endoskopisk operation på uterus
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LCB    Hysterotomi, excision och destruktion 
            av förändring i uterus

LCB00 Hysterotomi
Vid avbrytande av graviditet, se LCH20

LCB01 Laparoskopisk hysterotomi
LCB10 Myomexstirpation
LCB11 Laparoskopisk myomexstirpation
LCB14 Laparoskopisk myolys
LCB20 Vaginal myomexstirpation
LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring

T.ex. polyp, myom
LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium
LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium
LCB96 Annan excision eller destruktion av förändring i uterus
LCB97 Annan laparoskopisk excision eller destruktion 

  av förändring i uterus
LCB98 Annan transluminal endoskopisk excision 

  eller destruktion av förändring i uterus

LCC    Operationer med avlägsnande av del av uterus
LCC00 Resektion av uterus
LCC01 Laparoskopisk resektion av uterus
LCC05 Hysteroskopisk resektion

Inkl. delning av septum
LCC10 Supravaginal uterusamputation

Supravaginal uterusamputation vid kejsarsnitt, se MCA30
LCC11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)

Supravaginal uterusamputation, laparoskopisk
LCC20 Vaginal supravaginal uterusamputation
LCC96 Annan uterusresektion
LCC97 Annan laparoskopisk uterusresektion
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LCD    Operationer med avlägsnande av uterus
Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat, se LAF
Vid kejsarsnitt, se MCA
Vid prolaps, se LEF
LCD00 Hysterektomi
LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi

TLH
LCD04 Laparoskopisk hysterektomi

LH
Laparoskopisk delning av a uterina följt av vaginal operation 
av kardinalligament och vaginaltopp

LCD10 Vaginal hysterektomi
LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi

LAVH
Laparoskopisk delning av strukturer ovanför a uterina 
följd av vaginal hysterektomi

LCD30 Radikal hysterektomi
Wertheim-Meigs, Okabayashi

LCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi
RLH

LCD40 Radikal vaginal hysterektomi
Vaginal hysterektomi, exstirpation av parametrier, 
körtelutrymning, resektion av vagina
Schauta, Amreich, Stöckel

LCD96 Annan hysterektomi
LCD97 Annan laparoskopisk hysterektomi

LCE    Bäckenutrymning
LCE00 Främre bäckenevisceration hos kvinna
LCE10 Bakre bäckenevisceration hos kvinna
LCE20 Total bäckenevisceration hos kvinna
LCE96 Annan bäckenutrymning hos kvinna

LCF     Exstirpationer av förändring i parametrium
LCF00 Exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium)
LCF01 Laparoskopisk exstirpation av intraligamentär tumör 

  (i parametrium)
LCF10 Exstirpation av varikocele hos kvinna
LCF11 Laparoskopisk exstirpation av varikocele hos kvinna
LCF96 Annan exstirpation av förändring i parametrium
LCF97 Annan laparoskopisk exstirpation av förändring 

  i parametrium
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LCG    Rekonstruktiva operationer på uterus
LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning
LCG10 Sutur av uterus

Vid förlossning, se MCC00
LCG11 Laparoskopisk sutur av uterus
LCG20 Uteropexi
LCG21 Laparoskopisk uteropexi
LCG30 Delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament
LCG31 Laparoskopisk delning, destruktion 

  eller resektion av sakrouterinligament
LCG40 Rekonstruktion av uterus

T.ex. Strassmann
LCG41 Laparoskopisk rekonstruktion av uterus
LCG96 Annan rekonstruktiv operation på uterus
LCG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på uterus
LCG98 Annan transluminal endoskopisk rekonstruktiv operation 

  på uterus

LCH    Avbrytande av graviditet (legal abort)
Exeres efter förlossning eller missfall, se MBA
LCH00 Exeres med vakuumaspiration

Inkl. ev. cervixdilatation
LCH03 Exeres med curettage

Inkl. ev. cervixdilatation
LCH10 Extra- eller intraamnial instillation 

  av abortframkallande ämne
LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage 

  efter medikamentellt inducerad abort
LCH20 Hysterotomi och exeres

Inkl. abdominal eller vaginal hysterotomi
LCH96 Annan operation för avbrytande av graviditet

LCW   Andra operationer på uterus och dess 
            upphängningsapparat

LCW96 Annan operation på uterus eller dess upphängningsapparat
LCW97 Annan laparoskopisk operation på uterus 

  eller dess upphängningsapparat
LCW98 Annan transluminal endoskopisk operation på uterus
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LD    Operationer på livmoderhalsen

LDA    Dilatationer och biopsier av portio och cervix uteri
LDA00 Cervixdilatation
LDA10 Abrasio av cervix uteri

Hysteroskopisk biopsi, se ULC
LDA20 Biopsi av portio
LDA96 Annan biopsi av portio eller cervix uteri

LDB    Exstirpationer eller destruktioner av förändring 
            i portio och cervix uteri

LDB00 Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri
T.ex. av polyp
Inkl. avlägsnande av penetrerande främmande kropp

LDB10 Kryoterapi av portio eller cervix uteri
LDB20 Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio 

  eller cervix uteri

LDC    Cervixresektion 
Vid prolaps, se LEF
LDC00 Konisation med kniv
LDC03 Konisation med diatermi eller laser
LDC10 Resektion av cervix uteri
LDC96 Annan cervixresektion

LDD    Rekonstruktiva operationer på cervix uteri
LDD00 Sutur av cervix uteri

Vid förlossningsskada, se MBC
LDD10 Plastik på cervix uteri

Under graviditet, se MAB
LDD20 Avlägsnande av cervixcerclage (icke gravid uterus)

Under graviditet, se MAB

LDW   Andra operationer på cervix uteri
LDW96 Annan operation på cervix uteri
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LE     Operationer på slidan
Dilatation av vagina, se TLE00
Kolposkopi, se XLE

LEA    Kuldoskopier och incisioner i vagina
Punktion av fossa Douglasi, se TLE20
LEA01 Kuldoskopi

Inkl. ev. biopsi
LEA10 Kolpotomi

Inkl. ev. dränage av fossa Douglasi

LEB    Biopsier, exstirpationer eller destruktioner 
            av förändring i vagina

Avlägsnande av främmande kropp i vagina, se TLE10
LEB00 Biopsi av vagina
LEB10 Exstirpation av förändring i vagina

Inkl. av ulceration, cysta eller benign tumör, 
avlägsnande av penetrerande främmande kropp
Avlägsnande av främmande kropp från vagina 
under barndomen, se TLE10

LEB20 Marsupialisation av vaginalcysta
LEB30 Destruktion av slemhinneförändring i vagina

Inkl. med diatermi, kryo eller laser

LEC    Resektion av vagina
LEC00 Resektion av vagina
LEC10 Excision av vaginalseptum

LED    Kolpektomi
LED00 Kolpektomi
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LEE     Rekonstruktiva operationer på vagina
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
Exkl. operationer för inkontinens och prolaps
LEE00 Sutur av vagina

Vid förlossningsskada, se MBC
LEE10 Rekonstruktion av vagina med transplantat eller lambå
LEE20 Vaginal slutning av urovaginal fistel med transplantat 

  eller lambå
LEE30 Vaginal slutning av enterovaginal fistel med transplantat 

  eller lambå
Inkl. rektovaginal, kolovaginal fistel

LEE40 Konstruktion av vagina vid könsomvandling
LEE96 Annan rekonstruktiv operation på vagina

LEF     Prolapsoperationer
LEF00 Främre kolporafi

Inkl. ev. perineorafi
LEF03 Bakre kolporafi

Inkl. ev. levatorsutur och perineorafi
LEF10 Fullständig prolapsplastik

Inkl. främre och bakre kolporafi, cervixamputation, ev. 
levatorsutur och perineorafi
Manchester

LEF13 Fullständig prolapsplastik med vaginal hysterektomi
LEF20 Partiell kolpokleisis

Inkl. ev. levatorsutur och perineorafi
LEF23 Kolpokleisis
LEF40 Vaginal operation av enterocele
LEF41 Laparoskopisk operation av enterocele
LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps, 
 efter tidigare hysterektomi
LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps 

  efter tidigare hysterektomi
LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps 

  efter tidigare hysterektomi
LEF96 Annan prolapsoperation
LEF97 Annan laparoskopisk prolapsoperation

LEG    Vaginala inkontinensoperationer
För abdominala och abdominovaginala inkontinensoperationer, se KDG
LEG00 Enkel vaginal uretrocystorafi

Kelly, Kennedy eller dylikt
LEG10 Vaginal uretrocystopexi

Med slynga
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LEG20 Bäckenbottenplastik hos kvinna med fullständig delning 
  av levatorerna

Ingelman-Sundberg
LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation

LEW   Andra operationer på vagina
LEW96 Annan operation på vagina
LEW97 Annan laparoskopisk operation på vagina

LF     Operationer på vulva och perineum 

LFA     Incisioner i vulva och perineum
LFA00 Incision av vulva eller perineum

Inkl. ev. dränage
LFA10 Incision av hymenrest eller hymen imperforatus

LFB     Biopsier, excisioner eller destruktioner av förändring 
            i vulva och perineum

LFB00 Biopsi av vulva eller perineum
LFB10 Excision av lokal förändring i vulva eller perineum

Inkl. av tumör eller ulceration, avlägsnande av penetrerande 
främmande kropp

LFB20 Destruktion av lokal förändring i vulva eller perineum
Inkl. med diatermi, kryo, laser

LFC     Resektioner av vulva och perineum
LFC00 Vulvaresektion
LFC96 Annan resektion av vulva eller perineum

LFD    Vulvektomi
Endast körtelutrymning, se PJD
LFD00 Vulvektomi
LFD10 Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar

LFE     Rekonstruktioner av vulva och perineum
Vid ruptur efter förlossning, se MBC
LFE00 Sutur av vulva
LFE10 Vulvaplastik
LFE20 Perineorafi
LFE96 Annan rekonstruktion av vulva eller perineum
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LFF     Operationer på Bartholins körtel
LFF00 Marsupialisation av glandula Bartholin

Inkl. fenestrering
LFF10 Exstirpation av glandula Bartholin
LFF96 Annan operation på glandula Bartholin

LFW    Andra operationer på vulva och perineum
LFW96 Annan operation på vulva eller perineum

LG    Steriliseringsoperationer

LGA    Steriliseringsoperationer
LGA00 Tubarligatur för sterilisering
LGA10 Koagulation eller delning av tubor för sterilisering
LGA11 Laparoskopisk koagulation eller delning av tubor 

  för sterilisering
LGA20 Applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor 

  för sterilisering
LGA21 Laparoskopisk applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor 

  för sterilisering
LGA22 Hysteroskopisk sterilisering

Genom förslutning; t.ex. med pluggar, injektion av polymer 
eller dylikt

LGA96 Annan sterilisering
LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering
LGA98 Annan transluminal endoskopisk sterilisering

LW    Reoperationer på kvinnliga könsorgan

LWA    Reoperation för sårruptur
LWA00 Reoperation för sårruptur

LWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
LWB00 Reoperation för ytlig infektion

LWC   Reoperationer för djup infektion
LWC00 Reoperation för djup infektion
LWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion



172 173

L OPERATIONER PÅ KVINNLIGA KÖNSORGAN OPERATIONER PÅ KVINNLIGA KÖNSORGAN L

LWD   Reoperation för ytlig blödning
LWD00 Reoperation för ytlig blödning

LWE    Reoperationer för djup blödning
LWE00 Reoperation för djup blödning
LWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
LWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för djup blödning

LWF    Reoperationer för anastomos- och suturinsufficiens
LWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
LWF01 Perkutan endoskopisk reoperation 

  för anastomos- eller suturinsufficiens

LWW  Andra reoperationer på kvinnliga könsorgan
LWW96 Annan reoperation på kvinnliga könsorgan
LWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation 
 på kvinnliga könsorgan
LWW98 Annan transluminal endoskopisk reoperation 
 på kvinnliga könsorgan
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M   Obstetriska ingrepp 
MA Ingrepp före eller i samband med förlossning
MB Ingrepp efter förlossning eller abort
MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi
MW Reoperationer efter obstetriska ingrepp

MA   Ingrepp före eller i samband med förlossning
Avbrytande av graviditet, se LCH

MAA   Intrauterina operationer på gravid uterus och foster
Hysteroskopi, se ULC
MAA00 Amniocentes
MAA03 Amnioinfusion

För avbrytande av graviditet, se LCH10
MAA10 Korionvillibiopsi

Biopsi via hysteroskopi, se ULC
MAA22 Hysteroskopi med avlägsnande 

  av intrauterint preventivmedel (IUP) från gravid uterus
MAA30 Kordocentes
MAA40 Punktion av foster

Av cysta, hydrotorax
Inkl. ev. inläggande av kateter

MAA43 Fosterbiopsi
MAA51 Embryoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA54 Fetoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp
MAA96 Annan intrauterin operation på gravid uterus eller foster
MAA98 Annan hysteroskopisk operation på gravid uterus eller foster

MAB   Diverse ingrepp på gravid uterus eller foster
MAB00 Anläggande av cervixcerclage under graviditet
MAB03 Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet

Avlägsnande av cervixcerclage hos icke-gravida, se LDD20
MAB10 Yttre vändning av foster
MAB20 Vändningsförsök av foster

MAC   Ingrepp för inledande av förlossning
MAC00 Amniotomi för inledande av förlossning
MAC10 Cervixdilatation för inledande av förlossning
MAC96 Annat ingrepp för inledande av förlossning
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MAD   Vidgning av förlossningskanalen
Perineotomi, se TMA00
MAD00 Cervikotomi under förlossning
MAD20 Pubotomi under förlossning
MAD96 Annan vidgning av förlossningskanalen

MAE   Förlossning med vakuumextraktor
Traktion med vakuum, se MAH
MAE00 Utgångsextraktion av foster
MAE03 Vakuumextraktion; medelhög eller hög
MAE20 Försök till vakuumextraktion av foster
MAE96 Annat förlossningsingrepp med vakuumextraktor

MAF   Förlossning med tång
Tång på efterföljande huvud, se MAG
Traktion med tång, se MAH
MAF00 Utgångstång för förlossning
MAF10 Medelhög tång för förlossning
MAF20 Tångförsök för förlossning
MAF96 Annan tångförlossning

MAG   Ingrepp vid fot- och sätesbjudning
MAG00 Sätesförlossning, manuell
MAG03 Sätesförlossning med tång på efterföljande huvud
MAG10 Nedtagning av fot och extraktion
MAG13 Nedtagning av fot och extraktion med tång 

  på efterföljande huvud
MAG20 Inre vändning och extraktion
MAG96 Annat specificerat ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

MAH   Diverse ingrepp i samband med förlossning
MAH00 Traktion (ej extraktion) med vakuum 

  i samband med förlossning
MAH03 Traktion (ej extraktion) med tång i samband med förlossning
MAH10 Navelsträngsreposition i samband med förlossning
MAH20 Korrektion av huvudställning (t.ex. pannbjudning) 
 i samband med förlossning
MAH30 Punktion av fosterhuvudet i samband med förlossning

MAJ    Reduktion av multipel graviditet
MAJ00 Reduktion av multipel graviditet med ett foster
MAJ10 Reduktion av multipel graviditet med fler än ett foster
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MAW  Andra ingrepp före eller i samband med förlossning
MAW96 Annat ingrepp före eller i samband med förlossning
MAW98 Annat transluminalt endoskopiskt ingrepp före 

  eller i samband med förlossning

MB    Ingrepp efter förlossning eller abort

MBA   Exeres och avlägsnande av kvarhållen moderkaka
MBA00 Exeres med vakuumaspiration vid missfall 

  eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation

MBA03 Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation

MBA10 Manuell exploration av uterus vid missfall 
  eller efter förlossning

MBA20 Exprimering av moderkaka
Ad modum Credé

MBA30 Manuell lösning och uttagande av fosterhinnor, 
  moderkaka eller rest därav

MBA96 Annat avlägsnande av kvarhållen moderkaka

MBB   Andra manuella ingrepp på uterus efter förlossning
MBB00 Manuell reposition av inverterad uterus
MBB10 Tamponad av uterus eller vagina efter förlossning eller abort
MBB96 Annat manuellt ingrepp på uterus efter förlossning

MBC   Sutur och revision av förlossningsskador
Sutur av uterusruptur, se MCC00
MBC00 Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada

Inkl. efter abort
MBC10 Sutur av vagina vid förlossningsskada
MBC20 Sutur av vulva vid förlossningsskada
MBC30 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 1 och 2
MBC33 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3 och 4
MBC40 Revision av vulva- eller paravaginalhematom 

  efter förlossning eller abort
MBC96 Annan sutur eller revision av förlossningsskada

MBW  Andra ingrepp efter förlossning och abort
MBW96 Annat ingrepp efter förlossning eller abort
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MC   Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi
Tilläggskod vid akut kejsarsnitt, se Z

MCA   Kejsarsnitt
MCA00 Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri
MCA10 Abdominalt kejsarsnitt på istmus
MCA20 Vaginalt kejsarsnitt
MCA30 Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal uterusamputation

Porro
MCA33 Abdominalt kejsarsnitt med hysterektomi
MCA96 Annat kejsarsnitt

MCB   Laparotomier med uthämtande av extrauterint foster
Operationer för tubar- och ovarialgraviditet, se LA och LB
Operation för icke viabel abdominal graviditet, se JAH00-01
MCB00 Laparotomi med uthämtande av extrauterint foster

MCC   Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning
MCC00 Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

MCW  Andra obstetriska operationer av hithörande art
MCW96 Annan obstetrisk laparotomi

MW  Reoperationer efter obstetriska ingrepp

MWA  Reoperation för sårruptur
MWA00 Reoperation för sårruptur

MWB  Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
MWB00 Reoperation för ytlig infektion

MWC  Reoperationer för djup infektion
MWC00 Reoperation för djup infektion
MWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion

MWD  Reoperation för ytlig blödning
MWD00 Reoperation för ytlig blödning
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MWE  Reoperationer för djup blödning
MWE00 Reoperation för djup blödning
MWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
MWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för djup blödning

MWF  Reoperationer för anastomos- och suturinsufficiens
MWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
MWF01 Perkutan endoskopisk reoperation 
 för anastomos- eller suturinsufficiens

MWW Andra reoperationer efter obstetriska ingrepp
MWW96 Annan reoperation efter obstetriskt ingrepp
MWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation 

  efter obstetriskt ingrepp
MWW98 Annan transluminal endoskopisk reoperation 

  efter obstetriskt ingrepp
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N    Operationer på rörelseapparaten
NA Operationer på kotpelaren och nacken

Operationer i spinalkanalen, se AB
Sternum och revben, se GA

NB Operationer på axlar och överarmar
Inkl. klavikel och skapula

NC Operationer på armbågar och underarmar
ND Operationer på handleder och händer
NE Operationer på bäckenet

Inkl. sakrum och koccyx
NF Operationer på höftleder och lår
NG Operationer på knän och underben
NH Operationer på fotleder och fötter

NA    Operationer på kotpelaren och nacken
Operationer för diskbråck, se AB
Vid torakotomi, se GAB
Vid laparotomi, se JAH00

NAA   Explorativa operationer på kotpelaren
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NAS

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NAA0y Exploration av mjukdelar i rygg eller nacke
NAA1y Exploration av led i rygg eller nacke

Inkl. diagnostisk artroskopi
NAA2y Biopsi av mjukdelar eller led i rygg eller nacke
NAA3y Biopsi av kota
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NAG   Excisioner, rekonstruktioner och fusioner av leder 
            i kotpelaren

Inkl. operationer vid pseudartros
NAG09 Excisionsartroplastik i kotpelare
NAG19 Interpositionsartroplastik i kotpelare
NAG29 Annan artroplastik i kotpelare
NAG39 Främre fusion utan fixationsmaterial
NAG49 Främre fusion med intern fixation
NAG59 Främre fusion med extern fixation
NAG69 Bakre fusion utan fixation
NAG79 Bakre fusion med fixation
NAG89 Unilateral bakre fusion
NAG99 Annan excision, rekonstruktion eller fusion av leder 

  i kotpelare

NAH   Diverse operationer på leder i kotpelaren
Inkl. reposition

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NAH0y Reposition av luxerad led i kotpelare
NAH9y Annan ledoperation i kotpelare

NAJ     Frakturkirurgi i kotpelaren
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN
Extraktion av implantat, se NAU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Inkl. operationer vid pseudartros
NAJ09 Sluten reposition av fraktur i kotpelare
NAJ19 Öppen reposition av fraktur i kotpelare
NAJ29 Extern fixation av fraktur i kotpelare
NAJ39 Osteosyntes av fraktur i kotpelare med bioimplantat
NAJ49 Osteosyntes av fraktur i kotpelare med cerklage eller stag
NAJ69 Osteosyntes av fraktur i kotpelare med platta och skruvar
NAJ79 Osteosyntes av fraktur i kotpelare med skruvar enbart
NAJ89 Osteosyntes av fraktur i kotpelare med annan 

  eller kombinerad metod
NAJ99 Annan frakturkirurgi i kotpelare
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NAK   Operationer på kotor
Inkl. operationer vid pseudartros
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN
Operationer vid infektion, se NAS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NAT
Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09
NAK09 Excision av kotfragment

Inkl. sekvestrotomi
NAK19 Partiell eller total excision av kota

Inkl. av exostos utanför led
NAK29 Fenestrering av kota
NAK39 Curettage av cysta i kota
NAK49 Kotplastik

Vertebroplastik
Med cement
Inkl. perkutan kotplastik

NAK99 Annan operation på kota

NAL    Operationer på muskler och senor i kotpelaren och nacken
Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09
NAL09 Friläggning av muskel i kotpelare eller nacke
NAL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel i kotpelare eller nacke
NAL29 Transposition av muskel i kotpelare eller nacke
NAL39 Myotomi eller tenotomi i kotpelare eller nacke
NAL99 Annan operation på muskel eller sena i kotpelare eller nacke

NAM   Operationer på fascior och bursor i kotpelaren och nacken
Inkl. ganglion
Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09
NAM09 Fasciotomi i kotpelare eller nacke
NAM19 Partiell eller total excision av fascia i kotpelare eller nacke
NAM29 Sutur av fascia i kotpelare eller nacke
NAM39 Excision av synovialganglion i kotpelare eller nacke
NAM79 Excision av bursa i kotpelare eller nacke
NAM99 Annan operation på fascia eller bursa i kotpelare eller nacke
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NAN   Transplantationer i kotpelaren
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat och 
lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NAN09 Autotransplantation av ben till kotpelare
NAN19 Homotransplantation av ben till kotpelare
NAN29 Heterotransplantation av ben till kotpelare
NAN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia i kotpelare

Fritt transplantat, se ZZ
NAN99 Annan transplantation i kotpelare

NAR    Operationer för tumörer i kotpelaren
NAR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i kotpelare
NAR19 Marginell excision av mjukdelstumör i kotpelare
NAR29 Vid excision av mjukdelstumör i kotpelare
NAR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör i kotpelare
NAR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör i kotpelare
NAR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör i kotpelare
NAR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i kotpelare
NAR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör i kotpelare
NAR99 Annan operation för tumör i kotpelare

NAS    Operationer vid infektion i kotpelaren
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NAK
NAS19 Incision och debridering vid septisk spondylartrit
NAS29 Incision och debridering vid osteit i kotpelare
NAS49 Incision och debridering vid septisk spondylartrit 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NAS59 Incision och debridering vid osteit i kotpelare 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NAS69 Incision och debridering vid diskit
NAS99 Annan operation vid infektion i kotpelare

NAT    Diverse operationer i kotpelaren
NAT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad 

  i kotpelaren eller nacken
NAT19 Spinal korrektion med främre korrektionsinstrument
NAT29 Spinal korrektion med bakre korrektionsinstrument
NAT99 Annan operation i kotpelare
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NAU   Extraktioner av implantat och externt fixationsmaterial 
            från kotpelaren och nacken

NAU39 Extraktion av externt fixationsmaterial 
  från kotpelare eller nacke

NAU49 Extraktion av internt fixationsmaterial 
  från kotpelare eller nacke

NAU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 
  från kotpelare eller nacke

NAU99 Extraktion av annat implantat 
  från kotpelare eller nacke

NAW   Reoperationer i kotpelaren och nacken
Extraktion av implantat, se NAU
NAW49 Sutur av sårruptur i kotpelare eller nacke
NAW59 Reoperation för ytlig infektion i kotpelare eller nacke

Inkl. för sårinfektion
NAW69 Reoperation för djup infektion i kotpelare eller nacke
NAW79 Reoperation för ytlig blödning i kotpelare eller nacke

Inkl. för sårblödning eller hematom
NAW89 Reoperation för djup blödning i kotpelare eller nacke
NAW99 Annan reoperation i kotpelare eller nacke

NB    Operationer på axlar och överarmar
Inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser
Sternum och revben, se kapitel G

