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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

AAA Diagnostiska intrakraniella 
operationer 
Utesluter 
Borttagande av intraktraniell elektrod, se 
AEA 
Implantation av stimuleringsutrustning 
eller injektionsport, se  AAW 
Stereotaktiska operationer, se  AAG 

AAA Diagnostiska intrakraniella 
operationer 
Utesluter 
Avlägsnande av intraktraniell elektrod, se 
AEA 
Implantation av stimuleringsutrustning eller 
injektionsport, se  AAW 
Stereotaktiska operationer, se  AAG 

Ändring av text 
under Utesluter 

2020-01-01 

  AAA50 Intrakraniell endoskopi Ny kod 2007-01-01 

AAD Operationer pga. kraniella och 
intrakraniella traumatiska 
förändringar 

AAD Operationer pga. kraniella och 
intrakraniella traumatiska 
förändringar 
Partiell ektomi av skalltaket, se AAK80 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

AAF20 Revision av ventrikelshunt AAF20 Revision av ventrikelshunt 
Intraabdominal revision, se JAL50-51 

Tillägg av 
korsreferens 

2006-01-01 

AAF25 Borttagande av ventrikelshunt AAF25 Avlägsnande av ventrikelshunt Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

AAG Stereotaktiska operationer AAG Stereotaktiska intrakraniella 
operationer 

Ändring av 
kategoritext 

2010-01-01 

AAG00 Stereotaktisk biopsi AAG00 Stereotaktisk intrakraniell biopsi Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAG10 Stereotaktisk destruktion av nukleos eller 
nervbana 

AAG10 Stereotaktisk intrakraniell destruktion av 
nukleos eller nervbana 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAG20 Stereotaktiskt inläggande av elektroder 
Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning 
(deep brain stimulator) 
Byte av impulsgenerator och borttagande 
av utrustning, se AEA 

AAG20 Stereotaktiskt intrakraniellt inläggande av 
elektroder 
Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning 
(deep brain stimulator) 
Byte av impulsgenerator och borttagande av 
utrustning, se AEA 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAG20 Stereotaktiskt intrakraniellt inläggande av 
elektroder 
Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning 
(deep brain stimulator) 
Byte av impulsgenerator och borttagande 
av utrustning, se AEA 

AAG20 Stereotaktiskt intrakraniellt inläggande av 
elektroder 
Inkl. intracerebral stimuleringsutrustning 
(deep brain stimulator) 
Byte av impulsgenerator och avlägsnande av 
utrustning, se AEA 

Ändring av text 
under 
korsreferens 

2020-01-01 

AAG30 Stereotaktisk implantation av strålkälla AAG30 Stereotaktisk intrakraniell implantation av 
strålkälla 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAG40 Stereotaktisk implantation av 
fosternervceller eller autologa celler 

AAG40 Stereotaktisk intrakraniell implantation av 
fosternervceller eller autologa celler 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAG50 Stereotaktisk strålbehandling AAG50 Stereotaktisk intrakraniell strålbehandling Ändring av 
kodtext 

2009-01-01 

AAG99 Annan stereotaktisk operation AAG99 Annan stereotaktisk intrakraniell operation Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

AAH Operationer på kranialnerver 
Inläggande av intrakraniell 
stimuleringsutrustning eller injektionsport, 
se AAW01-02 

AAH Operationer på kranialnerver 
Inläggande av intrakraniell 
stimuleringsutrustning eller injektionsport, se 
AAW01-02 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

Rekonstruktiva operationer vid 
ansiktsförlamning, se AAP 

  AAK80 Partiell ektomi av skalltaket 
För lindring av akut cerebralt ödem 

Ny kod 2007-01-01 

  AAK85 Replantation av tidigare uttagen del av 
skalltak 

Ny kod 2007-01-01 

  AAL15 Intrakraniell endovaskulär trombektomi Ny kod 2016-01-01 
AAL20 Endovaskulär ocklusion p.g.a. intrakraniell 

A-V missbildning 
AAL20 Endovaskulär ocklusion p.g.a. intrakraniell 

AV-missbildning  
Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

  AAL50 Endovaskulärt inläggande av stent i 
intrakraniellt kärl 

Ny kod 2016-01-01 

AAP Rekonstruktiva operationer vid 
ansiktsförlamning 

AAP Rekonstruktiva operationer vid 
ansiktsförlamning 
Operation för endast ögonbrynsptos, se 
CBJ50 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

AAW Andra operationer på 
kraniet och intrakraniella 
strukturer 
Utesluter 
Byte och borttagande av intrakraniell 
stimuleringsutrusning eller injektionsport, 
se AEA 

AAW Andra operationer på kraniet 
och intrakraniella strukturer 
Utesluter 
Byte och avlägsnande av intrakraniell 
stimuleringsutrusning eller injektionsport, se 
AEA 

Ändring av text 
under utesluter 

 