NBA    Explorativa operationer på axlar och överarmar
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NBS

 Femte position (y):
 0 Perkutan
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

       
NBA0y Exploration av mjukdelar i axel eller överarm
NBA1y Exploration av axelled eller överarm

Inkl. diagnostisk artroskopi
NBA2y Biopsi av mjukdelar eller led i axel eller överarm
NBA3y Benbiopsi i axel eller överarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBB    Primära ledprotesoperationer i skulderleder
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN
NBB09 Primär halv- eller delprotes i humeroskapularled 

  utan cement
NBB19 Primär halv- eller delprotes i humeroskapularled 

  med cement
NBB29 Primär totalprotes i humeroskapularled utan cement
NBB39 Primär totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik
NBB49 Primär totalprotes i humeroskapularled med cement
NBB99 Annan primär ledprotesoperation i skulderled

NBC    Sekundära ledprotesoperationer i skulderleder
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av hel- eller delprotes, se NBU
Reposition av luxerad protes, se NBH
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN
NBC09 Sekundär halv- eller delprotes i humeroskapularled 

  utan cement
Exkl. komponent av totalprotes

NBC19 Sekundär halv- eller delprotes i humeroskapularled 
  med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NBC29 Sekundär totalprotes i humeroskapularled utan cement

Inkl. komponent av totalprotes
NBC39 Sekundär totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik

Inkl. komponent av totalprotes
NBC49 Sekundär totalprotes i humeroskapularled med cement

Inkl. komponent av totalprotes
NBC99 Annan sekundär ledprotesoperation i axel

NBE    Operationer på ledkapslar och ledband i skulderleder
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NBT
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NBE0y Incision i eller sutur av ledkapsel i axel
NBE1y Transcision eller excision av ligament i axel
NBE2y Sutur eller replantation av ligament i axel
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBE3y Transposition av ligament i axel
NBE4y Rekonstruktion av ligament i axel utan främmande material
NBE5y Rekonstruktion av ligament i axel med främmande material
NBE9y Annan operation på ledkapsel eller ledband i skulderled

NBF    Operationer på ledhinnor och ledytor i skulderleder
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NBF0y Total synovektomi i humeroskapularled
NBF1y Partiell synovektomi i humeroskapularled
NBF2y Fixation av ledytefragment i humeroskapularled

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NBF3y Partiell excision av brosk i humeroskapularled
NBF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i skulderled

NBG    Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser 
            av skulderleder

Ledprotes, se NBB och NBC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NBG09 Excisionsartroplastik i humeroskapularled
NBG19 Interpositionsartroplastik i humeroskapularled
NBG29 Annan artroplastik i humeroskapularled utan protes
NBG39 Artrodes av humeroskapularled utan fixationsmaterial
NBG49 Artrodes av humeroskapularled med intern fixation
NBG59 Artrodes av humeroskapularled med extern fixation
NBG99 Annan excision, rekonstruktion eller artrodes av skulderled
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBH    Diverse operationer på skulderleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NBT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NBH0y Reposition av humeroskapularled
Exkl. av dislokerad protes

NBH1y Reposition av akromioklavikularled eller sternoklavikularled
NBH2y Reposition av luxerad protes i skulderled
NBH3y Lösning av ledadherenser i skulderled
NBH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i humeroskapularled
NBH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt 

  i humeroskapularled
NBH7y Operation för recidiverande luxation eller instabilitet 

  i humeroskapularled
NBH9y Annan operation på skulderled

NBJ     Frakturkirurgi på axlar och överarmar
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN
Extraktion av implantat, se NBU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NBJ09 Sluten reposition av fraktur i axel eller överarm
NBJ19 Öppen reposition av fraktur i axel eller överarm
NBJ29 Extern fixation av fraktur i axel eller överarm
NBJ39 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm med bioimplantat
NBJ49 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm med cerklage, 

  stift eller dylikt
NBJ59 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm med märgspik
NBJ69 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm 

  med platta och skruvar
NBJ79 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm 

  med skruvar enbart
NBJ89 Osteosyntes av fraktur i axel eller överarm 

  med annan eller kombinerad metod
NBJ99 Annan operation vid fraktur på axel eller överarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBK    Operationer på ben i axlar och överarmar
Inkl. operationer vid pseudartros
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN
Operationer vid infektion, se NBS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NBT
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09
NBK09 Excision av benfragment i axel eller överarm

Inkl. sekvestrotomi
NBK19 Partiell eller total excision av ben i axel eller överarm

Inkl. av exostos utanför led
NBK29 Fenestrering av ben i axel eller överarm
NBK39 Curettage av bencysta i axel eller överarm
NBK49 Epifyseodes i axel eller överarm
NBK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi 

  i axel eller överarm
NBK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi i axel eller överarm
NBK79 Bentransportoperation i axel eller överarm
NBK89 Epifysdistraktion i axel eller överarm
NBK99 Annan operation på ben i axel eller överarm

NBL    Operationer på muskler och senor i axlar och överarmar
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09
NBL09 Friläggning av muskel i axel eller överarm
NBL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel i axel eller överarm
NBL29 Transposition av muskel i axel eller överarm
NBL39 Myotomi eller tenotomi i axel eller överarm
NBL49 Sutur eller reinsertion av sena i axel eller överarm
NBL59 Tenolys eller tenosynovektomi i axel eller överarm
NBL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena 

  i axel eller överarm
NBL79 Excision av sena i axel eller överarm
NBL89 Transposition av sena i axel eller överarm
NBL99 Annan operation på muskel eller sena i axel eller överarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBM   Operationer på fascior, senskidor och bursor 
            i axlar och överarmar

Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09
NBM09 Fasciotomi i axel eller överarm
NBM19 Partiell eller total excision av fascia i axel eller överarm
NBM29 Sutur av fascia eller senskida i axel eller överarm
NBM39 Excision av ganglion i axel eller överarm
NBM49 Klyvning av senskida i axel eller överarm
NBM59 Partiell excision av senskida i axel eller överarm
NBM79 Excision av bursa i axel eller överarm
NBM99 Annan operation på fascior, senskidor eller bursor 

  i axel eller överarm

NBN    Transplantationer till axlar och överarmar
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat och 
lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NBN09 Autotransplantation av ben till axel eller överarm
NBN19 Homotransplantation av ben till axel eller överarm
NBN29 Heterotransplantation av ben till axel eller överarm
NBN39 Transplantation av sena i axel eller överarm

Fritt sentransplantat, se ZZB
NBN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia 

  i axel eller överarm
Fritt transplantat, se ZZ

NBN99 Annan transplantation till axel eller överarm

NBP    Replantation av övre extremiteter ovan armbåge
NBP29 Replantation av övre extremitet ovan armbåge

NBQ    Amputationer och relaterade operationer 
            i axlar och överarmar

NBQ01 Exartikulation i intertorakoskapularled
NBQ02 Exartikulation i humeroskapularled
NBQ03 Amputation av överarm
NBQ29 Revision av amputations- eller exartikulationsstump 

  i axel eller överarm
NBQ99 Annan amputation eller relaterad operation 

  i axel eller överarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBR    Operationer för tumör i axlar och överarmar
NBR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i axel eller överarm
NBR19 Marginell excision av mjukdelstumör i axel eller överarm
NBR29 Vid excision av mjukdelstumör i axel eller överarm
NBR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör 

  i axel eller överarm
NBR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör 

  i axel eller överarm
NBR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör 

  i axel eller överarm
NBR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i axel eller överarm
NBR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör 

  i axel eller överarm
NBR99 Annan operation för tumör i axel eller överarm

NBS    Operationer vid infektion i axlar och överarmar
Incision, dränage av subkutan abscess, se QCA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NBK
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NBS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i axel eller överarm
NBS19 Incision och debridering vid septisk artrit i skulderled
NBS29 Incision och debridering vid osteit i axel eller överarm
NBS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i axel eller överarm med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NBS49 Incision och debridering vid septisk artrit i skulderled 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NBS59 Incision och debridering vid osteit i axel eller överarm 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NBS99 Annan operation vid infektion i axel eller överarm

NBT    Diverse operationer i axlar och överarmar
NBT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad 

  i axel eller överarm
NBT19 Mobilisering av humeroskapularled
NBT39 Korrektion av deformitet i axel eller överarm 

  med användande av muskel, sena eller ligament
NBT49 Korrektion av deformitet i axel eller överarm 

  med användande av extern eller intern fixation
NBT99 Annan operation i axel eller överarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NBU    Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från axlar och överarmar

NBU09 Extraktion av del- eller halvprotes från humeroskapularled
NBU19 Extraktion av totalprotes från humeroskapularled
NBU29 Extraktion av protes från akromioklavikularled
NBU39 Extraktion av externt fixationsmaterial från axel eller överarm
NBU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från axel eller överarm
NBU69 Extraktion av ligamentprotes från axel eller överarm
NBU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från axel eller överarm
NBU99 Extraktion av annat implantat från axel eller överarm

NBW   Reoperationer i axlar och överarmar
Extraktion av implantat, se NBU
Revision av amputationsstump, se NBQ
NBW49 Sutur av sårruptur i axel eller överarm
NBW59 Reoperation för ytlig infektion i axel eller överarm

Inkl. för sårinfektion
NBW69 Reoperation för djup infektion i axel eller överarm
NBW79 Reoperation för ytlig blödning i axel eller överarm

Inkl. för sårblödning eller hematom
NBW89 Reoperation för djup blödning i axel eller överarm
NBW99 Annan reoperation i axel eller överarm

NC    Operationer på armbågar och underarmar

NCA    Explorativa operationer på armbågar och underarmar
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NCS

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NCA0y Exploration av mjukdelar i armbåge eller underarm
NCA1y Exploration av armbågsled eller underarm

Inkl. diagnostisk artroskopi
NCA2y Biopsi av mjukdelar eller led i armbåge eller underarm
NCA3y Benbiopsi i armbåge eller underarm
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NCB    Primära ledprotesoperationer i armbågsleder
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN
NCB09 Primär halv- eller delprotes i armbågsled utan cement
NCB19 Primär halv- eller delprotes i armbågsled med cement
NCB29 Primär totalprotes i armbågsled utan cement
NCB39 Primär totalprotes i armbågsled med hybridteknik
NCB49 Primär totalprotes i armbågsled med cement
NCB59 Interpositionsartroplastik i armbågsled
NCB99 Annan primär ledprotesoperation i armbågsled

NCC    Sekundära ledprotesoperationer i armbågsleder
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av protes, se NCU
Reposition av luxerad protes, se NCH
NCC09 Sekundär halv- eller delprotes i armbågsled utan cement

Exkl. komponent av totalprotes
NCC19 Sekundär halv- eller delprotes i armbågsled med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NCC29 Sekundär totalprotes i armbågsled utan cement

Inkl. komponent av totalprotes
NCC39 Sekundär totalprotes i armbågsled med hybridteknik

Inkl. komponent av totalprotes
NCC49 Sekundär totalprotes i armbågsled med cement
NCC59 Sekundär interpositionsprotes i armbågsled
NCC99 Annan sekundär ledprotesoperation i armbågsled
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NCE    Operationer på ledkapslar och ledband i armbågsleder
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NCT
Avlägsnande av främmande kropp, se NCT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NCE0y Incision i eller sutur av kapsel av armbågsled
NCE1y Transcision eller excision av ligament i armbågsled
NCE2y Sutur eller replantation av ligament i armbågsled
NCE3y Transposition av ligament i armbågsled
NCE4y Rekonstruktion av ligament i armbågsled 

  utan främmande material
NCE5y Rekonstruktion av ligament i armbågsled 

  med främmande material
NCE9y Annan operation på ledkapsel eller ledband i armbågsled

NCF    Operationer på ledhinnor och ledytor i armbågsleder
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NCF0y Total synovektomi i armbågsled
NCF1y Partiell synovektomi i armbågsled
NCF2y Fixation av ledytefragment i armbågsled

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NCF3y Partiell excision av brosk i armbågsled
NCF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i armbågsled

NCG    Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser 
            av armbågsleder

Ledprotes, se NCB och NCC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NCG09 Excisionsartroplastik i armbågsled
NCG19 Interpositionsartroplastik i armbågsled
NCG29 Annan artroplastik i armbågsled utan protes
NCG39 Artrodes av armbågsled utan fixationsmaterial
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NCG49 Artrodes av armbågsled med intern fixation
NCG59 Artrodes av armbågsled med extern fixation
NCG99 Annan excision, rekonstruktion eller artrodes av armbågsled

NCH    Diverse operationer på armbågsleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NCT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NCH0y Reposition av armbågsled
Exkl. av dislokerad protes

NCH2y Reposition av armbågsledprotes
NCH3y Lösning av ledadherenser i armbågsled
NCH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i armbågsled
NCH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt i armbågsled
NCH7y Operation för recidiverande luxation av armbågsled
NCH9y Annan operation på armbågsled

NCJ     Frakturkirurgi på armbågar och underarmar
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN
Extraktion av implantat, se NCU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NCJ09 Sluten reposition av fraktur i armbåge eller underarm
NCJ19 Öppen reposition av fraktur i armbåge eller underarm
NCJ29 Extern fixation av fraktur i armbåge eller underarm
NCJ39 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med bioimplantat
NCJ49 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med cerklage, stift eller dylikt
NCJ59 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med märgspik
NCJ69 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med platta och skruvar
NCJ79 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med skruvar enbart
NCJ89 Osteosyntes av fraktur i armbåge eller underarm 

  med annan eller kombinerad metod
NCJ99 Annan operation vid fraktur på armbåge eller underarm
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N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NCK    Operationer på ben i armbågar och underarmar
Inkl. operationer vid pseudartros
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN
Operationer vid infektion, se NCS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NCT
Avlägsnande av främmande kropp, se NCT09
NCK09 Excision av benfragment av armbåge eller underarm

Inkl. sekvestrotomi
NCK19 Partiell eller total excision av ben i armbåge eller underarm

Inkl. av exostos utanför led
NCK29 Fenestrering av ben i armbåge eller underarm
NCK39 Curettage av bencysta i armbåge eller underarm
NCK49 Epifyseodes av armbåge eller underarm
NCK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi 

  på armbåge eller underarm
NCK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi 

  på armbåge eller underarm
NCK79 Bentransportoperation på armbåge eller underarm
NCK89 Epifysdistraktion på armbåge eller underarm
NCK99 Annan operation på ben i armbåge eller underarm

NCL    Operationer på muskler och senor 
            vid armbågar och i underarmar

Avlägsnande av främmande kropp, se NCT09
NCL09 Friläggning av muskel vid armbåge eller i underarm
NCL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel 
 vid armbåge eller i underarm
NCL29 Transposition av muskel vid armbåge eller i underarm
NCL39 Myotomi eller tenotomi vid armbåge eller i underarm
NCL49 Sutur eller reinsertion av sena vid armbåge eller i underarm
NCL59 Tenolys eller tenosynovektomi vid armbåge eller i underarm
NCL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena 

  vid armbåge eller i underarm
NCL79 Excision av sena vid armbåge eller i underarm
NCL89 Transposition av sena vid armbåge eller i underarm
NCL99 Annan operation på muskel eller sena 
 vid armbåge eller i underarm

NCM   Operationer på fascior, senskidor och bursor 
            i armbågar och underarmar

Inkl. ganglion
Avlägsnande av främmande kropp, se NCT09
NCM09 Fasciotomi i underarm
NCM19 Partiell eller total excision av fascia i underarm
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NCM29 Sutur av fascia eller senskida i underarm
NCM39 Excision av ganglion i armbåge eller underarm
NCM49 Klyvning av senskida i underarm
NCM79 Excision av bursa i armbåge eller underarm
NCM99 Annan operation på fascia, senskida eller bursa 

  i armbåge eller underarm

NCN    Transplantationer till armbågar och underarmar
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NCN09 Autotransplantation av ben till armbåge eller underarm
NCN19 Homotransplantation av ben till armbåge eller underarm
NCN29 Heterotransplantation av ben till armbåge eller underarm
NCN39 Transplantation av sena till armbåge eller underarm

Fritt sentransplantat, se ZZB
NCN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia 

  till armbåge eller underarm
Fritt transplantat, se ZZ

NCN99 Annan transplantation till armbåge eller underarm

NCP    Replantation av underarmar
NCP29 Replantation av underarm

NCQ    Amputationer av underarmar och relaterade operationer
NCQ09 Exartikulation i armbågsled
NCQ19 Amputation av underarm
NCQ29 Revision av exartikulations- eller amputationsstump 

  i armbåge eller underarm
NCQ99 Annan amputation eller relaterad operation 

  på armbåge eller underarm
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NCR    Operationer för tumör i armbågar och underarmar
NCR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör 

  i armbåge eller underarm
NCR19 Marginell excision av mjukdelstumör 
 i armbåge eller underarm
NCR29 Vid excision av mjukdelstumör i armbåge eller underarm
NCR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör 
 i armbåge eller underarm
NCR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör 
 i armbåge eller underarm
NCR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör 
 i armbåge eller underarm
NCR69 Vid excision av ben- eller brosktumör 
 i armbåge eller underarm
NCR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör 

  i armbåge eller underarm
NCR99 Annan operation för tumör i armbåge eller underarm

NCS    Operationer vid infektion i armbågar och underarmar
Incision, dränage av subkutan abscess, se QCA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NCK
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NCS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i underarm
NCS19 Incision och debridering vid septisk artrit i armbågsled
NCS29 Incision och debridering vid osteit i armbåge eller underarm
NCS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i underarm med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NCS49 Incision och debridering vid septisk artrit 
  i armbågsled med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NCS59 Incision och debridering vid osteit i armbåge eller underarm 
 med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NCS99 Annan operation vid infektion i armbåge eller underarm

NCT    Diverse operationer på armbågar och underarmar
NCT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad 

  i armbåge eller underarm
NCT19 Mobilisering av armbågsled
NCT39 Korrektion av deformitet av armbågsled eller underarm 

  med användande av muskel, sena eller ligament
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NCT49 Korrektion av deformitet av armbågsled eller underarm 
 med användande av extern eller intern fixation
NCT99 Annan operation på armbågsled eller underarm

NCU    Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från armbågar och underarmar

NCU09 Extraktion av del- eller halvprotes från armbågsled
NCU19 Extraktion av totalprotes från armbågsled
NCU39 Extraktion av externt fixationsmaterial 

  från armbåge eller underarm
NCU49 Extraktion av internt fixationsmaterial 

  från armbåge eller underarm
NCU69 Extraktion av ligamentprotes från armbåge eller underarm
NCU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från armbåge eller underarm
NCU99 Extraktion av annat implantat från armbåge eller underarm

NCW   Reoperationer på armbågar och underarmar
Extraktion av implantat, se NCU
Revision av amputationsstump, se NCQ
NCW49 Sutur av sårruptur av armbåge eller underarm
NCW59 Reoperation för ytlig infektion i armbåge eller underarm

Inkl. för sårinfektion
NCW69 Reoperation för djup infektion i armbåge eller underarm
NCW79 Reoperation för ytlig blödning i armbåge eller underarm

Inkl. för sårblödning eller hematom
NCW89 Reoperation för djup blödning i armbåge eller underarm
NCW99 Annan reoperation på armbåge eller underarm
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ND    Operationer på handleder och händer

NDA   Explorativa operationer på handleder och händer
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NDS
Dekompression av perifera nerver, se AAC

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NDA0y Exploration av mjukdelar i handled eller hand
NDA1y Exploration av handled eller hand

Inkl. diagnostisk artroskopi
NDA2y Biopsi av mjukdelar eller led i hand
NDA3y Benbiopsi i hand

NDB    Primära ledprotesoperationer i hand- och fingerleder
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NDN
NDB09 Primär halv- eller delprotes i handled utan cement
NDB19 Primär halv- eller delprotes i handled med cement
NDB29 Primär totalprotes i handled utan cement
NDB39 Primär totalprotes i handled med hybridteknik
NDB49 Primär totalprotes i handled med cement
NDB59 Primär totalprotes i karpometakarpal- 

  eller metakarpofalangealled
NDB89 Primär totalprotes i fingerled
NDB99 Annan primär ledprotesoperation i hand- eller fingerled

NDC    Sekundära ledprotesoperationer i hand- och fingerleder
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av protes, se NDU
Reposition av luxerad protes, se NDH
NDC09 Sekundär halv- eller delprotes i handled utan cement

Exkl. komponent av totalprotes
NDC19 Sekundär halv- eller delprotes i handled med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NDC29 Sekundär totalprotes i handled utan cement

Inkl. komponent av totalprotes
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NDC39 Sekundär totalprotes i handled med hybridteknik
Inkl. komponent av totalprotes

NDC49 Sekundär totalprotes i handled med cement
NDC59 Sekundär ledprotes i metakarpofalangealled
NDC89 Sekundär ledprotes i fingerled
NDC99 Annan sekundär ledprotesoperation i hand- eller fingerled

NDE    Operationer på ledkapslar och ledband 
            i hand- och fingerleder

Komplexa korrektioner vid deformitet, se NDT
Avlägsnande av främmande kropp, se NDT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NDE0y Incision i eller sutur av ledkapsel i hand- eller fingerled
NDE1y Transcision eller excision av ligament i handens leder
NDE2y Sutur eller reinsertion av ligament i handens leder
NDE4y Rekonstruktion av ligament i handens leder 

  utan främmande material
NDE5y Rekonstruktion av ligament i handens leder 

  med främmande material
NDE9y Annan operation på ledkapsel eller ledband 

  i hand- eller fingerleder

NDF    Operationer på ledhinnor och ledytor 
            i hand- och fingerleder
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NDF0y Total synovektomi i hand- eller fingerled
NDF1y Partiell synovektomi i hand- eller fingerled
NDF2y Fixation av ledytefragment i hand- eller fingerled

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NDF3y Partiell excision av brosk i hand- eller fingerled
NDF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i hand- eller fingerled
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NDG   Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser 
            av hand- och fingerleder

Ledprotes, se NDB och NDC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros

 Femte position (y):
 0 Radiokarpalled
 1 Interkarpalled
 2 Första karpometakarpalled
 3 Annan karpometakarpalled
 4 Första metakarpofalangealled
 5 Annan metakarpofalangealled
 6 Interfalangealled
 7 Annan led i hand
 9 Ospecificerad led i hand

NDG0y Excisionsartroplastik i hand- eller fingerled
NDG1y Interpositionsartroplastik i hand- eller fingerled
NDG2y Annan artroplastik i hand- eller fingerled utan protes
NDG4y Artrodes av hand- eller fingerled med intern fixation
NDG5y Artrodes av hand- eller fingerled med extern fixation
NDG9y Annan excision, rekonstruktion eller artrodes 

  av hand- eller fingerled

NDH   Diverse operationer på hand- och fingerleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NDT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NDH0y Reposition av handled
Exkl. av dislokerad protes

NDH1y Reposition av fingerled
Exkl. av dislokerad protes

NDH2y Reposition av luxerad protes i hand- eller fingerled
NDH3y Adherenslösning i hand- eller fingerled
NDH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i hand- eller fingerled
NDH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt 

  i hand- eller fingerled
NDH7y Operation för recidiverande luxation av hand- eller fingerled
NDH9y Annan operation på handled eller hand
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NDJ     Frakturkirurgi på handleder och händer
Tilläggskod för bentransplantat, se NDN
Extraktion av implantat, se NDU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Inkl. operationer vid pseudartros
NDJ09 Sluten reposition av fraktur i handled eller hand
NDJ19 Öppen reposition av fraktur i handled eller hand
NDJ29 Extern fixation av fraktur i handled eller hand
NDJ39 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand med bioimplantat
NDJ49 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand 

  med cerklage, stift eller dylikt
NDJ59 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand med märgspik
NDJ69 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand 

  med platta och skruvar
NDJ79 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand 
 med skruvar enbart
NDJ89 Osteosyntes av fraktur i handled eller hand 
 med annan eller kombinerad metod
NDJ99 Annan operation vid fraktur på handled eller hand

NDK   Operationer på ben i handleder och händer
Inkl. operationer vid pseudartros
Tilläggskod för bentransplantat, se NDN
Operationer vid infektion, se NDS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NDT
Avlägsnande av främmande kropp, se NDT09
NDK09 Excision av benfragment i handled eller hand

Inkl. sekvestrotomi
NDK19 Partiell eller total excision av ben i handled eller hand

Inkl. av exostos utanför led
NDK29 Fenestrering av ben i handled eller hand
NDK39 Curettage av bencysta i handled eller hand
NDK49 Epifyseodes av handled eller hand
NDK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi 

  i handled eller hand
NDK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi 

  i handled eller hand
NDK79 Bentransportoperation i handled eller hand
NDK89 Epifysdistraktion i handled eller hand
NDK99 Annan operation på ben i handled eller hand
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NDL    Operationer på muskler och senor 
            vid handleder och i händer

Avlägsnande av främmande kropp, se NDT09
NDL09 Friläggning av muskel vid handled eller i hand
NDL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel vid handled eller i hand
NDL29 Transposition av muskel vid handled eller i hand
NDL39 Myotomi eller tenotomi vid handled eller i hand
NDL49 Sutur eller reinsertion av sena vid handled eller i hand
NDL59 Tenolys eller tenosynovektomi vid handled eller i hand
NDL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena 

  vid handled eller i hand
NDL79 Excision av sena vid handled eller i hand
NDL89 Transposition av sena vid handled eller i hand
NDL99 Annan operation på muskel eller sena 

  vid handled eller i hand

NDM   Operationer på fascior, senskidor och bursor 
            i handleder och händer

Inkl. ganglion
Dekompression av perifera nerver, se AAC
Avlägsnande av främmande kropp, se NDT09
NDM09 Fasciotomi i handled eller hand
NDM19 Partiell eller total excision av fascia i handled eller hand
NDM29 Sutur av fascia eller senskida i handled eller hand
NDM39 Excision av ganglion i handled eller hand
NDM49 Klyvning av senskida i handled eller hand
NDM59 Partiell excision av senskida i handled eller hand
NDM69 Rekonstruktion av pulley i handled eller hand
NDM79 Excision av bursa i handled eller hand
NDM99 Annan operation på fascia, senskida eller bursa 
 i handled eller hand

NDN   Transplantationer till handleder och händer
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NDN09 Autotransplantation av ben till handled eller hand
NDN19 Homotransplantation av ben till handled eller hand
NDN29 Heterotransplantation av ben till handled eller hand
NDN39 Transplantation av sena till handled eller hand
NDN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia 

  till handled eller hand
NDN99 Annan transplantation till handled eller hand



202 203

N OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN OPERATIONER PÅ RÖRELSEAPPARATEN N

NDP    Replantationer och autotransplantationer 
            till handleder och händer

NDP09 Replantation av finger
Klassificeras efter mottagarområde

NDP19 Autotransplantation eller transposition av finger
Klassificeras efter mottagarområde
In situ pollicisation av finger, se NDT69

NDP29 Replantation av hand

NDQ   Amputationer och relaterade operationer 
            i handleder och händer

NDQ00 Exartikulation i handled
NDQ11 Amputation i karpalregion
NDQ12 Amputation i metakarpalregion
NDQ13 Total amputation av tumme
NDQ14 Partiell amputation av tumme
NDQ15 Total amputation av annat finger
NDQ16 Partiell amputation av annat finger
NDQ29 Revision av amputations- eller exartikulationsstump
NDQ99 Annan amputation eller relaterad operation 

  i handled eller hand

NDR    Operationer för tumör i handleder och händer
NDR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i handled eller hand
NDR19 Marginell excision av mjukdelstumör i handled eller hand
NDR29 Vid excision av mjukdelstumör i handled eller hand
NDR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör 

  i handled eller hand
NDR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör 

  i handled eller hand
NDR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör 

  i handled eller hand
NDR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i handled eller hand
NDR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör 

  i handled eller hand
NDR99 Annan operation för tumör i handled eller hand
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NDS    Operationer vid infektion i handleder och händer
Incision, dränage av subkutan abscess, se QCA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NDK
NDS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i handled eller hand
NDS19 Incision och debridering vid septisk artrit i handled eller hand
NDS29 Incision och debridering vid osteit i hand
NDS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i handled eller hand med implantation av läkemedel
NDS49 Incision och debridering vid septisk artrit 

  i handled eller hand med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NDS59 Incision och debridering vid osteit i hand 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NDS99 Annan operation vid infektion i handled eller hand

NDT    Diverse operationer på handleder och händer
NDT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad 

  i handled eller hand
NDT19 Mobilisering av handled eller hand
NDT39 Korrektion av deformitet av handled eller hand 

  med användande av muskel, sena eller ligament
NDT49 Korrektion av deformitet av handled eller hand 

  med användande av extern eller intern fixation
NDT69 Pollicisation

In situ pollicisation av annat finger
Transferering av finger, se NDP19

NDT79 Falangisering av metakarpal
Transferering av finger, se NDP19

NDT99 Annan operation på handled eller hand

NDU   Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från handleder och händer

NDU09 Extraktion av del- eller halvprotes från handled
NDU19 Extraktion av totalprotes från handled
NDU29 Extraktion av protes från annan led i hand
NDU39 Extraktion av externt fixationsmaterial 

  från handled eller hand
NDU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från handled eller hand
NDU69 Extraktion av ligamentprotes från handled eller hand
NDU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från handled eller hand
NDU99 Extraktion av annat implantat från handled eller hand
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NDW  Reoperationer på handleder och händer
Extraktion av implantat, se NDU
Revision av amputationsstump, se NDQ
NDW49 Sutur av sårruptur av handled eller hand
NDW59 Reoperation för ytlig infektion i handled eller hand

Inkl. för sårinfektion
NDW69 Reoperation för djup infektion i handled eller hand
NDW79 Reoperation för ytlig blödning i handled eller hand

Inkl. för sårblödning eller hematom
NDW89 Reoperation för djup blödning i handled eller hand
NDW99 Annan reoperation på handled eller hand

NE    Operationer på bäckenet
Inkl. sakrum och koccyx

NEA    Explorativa operationer på bäckenet
Inkl. diagnostisk artroskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NES

 Femte position (y):
 0 Perkutan
 1 Artroskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NEA0y Exploration av mjukdelar i bäckenet
NEA1y Exploration av bäckenled

Inkl. diagnostisk artroskopi
NEA2y Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet
NEA3y Biopsi av bäckenben

NEG    Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser av bäckenleder
Ledprotes, se NFB och NFC
NEG39 Artrodes av bäckenled utan fixationsmaterial
NEG49 Artrodes av bäckenled med intern fixation
NEG59 Artrodes av bäckenled med extern fixation
NEG99 Annan excision, rekonstruktion eller artrodes av bäckenled
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NEH    Diverse operationer på bäckenleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NET
NEH09 Reposition av bäckenled
NEH99 Annan operation på bäckenled

NEJ     Frakturkirurgi i bäckenet
Tilläggskod för bentransplantat, se NEN
Extraktion av implantat, se NEU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
NEJ09 Sluten reposition av bäckenfraktur
NEJ19 Öppen reposition av bäckenfraktur
NEJ29 Extern fixation av bäckenfraktur
NEJ39 Osteosyntes av bäckenfraktur med bioimplantat
NEJ49 Osteosyntes av bäckenfraktur med cerklage, stift eller dylikt
NEJ69 Osteosyntes av bäckenfraktur med platta och skruvar
NEJ79 Osteosyntes av bäckenfraktur med skruvar enbart
NEJ89 Osteosyntes av bäckenfraktur med annan 

  eller kombinerad metod
NEJ99 Annan operation vid fraktur i bäckenet

NEK    Operationer på ben i bäckenet
Tilläggskod för bentransplantat, se NEN
Operationer vid infektion, se NES
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NET
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09
NEK09 Excision av benfragment av bäckenet

Inkl. sekvestrotomi
NEK19 Partiell eller total excision av bäckenben

Inkl. av exostos utanför led
NEK29 Fenestrering av bäckenben
NEK39 Curettage av cysta i bäckenben
NEK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi i bäckenet
NEK99 Annan operation på bäckenben

NEL    Operationer på muskler och senor i bäckenet
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09
NEL09 Friläggning av bäckenmuskel
NEL19 Sutur eller rekonstruktion av bäckenmuskel
NEL29 Transposition av bäckenmuskel
NEL39 Myotomi eller tenotomi i bäckenet
NEL49 Sutur eller reinsertion av sena i bäckenet
NEL99 Annan operation på muskel eller sena i bäckenet
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NEM   Operationer på fascior och bursor i bäckenet
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09
NEM99 Operation på fascia eller bursa i bäckenet

NEN    Transplantationer till bäckenet
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NEN09 Autotransplantation av ben till bäckenet
NEN19 Homotransplantation av ben till bäckenet
NEN29 Heterotransplantation av ben till bäckenet
NEN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia till bäckenet

Fritt transplantat, se ZZ
NEN99 Annan transplantation till bäckenet

NEP    Replantationer och autotransplantationer i bäckenet
NEP29 Replantation av extremitet i bäckennivå

NEQ    Amputationer och relaterade operationer på bäckenet
NEQ19 Transpelvin amputation
NEQ29 Revision av amputationsstump i bäckenet
NEQ99 Annan amputation i bäckenet eller relaterad operation

NER    Operationer för tumör i bäckenet
NER09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i bäckenet
NER19 Marginell excision av mjukdelstumör i bäckenet
NER29 Vid excision av mjukdelstumör i bäckenet
NER39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör i bäckenet
NER49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör i bäckenet
NER59 Marginell excision av ben- eller brosktumör i bäckenet
NER69 Vid excision av ben- eller brosktumör i bäckenet
NER79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör i bäckenet
NER99 Annan operation för tumör i bäckenet
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NES    Operationer vid infektion i bäckenet
Incision, dränage av subkutan abscess, se QBA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NEK
NES19 Incision och debridering vid septisk artrit i bäckenled
NES29 Incision och debridering vid osteit i bäckenet
NES49 Incision och debridering vid septisk artrit i bäckenled 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NES59 Incision och debridering vid osteit i bäckenet 
 med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NES99 Annan operation vid infektion i bäckenet

NET    Diverse operationer på bäckenet
NET09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad i bäckenet
NET49 Korrektion av deformitet i bäckenet med användande 
 av extern eller intern fixation
NET99 Annan operation på bäckenet

NEU    Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från bäckenet

NEU39 Extraktion av externt fixationsmaterial från bäckenet
NEU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från bäckenet
NEU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från bäckenet
NEU99 Extraktion av annat implantat från bäckenet

NEW   Reoperationer på bäckenet
Extraktion av implantat, se NEU
Revision av amputationsstump, se NEQ
NEW49 Sutur av sårruptur i bäckenet
NEW59 Reoperation för ytlig infektion i bäckenet

Inkl. för sårinfektion
NEW69 Reoperation för djup infektion i bäckenet
NEW79 Reoperation för ytlig blödning i bäckenet

Inkl. för sårblödning eller hematom
NEW89 Reoperation för djup blödning i bäckenet
NEW99 Annan reoperation på bäckenet
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NF     Operationer på höftleder och lår

NFA    Explorativa operationer på höfter och lår
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NFS

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NFA0y Exploration av mjukdelar i höft och lår
NFA1y Exploration av höftled

Inkl. diagnostisk artroskopi
NFA2y Biopsi av mjukdelar i höft och lår
NFA3y Biopsi av femur

NFB    Primära ledprotesoperationer i höftleder
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN
NFB09 Primär halv- eller delprotes i höftled utan cement
NFB19 Primär halv- eller delprotes i höftled med cement
NFB29 Primär total höftledsplastik utan cement
NFB39 Primär total höftledsplastik med hybridteknik
NFB49 Primär total höftledsplastik med cement
NFB99 Annan primär ledprotesoperation i höftled
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NFC    Sekundära ledprotesoperationer i höftleder
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av protes, se NFU
Reposition av luxerad protes, se NFH
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN
NFC09 Sekundär halv- eller delprotes i höftled utan cement

Exkl. komponent av totalprotes
NFC19 Sekundär halv- eller delprotes i höftled med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NFC20  Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 

  alla delar reviderade
NFC21 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, cuprevision
NFC22 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, stamrevision
NFC23 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 

  revision av annan del
NFC29 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 

  annan eller ospecificerad
Inkl. komponent av totalprotes

NFC30 Sekundär totalprotes i höftled med hybridteknik, 
  alla delar reviderade

NFC31 Sekundär totalprotes i höftled med hybridteknik, cuprevision
NFC32 Sekundär totalprotes i höftled med hybridteknik, 

  stamrevision
NFC33 Sekundär totalprotes i höftled med hybridteknik, 

  revision av annan del
NFC39 Sekundär totalprotes i höftled med hybridteknik, 

  annan eller ospecificerad
Inkl. komponent av totalprotes

NFC40 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 
  alla delar reviderade

NFC41 Sekundär totalprotes i höftled med cement, cuprevision
NFC42 Sekundär totalprotes i höftled med cement, stamrevision
NFC43 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

  revision av annan del
NFC49 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

  annan eller ospecificerad
NFC59 Sekundär implantation av interpositionsprotes i höftled
NFC99 Annan sekundär ledprotesoperation i höftled

NFE    Operationer på ledkapslar och ligament i höftleder
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NFT
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09
NFE91 Operation på ledkapslar eller ligament i höftled, artroskopisk
NFE92 Operation på ledkapslar eller ligament i höftled, öppen
NFE99 Operation på ledkapslar eller ligament i höftled, 

  ospecificerad
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NFF     Operationer på ledhinnor och ledytor i höftleder
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NFF0y Total synovektomi i höftled
NFF1y Partiell synovektomi i höftled
NFF2y Fixation av ledytefragment i höftled

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NFF3y Partiell excision av ledbrosk i höftled
NFF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i höftled

NFG    Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser av höftleder
Ledprotes, se NFB och NFC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NFG09 Excisionsartroplastik i höftled
NFG19 Interpositionsartroplastik i höftled
NFG29 Annan artroplastik i höftled utan protes
NFG39 Artrodes av höftled utan fixationsmaterial
NFG49 Artrodes av höftled med intern fixation
NFG59 Artrodes av höftled med extern fixation
NFG99 Annan excision, rekonstruktion eller artrodes av höftled
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NFH    Diverse operationer på höftleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NFT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NFH0y Reposition av höftled
Exkl. av dislokerad protes

NFH2y Reposition av luxerad höftledsprotes
NFH3y Adherenslösning i höftled
NFH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i höftled
NFH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt i höftled
NFH7y Operation för recidiverande luxation av höftled
NFH9y Annan operation på höftled

NFJ     Frakturkirurgi på femur
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN
Extraktion av implantat, se NFU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
Inkl. operationer vid pseudartros
NFJ09 Sluten reposition av femurfraktur
NFJ19 Öppen reposition av femurfraktur
NFJ29 Extern fixation av femurfraktur
NFJ39 Osteosyntes av femurfraktur med bioimplantat
NFJ49 Osteosyntes av femurfraktur 

  med cerklage, collumspik, stift eller dylikt
NFJ59 Osteosyntes av femurfraktur med märgspik
NFJ69 Osteosyntes av femurfraktur med platta och skruvar
NFJ79 Osteosyntes av femurfraktur med skruvar enbart
NFJ89 Osteosyntes av femurfraktur med annan 

  eller kombinerad metod
T.ex. med användande av glidskruv

NFJ99 Annan operation vid fraktur på femur
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NFK    Operationer på femur
Inkl. operationer vid pseudartros
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN
Operationer vid infektion, se NFS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NFT
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09
NFK09 Excision av benfragment på femur

Inkl. sekvestrotomi
NFK19 Partiell eller total excision av ben i femur

Inkl. av exostos utanför led
NFK29 Fenestrering av femur
NFK39 Curettage av cysta i femur
NFK49 Epifyseodes av femur
NFK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi på femur
NFK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi på femur
NFK79 Bentransportoperation på femur
NFK89 Epifysdistraktion på femur
NFK99 Annan operation på femur

NFL    Operationer på muskler och senor i höfter och lår 
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09
NFL09 Friläggning av muskel i höft eller lår
NFL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel i höft eller lår
NFL29 Transposition av muskel i höft eller lår
NFL39 Myotomi eller tenotomi i höft eller lår
NFL49 Sutur eller reinsertion av sena i höft eller lår
NFL59 Tenolys eller tenosynovektomi i höft eller lår
NFL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena i höft eller lår
NFL79 Excision av sena i höft eller lår
NFL89 Transposition av sena i höft eller lår
NFL99 Annan operation på muskel eller sena i höft eller lår

NFM   Operationer på fascior och bursor i höfter och lår
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09
NFM09 Fasciotomi i höft eller lår
NFM19 Partiell eller total excision av fascia i höft eller lår
NFM29 Sutur av fascia i höft eller lår
NFM39 Excision av ganglion i höft eller lår
NFM49 Klyvning av senskida i höft eller lår
NFM59 Partiell excision av senskida i höft eller lår
NFM79 Excision av bursa i höft eller lår
NFM99 Annan operation på fascia eller bursa i höft eller lår
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NFN    Transplantationer till höfter och lår
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NFN09 Autotransplantation av ben till femur
NFN19 Homotransplantation av ben till femur
NFN29 Heterotransplantation av ben till femur
NFN39 Transplantation av sena till höft eller lår

Fritt sentransplantat, se ZZB
NFN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia till höft eller lår

Fritt transplantat, se ZZ
NFN99 Annan transplantation till höft eller lår

NFP     Replantationer och autotransplantationer i höfter och lår
NFP29 Replantation av extremitet i höft- eller lårnivå

NFQ    Amputationer och relaterade operationer på höfter och lår
NFQ09 Exartikulation i höftled
NFQ19 Transfemoral amputation
NFQ29 Revision av exartikulations- eller amputationsstump 

  i höft eller lår
NFQ99 Annan amputation eller relaterad operation på höft eller lår

NFR    Operationer för tumör i höfter och lår
NFR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i höft eller lår
NFR19 Marginell excision av mjukdelstumör i höft eller lår
NFR29 Vid excision av mjukdelstumör i höft eller lår
NFR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör i höft eller lår
NFR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör 

  i höftled eller femur
NFR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör  
 i höftled eller femur
NFR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i höftled eller femur
NFR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör 

  i höftled eller femur
NFR99 Annan operation för tumör i höft eller lår

NFS     Operationer vid infektion i höfter och lår
Incision, dränage av subkutan abscess, se QDA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NFK
NFS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i höft eller lår
NFS19 Incision och debridering vid septisk artrit i höftled
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NFS29 Incision och debridering vid osteit i femur
NFS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i höft eller lår 

  med implantation av läkemedel
NFS49 Incision och debridering vid septisk artrit i höftled 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NFS59 Incision och debridering vid osteit i femur 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NFS99 Annan operation vid infektion i höft eller lår

NFT    Diverse operationer på höfter och lår
NFT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad i höft eller lår
NFT19 Mobilisering av höftled
NFT39 Korrektion av deformitet av höftled eller femur 

  med användande av muskel, sena eller ligament
NFT49 Korrektion av deformitet av höftled eller femur 
 med användande av extern eller intern fixation
NFT99 Annan operation på höft eller lår

NFU    Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från höfter och lår

NFU09 Extraktion av del- eller halvprotes från höftled
NFU19 Extraktion av totalprotes från höftled
NFU39 Extraktion av externt fixationsmaterial från femur
NFU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från femur
NFU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 
 från höft eller femur
NFU99 Extraktion av annat implantat från höftled eller femur

NFW   Reoperationer på höfter eller lår
Extraktion av implantat, se NFU
Revision av amputationsstump, se NFQ
NFW49 Sutur av sårruptur i höft eller lår
NFW59 Reoperation för ytlig infektion i höft eller lår

Inkl. för sårinfektion
NFW69 Reoperation för djup infektion i höft eller lår
NFW79 Reoperation för ytlig blödning i höft eller lår

Inkl. för sårblödning eller hematom
NFW89 Reoperation för djup blödning i höft eller lår
NFW99 Annan reoperation på höft eller lår
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NG    Operationer på knän och underben

NGA   Explorativa operationer på knän och underben
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NGS

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NGA0y Exploration av mjukdelar i knä eller underben
NGA1y Exploration av knäled

Inkl. diagnostisk artroskopi
NGA2y Biopsi av mjukdelar eller led i knä eller underben
NGA3y Benbiopsi av knä eller underben

NGB    Primära ledprotesoperationer i knäleder
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN
NGB09 Primär halv- eller delprotes i knäled utan cement
NGB19 Primär halv- eller delprotes i knäled med cement
NGB29 Primär totalprotes i knäled utan cement
NGB39 Primär totalprotes i knäled med hybridteknik
NGB49 Primär totalprotes i knäled med cement
NGB53 Primär patellofemoral protes
NGB59 Kompletterande primär patellaprotes

Vid primär totalprotes
NGB99 Annan primär ledprotesoperation i knäled

NGC    Sekundära ledprotesoperationer i knäleder
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av protes, se NGU
Reposition av luxerad protes, se NGH
NGC09 Sekundär halv- eller delprotes i knäled utan cement

Exkl. komponent av totalprotes
NGC19 Sekundär halv- eller delprotes i knäled med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NGC29 Sekundär totalprotes i knäled utan cement

Inkl. komponent av totalprotes
NGC39 Sekundär totalprotes i knäled med hybridteknik

Inkl. komponent av totalprotes
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NGC49 Sekundär totalprotes i knäled med cement
NGC53 Sekundär patellofemoral protes
NGC59 Sekundär patellaprotes

Vid tidigare totalprotes
NGC99 Annan sekundär ledprotesoperation i knäled

NGD   Operationer på menisker i knäleder
Avlägsnande av främmande kropp, se NGT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NGD0y Total excision av menisk i knäled
NGD1y Partiell excision av menisk i knäled
NGD2y Replantation av menisk i knäled
NGD9y Annan operation på menisk i knäled

NGE    Operationer på ledkapslar och ligament i knäleder
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NGT
Avlägsnande av främmande kropp, se NGT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NGE0y Incision i eller sutur av ledkapsel i knäled
NGE1y Transcision eller excision av ligament i knäled
NGE2y Sutur eller replantation av ligament i knäled
NGE3y Transposition av ligament i knäled
NGE4y Rekonstruktion av ligament i knäled 

  utan främmande material
NGE5y Rekonstruktion av ligament i knäled 

  med främmande material
NGE9y Annan operation på ledkapsel eller ligament i knäled
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NGF    Operationer på ledhinnor och ledytor i knäleder
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NGF0y Total synovektomi i knäled
NGF1y Partiell synovektomi i knäled
NGF2y Fixation av ledytefragment i knäled

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NGF3y Partiell excision av ledbrosk i knäled
NGF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i knäled

NGG   Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser i knäleder
Ledprotes, se NGB och NGC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NGG09 Excisionsartroplastik i knäled
NGG19 Interpositionsartroplastik i knäled
NGG29 Annan artroplastik i knäled utan protes
NGG39 Artrodes av knäled utan fixationsmaterial
NGG49 Artrodes av knäled med intern fixation
NGG59 Artrodes av knäled med extern fixation
NGG99 Annan excision, rekonstruktion eller artrodes i knäled

NGH   Diverse operationer på knäleder
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NGT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NGH0y Reposition av knäledsluxation
Exkl. av dislokerad protes

NGH1y Reposition av patellarluxation
Exkl. av dislokerad protes

NGH2y Reposition av luxerad knäledsprotes
NGH3y Adherenslösning i knäled
NGH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i knäled
NGH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt i knäled
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NGH7y Operation för recidiverande luxation i knäled
Inkl. för recidiverande patellarluxation

NGH9y Annan operation på knäled

NGJ     Frakturkirurgi på knän och underben
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN
Extraktion av implantat, se NGU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NGJ09 Sluten reposition av fraktur i knä eller underben
NGJ19 Öppen reposition av fraktur i knä eller underben
NGJ29 Extern fixation av fraktur i knä eller underben
NGJ39 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med bioimplantat
NGJ49 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben 

  med cerklage, stift eller dylikt
NGJ59 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med märgspik
NGJ69 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben 

  med platta och skruvar
NGJ79 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben 

  med skruvar enbart
NGJ89 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben 

  med annan eller kombinerad metod
T.ex. med användande av glidskruv

NGJ99 Annan operation vid fraktur på knä eller underben

NGK   Operationer på ben i knän och underben
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN
Operationer vid infektion, se NGS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NGT
Avlägsnande av främmande kropp, se NGT09
NGK09 Excision av benfragment av knä eller underben

Inkl. sekvestrotomi
NGK19 Partiell eller total excision av ben i knä eller underben

Inkl. av exostos utanför led
NGK29 Fenestrering av ben i knä eller underben
NGK39 Curettage av bencysta i knä eller underben
NGK49 Epifyseodes av knä eller underben
NGK59 Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi 

  på knä eller underben
NGK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi 

  på knä eller underben
NGK79 Bentransportoperation på knä eller underben
NGK89 Epifysdistraktion på knä eller underben
NGK99 Annan operation på ben i knä eller underben
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NGL    Operationer på muskler och senor i knän och underben
Avlägsnande av främmande kropp, se NGT09
NGL09 Friläggning av muskel i knä eller underben
NGL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel i knä eller underben
NGL29 Transposition av muskel i knä eller underben
NGL39 Myotomi eller tenotomi i knä eller underben
NGL49 Sutur eller reinsertion av sena i knä eller underben
NGL59 Tenolys eller tenosynovektomi i knä eller underben
NGL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena 

  i knä eller underben
NGL79 Excision av sena i knä eller underben
NGL89 Transposition av sena i knä eller underben
NGL99 Annan operation på muskel eller sena i knä eller underben

NGM   Operationer på fascior och bursor i knän och underben
Inkl. ganglion
Avlägsnande av främmande kropp, se NGT09
NGM09 Fasciotomi på knä eller underben
NGM19 Partiell eller total excision av fascia i knä eller underben
NGM29 Sutur av fascia i knä eller underben
NGM39 Excision av ganglion i knä eller underben
NGM79 Excision av bursa i knä eller underben
NGM99 Annan operation på fascia eller bursa i knä eller underben

NGN   Transplantationer till knän och underben
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NGN09 Autotransplantation av ben till knä eller underben
NGN19 Homotransplantation av ben till knä eller underben
NGN29 Heterotransplantation av ben till knä eller underben
NGN39 Transplantation av sena till knä eller underben

Fritt sentransplantat, se ZZB
NGN49 Transplantation av brosk, menisk, periost eller fascia 

  till knä eller underben
Fritt transplantat, se ZZ

NGN99 Annan transplantation till knä eller underben

NGP    Replantationer i knän och underben
NGP29 Replantation av extremitet i knä- eller underbensnivå
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NGQ   Amputationer och relaterade operationer 
            av knän och underben

NGQ09 Exartikulation i knäled
NGQ19 Transtibial amputation
NGQ29 Revision av exartikulations- eller amputationsstump 

  i knä eller underben
NGQ99 Annan amputation eller relaterad operation 
 på knä eller underben

NGR    Operationer för tumör i knän och underben
NGR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i knä eller underben
NGR19 Marginell excision av mjukdelstumör i knä eller underben
NGR29 Vid excision av mjukdelstumör i knä eller underben
NGR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör 

  i knä eller underben
NGR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör 

  i knä eller underben
NGR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör 
 i knä eller underben
NGR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i knä eller underben
NGR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör 
 i knä eller underben
NGR99 Annan operation för tumör i knä eller underben

NGS    Operationer vid infektion i knän och underben
Incision, dränage av subkutan abscess, se QDA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NGK
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NGS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i knä eller underben
NGS19 Incision och debridering vid septisk artrit i knäled
NGS29 Incision och debridering vid osteit i knä eller underben
NGS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion 

  i knä eller underben med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NGS49 Incision och debridering vid septisk artrit i knäled 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NGS59 Incision och debridering vid osteit i knä eller underben 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NGS99 Annan operation vid infektion i knä eller underben
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NGT    Diverse operationer på knän och underben
NGT09 Avlägsnande av främmande kropp från vävnad 

  i knä eller underben
NGT19 Mobilisering av knäled
NGT39 Korrektion av deformitet i knä eller underben 

  med användande av muskel, sena eller ligament
NGT49 Korrektion av deformitet i knä eller underben 

  med användande av extern eller intern fixation
NGT99 Annan operation på knä eller underben

NGU   Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från knän och underben

NGU03 Extraktion av patellaprotes
NGU09 Extraktion av del- eller halvprotes från knäled
NGU19 Extraktion av totalprotes från knäled
NGU39 Extraktion av externt fixationsmaterial 

  från knä eller underben
NGU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från knä eller underben
NGU69 Extraktion av ligamentprotes från knä eller underben
NGU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från knä eller underben
NGU99 Extraktion av annat implantat från knä eller underben

NGW  Reoperationer på knän och underben
Extraktion av implantat, se NGU
Revision av amputationsstump, se NGQ
NGW49 Sutur av sårruptur i knä eller underben
NGW59 Reoperation för ytlig infektion i knä eller underben

Inkl. för sårinfektion
NGW69 Reoperation för djup infektion i knä eller underben
NGW79 Reoperation för ytlig blödning i knä eller underben

Inkl. för sårblödning eller hematom
NGW89 Reoperation för djup blödning i knä eller underben
NGW99 Annan reoperation på knä eller underben
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NH    Operationer på fotleder och fötter
Inkl. akillessenan

NHA   Explorativa operationer på fotleder och fötter
Inkl. diagnostisk artroskopi eller endoskopi, biopsi
Biopsi av hud och subkutan vävnad, se kapitel Q
Operationer vid infektion, se NHS

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NHA0y Exploration av mjukdelar i fotled eller fot
NHA1y Exploration av fotled eller fot

Inkl. diagnostisk artroskopi
NHA2y Biopsi av mjukdelar eller led i fot
NHA3y Benbiopsi i fotled eller fot

NHB    Primära ledprotesoperationer i fotleder och fötter
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare frakturbehandling 
eller annan ledoperation
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN
NHB09 Primär halv- eller delprotes i fotled utan cement
NHB19 Primär halv- eller delprotes i fotled med cement
NHB20 Primär totalprotes i fotled utan cement
NHB30 Primär totalprotes i fotled med hybridteknik
NHB40 Primär totalprotes i fotled med cement
NHB69 Primär protes i första metatarsofalangealleden
NHB79 Primär protes i annan metatarsofalangealled
NHB89 Primär totalprotes i annan led i foten
NHB99 Annan primär ledprotesoperation i fotled eller fot
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NHC    Sekundära ledprotesoperationer i fotleder och fötter
Sekundär eller senare implantation av hel- eller delprotes
Extraktion av protes, se NHU
Reposition av luxerad protes, se NHH
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN
NHC09 Sekundär halv- eller delprotes i fotled utan cement

Exkl. komponent av totalprotes
NHC19 Sekundär halv- eller delprotes i fotled med cement

Exkl. komponent av totalprotes
NHC29 Sekundär totalprotes i fotled utan cement

Inkl. komponent av totalprotes
NHC39 Sekundär totalprotes i fotled med hybridteknik

Inkl. komponent av totalprotes
NHC49 Sekundär totalprotes i fotled med cement
NHC69 Sekundär protes i första metatarsofalangealleden
NHC79 Sekundär protes i annan metatarsofalangealled
NHC89 Sekundär ledprotes i annan led i fot
NHC99 Annan sekundär ledprotesoperation i fotled eller fot

NHE    Operationer på ledkapslar och ledband i fotleder och fötter
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NHT
Avlägsnande av främmande kropp, se NHT09

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NHE0y Incision i eller sutur av ledkapsel av fotled eller fot
NHE1y Transcision eller excision av ligament i fotled eller fot
NHE2y Sutur eller replantation av ligament i fotled eller fot
NHE3y Transposition av ligament i fotled eller fot
NHE4y Rekonstruktion av ligament i fotled eller fot 

  utan främmande material
NHE5y Rekonstruktion av ligament i fotled eller fot 

  med främmande material
NHE9y Annan operation på ledkapsel eller ligament 

  i fotled eller fot
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NHF    Operationer på ledhinnor och ledytor i fotleder och fötter
 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NHF0y Total synovektomi i fotled eller fot
NHF1y Partiell synovektomi i fotled eller fot
NHF2y Fixation av ledytefragment i fotled eller fot

Inkl. fragment av brosk eller brosk och ben vid osteokondrit 
eller traumatisk skada

NHF3y Partiell excision av ledbrosk i fotled eller fot
NHF9y Annan operation på ledhinnor eller ledytor i fotled eller fot

NHG   Excisioner, rekonstruktioner och artrodeser 
            av fotleder och fötter

Ledprotes, se NHB och NHC
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85

 Femte position (y):
 0 Talokruralled
 1 Subtalarled
 2 Trippelfusion
 3 Tarsalled
 4 Första tarsometatarsalled
 5 Annan tarsometatarsalled
 6 Första metatarsofalangealled
 7 Annan metatarsofalangealled
 8 Interfalangealled
 9 Annan eller ospecificerad led

NHG0y Excisionsartroplastik i fotled eller fot
NHG1y Interpositionsartroplastik i fotled eller fot
NHG2y Annan artroplastik i fotled eller fot utan protes
NHG3y Artrodes av fotens leder utan fixationsmaterial
NHG4y Artrodes av fotens leder med intern fixation
NHG5y Artrodes av fotens leder med extern fixation
NHG9y Annan excision, rekonstruktion eller artrodes av fotens leder
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NHH   Diverse operationer på fotleder och fötter
Inkl. reposition
Mobilisering av led, se NHT

 Femte position (y):
 0 Perkutan eller sluten
 1 Artroskopisk eller endoskopisk
 2 Öppen
 9 Ospecificerad

NHH0y Reposition av fotledsluxation
Exkl. av dislokerad protes

NHH1y Reposition av annan luxerad led i fot
Exkl. av dislokerad protes

NHH2y Reposition av luxerad protes i fotled eller fot
NHH3y Adherenslösning i fotens leder
NHH4y Extraktion av främmande eller fri kropp i fotled eller fot
NHH5y Excision av intraartikulär exostos eller osteofyt i fotled eller fot
NHH7y Operation för recidiverande luxation i fotens leder
NHH9y Annan operation på fotled eller fot

NHJ     Frakturkirurgi på fotleder och fötter
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN
Extraktion av implantat, se NHU
Immobilisering med gipsförband eller splint enbart, se TN
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NHJ09 Sluten reposition av fotledsfraktur
NHJ19 Öppen reposition av fotledsfraktur
NHJ29 Extern fixation av fotledsfraktur
NHJ39 Osteosyntes av fotledsfraktur med bioimplantat
NHJ49 Osteosyntes av fotledsfraktur med cerklage, stift eller dylikt
NHJ59 Osteosyntes av fotledsfraktur med märgspik
NHJ69 Osteosyntes av fotledsfraktur med platta och skruvar
NHJ79 Osteosyntes av fotledsfraktur med skruvar enbart
NHJ89 Osteosyntes av fotledsfraktur med annan 

  eller kombinerad metod
NHJ99 Annan operation vid fraktur på fotled eller fot
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NHK   Operationer på ben i fotleder och fötter
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN
Operationer vid infektion, se NHS
Komplexa korrektioner vid deformitet, se NHT
Avlägsnande av främmande kropp, se NHT09

 Femte position (y):
 0 Laterala malleolen
 1 Mediala malleolen
 2 Båda malleolerna
 3 Båda malleolerna och bakre tibiakanten
 4 Talus
 5 Kalkaneus
 6 Annat tarsalben
 7 Metatarsalben
 8 Tå
 9 Annat eller ospecificerat ben

NHK0y Excision av benfragment av fotled eller fot
Inkl. sekvestrotomi

NHK1y Partiell eller total excision av ben i fotled eller fot
Inkl. av exostos utanför led

NHK2y Fenestrering av ben i fotled eller fot
NHK3y Curettage av bencysta i fotled eller fot
NHK4y Epifyseodes av fotled eller fot
NHK5y Vinklings-, rotations- eller förskjutningsosteotomi 

  på fotled eller fot
NHK6y Förkortnings- eller förlängningsosteotomi på fotled eller fot
NHK7y Bentransportoperation på fotled eller fot
NHK8y Epifysdistraktion på fotled eller fot
NHK9y Annan operation på ben i fotled eller fot

NHL    Operationer på muskler och senor av fotleder och fötter
Avlägsnande av främmande kropp, se NHT09
NHL09 Friläggning av muskel i fotled eller fot
NHL19 Sutur eller rekonstruktion av muskel i fotled eller fot
NHL29 Transposition av muskel i fotled eller fot
NHL39 Myotomi eller tenotomi i fotled eller fot
NHL49 Sutur eller reinsertion av sena i fotled eller fot
NHL59 Tenolys eller tenosynovektomi i fotled eller fot
NHL69 Tenodes, förkortning eller förlängning av sena i fotled eller fot
NHL79 Excision av sena i fotled eller fot
NHL89 Transposition av sena i fotled eller fot
NHL99 Annan operation på muskel eller sena i fotled eller fot
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NHM   Operationer på fascior, senskidor och bursor 
            i fotleder och fötter

Inkl. ganglion
Avlägsnande av främmande kropp, se NHT09
NHM09 Fasciotomi på fotled eller fot
NHM19 Partiell eller total excision av fascia i fotled eller fot
NHM29 Sutur av fascia eller senskida i fotled eller fot
NHM39 Excision av ganglion i fotled eller fot
NHM49 Klyvning av senskida i fotled eller fot
NHM59 Partiell excision av senskida i fotled eller fot
NHM79 Excision av bursa i fotled eller fot
NHM99 Annan operation på fascia, senskida eller bursa 

  i fotled eller fot

NHN   Transplantationer till fotleder och fötter
Tilläggskoder för specifikation av fritt transplantat av muskel, sena, fascia, 
periost, perikondrium eller brosk, fria mikrovaskulära transplantat 
och lambåer (inkl. ben-, muskel- och hudlambåer), se ZZ
Uttagning av vävnad för transplantation, se kapitel Y
NHN09 Autotransplantation av ben till fotled eller fot
NHN19 Homotransplantation av ben till fotled eller fot
NHN29 Heterotransplantation av ben till fotled eller fot
NHN39 Transplantation av sena till fotled eller fot

Fritt sentransplantat, se ZZB
NHN49 Transplantation av brosk, periost eller fascia till fotled eller fot

Fritt transplantat, se ZZ
NHN99 Annan transplantation till fotled eller fot

NHP    Replantationer och autotransplantationer 
            i fotleder och fötter

NHP09 Replantation av tå
NHP19 Autotransplantation eller transposition av tå
NHP29 Replantation av fot
NHP99 Annan replantation i fotled eller fot

NHQ   Amputationer och relaterade operationer 
            på fotleder och fötter

NHQ09 Exartikulation i talokruralled
NHQ11 Talokrural amputation

Syme
NHQ12 Transtarsal amputation
NHQ13 Tarsometatarsal amputation

Lisfranc
NHQ14 Transmetatarsal amputation
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NHQ16 Total amputation av tå
NHQ17 Partiell amputation av tå
NHQ29 Revision av amputations- eller exartikulationsstump
NHQ99 Annan amputation eller relaterad operation på fotled eller fot

NHR    Operationer för tumör i fotleder och fötter
NHR09 Intralesionell excision av mjukdelstumör i fotled eller fot
NHR19 Marginell excision av mjukdelstumör i fotled eller fot
NHR29 Vid excision av mjukdelstumör i fotled eller fot
NHR39 Kompartmentell excision av mjukdelstumör i fotled eller fot
NHR49 Intralesionell excision av ben- eller brosktumör i fotled eller fot
NHR59 Marginell excision av ben- eller brosktumör i fotled eller fot
NHR69 Vid excision av ben- eller brosktumör i fotled eller fot
NHR79 Kompartmentell excision av ben- eller brosktumör i fotled 
 eller fot
NHR99 Annan operation för tumör i fotled eller fot

NHS    Operationer vid infektion i fotleder och fötter
Incision, dränage av subkutan abscess, se QDA
Inkl. dränage
Sekvestrotomi, se NHK
Tilläggskod vid artroskopiskt assisterad operation: ZXC85
NHS09 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i fotled eller fot
NHS19 Incision och debridering vid septisk artrit i fotled eller fot
NHS29 Incision och debridering vid osteit i fot
NHS39 Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i fotled eller fot 

  med implantation av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NHS49 Incision och debridering vid septisk artrit i fotled eller fot 
  med implantation av läkemedel

T.ex. Gentamycinkulor
NHS59 Incision och debridering vid osteit i fot med implantation 

  av läkemedel
T.ex. Gentamycinkulor

NHS99 Annan operation vid infektion i fotled eller fot

NHT    Diverse operationer på fotleder och fötter
NHT09 Avlägsnande av främmande material från vävnad 
 i fotled eller fot
NHT19 Mobilisering av fotens leder
NHT39 Korrektion av deformitet i fotled eller fot med användande 
 av muskel, sena eller ligament
NHT49 Korrektion av deformitet i fotled eller fot med användande 
 av extern eller intern fixation
NHT99 Annan operation på fotled eller fot
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NHU   Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial 
            från fotleder och fötter

NHU09 Extraktion av del- eller halvprotes från fotled
NHU19 Extraktion av totalprotes från fotled
NHU29 Extraktion av protes från annan led i fot
NHU39 Extraktion av externt fixationsmaterial från fotled eller fot
NHU49 Extraktion av internt fixationsmaterial från fotled eller fot
NHU69 Extraktion av ligamentprotes från fotled eller fot
NHU89 Extraktion av implantat för infektionsbehandling 

  från fotled eller fot
NHU99 Extraktion av annat implantat från fotled eller fot

NHW  Reoperationer på fotleder och fötter
Extraktion av implantat, se NHU
Revision av amputationsstump, se NHQ
NHW49 Sutur av sårruptur i fotled eller fot
NHW59 Reoperation för ytlig infektion i fotled eller fot

Inkl. för sårinfektion
NHW69 Reoperation för djup infektion i fotled eller fot
NHW79 Reoperation för ytlig blödning i fotled eller fot

Inkl. för sårblödning eller hematom
NHW89 Reoperation för djup blödning i fotled eller fot
NHW99 Annan reoperation på fotled eller fot
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P     Operationer på perifera kärl 
       och lymfsystemet
PA Operationer på artärer avgående från aortabågen och dess grenar
PB Operationer på artärer i övre extremiteter
PC Operationer på suprarenala bukaortan och visceralartärer
PD Operationer på infrarenala bukaortan och arteria iliaca samt 

operationer därifrån och perifert
PE Operationer på arteria femoralis och dess grenar samt operationer 

därifrån till arteria poplitea
PF Operationer från arteria femoralis till infrapopliteala artärer samt 

operationer på arteria poplitea och artärer på underben och fötter
PG Extra-anatomiska bypass-operationer
PH Operationer på vener
PJ Operationer på lymfsystemet
PW Reoperationer på perifera kärl och lymfsystemet

Punktion, nålbiopsi och andra mindre operationer, se TP
Implantation av artär- eller venport, se TPX10

PA     Operationer på artärer avgående 
          från aortabågen och dess grenar

PAA    Exploration av artärer avgående från aortabågen 
            och dess grenar

Inkl. ev. biopsi
Temporalisbiopsi, se PAW23
PAA10 Exploration av truncus brachiocephalicus
PAA20 Exploration av a carotis communis
PAA21 Exploration av a carotis interna
PAA30 Exploration av a subclavia
PAA99 Exploration av annan artär avgående från aortabågen 

  eller dess grenar
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PAB     Ligatur av artärer avgående från aortabågen 
            och dess grenar

PAB10 Ligatur av truncus brachiocephalicus
PAB20 Ligatur av a carotis communis
PAB21 Ligatur av a carotis interna
PAB22 Ligatur av a carotis externa
PAB30 Ligatur av a subclavia
PAB40 Ligatur av a vertebralis
PAB99 Ligatur av annan artär avgående från aortabågen 

  eller dess grenar

PAC     Sutur av artärer avgående från aortabågen och dess grenar
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PAR
PAC10 Sutur av truncus brachiocephalicus
PAC20 Sutur av a carotis communis
PAC21 Sutur av a carotis interna
PAC30 Sutur av a subclavia
PAC99 Sutur av annan artär avgående från aortabågen 

  eller dess grenar

PAE     Trombektomi/embolektomi i artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAE10 Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus
PAE25 Trombektomi eller embolektomi i a carotis
PAE30 Trombektomi eller embolektomi i a subclavia
PAE99 Trombektomi eller embolektomi i annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar

PAF     Trombendartärektomi i artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAF10 Trombendartärektomi i truncus brachiocephalicus
PAF20 Trombendartärektomi i a carotis communis
PAF21 Trombendartärektomi i a carotis interna
PAF22 Trombendartärektomi i a carotis externa
PAF30 Trombendartärektomi i a subclavia
PAF40 Trombendartärektomi i a vertebralis
PAF99 Trombendartärektomi i annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar
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PAG    Aneurysmoperation på artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAG10 Aneurysmoperation på truncus brachiocephalicus
PAG20 Aneurysmoperation på a carotis communis
PAG21 Aneurysmoperation på a carotis interna
PAG30 Aneurysmoperation på a subclavia
PAG99 Aneurysmoperation på annan artär avgående 
 från aortabågen eller dess grenar

PAH    Bypass-operationer från artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAH10 Bypass från truncus brachiocephalicus
PAH20 Bypass från a carotis communis
PAH21 Bypass från a carotis interna
PAH25 Bypass från a carotis till a subclavia
PAH30 Bypass från a subclavia
PAH99 Bypass från annan artär avgående från aortabågen 
 eller dess grenar

PAJ      Transposition av artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAJ30 Transposition av a subclavia
PAJ40 Transposition av a vertebralis
PAJ99 Transposition av annan artär avgående från aortabågen 
 eller dess grenar

PAK    Reimplantation av artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAK10 Reimplantation av truncus brachiocephalicus
PAK20 Reimplantation av a carotis communis
PAK21 Reimplantation av a carotis interna
PAK30 Reimplantation av a subclavia
PAK40 Reimplantation av a vertebralis
PAK99 Reimplantation av annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar
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PAM    Slutning av fistel från artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAM21 Slutning av fistel från a carotis interna
PAM22 Slutning av fistel från a carotis externa
PAM30 Slutning av fistel från a subclavia
PAM99 Slutning av annan fistel från artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar

PAN    Plastik på artärer avgående från 
            aortabågen och dess grenar

PAN10 Plastik på truncus brachiocephalicus
PAN20 Plastik på a carotis communis
PAN21 Plastik på a carotis interna
PAN30 Plastik på a subclavia
PAN40 Plastik på a vertebralis
PAN99 Plastik på annan artär avgående från aortabågen 

  eller dess grenar

PAP     Perkutan plastik på artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAP10 Perkutan plastik på truncus brachiocephalicus
PAP20 Perkutan plastik på a carotis communis
PAP21 Perkutan plastik på a carotis interna
PAP30 Perkutan plastik på a subclavia
PAP99 Perkutan plastik på annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar

PAQ    Inläggande av stent i artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAQ10 Inläggande av stent i truncus brachiocephalicus
PAQ20 Inläggande av stent i a carotis communis
PAQ21 Inläggande av stent i a carotis interna
PAQ30 Inläggande av stent i a subclavia
PAQ99 Inläggande av stent i annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar

PAR     Uttagning av stent från artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAR10 Uttagning av stent från truncus brachiocephalicus
PAR20 Uttagning av stent från a carotis communis
PAR21 Uttagning av stent från a carotis interna
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PAR30 Uttagning av stent från a subclavia
PAR99 Uttagning av stent från annan artär avgående 

  från aortabågen eller dess grenar

PAT     Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
            i artärer avgående från aortabågen och dess grenar

PAT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a subclavia

PAT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i annan artär avgående från aortabågen eller dess grenar

PAU    Operation inom tidigare rekonstruktion på artärer 
            avgående från aortabågen och dess grenar

PAU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på artärer 
  avgående från aortabågen eller dess grenar

PAU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass från a carotis, 
  a subclavia eller a axillaris

PAU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 
  från a carotis, a subclavia eller a axillaris

PAU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från a carotis, 
  a subclavia eller a axillaris

PAU88 Exstirpation av bypass från a carotis, a subclavia 
  eller a axillaris

PAU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion 
  på artärer avgående från aortabågen eller dess grenar

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PAR

PAW    Andra operationer på artärer avgående 
            från aortabågen och dess grenar

PAW23 Temporalisbiopsi
PAW99 Annan operation på artärer avgående från aortabågen 

  eller dess grenar
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PB     Operationer på artärer i övre extremiteter

PBA    Exploration av artärer i övre extremiteter
Inkl. ev. biopsi
PBA10 Exploration av a axillaris
PBA20 Exploration av a brachialis
PBA30 Exploration av a radialis eller a ulnaris
PBA99 Exploration av annan artär i övre extremitet

PBB    Ligatur av artärer i övre extremiteter
PBB10 Ligatur av a axillaris
PBB20 Ligatur av a brachialis
PBB30 Ligatur av a radialis eller a ulnaris
PBB99 Ligatur av annan artär i övre extremitet

PBC    Sutur av artärer i övre extremiteter
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
PBC10 Sutur av a axillaris
PBC20 Sutur av a brachialis
PBC30 Sutur av a radialis eller a ulnaris
PBC99 Sutur av annan artär i övre extremitet

PBE     Trombektomi eller embolektomi i artärer 
            i övre extremiteter

PBE10 Trombektomi eller embolektomi i a axillaris
PBE20 Trombektomi eller embolektomi i a brachialis
PBE30 Trombektomi eller embolektomi i a radialis eller a ulnaris
PBE99 Trombektomi eller embolektomi i annan artär 

  i övre extremitet

PBF     Trombendartärektomi i artärer i övre extremiteter
PBF10 Trombendartärektomi i a axillaris
PBF20 Trombendartärektomi i a brachialis
PBF99 Trombendartärektomi i annan artär i övre extremitet

PBG    Aneurysmoperation på artärer i övre extremiteter
PBG10 Aneurysmoperation på a axillaris
PBG20 Aneurysmoperation på a brachialis
PBG99 Aneurysmoperation på annan artär i övre extremitet
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PBH    Bypass-operationer från artärer i övre extremiteter
PBH10 Bypass från a axillaris
PBH20 Bypass från a brachialis
PBH99 Bypass från annan artär i övre extremitet

PBL     Anläggande av a-v fistel från artärer i övre extremiteter
PBL10 Anläggande av a-v fistel från a axillaris
PBL20 Anläggande av a-v fistel från a brachialis
PBL30 Anläggande av a-v fistel från a radialis eller a ulnaris
PBL99 Anläggande av a-v fistel från annan artär i övre extremitet

PBM    Slutning av a-v fistel från artärer i övre extremiteter
PBM10 Slutning av a-v fistel från a axillaris
PBM20 Slutning av a-v fistel från a brachialis
PBM30 Slutning av a-v fistel från a radialis eller a ulnaris
PBM99 Slutning av a-v fistel från annan artär i övre extremitet

PBN    Plastik på artärer i övre extremiteter
PBN10 Plastik på a axillaris
PBN20 Plastik på a brachialis
PBN99 Plastik på annan artär i övre extremitet

PBP     Perkutan plastik på artärer i övre extremiteter
PBP10 Perkutan plastik på a axillaris
PBP20 Perkutan plastik på a brachialis
PBP99 Perkutan plastik på annan artär i övre extremitet

PBQ    Inläggande av stent i artärer i övre extremiteter
PBQ10 Inläggande av stent i a axillaris
PBQ20 Inläggande av stent i a brachialis
PBQ30 Inläggande av stent i a radialis eller a ulnaris
PBQ99 Inläggande av stent i annan artär i övre extremitet

PBR    Uttagning av stent från artärer i övre extremiteter
PBR10 Uttagning av stent från a axillaris
PBR20 Uttagning av stent från a brachialis
PBR30 Uttagning av stent från a radialis eller a ulnaris
PBR99 Uttagning av stent från annan artär i övre extremitet



238 239

P OPERATIONER PÅ PERIFERA KÄRL OCH LYMFSYSTEMET OPERATIONER PÅ PERIFERA KÄRL OCH LYMFSYSTEMET P

PBU    Operationer inom tidigare rekonstruktion på artärer 
            i övre extremiteter

PBU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på artärer 
  i övre extremitet

PBU74 Trombektomi i a-v fistel från artär i övre extremitet
PBU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från artär i övre extremitet
PBU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från artär 

  i övre extremitet
PBU82 Plastik på a-v fistel från artär i övre extremitet
PBU83 Perkutan plastik på a-v fistel från artärer i övre extremitet
PBU87 Injektion av terapeutisk substans i a-v fistel från artär 

  i övre extremitet
PBU88 Exstirpation av bypass från artär i övre extremitet
PBU89 Ligatur av bypass från artär i övre extremitet
PBU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion på artärer 

  i övre extremitet
Inkl. avlägsnande av främmande kropp

PBW   Andra operationer på artärer i övre extremiteter
PBW99 Annan operation på artärer i övre extremitet

PC     Operationer på suprarenala bukaortan 
          och visceralartärer

PCA    Exploration av visceralartärer
Inkl. ev. biopsi
PCA40 Exploration av a renalis
PCA99 Exploration av annan visceralartär

PCB    Ligatur av visceralartärer
PCB20 Ligatur av truncus coeliacus och dess grenar
PCB30 Ligatur av a mesenterica superior
PCB40 Ligatur av a renalis
PCB99 Ligatur av annan visceralartär

PCC    Sutur av suprarenala bukaortan och visceralartärer
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PCR
PCC10 Sutur av bukaorta (supraceliakalt eller juxtarenalt)
PCC20 Sutur av truncus coeliacus och dess grenar
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PCC30 Sutur av a mesenterica superior
PCC40 Sutur av a renalis
PCC99 Sutur av annan visceralartär

PCE     Trombektomi eller embolektomi i visceralartärer
PCE30 Trombektomi eller embolektomi i a mesenterica superior
PCE40 Trombektomi eller embolektomi i a renalis
PCE99 Trombektomi eller embolektomi i annan visceralartär

PCF     Trombendartärektomi i visceralartärer
PCF20 Trombendartärektomi i truncus coeliacus och dess grenar
PCF30 Trombendartärektomi i a mesenterica superior
PCF40 Trombendartärektomi i a renalis
PCF99 Trombendartärektomi i annan visceralartär

PCG    Aneurysmoperation på suprarenala bukaortan 
            och visceralartärer

PCG10 Aneurysmoperation på bukaorta (supraceliakalt 
  eller juxtarenalt)

PCG20 Aneurysmoperation på truncus coeliacus och dess grenar
PCG30 Aneurysmoperation på a mesenterica superior
PCG40 Aneurysmoperation på a renalis
PCG99 Aneurysmoperation på annan visceralartär

PCH    Bypass-operationer från suprarenala bukaortan 
            och visceralartärer

PCH10 Bypass från bukaorta (supraceliakalt eller juxtarenalt)
 PCH20 Bypass från truncus coeliacus och dess grenar

PCH30 Bypass från a mesenterica superior
PCH40 Bypass från a renalis
PCH99 Bypass från annan visceralartär

PCJ      Transposition av visceralartärer
PCJ30 Transposition av a mesenterica superior
PCJ40 Transposition av a renalis
PCJ99 Transposition av annan visceralartär
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PCK    Reimplantation av visceralartärer
PCK20 Reimplantation av truncus coeliacus och dess grenar
PCK30 Reimplantation av a mesenterica superior
PCK40 Reimplantation av a renalis
PCK50 Reimplantation av a mesenterica inferior
PCK99 Reimplantation av annan visceralartär

PCN    Plastik på visceralartärer
PCN20 Plastik på truncus coeliacus och dess grenar
PCN30 Plastik på a mesenterica superior
PCN40 Plastik på a renalis
PCN99 Plastik på annan visceralartär

PCP     Perkutan plastik på visceralartärer
PCP20 Perkutan plastik på truncus coeliacus och dess grenar
PCP30 Perkutan plastik på a mesenterica superior
PCP40 Perkutan plastik på a renalis
PCP99 Perkutan plastik på annan visceralartär

PCQ    Inläggande av stent i suprarenala bukaortan 
            och visceralartärer

PCQ10 Inläggande av stent i suprarenala bukaorta
PCQ20 Inläggande av stent i truncus coeliacus och dess grenar
PCQ30 Inläggande av stent i a mesenterica superior
PCQ40 Inläggande av stent i a renalis
PCQ99 Inläggande av stent i annan visceralartär

PCR    Uttagning av stent från suprarenala bukaortan 
            och visceralartärer

PCR10 Uttagning av stent från suprarenala bukaorta
PCR20 Uttagning av stent från truncus coeliacus och dess grenar
PCR30 Uttagning av stent från a mesenterica superior
PCR40 Uttagning av stent från a renalis
PCR99 Uttagning av stent från annan visceralartär

PCS     Endoskopisk operation på visceralartärer
Inkl. ev. ultraljud
PCS40 Endoskopisk operation på a renalis
PCS99 Endoskopisk operation på annan visceralartär
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PCT     Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
            i visceralartärer

PCT20 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i truncus coeliacus och dess grenar

PCT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a mesenterica superior

PCT40 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i a renalis
PCT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 

  i annan visceralartär

PCU    Operation inom tidigare rekonstruktion 
            på suprarenala bukaortan och visceralartärer

PCU70 Exploration av tidigare rekonstruktion 
  på suprarenala bukaorta eller visceralartärer

PCU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass 
  från suprarenala bukaorta eller till visceralartärer

PCU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 
  från bukaorta eller visceralartärer

PCU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 
  från bukaorta eller visceralartärer

PCU82 Plastik på bypass från suprarenala bukaorta
PCU83 Perkutan plastik på bypass från suprarenala bukaorta 

  eller visceralartärer
PCU84 Inläggande av stent i bypass från suprarenala bukaorta 

  eller visceralartärer
PCU85 Uttagning av stent från bypass från suprarenala bukaorta 

  eller visceralartärer
PCU86 Endoskopisk operation på bypass från suprarenala bukaorta  

  eller visceralartärer
PCU87 Injektion av läkemedel i bypass från suprarenala bukaorta 

  eller visceralartärer
PCU88 Exstirpation av bypass från suprarenala bukaorta 

  eller visceralartärer
PCU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion 

  på suprarenala bukaorta eller visceralartärer
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PCR

PCW   Andra operationer på suprarenala bukaortan 
            och visceralartärer

PCW99 Annan operation på suprarenala bukaorta eller 
  visceralartärer
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PD     Operationer på infrarenala bukaortan 
          och arteria iliaca samt operationer därifrån 
          och perifert

PDA    Explorationer av infrarenala bukaortan och arteria iliaca
Inkl. ev. biopsi
PDA10 Exploration av infrarenala bukaorta
PDA30 Exploration av a iliaca

PDC    Suturer av infrarenala bukaortan och arteria iliaca
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PDR
PDC10 Sutur av infrarenala bukaorta
PDC30 Sutur av a iliaca

PDE    Trombektomier eller embolektomier 
            i infrarenala bukaortan och arteria iliaca

PDE10 Trombektomi eller embolektomi i infrarenala bukaorta
PDE30 Trombektomi eller embolektomi i a iliaca

PDF     Trombendartärektomier i infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDF10 Trombendartärektomi i infrarenala bukaorta
PDF30 Trombendartärektomi i a iliaca

PDG    Aneurysmoperationer på infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDG10 Aneurysmoperation på infrarenala bukaorta
PDG20 Aneurysmoperation med aortoiliakal bypass
PDG21 Aneurysmoperation med aortobiiliakal bypass
PDG22 Aneurysmoperation med aortoiliakal /-femoral bypass
PDG23 Aneurysmoperation med aortofemoral bypass
PDG24 Aneurysmoperation med aortobifemoral bypass
PDG30 Aneurysmoperation på a iliaca
PDG35 Aneurysmoperation med iliakofemoral bypass
PDG99 Aneurysmoperation på infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca med annan bypass
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PDH    Bypass-operationer från infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDH10 Bypass från infrarenala bukaorta
PDH20 Aortoiliakal bypass
PDH21 Aortobiiliakal bypass
PDH22 Aortoiliakal /-femoral bypass
PDH23 Aortofemoral bypass
PDH24 Aortobifemoral bypass
PDH30 Bypass från a iliaca
PDH35 Iliakofemoral bypass
PDH99 Annan bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca

PDN    Plastik på infrarenala bukaortan och arteria iliaca
PDN10 Plastik på infrarenala bukaorta
PDN30 Plastik på a iliaca

PDP     Perkutan plastik på infrarenala bukaortan och arteria iliaca
PDP10 Perkutan plastik på infrarenala bukaorta
PDP30 Perkutan plastik på a iliaca

PDQ    Inläggande av stent i infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDQ10 Inläggande av stent i infrarenala bukaorta
PDQ21 Inläggande av aortobiiliakal stent
PDQ30 Inläggande av stent i a iliaca

PDR    Uttagning av stent från infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDR10 Uttagning av stent från infrarenala bukaorta
PDR21 Uttagning av aortobiiliakal stent
PDR30 Uttagning av stent från a iliaca

PDS     Endoskopisk operation på infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca

PDS10 Endoskopisk operation på infrarenala bukaorta
PDS30 Endoskopisk operation på a iliaca
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PDT    Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
            i infrarenala bukaortan och arteria iliaca

PDT10 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i infrarenala bukaorta

PDT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i a iliaca

PDU    Operation inom tidigare rekonstruktion på infrarenala 
            bukaortan och arteria iliaca samt operationer därifrån 
            och perifert

PDU70 Exploration av tidigare rekonstruktion 
  på infrarenala bukaorta eller a iliaca

PDU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass 
 från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU82 Plastik på bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU83 Perkutan plastik på bypass från infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca
PDU84 Inläggande av stent i bypass från infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca
PDU85 Uttagning av stent från bypass från infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca
PDU86 Endoskopisk operation på bypass från infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca
PDU87 Injektion av läkemedel  i bypass från infrarenala bukaorta 

  eller a iliaca
PDU88 Exstirpation av bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion på infrarenala 

  bukaorta eller a iliaca samt operationer därifrån och perifert
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PDR

PDW   Andra operationer på infrarenala bukaortan 
            och arteria iliaca samt operationer därifrån och perifert

PDW99 Operationer på infrarenala bukaorta eller a iliaca 
 samt ingrepp därifrån och perifert
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PE     Operationer på arteria femoralis 
          och dess grenar samt operationer därifrån 
          till arteria poplitea

PEA    Exploration av arteria femoralis och dess grenar
Inkl. ev. biopsi
PEA10 Exploration av a femoralis communis
PEA11 Exploration av a profunda femoris
PEA12 Exploration av a femoralis superficialis

PEC     Sutur av arteria femoralis och dess grenar
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PER
PEC10 Sutur av a femoralis communis
PEC11 Sutur av a profunda femoris
PEC12 Sutur av a femoralis superficialis

PEE     Trombektomi eller embolektomi i arteria femoralis 
            och dess grenar

PEE10 Trombektomi eller embolektomi i a femoralis communis
PEE11 Trombektomi eller embolektomi i a profunda femoris
PEE12 Trombektomi eller embolektomi i a femoralis superficialis

PEF     Trombendartärektomi i arteria femoralis och dess grenar
PEF10 Trombendartärektomi i a femoralis communis
PEF11 Trombendartärektomi i a profunda femoris
PEF12 Trombendartärektomi i a femoralis superficialis

PEG    Aneurysmoperation på arteria femoralis och dess grenar
PEG10 Aneurysmoperation på a femoralis communis
PEG11 Aneurysmoperation på a profunda femoris
PEG12 Aneurysmoperation på a femoralis superficialis

PEH    Bypass-operationer från arteria femoralis och dess grenar
PEH10 Bypass från a femoralis communis
PEH11 Bypass från a profunda femoris
PEH12 Bypass från a femoralis superficialis
PEH20 Bypass från a femoralis till a poplitea ovan knäleden
PEH30 Bypass från a femoralis till a poplitea nedom knäleden
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PEL     Anläggande av a-v fistel från arteria femoralis 
            och dess grenar

PEL10 Anläggande av a-v fistel från a femoralis

PEM    Slutning av a-v fistel från arteria femoralis och dess grenar
PEM10 Slutning av a-v fistel från a femoralis

PEN    Plastik på arteria femoralis och dess grenar
PEN10 Plastik på a femoralis communis
PEN11 Plastik på a profunda femoris
PEN12 Plastik på a femoralis superficialis

PEP     Perkutan plastik på arteria femoralis och dess grenar
PEP10 Perkutan plastik på a femoralis communis
PEP11 Perkutan plastik på a profunda femoris
PEP12 Perkutan plastik på a femoralis superficialis

PEQ    Inläggande av stent i arteria femoralis och dess grenar
PEQ10 Inläggande av stent i a femoralis communis
PEQ11 Inläggande av stent i a profunda femoris
PEQ12 Inläggande av stent i a femoralis superficialis

PER     Uttagning av stent från arteria femoralis och dess grenar
PER10 Uttagning av stent från a femoralis communis
PER11 Uttagning av stent från a profunda femoris
PER12 Uttagning av stent från a femoralis superficialis

PES     Endoskopisk operation på arteria femoralis och dess grenar
Inkl. ev. ultraljud
PES10 Endoskopisk operation på a femoralis communis
PES11 Endoskopisk operation på a profunda femoris
PES12 Endoskopisk operation på a femoralis superficialis

PET     Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
            i arteria femoralis och dess grenar

PET10 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a femoralis communis

PET11 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a profunda femoris

PET12 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a femoralis superficialis
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PEU    Operationer inom tidigare rekonstruktion 
            på arteria femoralis och dess grenar 
            samt operationer därifrån till arteria poplitea

PEU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på arteria femoralis 
  eller dess grenar till a poplitea

PEU74 Trombektomi eller embolektomi i bypass från a femoralis 
  till a poplitea

PEU76 Aneurysmoperation på bypass från a femoralis till a poplitea
PEU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från a femoralis till a poplitea
PEU81 Ligatur av kvarstående a-v fistel efter bypass 

  från a femoralis
PEU82 Plastik på bypass från a femoralis och dess grenar
PEU83 Perkutan plastik på bypass från a femoralis och dess grenar
PEU84 Inläggande av stent i bypass från a femoralis till a poplitea
PEU85 Uttagning av stent från bypass från a femoralis till a poplitea
PEU86 Endoskopisk operation på bypass från a femoralis 

  till a poplitea
PEU87 Injektion av läkemedel i bypass från a femoralis 
 eller a poplitea
PEU88 Exstirpation av bypass från a femoralis
PEU89 Ligatur av bypass från a femoralis
PEU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion 
 på arteria femoralis och dess grenar samt operationer 
 därifrån till a poplitea

Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PER

PEW    Andra operationer på arteria femoralis och dess grenar 
            samt operationer därifrån till arteria poplitea

PEW99 Annan operation på arteria femoralis och dess grenar 
  samt operationer därifrån till a poplitea
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PF     Operationer från arteria femoralis 
          till infrapopliteala artärer samt operationer 
          på arteria poplitea och artärer 
          på underben och fötter

PFA     Exploration av arteria poplitea, underbens- och fotartärer
Inkl. ev. biopsi
PFA10 Exploration av a poplitea
PFA30 Exploration av underbens- eller fotartär

PFB     Ligatur av arteria poplitea, underbens- och fotartärer
PFB10 Ligatur av a poplitea
PFB30 Ligatur av underbens- eller fotartär

PFC     Sutur av arteria poplitea
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PFR
PFC10 Sutur av a poplitea

PFE     Trombektomi och embolektomi i arteria poplitea, 
            underbens- och fotartärer

PFE10 Trombektomi eller embolektomi i a poplitea
PFE30 Trombektomi eller embolektomi i underbens- eller fotartär

PFG     Aneurysmoperation på arteria poplitea
PFG10 Aneurysmoperation på a poplitea

PFH     Bypass-operationer från arteria femoralis 
            och arteria poplitea

PFH10 Bypass från a poplitea
PFH20 Bypass från a femoralis eller a poplitea till underbensartär
PFH21 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a tibialis anterior 

  (proximalt)
PFH22 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a tibialis anterior
PFH23 Bypass från a femoralis eller a poplitea 

  till truncus tibiofibularis
PFH24 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a tibialis posterior 

  (proximalt)
PFH25 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a tibialis posterior
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PFH26 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a fibularis 
  (proximalt)

PFH27 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a fibularis
PFH28 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a dorsalis pedis
PFH29 Bypass från a femoralis eller a poplitea till a tibialis posterior 

  på foten
PFH99 Annan bypass från a femoralis eller a poplitea

PFL     Anläggande av a-v fistel i underben och fötter
Inkl. vid samtidig bypass-operation eller venös trombektomi 
samt modifiering av anastomos
PFL90 Anläggande av a-v fistel i underben eller fot
PFL95 Modifiering av distal bypass-anastomos 

  i underben eller fot för att öka flödet
Inkl. användning av venös kuff, krage eller implantat, 
vid samtidig bypass-operation

PFN     Plastik på arteria poplitea
PFN10 Plastik på a poplitea

PFP     Perkutan plastik på arteria poplitea, underbens- 
            och fotartärer

PFP10 Perkutan plastik på a poplitea
PFP30 Perkutan plastik på underbens- eller fotartär

PFQ     Inläggande av stent i arteria poplitea och underbensartärer
PFQ10 Inläggande av stent i a poplitea
PFQ30 Inläggande av stent i underbensartär

PFR     Uttagning av stent från arteria poplitea 
            och underbensartärer

PFR10 Uttagning av stent från a poplitea
PFR30 Uttagning av stent från underbensartär

PFS     Endoskopisk operation på arteria poplitea
Inkl. ev. ultraljud
PFS10 Endoskopisk operation på a poplitea
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PFT     Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
            i arteria poplitea, underbens- och fotartärer

PFT10 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i a poplitea

PFT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i underbensartär

PFT87 Injektion av läkemedel eller ockluderande material 
  i bypass från a femoralis eller a poplitea

PFU     Operationer inom tidigare rekonstruktion 
            på arteria femoralis och arteria poplitea

PFU70 Exploration av tidigare bypass från a femoralis eller 
  a poplitea till infrapopliteala artärer eller rekonstruktion 
  av a poplitea, underbens- och fotartär

PFU74 Trombektomi i bypass från a femoralis eller a poplitea
PFU76 Aneurysmoperation på bypass från a femoralis 

  eller a poplitea
PFU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från a femoralis eller a poplitea till infrapopliteala artärer
PFU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

  från a femoralis eller a poplitea till infrapopliteala artärer
PFU82 Plastik på bypass från a femoralis eller a poplitea 

  till infrapopliteala artärer
PFU83 Perkutan plastik på bypass från a femoralis eller a poplitea
PFU84 Inläggande av stent i bypass från a femoralis eller a poplitea
PFU85 Uttagning av stent från bypass från a femoralis 

  eller a poplitea
PFU86 Endoskopisk operation på bypass från a femoralis 

  eller a poplitea
PFU87 Injektion av läkemedel i bypass från a femoralis 

  eller a poplitea
PFU88 Exstirpation av bypass från a femoralis eller a poplitea
PFU89 Ligatur av bypass från a femoralis eller a poplitea
PFU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion 

  på arteria femoralis eller a poplitea
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PFR

PFW    Andra operationer från arteria femoralis 
            till infrapopliteala artärer samt operationer 
            på arteria poplitea och artärer på underben och fötter

PFW99 Annan operation från arteria femoralis 
  till infrapopliteala artärer samt operationer på a poplitea 
  eller artärer på underben eller fot
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PG    Extra-anatomiska bypass-operationer

PGH    Extra-anatomiska bypass-operationer
PGH10 Axilloaxillär crossover bypass
PGH20 Axilloiliakal bypass
PGH21 Axillobiiliakal bypass
PGH22 Axillofemoral bypass
PGH23 Axillobifemoral bypass
PGH30 Iliakofemoral crossover bypass
PGH31 Iliakofemoral bypass via foramen obturatum
PGH40 Femorofemoral bypass
PGH99 Annan extra-anatomisk bypass-operation

PGU    Operationer inom tidigare rekonstruktion 
            med extra-anatomiskt förlopp

PGU70 Exploration av extra-anatomisk bypass
PGU74 Trombektomi i bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU76 Aneurysmoperation på bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU83 Perkutan plastik på bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU84 Inläggande av stent i bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU85 Uttagning av stent från bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU86 Endoskopisk operation på bypass på extra-anatomiskt förlopp

Inkl. ev. ultraljud
PGU87 Injektion av läkemedel i bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU88 Exstirpation av bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU89 Ligatur av bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU99 Annan operation inom tidigare rekonstruktion 

  med extra-anatomiskt förlopp
Inkl. avlägsnande av främmande kropp

PGW   Andra extra-anatomiska bypass-operationer
PGW99 Annan extra-anatomisk bypass-operation
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PH    Operationer på vener

PHB    Ligatur av vener
Inkl. ev. delning
PHB10 Ligatur av v. saphena magna
PHB12 Ligatur av v. saphena parva
PHB13 Ligatur av perforanter på underbenet
PHB14 Ligatur av perforanter på låret
PHB23 Ligatur av v. iliaca
PHB30 Ligatur av v. cava inferior
PHB31 Ligatur av v. renalis
PHB32 Ligatur av v. mesenterica eller v. porta
PHB99 Ligatur av annan ven

PHC    Sutur av vener
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
Avlägsnande av stent, se PHR
PHC22 Sutur av v. femoralis communis
PHC23 Sutur av v. iliaca
PHC30 Sutur av v. cava inferior
PHC31 Sutur av v. renalis
PHC32 Sutur av v. mesenterica eller v. porta
PHC99 Sutur av annan ven

PHD    Resektion av vener
PHD10 Resektion av v. saphena magna
PHD11 Resektion av stella venosa
PHD12 Resektion av v. saphena parva
PHD15 Resektion av kommunikanter på underbenet och låret
PHD99 Resektion av annan ven

PHE    Trombektomi i vener
PHE22 Trombektomi i v. femoralis communis
PHE23 Trombektomi i v. iliaca
PHE30 Trombektomi i v. cava inferior
PHE31 Trombektomi i v. renalis
PHE99 Trombektomi i annan ven

PHH    Bypass från vener
PHH21 Bypass från v. poplitea
PHH22 Bypass från v. femoralis communis
PHH25 Bypass från v. iliaca
PHH99 Bypass från annan ven
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PHJ     Transposition av vener
PHJ22 Transposition av v. femoralis communis
PHJ99 Transposition av annan ven

PHN    Plastik på vener
PHN21 Plastik på v. poplitea
PHN30 Plastik på v. cava inferior
PHN99 Plastik på annan ven

PHP     Perkutan plastik på vener
PHP23 Perkutan plastik på v. iliaca
PHP99 Perkutan plastik på annan ven

PHQ    Inläggande av stent i vener
PHQ23 Inläggande av stent i v. iliaca
PHQ30 Inläggande av stent i v. cava inferior
PHQ35 Inläggande av stent i bypass från splankniska vener 

  till cavasystemet
PHQ99 Inläggande av stent i annan ven

PHR    Uttagning av stent från vener
PHR23 Uttagning av stent från v. iliaca
PHR30 Uttagning av stent från v. cava inferior
PHR99 Uttagning av stent från annan ven

PHS     Endoskopiska operationer på vener
PHS13 Endoskopisk perforantdelning på underbenet
PHS14 Endoskopisk perforantdelning på låret
PHS99 Annan endoskopisk operation på ven

PHT    Injektion av läkemedel eller ockluderande material i vener
PHT23 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i v. iliaca
PHT31 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i v. renalis
PHT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i annan ven

PHW   Andra operationer på vener
PHW35 Portosystemisk shunt eller bypass
PHW99 Annan operation på ven
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PJ      Operationer på lymfsystemet

PJA     Exploration och biopsi av lymfkörtlar
PJA10 Exploration av lymfkörtlar

Inkl. ev. biopsi

PJB      Ligatur av lymfkärl
PJB20 Ligatur av ductus thoracicus
PJB99 Ligatur av annat lymfkärl

PJD     Exstirpation och utrymning av lymfkörtlar
PJD41 Exstirpation av cervikala lymfkörtlar
PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
PJD43 Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar
PJD44 Exstirpation av iliakala lymfkörtlar
PJD45 Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
PJD51 Radikal utrymning av cervikala lymfkörtlar
PJD52 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
PJD53 Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar
PJD54 Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar
PJD55 Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar
PJD63 Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymkörtlar
PJD64 Laparoskopisk utrymning av iliakala lymkörtlar
PJD97 Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar
PJD98 Annan radikal regional lymfkörtelutrymning
PJD99 Exstirpation av andra lymfkörtlar

PJW    Andra operationer på lymfsystemet
PJW10 Incision i lymfkörtel
PJW30 Anläggande av lymfovenös anastomos
PJW99 Annan operation på lymfsystem
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PW    Reoperationer på perifera kärl och lymfsystemet

PWA    Reoperation för sårruptur
PWA00 Reoperation för sårruptur

PWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
PWB00 Reoperation för ytlig infektion

PWC   Reoperation för djup infektion
PWC00 Reoperation för djup infektion

PWD   Reoperation för ytlig blödning
PWD00 Reoperation för ytlig blödning

PWE    Reoperation för djup blödning
PWE00 Reoperation för djup blödning

PWF    Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
PWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

PWG   Reoperation för trombos eller emboli
PWG00 Reoperation för trombos eller emboli
PWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli

PWH   Reoperation för lymfocele
PWH00 Reoperation för lymfocele

PWW  Annan reoperation på perifera kärl och lymfsystemet
PWW99 Annan reoperation på perifera kärl eller lymfsystemet
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Q    Åtgärder på huden 
Inkl. subkutan vävnad

QA Åtgärder på huden i huvud-halsregionen
QB  Åtgärder på huden på bålen 
QC Åtgärder på huden på övre extremiteter
QD Åtgärder på huden på nedre extremiteter 
QW Reoperationer på huden 
QX Åtgärder på huden, ospecificerad region

QA    Åtgärder på huden i huvud-halsregionen
Operationer omfattande djupare strukturer på näsa, se DH
Operationer omfattande djupare strukturer på kind, se EK

QAA   Punktioner, incisioner och destruktion 
            vid hudförändring i huvud-halsregionen

QAA00 Punktion i huvud-halsregion
Inkl. evakuering av hematom, serom etc.

QAA10 Incision i huvud-halsregion
Inkl. dränage

QAA20 Dermabrasion i huvud-halsregion
QAA30 Koagulation av hudförändring i huvud-halsregion
QAA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av hudförändring 

  i huvud-halsregion
QAA50 Kryoterapi av hudförändring i huvud-halsregion
QAA99 Annan punktion, incision eller destruktion vid hudförändring

  i huvud-halsregion

QAB    Sårbehandling i huvud-halsregionen
Exkl. brännskador
QAB00 Hudsutur i huvud-halsregion
QAB05 Sårrevision i huvud-halsregion

Inkl. excision, debridering och suturering
Rekonstruktion av huddefekt, se QAE35

QAB10 Omläggning eller förbandsbyte i huvud-halsregion
QAB99 Annan sårbehandling i huvud-halsregion

QAC    Avlägsnande av subkutan främmande kropp 
            i huvud-halsregionen

QAC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp 
  i huvud-halsregion
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QAD   Behandling av brännskador i huvud-halsregionen
QAD00 Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada 

  i huvud-halsregion
QAD10 Revision av brännskada i huvud-halsregion

Inkl. excision
QAD20 Excision och täckning av brännskada i huvud-halsregion

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ

QAE    Excision och rekonstruktion vid hudförändringar 
            i huvud-halsregionen

Inkl. tumör, ärr, defekt eller missbildning
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
QAE00 Hudexcision i huvud-halsregion
QAE10 Excision av hudförändring i huvud-halsregion 
QAE25 Excision av ärr efter brännskada i huvud-halsregion
QAE30 Excision av operationsärr i huvud-halsregion
QAE20 Excision av annat ärr i huvud-halsregion
QAE35 Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation 

  i huvud-halsregion
QAE40 Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom 

  i huvud-halsregion
QAE99 Annan excision eller rekonstruktion i huvud-halsregion

QAF    Operationer på skalp och ögonbryn
Tilläggskoder för specifikation av transplantat, expander eller lambå, se ZZ
QAF00 Hårtransplantation med hårbärande transplantat
QAF10 Rekonstruktion av ögonbryn med hårbärande transplantat

Operationer för ptos, se CBJ
QAF99 Annan operation på hårbärande hud

QAG   Operationer för kroniska sår och fistlar 
            i huvud-halsregionen

QAG20 Operation för kroniskt sår eller fistel i huvud-halsregion
QAG30 Sekundärsutur i huvud-halsregion

Vid sårruptur, se resp. kapitel
QAG99 Annan operation för kroniskt sår eller fistel 

  i huvud-halsregion
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QAJ     Operationer av estetiska orsaker i huvud-halsregionen
Operationer på ögonlock, se CBB
QAJ00 Fettsugning i huvud-halsregion
QAJ10 Lyftning av ögonbryn
QAJ15 Lyftning av ögonbryn med användande av videoendoskop
QAJ20 Subperiostal ansiktslyftning
QAJ25 Ansiktslyftning med användande av videoendoskop
QAJ30 Annan ansiktslyftning
QAJ35 Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud 

  i huvud-halsregion
QAJ99 Annan operation av estetiska orsaker i huvud-halsregion

QB    Åtgärder på huden på bålen
Hud på skrotum och penis, se KF, KG

QBA    Punktioner, incisioner och destruktioner 
            vid hudförändring på bålen

QBA00 Punktion på bål
Inkl. evakuering av hematom, serom etc.

QBA10 Incision i bål
Inkl. pilonidalsinus, dränage

QBA20 Dermabrasion på bål
QBA30 Koagulation av hudförändring på bål
QBA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av hudförändring på bål
QBA50 Kryoterapi av hudförändring på bål
QBA99 Annan punktion, incision eller destruktion vid hudförändring

  på bål

QBB    Sårbehandlingar på bålen
Exkl. brännskador
QBB00 Hudsutur på bål
QBB05 Sårrevision på bål

Inkl. excision, debridering och suturering
Rekonstruktion av huddefekt, se QBE35

QBB10 Omläggning eller förbandsbyte på bål
QBB99 Annan sårbehandling på bål

QBC    Avlägsnande av subkutan främmande kropp på bålen
QBC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp på bål
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QBD    Behandling av brännskador på bålen
QBD00 Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada på bål
QBD10 Revision av brännskada på bål

Inkl. excision
QBD20 Excision och täckning av brännskada på bål

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ

QBE    Excision och rekonstruktion vid hudförändringar på bålen
Inkl. tumör, ärr, defekt eller missbildning
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
QBE00 Hudexcision på bål
QBE05 Excision av svettkörtlar eller hud med svettkörtlar i axill
QBE10 Excision av hudförändring på bål 

Exkl. ärr efter brännskador och postoperativa ärr
Inkl. pilonidalsinus

QBE20 Excision av annat ärr på bål
QBE25 Excision av ärr efter brännskada på bål
QBE30 Excision av operationsärr på bål
QBE35 Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation på bål
QBE40 Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom på bål
QBE99 Annan excision eller rekonstruktion på bål

QBG    Operationer för kroniska sår och fistlar på bålen
QBG00 Revision av liggsår på bål
QBG10 Excision med rekonstruktion vid liggsår på bål
QBG20 Operation för kroniskt sår eller fistel på bål
QBG30 Sekundärsutur på bål

Vid sårruptur, se resp. kapitel
QBG99 Annan operation för kroniskt sår eller fistel på bål

QBJ     Operationer av estetiska orsaker på bålen
QBJ00 Fettsugning på bål
QBJ30 Korrektion av hängbuk
QBJ35 Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud på bål
QBJ99 Annan operation av estetiska orsaker på bål
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QC    Åtgärder på huden på övre extremiteter

QCA    Punktioner, incisioner och destruktioner 
            vid hudförändring, övre extremiteter

QCA00 Punktion, övre extremitet
Inkl. evakuering av hematom, serom etc.

QCA10 Incision, övre extremitet
Inkl. dränage

QCA20 Dermabrasion, övre extremitet
QCA30 Koagulation av hudförändring, övre extremitet
QCA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av hudförändring, 

  övre extremitet
QCA50 Kryoterapi av hudförändring, övre extremitet
QCA99 Annan punktion, incision eller destruktion vid hudförändring, 

  övre extremitet

QCB    Sårbehandlingar, övre extremiteter
Exkl. brännskador
QCB00 Hudsutur, övre extremitet
QCB05 Sårrevision, övre extremitet

Inkl. excision, debridering och suturering
Rekonstruktion av huddefekt, se QCE35

QCB10 Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet
QCB99 Annan sårbehandling, övre extremitet

QCC    Avlägsnande av subkutan främmande kropp,
            övre extremiteter

QCC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp, övre extremitet

QCD    Behandlingar av brännskador, övre extremiteter
QCD00 Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada, 

  övre extremitet
QCD10 Revision av brännskada, övre extremitet

Inkl. excision
QCD20 Excision och täckning av brännskada, övre extremitet

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ
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QCE    Excisioner och rekonstruktioner vid hudförändringar, 
            övre extremiteter

Inkl. tumör, ärr, defekt eller missbildning
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
QCE00 Hudexcision, övre extremitet
QCE10 Excision av hudförändring, övre extremitet
QCE25 Excision av ärr efter brännskada, övre extremitet
QCE30 Excision av operationsärr, övre extremitet
QCE20 Excision av annat ärr, övre extremitet
QCE35 Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation, 

  övre extremitet
QCE40 Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom, 

  övre extremitet
QCE99 Annan excision eller rekonstruktion, övre extremitet

QCG    Operationer för kroniska sår och fistlar, övre extremiteter
QCG20 Operation för kroniskt sår eller fistel, övre extremitet
QCG30 Sekundärsutur, övre extremitet

Vid sårruptur, se resp. kapitel
QCG99 Annan operation för kroniskt sår eller fistel, övre extremitet

QCH    Operationer på fingernaglar
QCH00 Avlägsnande av fingernagel
QCH10 Excision av fingernagelbädd
QCH20 Korrektion av deformerad fingernagel
QCH30 Transplantation av fingernagel

QCJ     Operationer av estetiska orsaker, övre extremiteter
QCJ00 Fettsugning, övre extremitet
QCJ05 Korrektion av hudöverskott eller lös hud, övre extremitet
QCJ99 Annan operation av estetiska orsaker, övre extremitet
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QD    Åtgärder på huden på nedre extremiteter

QDA   Punktioner, incisioner och destruktioner 
            vid hudförändring, nedre extremiteter

QDA00 Punktion, nedre extremitet
Inkl. evakuering av hematom, serom etc.

QDA10 Incision, nedre extremitet
Inkl. dränage

QDA20 Dermabrasion, nedre extremitet
QDA30 Koagulation av hudförändring, nedre extremitet
QDA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av hudförändring, 

  nedre extremitet
QDA50 Kryoterapi av hudförändring, nedre extremitet
QDA99 Annan punktion, incision eller destruktion vid hudförändring, 

  nedre extremitet

QDB    Sårbehandlingar, nedre extremiteter
Exkl. brännskador
QDB00 Hudsutur, nedre extremitet
QDB05 Sårrevision, nedre extremitet

Inkl. excision, debridering och suturering
Rekonstruktion av huddefekt, se QDE35

QDB10 Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet
QDB99 Annan sårbehandling, nedre extremitet

QDC    Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
            nedre extremiteter

QDC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
  nedre extremitet

QDD   Behandlingar av brännskador, nedre extremiteter
QDD00 Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada, 

  nedre extremitet
QDD10 Revision av brännskada, nedre extremitet

Inkl. excision
QDD20 Excision eller täckning av brännskada, nedre extremitet

Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, 
se ZZ
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QDE    Excisioner och rekonstruktioner vid hudförändringar, 
            nedre extremiteter

Inkl. tumör, ärr, defekt eller missbildning
Tilläggskoder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ
QDE00 Hudexcision, nedre extremitet
QDE10 Excision av hudförändring, nedre extremitet 

Exkl. ärr efter brännskador och postoperativa ärr
QDE25 Excision av ärr efter brännskada, nedre extremitet
QDE30 Excision av operationsärr, nedre extremitet
QDE20 Excision av annat ärr, nedre extremitet
QDE35 Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation, 

  nedre extremitet
QDE40 Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom, 

  nedre extremitet
QDE99 Annan excision eller rekonstruktion, nedre extremitet

QDG   Operationer för kroniska sår och fistlar, nedre extremiteter
QDG00 Revision av liggsår, nedre extremitet
QDG10 Excision med rekonstruktion vid liggsår, nedre extremitet
QDG20 Operation för kroniskt sår eller fistel, nedre extremitet

Inkl. bensår
QDG30 Sekundärsutur, nedre extremitet

Vid sårruptur, se resp. kapitel
QDG99 Annan operation för kroniskt sår eller fistel, nedre extremitet

QDH   Operationer på tånaglar
QDH00 Avlägsnande av tånagel
QDH10 Excision av tånagelbädd
QDH20 Korrektion av deformerad tånagel

QDJ     Operationer av estetiska orsaker, nedre extremiteter
QDJ00 Fettsugning, nedre extremitet
QDJ05 Korrektion av hudöverskott eller lös hud, nedre extremitet
QDJ99 Annan operation av estetiska orsaker, nedre extremitet
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QW   Reoperationer på huden 

QWA   Reoperation för sårruptur
QWA00 Reoperation för sårruptur

QWB   Reoperation för ytlig infektion
Inkl. sårinfektion
QWB00 Reoperation för ytlig infektion

QWD  Reoperation för ytlig blödning
QWD00 Reoperation för ytlig blödning

QWF   Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens
QWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

QWW  Annan reoperation på huden 
QWW99 Annan reoperation på hud 

QX    Åtgärder på huden, ospecificerad region

QXB    Behandling av sår på huden, ospecificerad region
Exkl. brännskador
QXB05 Sårrevision, ospecificerad region

Inkl. excision, debridering och suturering
QXB10 Omläggning eller förbandsbyte av större sår, 

  ospecificerad region
Exkl. omläggning eller förbandsbyte av brännskador

QXC    Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
            ospecificerad region

QXC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
 ospecificerad region
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T    Mindre kirurgiska ingrepp

TA     Mindre neurokirurgiska ingrepp
TAB00 Lumbalpunktion

TAC00 Blockad av perifer nerv

TAD00 Sympatikusblockad

TAW99 Annat mindre neurokirurgiskt ingrepp

TB     Mindre ingrepp på endokrina organ
TBA00 Punktion av sköldkörteln
TBA10 Punktionsbiopsi av sköldkörteln
TBA20 Aspirationscytologi av sköldkörteln

TBB00 Punktion av bisköldkörtel
TBB10 Punktionsbiopsi av bisköldkörtel

TBC00 Punktionsbiopsi av binjure
TBC10 Aspirationscytologi av binjure

TBW99 Annat mindre ingrepp på endokrina organ

TC    Mindre ingrepp i ögonregion
TCA00 Punktionsbiopsi av orbita
TCA10 Aspirationscytologi av orbita
TCA15 Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita
TCA20 Peribulbär injektion av läkemedel i orbita

TCB00 Punktionsbiopsi av ögonlock
TCB10 Epilering av cilier vid trikiasis

Elektrolysepilering av cilier, se CBG00
TCB20 Injektion av läkemedel i ögonlock

Vid blefarospasm
TCB30 Avlägsnande av ptossutur

TCC00 Punktionsbiopsi av tårkörtel
TCC10 Sondering av tårpunkt eller tårkanalikel
TCC30 Intubation av tårkanal

TCE00 Injektion av läkemedel i ögonmuskel

TCF00 Subkonjunktival injektion av läkemedel

TCG00 Behandling av sår i hornhinna eller senhinna 
  med bandagelins

TCG10 Avlägsnande av sutur från hornhinna
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TCG20 Avlägsnande av sutur från hornhinna eller senhinna 
  med laser

TCH10 Aspiration av vätska från främre kammaren
TCH20 Punktionsbiopsi av regnbågshinna
TCH30 Punktionsbiopsi av strålkropp

TCK00 Fotosensitering av åderhinna och näthinna
Förberedelse för fotokoagulation

TCK10 Punktionsbiopsi av åderhinna
TCK20 Punktionsbiopsi av glaskropp
TCK30 Punktionsbiopsi av näthinna

TCW99 Annat mindre ingrepp i ögonregion

TD    Mindre ingrepp på öron, näsan, halsen 
          och struphuvudet

TDA00 Biopsi av ytteröra eller yttre hörselgång
TDA10 Punktionsbiopsi av ytteröra eller yttre hörselgång

TDB00 Avlägsnande av främmande kropp från hörselgång
Avlägsnande av främmande kropp penetrerad under hudnivå 
av hörselgång, se DBW99

TDC00 Punktionsbiopsi av trumhinna

TDH00 Punktionsbiopsi av näsa
TDH10 Avlägsnande av främmande kropp från näshåla

Avlägsnande av främmande kropp från näsa, se DHC10, 
från hud eller subkutan vävnad i näsa, se QAC00

TDJ00 Punktionsbiopsi av nässkiljevägg

TDM00 Punktionsbiopsi av käkhåla
TDM10 Punktion och spolning av käkhåla

TDN00 Punktionsbiopsi av silbenshålor eller silbenet

TDP00 Punktionsbiopsi av pannhålor
TDP10 Punktionsbiopsi av kilbenshåla

TDQ00 Punktionsbiopsi av struphuvud

TDW00 Annat mindre ingrepp på öron, näsa, hals eller struphuvud
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TE     Mindre ingrepp på läppar, tänder, käkar, 
          munnen och svalget 

TEA00 Biopsi av läpp
TEA10 Punktionsbiopsi av läpp

TEB00 Kronterapi
TEB10 Tandfyllning med plastiskt material
TEB20 Tandfyllning med fast material
TEB30 Rotbehandling
TEB40 Dränage av odontogen abscess genom tanden

TEC00 Punktionsbiopsi av gingiva

TED00 Sluten reposition av käkledsluxation
TED10 Punktionsbiopsi av underkäke

TEE00 Punktionsbiopsi av överkäke

TEG00 Punktionsbiopsi av käkled

TEH00 Punktionsbiopsi av gom

TEJ00 Punktionsbiopsi av tunga och munbotten

TEL00 Punktionsbiopsi av spottkörtel

TEM00 Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid

TEN00 Punktionsbiopsi av farynx och närliggande mjukdelar

TEW99 Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, mun eller svalg

TF     Mindre ingrepp på hjärtat 
          och stora intratorakala kärl

TFC00 Kateterisering av högerhjärtat
TFC10 Kateterisering av vänsterhjärtat

TFE00 Perikardiocentes

TFJ00 Punktion av hjärta

TFP00 Temporär användning av transvenös 
  eller epikardiell pacemaker

TFW99 Annat mindre ingrepp på hjärta eller stora intratorakala kärl
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TG    Mindre ingrepp på och i brösthålan
TGA00 Punktionsbiopsi av bröstvägg
TGA10 Punktionsbiopsi av pleura
TGA20 Punktionsbiopsi av diafragma
TGA30 Torakocentes
TGA40 Artificiell pneumotorax

TGB00 Punktionsbiopsi av trakea

TGD00 Punktionsbiopsi av lunga

TGE00 Punktionsbiopsi av mediastinum

TGW99 Annat mindre ingrepp på och i brösthåla

TH    Mindre ingrepp på bröstkörtlar
THA00 Punktionsbiopsi av mammill
THA10 Punktionsbiopsi av bröstkörtel

THW99 Annat mindre ingrepp på bröstkörtel

TJ     Mindre ingrepp på mag-tarmkanalen 
          och därtill hörande organ

TJA00 Punktionsbiopsi av peritoneum
TJA10 Laparocentes
TJA20 Perkutant peritoneallavage
TJA33 Perkutan inläggning av peritoneal dialyskateter

Laparotomi och inläggande av peritoneal dialyskateter, se 
JAK10

TJA35 Avlägsnande av peritoneal dialyskateter
TJA40 Perkutant dränage av intraperitoneal abscess
TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport
TJA55 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport

TJC00 Komprimerande sond vid esofagusvaricer
Sengstaken

TJD00 Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond
TJD10 Annan sond i ventrikel eller duodenum

Manometri och pH-mätning, se XJC
TJD20 Byte av gastrostomikateter
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TJF00 Jejunumsond
TJF10 Jejunumsond via gastrostomi
TJF20 Peroral tunntarmsbiopsi
TJF30 Desinvagination av tarm under röntgenkontroll

TJG00 Manuell uthämtning av fekalier i narkos
TJG10 Borttagande av främmande kropp från rektum

TJJ00 Punktionsbiopsi av lever
TJJ10 Perkutan destruktion av förändring i lever

Inkl. injektionsbehandling

TJK00 Peroperativ kolangiografi
TJK01 Laparoskopisk kolangiografi

TJL00 Punktionsbiopsi av pankreas
TJL10 Perkutant dränage av pankreasabscess eller -pseudocysta

TJM00 Punktionsbiopsi av mjälte

TJW99 Annat mindre ingrepp på mag-tarmkanal 
  och därtill hörande organ

TK    Mindre ingrepp på urinvägar 
          och manliga könsorgan

TKA00 Punktionsbiopsi av njure eller njurbäcken
TKA05 Aspirationscytologi av njure
TKA10 Perkutan nefropyelostomi

Inkl. ev. dränage
TKA20 Punktion av lymfocele efter njurtransplantation

TKC10 Perkutan punktion av urinblåsa
Inkl. ev. dränage

TKC20 Kateterisering av urinblåsa
TKC25 Intravesikal blåsinstillation

T.ex. BCG

TKD00 Dilatation, sondering av uretra

TKE00 Punktionsbiopsi av prostata
TKE05 Aspirationscytologi av prostata

TKF00 Punktionsbiopsi av testis
TKF05 Aspirationscytologi av testis
TKF30 Perkutan punktion av epididymis

Inkl. ev. dränage
TKF60 Punktion av pung

Vid t.ex. hydrocele
Inkl. skleroterapi vid hydrocele



270 271

T MINDRE KIRURGISKA INGREPP MINDRE KIRURGISKA INGREPP T

TKK00 Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring
TKK05 Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring
TKK10 Punktion av retroperitoneala rummet

Inkl. ev. dränage

TKW99 Annat mindre ingrepp på urinvägar eller manliga könsorgan

TL     Mindre ingrepp på kvinnliga könsorgan
TLA00 Punktionsbiopsi av ovarium

TLB00 Punktionsbiopsi av tuba

TLC00 Inläggning av intrauterint preventivmedel (IUP)
TLC10 Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP)

TLE00 Dilatation av vagina
TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina
TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglasi

TLW99 Annat mindre ingrepp på kvinnliga könsorgan

TM    Mindre obstetriska ingrepp
TMA00 Perineotomi under förlossning

TMW99 Annat mindre obstetriskt ingrepp

TN    Mindre ortopediska ingrepp
Anatomisk region är specificerad i kodens tredje position 
med ett y i TNy-koder

TNA      Kotpelare och nacke
TNB       Axel och överarm (inkl. skapula och klavikel 
              och deras ledförbindelser)
TNC       Armbåge och underarm
TND      Handled och hand
TNE       Bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNF       Höftled och lår
TNG      Knäled och underben
TNH      Fotled och fot
TNX      Ospecificerad region
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TNy00–29
            Punktioner, enkla incisioner och artrocenteser

Ingrepp på endast hud eller subkutan vävnad, se kapitel Q
TNy00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar
TNy05 Enkel incision i mjukdelar

Inkl. incision i abscess
Exploration, se NyA

TNy10 Artrocentes
TNy11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led
TNy20 Aspiration av benmärg
TNy25 Borrbiopsi av benmärg

TNy30–39
            Bandageringar efter skada eller operation

TNy30 Mjukt bandage
T.ex. mitella, åtta-bandage

TNy31 Prefabricerad ortos
TNy32 Modellerbar skena

T.ex. gips, plastgips
TNy33 Cirkulärt modellerbart bandage

T.ex. gips, plastgips
Inkl. cirkulär modellerbar ortos

TNy34 Större modellerbart bandage
T.ex. bålbensgips, torakobrakialgips

TNy39 Annan ortopedisk bandagering

TNy40
            Extern sträckbehandling

TNy40 Externt sträck

TNy50
            Implantationer av skelettmarkör

TNy50 Implantation av skelettmarkör
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TP     Mindre ingrepp på perifera kärl 
          och lymfsystemet

TPH00 Venesectio
TPH05 Friläggning och kateterisering av perifer ven
TPH10 Sklerosering av benvaricer
TPH15 Inläggande av CVK via vena jugularis (externa eller interna)
TPH20 Inläggande av CVK via v subclavia eller v brachiocephalica

TPJ00 Biopsi av ytlig lymfkörtel
TPJ05 Punktionsbiopsi av lymfkörtel

TPX00 Biopsi av artär eller ven
TPX10 Implantation av vaskulär injektionsport

Inkl. för intravenös eller intraarteriell injektion
Spinal injektionsport, se ABD40
Intraperitoneal injektionsport, se TJA50

TPX15 Avlägsnande av vaskulär injektionsport

TPW99 Annat mindre ingrepp på perifera kärl och lymfsystem

TQ    Mindre ingrepp på huden 
TQX00 Biopsi av hud
TQX10 Punktionsbiopsi av hud
TQX20 Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat
TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat
TQX40 Avlägsnande av hudsuturer

TQW99 Annat mindre ingrepp på hud eller subkutan vävnad
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U    Transluminal endoskopi
Endoskopi genom naturliga kroppsöppningar
Terapeutiska och invasiva transluminala endoskopiska operationer och 
endoskopi genom punktion eller incision, se kapitel D, F, G, J, K, L och M

UD    Transluminal endoskopi av öron, näsan, 
          halsen och struphuvudet

UDH02 Rinofaryngoskopi
UDH05 Rinofaryngoskopi med biopsi

UDM02 Sinoskopi
UDM05 Sinoskopi med biopsi

UDQ02 Direkt laryngoskopi
UDQ05 Direkt laryngoskopi med biopsi
UDQ12 Flexibel laryngoskopi
UDQ15 Flexibel laryngoskopi med biopsi
UDQ22 Mikrolaryngoskopi
UDQ25 Mikrolaryngoskopi med biopsi

UE    Transluminal endoskopi av munnen och svalget
UEN02 Orofaryngoskopi
UEN05 Orofaryngoskopi med biopsi
UEN12 Hypofaryngoskopi
UEN15 Hypofaryngoskopi med biopsi

UG    Transluminal endoskopi av bröstväggen, 
          lungsäckar, mediastinum, diafragma, 
          struphuvudet, luftrör och lungor

UGA02 Endoskopi genom pleurokutant fönster
UGA05 Endoskopi genom pleurokutant fönster med biopsi

UGB02 Trakeoskopi
UGB05 Trakeoskopi med biopsi

UGC02 Rigid bronkoskopi
UGC05 Rigid bronkoskopi med biopsi från bronk eller trakea
UGC08 Rigid bronkoskopi med biopsi från lunga
UGC12 Flexibel bronkoskopi
UGC15 Flexibel bronkoskopi med biopsi från bronk eller trakea
UGC18 Flexibel bronkoskopi med biopsi från lunga
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UJ     Transluminal endoskopi av mag-tarmkanalen
Termerna ”endoskopi” och ”endoskopisk” i kapitel J och i detta avsnitt
avser transluminal gastrointestinal endoskopi om ej annat anges.
Transluminal gastrointestinal endoskopi medger undersökning av flera 
hålorgan. Klassifikation sker med avseende på det vanligaste målorganet 
för respektive undersökningskategori, även vid biopsitagning av annat organ. 
Biopsi av tunntarm i samband med gastroskopi klassificeras således 
som ”gastroskopi med biopsi” etc.
Transluminala endoskopiska operationer däremot klassificeras i kapitel J 
efter den aktuella lokalisationen.
Övre gastrointestinal endoskopi (esofagoskopi och gastroskopi) innefattar 
endoskopisk undersökning av esofagus, ventrikel, duodenum och därtill 
anastomoserade organ, exklusive undersökning av gall- och pankreasgång.
Vid ERCP klassificeras undersökningen som både ERCP och gastroskopi 
endast om ventrikeln undersöks specifikt.
Biopsi inkluderar tagande av borst- eller annan cytologi.

UJC     Esofagoskopier
Avser undersökning av enbart esofagus. Om esofagus undersöks 
”en passant” eller om även annat organ undersöks samtidigt, se UJD
UJC02 Rigid esofagoskopi
UJC05 Rigid esofagoskopi med biopsi
UJC12 Flexibel esofagoskopi
UJC15 Flexibel esofagoskopi med biopsi

UJD     Gastroskopier
Övre gastrointestinal endoskopi inkl. esofagoskopi
UJD02 Gastroskopi
UJD05 Gastroskopi med biopsi

UJF     Enteroskopier och koloskopier
UJF02 Peroral enteroskopi

Endoskopi av angränsande tunntarm vid gastro- eller koloskopi, 
se UJD02 respektive UJF32

UJF05 Peroral enteroskopi med biopsi
UJF12 Enteroskopi via stomi

Inkl. undersökning av reservoar
Endoskopi av urostomi, se UKB12

UJF15 Enteroskopi med biopsi via stomi
UJF22 Intraoperativ enteroskopi

Se även JFA00
UJF25 Intraoperativ enteroskopi med biopsi
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UJF32 Koloskopi
Inkl. endoskopi av rektum, kolon och angränsande tunntarm 
med koloskop

UJF35 Koloskopi med biopsi
UJF42 Flexibel sigmoideoskopi

Inkl. endoskopi av rektum, sigmoideum och de delar 
av övriga kolon som kan nås med sigmoideoskop

UJF45 Flexibel sigmoideoskopi med biopsi
UJF52 Endoskopi av bäckenreservoar
UJF55 Endoskopi av bäckenreservoar med biopsi

UJG     Rektoskopier
UJG02 Rektoskopi

Inkl. endoskopi av rektum och de delar av sigmoideum 
och övriga kolon, som kan nås med stelt rektoskop

UJG05 Rektoskopi med biopsi

UJH     Proktoskopi
Anoskopi
UJH02 Proktoskopi

Biopsi, se JHA10

UJK     Endoskopiska och radiologiska undersökningar 
            av gallvägar och bukspottkörtelgång

UJK02 ERCP
UJK05 ERCP med biopsi
UJK12 Peroral kolangioskopi
UJK15 Peroral kolangioskopi med biopsi

Peroperativ kolangioskopi, se JKB20
UJK22 Antegrad kolangioskopi

Perkutant via dränagekanal
UJK25 Antegrad kolangioskopi med biopsi
UJK32 Antegrad kolecystoskopi

Perkutant via dränagekanal eller via kolecystostomi
UJK35 Antegrad kolecystoskopi med biopsi
UJK42 Peroral pankreatikoskopi
UJK45 Peroral pankreatikoskopi med biopsi
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UK    Transluminala endoskopier av urinvägar
UKA02 Ureteropyeloskopi
UKA05 Ureteropyeloskopi med biopsi

UKB02 Ureteroskopi
UKB05 Ureteroskopi med biopsi
UKB12 Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi
UKB15 Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi 

  med biopsi

UKC02 Cystoskopi
Inkl. cystouretroskopi

UKC05 Cystoskopi med biopsi
UKC12 Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi
UKC15 Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi med biopsi 

UKD02 Uretroskopi
UKD05 Uretroskopi med biopsi

UL    Transluminala endoskopier 
          av kvinnliga könsorgan

ULB02 Falloposkopi
Tuboskopi via laparoskopi, se LBA07

ULB05 Falloposkopi med biopsi

ULC02 Hysteroskopi
ULC05 Hysteroskopi med biopsi
ULC12 Mikrohysteroskopi
ULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi
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X    Diagnostiska åtgärder 
       i anslutning till kirurgisk 
       verksamhet

XA    Diagnostiska åtgärder inom neurokirurgin
XAA00 Endoskopisk intrakraniell undersökning

XAB00 Endoskopisk intraspinal undersökning
Inkl. epiduroskopi

XAB10 Diagnostisk rotblockad

XAX00 Intraoperativ elektrofysiologisk undersökning

XAW97 Annan diagnostisk endoskopi inom neurokirurgi
XAW99 Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi

XC    Diagnostiska åtgärder i ögonregionen
XCC00 Diagnostisk spolning av tårkanaler

XCD00 Klinisk ögonundersökning i narkos
XCD10 Elektrofysiologisk ögonundersökning

Inkl. ERG, VEP, EMG och ultraljud
XCD20 Angiografi av ögonbotten

Inkl. fluorescensangiografi

XCK00 Synfältsundersökning
Perimetri

XCK10 Fotografering av ögonbotten

XCW99 Annan diagnostisk åtgärd i ögonregion
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XF     Diagnostiska åtgärder på hjärtat och stora kärl
Transesofageal ultraljudsdiagnostik se XGX02 och XJD02
XFE00 Epikardiell ultraljudsundersökning
XFE01 Torakoskopisk epikardiell ultraljudsundersökning
XFE12 Angioskopisk ultraljudsundersökning av hjärta

XFN02 Intraoperativ koronar angioskopi
XFN96 Annan intraoperativ angioskopisk undersökning

XFP00 Intraoperativ mapping av ektopiskt fokus
XFP96 Annan intraoperativ elektrofysiologisk undersökning

XFX00 Intraoperativ punktion av hjärta eller stora kärl 
  med aspiration

XFX10 Intraoperativ punktionsmanometri av hjärta eller stora kärl
XFX20 Intraoperativ flödesmätning av hjärta eller stora kärl
XFX96 Annan diagnostisk intraoperativ punktion av hjärta 

  eller stora kärl
XFX97 Annan torakoskopisk diagnostisk intraoperativ punktion 

  av hjärta eller stora kärl

XG    Intraoperativa och endoskopiska torakala 
          ultraljudsundersökningar

XGX02 Transesofageal ultraljudsundersökning
Esofagoskopisk ultraljudsundersökning, se XJD02

XGX10 Intrapleural ultraljudsundersökning
Epikardiellt ultraljud, se XFX30

XGX21 Torakoskopisk ultraljudsundersökning
Epikardiellt ultraljud, se XFX30

XGX32 Bronkoskopisk ultraljudsundersökning
XGX96 Annan intraoperativ eller endoskopisk torakal 

  ultraljudsundersökning

XJ     Diagnostiska åtgärder på mag-tarmkanalen
XJA00 Ultraljudsundersökning vid laparotomi
XJA01 Laparoskopisk ultraljudsundersökning

XJC00 Esofagusmanometri
XJC10 pH-mätning i esofagus
XJC20 Transesofageal elektromyografi

XJD02 Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal endoskopi
Inkl. användande av endoskopiskt ultraljud i esofagus, ventrikel, 
duodenum eller tunntarm
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XJF00 Ultraljudsundersökning via stomi
XJF02 Endoskopisk ultraljudsundersökning via stomi

XJG12 Transrektal endoskopisk ultraljudsundersökning

XJH00 Transanal ultraljudsundersökning
XJH10 Anorektal mano-volumetri
XJH20 Elektromyografi av analsfinkter

XJK02 Endoskopisk manometri i gallgång

XJL02 Endoskopisk manometri i pankreasgång

XJW96 Annan diagnostisk åtgärd på gastrointestinalkanal
XJW97 Annan laparoskopisk diagnostisk åtgärd 

  på gastrointestinalkanal
XJW98 Annan endoskopisk diagnostisk åtgärd 

  på gastrointestinalkanal

XK    Diagnostiska åtgärder på urinvägar 
          och manliga könsorgan

Palpation i anestesi, se XXA00
XKA00 Urodynamisk undersökning av njurbäcken

XKC03 Cystometri

XKD00 Urinflödesmätning
XKD03 Uretratryckregistrering
XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning

Inkl. tryck-, flödesundersökning
XKD10 Transuretral ultraljudsundersökning

Transrektal ultraljudsundersökning av prostata, se XJH00
Punktionsbiopsi av prostata, se TKE00

XKG00 Framkallande av artificiell erektion
XKG10 Penisblodflödesmätning

XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten

XKW99 Annan diagnostisk åtgärd på urinvägar 
  eller manliga könsorgan

XL    Diagnostiska åtgärder på kvinnliga könsorgan
Palpation i anestesi, se XXA00
XLE00 Kolposkopi

XLW99 Annan diagnostisk åtgärd på kvinnliga könsorgan
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XN    Diagnostiska åtgärder på rörelseapparaten
XNA00 Diskblockad

Inkl. diskografi
XNA10 Facettledsblockad
XNA20 Rucktest

XNB00 Subakromial blockad

XNX00 Tryckmätning i muskelloge

XNW99 Annan diagnostisk åtgärd på rörelseapparat

XP     Diagnostiska åtgärder på perifera kärl
XPX00 Intraoperativ angiografi
XPX10 Angioskopi
XPX20 Intraoperativ flödesmätning
XPX30 Endovaskulärt ultraljud
XPX40 Ultraljudsundersökning av perifert kärl
XPX99 Annan diagnostisk åtgärd på perifert kärl

XX    Allmänna diagnostiska åtgärder
XXA00 Klinisk undersökning i anestesi
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X DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER I ANSLUTNING TILL KIRURGISK VERKSAMHET

Y    Uttagningar av organ 
       till transplantation
YCA    Uttagningar av hornhinna till transplantation

YCA00 Uttagning av hornhinna till transplantation

YFA    Uttagningar av hjärta eller hjärta-lungor till transplantation
YFA00 Uttagning av hjärta till transplantation
YFA10 Uttagning av hjärta till dominotransplantation
YFA20 Uttagning av hjärta och lungor en bloc till transplantation
YFA50 Uttagning av hjärta till homograft
YFA99 Annan operation i samband med uttagning av hjärta 

  eller hjärta-lungor till transplantation

YGA   Uttagningar av lungor till transplantation
YGA00 Uttagning av en eller båda lungor till transplantation 

  från nekrodonator
YGA10 Uttagning av lunga till transplantation från levande donator
YGA20 Uttagning av lunglob till transplantation från levande donator
YGA99 Annan operation i samband med uttagning av lungor 

  till transplantation

YJA     Uttagningar av lever till transplantation
YJA00 Uttagning av del av lever till transplantation 

  från levande donator
YJA10 Uttagning av lever till transplantation från nekrodonator

YJB     Uttagningar av tunntarm till transplantation
YJB00 Uttagning av tunntarm till transplantation

YJC     Uttagningar av magsäck och tunntarm till transplantation
YJC00 Uttagning av magsäck och tunntarm en bloc 

  till transplantation

YJD     Uttagningar av bukspottkörtel till transplantation
YJD00 Uttagning av pankreas till transplantation av ö-cellspreparat
YJD10 Uttagning av del av pankreas till transplantation 

  från levande donator
YJD20 Uttagning av del av pankreas till transplantation 

  från nekrodonator
YJD30 Uttagning av pankreas till transplantation från nekrodonator
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Y UTTAGNINGAR AV ORGAN TILL TRANSPLANTATION

YKA   Uttagningar av njure till transplantation
YKA00 Uttagning av en njure från levande donator 

  till transplantation
YKA01 Perkutan endoskopisk uttagning av njure 

  från levande donator
Inkl. uttagning av del av uretär

YKA02 Uttagning av båda njurar till transplantation 
  från nekrodonator

YNA   Uttagningar av ben och mjukdelar till transplantation
YNA00 Uttagning av spongiöst ben från bäcken
YNA01 Uttagning av kortiko-spongiöst ben från bäcken
YNA02 Uttagning av spongiöst ben från annan lokalisation
YNA03 Uttagning av kortiko-spongiöst ben från annan lokalisation
YNA04 Uttagning av hel skelettdel till transplantation
YNA05 Uttagning av vaskulariserat bentransplantat 

  till transplantation
YNA06 Uttagning av ben-brosktransplantat

Inkl. preparerande av kostokondralt transplantat
YNA09 Uttagning av annan typ av bentransplantat
YNA10 Uttagning av sena till transplantation
YNA20 Uttagning av brosk till transplantation
YNA30 Uttagning av periost till transplantation
YNA40 Uttagning av muskel till transplantation
YNA45 Uttagning av vaskulariserad muskel till transplantation
YNA50 Uttagning av menisk till transplantation
YNA99 Annan operation i samband med uttagning av ben 

  och mjukdelar till transplantation

YNB    Uttagningar av benmärg till transplantation
YNB00 Uttagning av benmärg till transplantation

YPA    Uttagningar av kärl till transplantation
YPA00 Uttagning av kärl till transplantation

YQA   Excisioner av hud till transplantation
YQA00 Excision av hud till senare autotransplantation
YQA10 Excision av hud till heterotransplantation 

  från levande donator
YQA20 Excision av hud till heterotransplantation från nekrodonator
YQA99 Annan operation i samband med excision av hud 

  till transplantation
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Y UTTAGNINGAR AV ORGAN TILL TRANSPLANTATION

Z    Tilläggskoder
ZF Tilläggskoder för kardiovaskulär kirurgi
ZL Tilläggskoder för gynekologiska ingrepp
ZS Operationens relation till tidigare operationer
ZX Diverse omständigheter i samband med operation
ZZ Transplantater, lambåer och vävnadsexpandrar

ZF     Tilläggskoder för kardiovaskulär kirurgi

ZFN    Tilläggsteknik vid perkutana transluminala 
            koronaroperationer

ZFN00 Perkutan transluminal koronar brakyterapi

ZFX    Kardiovaskulär kirurgisk teknik
ZFX00 Användande av ballongdilatation
ZFX01 Användande av rotablator
ZFX02 Användande av angiojet
ZFX03 Användande av aterektomiinstrument
ZFX09 Användande av annan kardiovaskulär kirurgisk teknik

Användande av laser, se ZXC10
Användande av ultraljud, se ZXC40

ZL     Tilläggskoder för gynekologiska ingrepp

ZLX    Specificerad teknik för gynekologiska ingrepp
ZLX00 Transvaginal kirurgi
ZLX01 Kombinerad laparotomi och transvaginal kirurgi

ZS     Relation till tidigare operation
Tredje position (y) i koden betecknar kapitlet, där den tidigare operationen 
klassificeras
Tilläggskoden kan användas t.ex. för att ange att den aktuella operationen 
är del i ett flerseansförfarande

ZSy00 Operation relaterad till tidigare operation klassificerad 
  i kapitel (y)
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Z TILLÄGGSKODER TILLÄGGSKODER Z

ZX    Diverse omständigheter i samband med 
          operation
ZXA    Lateralitet

ZXA00 Höger sida
ZXA05 Vänster sida
ZXA10 Bilateralt

ZXB    Lateralt – medialt
ZXB00 Lateralt
ZXB10 Medialt
ZXB20 Lateralt och medialt

ZXC    Kirurgisk teknik
ZXC00 Användande av diatermi
ZXC10 Användande av laser
ZXC20 Användande av farmaka
ZXC30 Användande av mikrovågor
ZXC40 Användande av ultraljud
ZXC50 Användande av kryoterapi
ZXC60 Användande av värme
ZXC70 Användande av vattenstråle
ZXC80 Användande av magnet
ZXC85 Endoskopiskt assisterad operation
ZXC90 Extraperitoneal endoskopisk teknik
ZXC91 Subkutan endoskopisk teknik
ZXC95 Intrakraniell endoskopisk teknik
ZXC96 Robotassisterad operation

ZXD    Akut – elektivt
ZXD00 Akut operation
ZXD10 Elektiv operation

ZXE    Operationens varaktighet
Från första snitt till sista sutur eller annan avslutning av operationen
Tidsindelningen ”Mindre än 1 timme” innebär ett intervall från 0–59 min., 
”1 timme eller mer, men mindre än 3 timmar” innebär 60–179 min. osv.
ZXE00 Mindre än 1 timme
ZXE10 1 timme eller mer, men mindre än 3 timmar
ZXE20 3 timmar eller mer, men mindre än 5 timmar
ZXE30 5 timmar eller mer, men mindre än 7 timmar
ZXE40 7 timmar eller mer, men mindre än 9 timmar
ZXE50 9 timmar eller mer 
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Z TILLÄGGSKODER TILLÄGGSKODER Z

ZXF    Orsaker till avbruten operation
ZXF00 Försämring av patientens peroperativa tillstånd
ZXF10 Tekniska problem med utrustning
ZXF20 Kirurgiskt tekniska orsaker
ZXF99 Annan orsak till avbruten operation

ZXG    Behandling av peroperativt hjärtstillestånd
ZXG05 Sluten hjärtkompression
ZXG10 Öppen hjärtkompression
ZXG20 Hjärtkompression med temporär avstängning av bröstaorta
ZXG30 Annan hjärtkompression
ZXG40 Inläggande av transvenös pacemaker
ZXG50 Inläggande av epikardiell pacemaker

ZXH    Anestesimetoder
ZXH00 Ytanestesi
ZXH10 Infiltrationsanestesi
ZXH20 Ledningsanestesi
ZXH30 Intravenös regionalanestesi
ZXH40 Spinalanestesi
ZXH50 Epiduralanestesi
ZXH60 Generell anestesi

ZXK    Konvertering till öppen kirurgi
Motsvarande öppen kirurgi utförd när avsett ingrepp via annan ingångsväg 
har avbrutits pga. misslyckande eller ogynnsam händelse
ZXK00 Konvertering från perkutan endoskopisk kirurgi 

  till öppen kirurgi
Inkl. konvertering från kuldoskopisk kirurgi till öppen kirurgi

ZXK99 Annan konvertering till öppen kirurgi
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Z TILLÄGGSKODER TILLÄGGSKODER Z

ZZ     Transplantater, lambåer och vävnadsexpandrar
Terminologi:
Autotransplantat från samma person
Homotransplantat från annan person
Heterotransplantat från artfrämmande individ
Allotransplantat protes eller syntetisk vävnadsersättning
Om ej annat anges avses fritt autotransplantat
Fria bentransplantat, se kapitel N

ZZA    Fria hudtransplantat
ZZA00 Fri delhud, autotransplantat
ZZA10 Fri delhud, homotransplantat
ZZA20 Fri delhud, heterotransplantat
ZZA30 Fri delhud, odlat autotransplantat
ZZA40 Fri delhud, odlat homotransplantat
ZZA50 Fritt fullhudtransplantat, autotransplantat
ZZA52 Fritt fullhudtransplantat, homotransplantat
ZZA54 Fritt fullhudtransplantat, heterotransplantat
ZZA60 Fritt hudtransplantat med bevarad nerv

ZZB    Fria sentransplantat
ZZB00 Ben-sena-bentransplantat, patella
ZZB10 Transplantat av semitendinosussena
ZZB20 Transplantat av palmaris longus
ZZB30 Transplantat av tåextensorsena
ZZB40 Annat sentransplantat
ZZB50 Homotransplantat av sena
ZZB60 Byte av sena med alloplastiskt material

ZZC    Fria fascietransplantat
ZZC00 Fascietransplantat
ZZC10 Homotransplantat av fascia

ZZD    Fria duratransplantat
ZZD10 Homotransplantat av dura

ZZE     Fria muskeltransplantat
ZZE00 Skelettmuskeltransplantat
ZZE10 Fritt skelettmuskeltransplantat med bevarad nerv

ZZF     Fria fettvävnadstransplantat
ZZF00 Fettvävnadstransplantat
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Z TILLÄGGSKODER TILLÄGGSKODER Z

ZZG    Fria brosk- eller menisktransplantat
ZZG00 Brosktransplantat, autotransplantat
ZZG05 Brosktransplantat, homotransplantat
ZZG10 Menisktransplantat

ZZH    Fria periosttransplantat
ZZH00 Periosttransplantat

ZZJ      Fria perikondriumtransplantat
ZZJ00 Perikondriumtransplantat

ZZK    Fria nervtransplantat          
ZZK00 Nervtransplantat

ZZL     Fria fosterhinnetransplantat
ZZL00 Fosterhinnetransplantat

ZZM    Fria sammansatta transplantat
ZZM00 Sammansatt transplantat

ZZN    Fria artärtransplantat
ZZN00 Fritt autotransplantat av artär
ZZN10 Fritt homotransplantat av artär
ZZN20 Fritt heterotransplantat av artär

ZZP     Fria ventransplantat
ZZP00 Fritt autotransplantat av ven
ZZP10 Fritt homotransplantat av ven
ZZP20 Fritt heterotransplantat av ven

ZZQ    Fria mikrovaskulära transplantat
ZZQ00 Fritt mikrovaskulärt hudtransplantat
ZZQ10 Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud och muskel
ZZQ20 Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud, muskel och ben
ZZQ30 Fritt mikrovaskulärt muskeltransplantat
ZZQ40 Fritt mikrovaskulärt bentransplantat
ZZQ60 Fritt mikrovaskulärt nervtransplantat
ZZQ70 Fritt mikrovaskulärt omenttransplantat



288 289

Z TILLÄGGSKODER

ZZR    Stjälkade lambåer
ZZR00 Hudlambå
ZZR05 Fasciekutan lambå
ZZR10 Muskulokutan lambå
ZZR20 Hud-muskel-benlambå
ZZR30 Muskellambå
ZZR40 Muskel-benlambå
ZZR50 Mukoperiostal lambå
ZZR60 Omentlambå

ZZS     Kirurgisk teknik vid användning av lambå 
            och vävnadsexpandrar

ZZS00 Rotationslambå
ZZS10 Transpositionslambå
ZZS20 ”Distanslambå”
ZZS40 V-Y eller Y-V lambåplastik
ZZS45 Z-plastik
ZZS50 Inläggning av vävnadsexpander
ZZS55 Utvidgning av vävnadsexpander
ZZS60 Byte av vävnadsexpander
ZZS70 Avlägsnande av vävnadsexpander

ZZT     Fria bentransplantat
ZZT00 Fritt bentransplantat

För rekonstruktion av kranium, ansiktsben, bröstkorg 
och revben
Exkl. transplantationer i rörelseapparaten, se NAN, NBN, NCN, 
NDN, NEN, NFN, NGN, NHN

ZZU    Fria slemhinnetransplantat
ZZU00 Fritt slemhinnetransplantat
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Z TILLÄGGSKODER

Kapitelspecifika kodstrukturer

          Kodstruktur i kapitel D

            Position 2: region
DA_ Ytteröra
DB_ Hörselgång
DC_ Trumhinna och mellanöra
DD_ Hörselbenskedja
DE_ Vårtutskott och tinningben
DF_ Inneröra
DG_ Örontrumpet
DH_ Näsa (exkl. skiljevägg)
DJ_ Nässkiljevägg
DK_ Ingrepp vid näsblödning
DL_ Näsplastik
DM_ Käkhåla och överkäke
DN_ Silbenshålor och silben
DP_ Pann- och kilbenshåla
DQ_ Struphuvud
DW_ Reoperationer

            Position 3: metod
D_A Incision, exploration, biopsi
D_B Excision, ablatio
D_C Avlägsnande av främmande kropp
D_D Rekonstruktion
D_E Implantation av främmande material
D_W Andra operationer

          Kodstruktur i kapitel G, J, K, L och M

            Betydelse av sista siffran i koden
I kapitel G, J, K, L och M, används sista siffran i koden 
för att beteckna tillvägagångssätt enligt följande:
0, 3 och 6  Öppen, icke-endoskopisk operation. Observera att 

   en operation är öppen om ej annat anges.
1, 4 och 7  Endoskopisk operation. Inkl. användande av hjälpsnitt. 

   En operation klassas som endoskopisk om dissektion 
   av organet i fråga görs endoskopiskt, 
   även om operationen delvis utförs via hjälpsnitt.
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Inkluderar:
 Kapitel G: torakoskopi och torakoskopiska operationer.
 Kapitel J: laparoskopi, laparoskopiska och torakoskopiska operationer.
 Kapitel K: laparoskopi, perkutan nefroskopi, perkutan ureteronefroskopi 
 och ingrepp i samband därmed.
 Kapitel L: laparoskopi, tuboskopi, ovarioskopi, kuldoskopi och ingrepp 
 i samband därmed.
 Kapitel M: laparoskopi, fetoskopi, embryoskopi och operationer 
 i samband därmed.

2, 5 och 8  Transluminal endoskopisk operation, via naturlig 
   eller konstgjord kroppsöppning.
 Inkluderar:
 Kapitel G: torakoskopiska och bronkoskopiska operationer, 
 endoskopiska operationer via pleurokutant fönster.
 Kapitel J: operationer via esofagoskopi, gastroskopi, enteroskopi, koloskopi, 
 sigmoideoskopi eller rektoskopi
 Kapitel K: operationer via ureteroskopi, cystoskopi, retrograd ureteroskopi 
 och retrograd ureteronefroskopi.
 Kapitel L: operationer via hysteroskopi, mikrohysteroskopi 
 och falloposkopi.
 Kapitel M: operationer via hysteroskopi och mikrohysteroskopi.

För koder med siffran 9 i fjärde position (”Andra operationer”) 
 används endast siffrorna 6, 7 och 8 i sista position för respektive öppen, 
 endoskopisk och transluminal operation.

Observera att transluminal endoskopi med enkel biopsi, inkl. borst- 
 eller annan cytologi, inte betraktas som endoskopisk operation 
 utan klassificeras som transluminal endoskopi i kapitel U med avseende på 
 det vanligaste målorganet för respektive undersökningskategori.

Mediastinoskopi betraktas som operation, ej som endoskopi.

          Kodstruktur i kapitel N

            Position 2: region
NA_ Kotpelare
NB_ Axel och överarm
NC_ Armbåge och underarm
ND_ Handled och hand
NE_ Bäcken
NF_ Höftled och lår
NG_ Knäled och underben
NH_ Fotled och fot
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            Position 3: metod
N_A Exploration
N_B Primär ledprotesoperation
N_C Sekundär ledprotesoperation
N_D Meniskoperation 
N_E Operation på ledkapslar och ligament
N_F Operation på ledhinnor och ledytor
N_G Excision, rekonstruktion och fusion av leder
N_H Operation vid fraktur
N_J Diverse ledoperationer
N_K Operation på ben
N_L Operationer på muskler och senor
N_M Operation på bindvävshinna och slemsäck
N_N Transplantation
N_P Replantation
N_Q Amputation och relaterade operation
N_R Operation för tumör
N_S Operation vid infektion
N_T Diverse operationer
N_U Extraktion av implantat och externt fixationsmaterial
N_W Reoperation 

            Position 4: specifikation av operation, 0-9

            Position 5: ytterligare specifikation av teknik 
            eller lokalisation, 0-9

          Kodstruktur i kapitel P

            Position 2: region
PA_ Artärer avgående från aortabåge och dess grenar
PB_ Artärer i övre extremitet
PC_ Suprarenal bukaorta och visceralartär
PD_ Infrarenal bukaorta och arteria iliaca samt därifrån perifert
PE_ Arteria femoralis och dess grenar samt därifrån 

  till arteria poplitea
PF_ Arteria femoralis till infrapopliteal artär samt a poplitea 

  och artär på underben och fot
PG_ Extra-anatomiska bypass
PH_ Vener
PJ_ Lymfsystem
PW_ Reoperationer
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            Position 3: metod
P_A Exploration
P_B Ligatur
P_C Sutur
P_D Resektion
P_E Trombektomi, embolektomi
P_F Trombendartärektomi
P_G Aneurysmoperation
P_H Bypass
P_J Transposition
P_K Reimplantation
P_L A-v fistel
P_M Slutning av a-v fistel
P_N Plastik
P_P Perkutan plastik
P_Q Inläggande av stent
P_R Uttagning av stent
P_S Endoskopisk operation
P_T Injektion av läkemedel / ockluderande material
P_U Reoperation inom tidigare rekonstruktion

            Position 4–5: kärl eller förlopp
Slutsiffrorna specificerar kärl och förlopp beroende på region (position 2) 
enligt nedan:

            Kod     Kärl/förlopp
PA_10 a anonyma
PA_20 a carotis communis
PA_21 a carotis interna
PA_22 a carotis externa
PA_25 a carotis till a subclavia
PA_30 a subclavia
PA_40 a vertebralis

PB_10 a axillaris
PB_20 a brachialis
PB_30 a radialis eller a ulnaris 

PC_10 bukaorta, juxta-, suprarenalt
PC_20 truncus coeliacus och dess grenar
PC_30 a mesenterica superior
PC_40 a renalis
PC_50 a mesenterica inferior

PD_10 bukaorta, infrarenalt
PD_20 aortoiliakal
PD_21 aortobiiliakal
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PD_22 aortoiliakal / femoral
PD_23 aortofemoral
PD_24 aortobifemoral
PD_30 a iliaca
PD_35 iliakofemoral

PE_10 a femoralis communis
PE_11 a profunda femoris
PE_12 a femoralis superficialis
PE_20 a femoralis till a poplitea ovan knät
PE_30 a femoralis till a poplitea nedom knät

PF_10 a poplitea
PF_20 a femoralis / a poplitea till underbensartär
PF_21 till a tibialis anterior (proximalt)
PF_22 till a tibialis anterior (distalt)
PF_23 till truncus tibiofibularis
PF_24 till a tibialis posterior (proximalt)
PF_25 till a tibialis posterior (distalt)
PF_26 till a fibularis (proximalt)
PF_27 till a fibularis (distalt)
PF_28 till a dorsalis pedis
PF_29 till a tibialis posterior på foten
PF_30 underbensartär
PF_31 a tibialis anterior
PF_32 a tibialis posterior
PF_33 a fibularis
PF_40 fotartär

PH_10 v. saphena magna
PH_11 stella venosa
PH_12 v. saphena parva
PH_13 perforanter på underbenet
PH_14 perforanter på låret
PH_15 kommunikanter på underben och lår
PH_20 djupa vener på underbenet
PH_21 v. poplitea
PH_22 v. femoralis communis
PH_23 v. iliaca
PH_25 femoroiliakalt förlopp
PH_30 v. cava inferior
PH_31 v. renalis
PH_32 v. mesenterica / v. porta
PH_35 från splanknisk ven till cavasystemet
PH_40 v. cephalica, v. basilica
PH_41 v. brachialis, v. axillaris
PH_42 v. subclavia, v. brachiocephalica
PH_50 v. jugularis interna, v. jugularis externa
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Vid reoperationer inom tidigare rekonstruktion (U i position 3) 
används istället slutsiffrorna för att ange använd metod enligt nedan:
P_U70 Exploration
P_U71 Ligatur
P_U72 Sutur
P_U73 Resektion
P_U74 Trombektomi, embolektomi
P_U75 Trombendartärektomi
P_U76 Aneurysmoperation
P_U77 Bypass
P_U78 Transposition
P_U79 Reimplantation
P_U80 Perkutan slutning av a-v fistel
P_U81 Slutning av a-v fistel
P_U82 Plastik
P_U83 Perkutan plastik
P_U84 Inläggande av stent
P_U85 Uttagning av stent
P_U86 Endoskopisk operation
P_U87 Injektion av läkemedel / ockluderande material
P_U88 Exstirpation av bypass
P_U89 Ligatur av bypass

          Kodstruktur i kapitel Q

            Position 2: region
QA_ Huvud och hals
QB_ Bål
QC_ Övre extremiteter
QD_ Nedre extremiteter
QW_ Reoperationer

            Position 3: metod
Q_A Punktion, incision och destruktion vid hudförändring
Q_B Sårbehandling
Q_C Avlägsnande av subkutan främmande kropp
Q_D Behandling av brännskador
Q_E Excision och rekonstruktion vid hudförändringar
Q_F Operationer på hårbärande hud
Q_G Operationer för kroniska sår och fistlar
Q_H Operationer på naglar
Q_J Operationer av estetiska orsaker
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Förtydligande av ändringar 
i vissa ortopediska åtgärder 
fr.o.m. den 1 januari 2000
Vid tillkomsten av Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) fick bl.a. 
avsnittet TN Mindre ortopediska operationer – på önskemål av Svensk Ortope-
disk Förening – en avvikande utformning jämfört med den nordiska förlagan – 
NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP). 

Inför årsskiftet 1999/2000 aktualiserades behovet av en utvidgning av avsnittet 
TN i NCSP. Denna utvidgning skulle emellertid medföra att de nya koderna i 
NCSP kom i konflikt med några av de befintliga koderna i den svenska klassifi-
kationen. Inför denna situation tillstyrkte Svensk Ortopedisk Förening en svensk 
anpassning till den nordiska förlagan inom avsnittet TN, då man i den svenska 
avvikande utformningen av avsnittet saknade utbyggnadsmöjlighet. 

Tyvärr innebär detta för svensk del att man denna gång måste frångå den 
klassifikationsprincip som säger att en kod inte skall tillåtas få en helt ny bety-
delse. 

För att få en eftersträvansvärd överensstämmelse mellan den svenska och ge-
mensamma nordiska förlagan, vilket inte minst är motiverat av DRG-skäl, 
tvingas vi därför att acceptera att tre koder (TNX20, TNX25 och TNX30) fr.o.m. 
2000-01-01 får en helt annan betydelse jämfört med tidigare. 

Koden TNX20 som fram t.o.m. år 1999 betyder ”Mjukt bandage (t.ex. mitella)” 
får fr.o.m. år 2000 ändrad betydelse till ”Aspiration av benmärg, ospecificerad 
region”. 
Koden TNX25 ”Modellerbar skena” byter betydelse till ”Borrbiopsi av benmärg, 
ospecificerad region”. 
Koden TNX30 ”Cirkulärt modellerbart bandage (t.ex. gips, plastgips)” får bety-
delsen ”Mjukt bandage, ospecificerad region”. 

Då det är svårt att få grepp om hur den gamla indelningen i klassifikationen ser 
ut, hur den nya indelningen är tänkt och vilka aktuella koder och texter som nu 
gäller för år 2000 och framöver, sker en fördjupad redovisning av dessa förhål-
landen i en separat word-fil eller som en PDF-fil (Acrobat Reader).
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Konsekvenser av ändringar i avsnittet TN 
i Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 
fr.o.m. den 1 januari 2000

I figur 1 visas avsnittet TN i Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 gällande 
t.o.m. år 1999. 

I figur 2 visas hur avsnittet TN ser ut fr.o.m. år 2000. 

I figur 3 redovisas koder och kodtexter för avsnitt TN gällande fr.o.m. den 1 janua-
ri 2000. 

Figur 1. Avsnittet TN gällande perioden 1997–1999

TN    Mindre ortopediska operationer

            Punktion, enkel incision och artrocentes
Exkl ingrepp på endast hud eller subkutan vävnad, se kapitel Q
TNX00 Punktion av mjukdelar
TNX05 Enkel incision av mjukdelar

Inkl. incision av abscess
Exploration, se NyA

TNX19 Artrocentes

            Bandagering efter skada eller operation
TNX20 Mjukt bandage

T.ex. mitella
TNX22 Prefabricerad ortos
TNX25 Modellerbar skena
TNX30 Cirkulärt modellerbart bandage

T.ex. gips, plastgips
TNX35 Större modellerbart bandage

T.ex. bålbensgips, torakobrakialgips
TNX39 Annan ortopedisk bandagering

            Extern sträckbehandling
TNX40 Externt sträck
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Figur 2. Avsnittet TN gällande fr.o.m. år 2000

TN    Mindre ortopediska operationer
Anatomisk region är specificerad i kodens tredje position med ett y 
i TNy-koder

 TNA Kotpelare och nacke
 TNB Axel och överarm (inkl. skapula och klavikel och deras 

 ledförbindelser)
 TNC Armbåge och underarm
 TND Handled och hand
 TNE Bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
 TNF Höftled och lår
 TNG Knäled och underben
 TNH Fotled och fot
 TNX Ospecificerad region

TNy00–29                                      
            Punktion, enkel incision och artrocentes

Ingrepp på endast hud eller subkutan vävnad, se kapitel Q
TNy00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar
TNy05 Enkel incision av mjukdelar

Inkl. incision av abscess
Exploration, se NyA

TNy10 Artrocentes
TNy11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led
TNy20 Aspiration av benmärg
TNy25 Borrbiopsi av benmärg

TNy30–39       
            Bandagering efter skada eller operation

TNy30 Mjukt bandage
T.ex. mitella

TNy31 Prefabricerad ortos
TNy32 Modellerbar skena
TNy33 Cirkulärt modellerbart bandage

T.ex. gips, plastgips
TNy34 Större modellerbart bandage

T.ex. bålbensgips, torakobrakialgips
TNy39 Annan ortopedisk bandagering

TNy40 Extern sträckbehandling
TNy40 Externt sträck
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TNy50 Implantation av skelettmarkör
TNy50 Implantation av skelettmarkör

Figur 3. Koder och kodtexter för avsnitt TN aktuella fr.o.m. år 2000
(I figur 3 markeras de tre koder som fått ändrad betydelse med fetstil och en aste-
risk, vilket hänvisar till den tidigare betydelsen, som anges längst ner) 

TNA00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, kotpelare eller nacke
TNA05 Enkel incision av mjukdelar, kotpelare eller nacke
TNA10 Artrocentes, kotpelare eller nacke
TNA11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans 
 i led, kotpelare eller nacke
TNA20 Aspiration av benmärg, kotpelare eller nacke
TNA25 Borrbiopsi av benmärg, kotpelare eller nacke
TNA30 Mjukt bandage, kotpelare eller nacke
TNA31 Prefabricerad ortos, kotpelare eller nacke
TNA32 Modellerbar skena, kotpelare eller nacke
TNA33 Cirkulärt modellerbart bandage, kotpelare eller nacke
TNA34 Större modellerbart bandage, kotpelare eller nacke
TNA39 Annan ortopedisk bandagering, kotpelare eller nacke
TNA40 Externt sträck, kotpelare eller nacke
TNA50 Implantation av skelettmarkör, kotpelare eller nacke 

TNB00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, axel eller överarm 
  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)

TNB05 Enkel incision av mjukdelar, axel eller överarm 
  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)

TNB10 Artrocentes, axel eller överarm (inkl. skapula och klavikel 
 och deras ledförbindelser)
TNB11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, axel 
 eller överarm (inkl. skapula och klavikel 

  och deras ledförbindelser)
TNB20 Aspiration av benmärg, axel eller överarm (inkl. skapula 
 och klavikel och deras ledförbindelser)
TNB25 Borrbiopsi av benmärg, axel eller överarm (inkl. skapula 

  och klavikel och deras ledförbindelser)
TNB30 Mjukt bandage, axel eller överarm (inkl. skapula 

  och klavikel och deras ledförbindelser)
TNB31 Prefabricerad ortos, axel eller överarm (inkl. skapula 

  och klavikel och deras ledförbindelser)
TNB32 Modellerbar skena, axel eller överarm (inkl. skapula 

  och klavikel och deras ledförbindelser)
TNB33 Cirkulärt modellerbart bandage, axel eller överarm 

  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)
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TNB34 Större modellerbart bandage, axel eller överarm 
  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)

TNB39 Annan ortopedisk bandagering, axel eller överarm 
  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)

TNB40 Externt sträck, axel eller överarm (inkl. skapula och klavikel 
  och deras ledförbindelser)

TNB50 Implantation av skelettmarkör, axel eller överarm 
  (inkl. skapula och klavikel och deras ledförbindelser)

TNC00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, armbåge eller underarm
TNC05 Enkel incision av mjukdelar, armbåge eller underarm
TNC10 Artrocentes, armbåge eller underarm
TNC11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  armbåge eller underarm
TNC20 Aspiration av benmärg, armbåge eller underarm
TNC25 Borrbiopsi av benmärg, armbåge eller underarm
TNC30 Mjukt bandage, armbåge eller underarm
TNC31 Prefabricerad ortos, armbåge eller underarm
TNC32 Modellerbar skena, armbåge eller underarm
TNC33 Cirkulärt modellerbart bandage, armbåge eller underarm
TNC34 Större modellerbart bandage, armbåge eller underarm
TNC39 Annan ortopedisk bandagering, armbåge eller underarm
TNC40 Externt sträck, armbåge eller underarm
TNC50 Implantation av skelettmarkör, armbåge eller underarm

TND00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, handled eller hand
TND05 Enkel incision av mjukdelar, handled eller hand
TND10 Artrocentes, handled eller hand
TND11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  handled eller hand
TND20 Aspiration av benmärg, handled eller hand
TND25 Borrbiopsi av benmärg, handled eller hand
TND30 Mjukt bandage, handled eller hand
TND31 Prefabricerad ortos, handled eller hand
TND32 Modellerbar skena, handled eller hand
TND33 Cirkulärt modellerbart bandage, handled eller hand
TND34 Större modellerbart bandage, handled eller hand
TND39 Annan ortopedisk bandagering, handled eller hand
TND40 Externt sträck, handled eller hand
TND50 Implantation av skelettmarkör, handled eller hand

TNE00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, bäckenet 
  (inkl. sakrum och koccyx)

TNE05 Enkel incision av mjukdelar, bäckenet (inkl. sakrum 
  och koccyx)

TNE10 Artrocentes, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE20 Aspiration av benmärg, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
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TNE25 Borrbiopsi av benmärg, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE30 Mjukt bandage, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE31 Prefabricerad ortos, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE32 Modellerbar skena, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE33 Cirkulärt modellerbart bandage, bäckenet (inkl. sakrum 

  och koccyx)
TNE34 Större modellerbart bandage, bäckenet (inkl. sakrum 

  och koccyx)
TNE39 Annan ortopedisk bandagering, bäckenet (inkl. sakrum 

  och koccyx)
TNE40 Externt sträck, bäckenet (inkl. sakrum och koccyx)
TNE50 Implantation av skelettmarkör, bäckenet (inkl. sakrum 

  och koccyx)

TNF00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, höftled eller lår
TNF05 Enkel incision av mjukdelar, höftled eller lår
TNF10 Artrocentes, höftled eller lår
TNF11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  höftled eller lår
TNF20 Aspiration av benmärg, höftled eller lår
TNF25 Borrbiopsi av benmärg, höftled eller lår
TNF30 Mjukt bandage, höftled eller lår
TNF31 Prefabricerad ortos, höftled eller lår
TNF32 Modellerbar skena, höftled eller lår
TNF33 Cirkulärt modellerbart bandage, höftled eller lår
TNF34 Större modellerbart bandage, höftled eller lår
TNF39 Annan ortopedisk bandagering, höftled eller lår
TNF40 Externt sträck, höftled eller lår
TNF50 Implantation av skelettmarkör, höftled eller lår

TNG00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, knäled eller underben
TNG05 Enkel incision av mjukdelar, knäled eller underben
TNG10 Artrocentes, knäled eller underben
TNG11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  knäled eller underben
TNG20 Aspiration av benmärg, knäled eller underben
TNG25 Borrbiopsi av benmärg, knäled eller underben
TNG30 Mjukt bandage, knäled eller underben
TNG31 Prefabricerad ortos, knäled eller underben
TNG32 Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33 Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG34 Större modellerbart bandage, knäled eller underben
TNG39 Annan ortopedisk bandagering, knäled eller underben
TNG40 Externt sträck, knäled eller underben
TNG50 Implantation av skelettmarkör, knäled eller underben

TNH00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, fotled eller fot
TNH05 Enkel incision av mjukdelar, fotled eller fot
TNH10 Artrocentes, fotled eller fot
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TNH11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 
  fotled eller fot

TNH20 Aspiration av benmärg, fotled eller fot
TNH25 Borrbiopsi av benmärg, fotled eller fot
TNH30 Mjukt bandage, fotled eller fot
TNH31 Prefabricerad ortos, fotled eller fot
TNH32 Modellerbar skena, fotled eller fot
TNH33 Cirkulärt modellerbart bandage, fotled eller fot
TNH34 Större modellerbart bandage, fotled eller fot
TNH39 Annan ortopedisk bandagering, fotled eller fot
TNH40 Externt sträck, fotled eller fot
TNH50 Implantation av skelettmarkör, fotled eller fot

TNX00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region
TNX05 Enkel incision av mjukdelar, ospecificerad region
TNX10 Artrocentes, ospecificerad region
TNX11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, 

  ospecificerad region
TNX20 Aspiration av benmärg, ospecificerad region *)
TNX25 Borrbiopsi av benmärg, ospecificerad region *)
TNX30 Mjukt bandage, ospecificerad region *)
TNX31 Prefabricerad ortos, ospecificerad region
TNX32 Modellerbar skena, ospecificerad region
TNX33 Cirkulärt modellerbart bandage, ospecificerad region
TNX34 Större modellerbart bandage, ospecificerad region
TNX39 Annan ortopedisk bandagering, ospecificerad region
TNX40 Externt sträck, ospecificerad region
TNX50 Implantation av skelettmarkör, ospecificerad region

*) Observera att dessa tre koder fr.o.m. 2000-01-01 har en annan betydelse 
än tidigare. Den tidigare betydelsen:

TNX20  Mjukt bandage (t.ex. mitella) 
TNX25  Modellerbar skena
TNX30  Cirkulärt modellerbart bandage (t.ex. gips, plastgips) 