AB Operationer på ryggmärgen 
och nervrötter 

AB Operationer på ryggmärgen 
och nervrötter 
Tilläggskod för extraspinala ingrepp på 
nervrötter via laparoskop, se ZXC90 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  ABA20 Intratekal endoskopi Ny kod 2007-01-01 

  ABA30 Epiduroskopi Ny kod 2007-01-01 

ABB Operationer för patologisk 
förändring i ryggmärgen och 
nervrötter 

ABB Operationer för patologisk 
förändring i ryggmärgen och 
nervrötter 
Tilläggskod för fysisk vävnadsdestruktion 
eller farmaka, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2009-01-01 

  ABB02 Exstirpation av förändring i nervrot 
Inkl. total eller partiell exstirpation av nervrot 

Ny kod 2009-01-01 

  ABB04 Destruktion av förändring i nervrot Ny kod 2009-01-01 
  ABB06 Perkutan destruktion av förändring i nervrot 

Tilläggskod för användande av bildteknik, se 
ZXM 
Tilläggskod för endoskopisk teknik, se ZXC90 

Ny kod 2009-01-01 

  ABC21 Främre dekompression i halsryggraden med 
inläggande av främre fixationsimplantat 
”Cage”-operation utan avsedd benfusion 
Främre fusion, se NAG 

Ny kod 
 

2006-01-01 

  ABC28 Inläggande av expanderande implantat mellan 
spinalutskotten  
Som alternativ till laminektomi av spinal 
stenos 

Ny kod 2006-01-01 

ABD Operationer på ryggmärgen och 
nervrötter p.g.a. smärta och 
funktionella störningar 
Byte och borttagande av spinal 
stimuleringsutrustning eller injektionsport, 
se AEA 

ABD Operationer på ryggmärgen och 
nervrötter p.g.a. smärta och 
funktionella störningar 
Byte och avlägsnande av spinal 
stimuleringsutrustning eller injektionsport, se 
AEA 

Ändring av text 2020-01-01 

ABD10 Kordotomi ABD10 Öppen kordotomi Ändring av 
kodtext 

2007-01-01 

  ABD15 Perkutan kordotomi 
Tilläggskod för teknik, se ZXC 

Ny kod 2007-01-01 

  ABD60 Implantation av spinal nervelektrod PNE 1 Ny kod 2012-01-01 
  ABD65 Implantation av spinal 

nervstimuleringsutrustning PNE 2 
Ny kod 2012-01-01 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

ADA30 Lumbal sympatektomi ADA30 Lumbal sympatektomi 
Tilläggskod för extraperitonealt 
laparoskopiskt tillvägagångssätt, se ZXC90 

Tillägg av 
korshänvisning 

2007-01-01 

  ADA40 Perkutan transluminal ablation av sympatiska 
njurnerver 

Ny kod 2014-01-01 

ADA40 Perkutan transluminal ablation av 
sympatiska njurnerver 

ADA40 Perkutan transluminal ablation av sympatiska 
njurnerver 
Renal denervering med lågfrekvent 
radiofrekvensenergi (RF) 

Tillägg av 
förklaring 

2015-01-01 

ADB00 Inläggande av 
vagusnervsstimuleringsutrustning 
Exkl. byte av impulsgenerator och 
borttagande av utrustning, se AEA 

ADB00 Inläggande av 
vagusnervsstimuleringsutrustning 
Exkl. byte av impulsgenerator och 
avlägsnande av utrustning, se AEA 

Ändring av text 2020-01-01 

AEA20 Borttagande av impulsgenerator i 
stimuleringsutrustning i nervsystemet 

AEA20 Avlägsnande av impulsgenerator i 
stimuleringsutrustning i nervsystemet 

Ändring av text 2020-01-01 

AEA23 Borttagande av intrakraniell elektrod AEA23 Avlägsnande av intrakraniell elektrod Ändring av text 2020-01-01 
AEA24 Borttagande av spinal stimuleringselektrod AEA24 Avlägsnande av spinal stimuleringselektrod Ändring av text 2020-01-01 
AEA25 Borttagande av stimuleringselektrod AEA25 Avlägsnande av stimuleringselektrod Ändring av text 2020-01-01 
  AEA27 Byte av spinal stimuleringselektrod Ny kod 2007-01-01 
AEA40 Borttagande av inopererad pump i 

injektionsutrustning i nervsystemet 
AEA40 Avlägsnande av inopererad pump i 

injektionsutrustning i nervsystemet 
Ändring av text 2020-01-01 

AEA43 Borttagande av kateter i intrakraniell 
injektionsutrustning 

AEA43 Avlägsnande av kateter i intrakraniell 
injektionsutrustning 

Ändring av text 2020-01-01 

AEA44 Borttagande av kateter i spinal 
injektionsutrustning 

AEA44 Avlägsnande av kateter i spinal 
injektionsutrustning 

Ändring av text 2020-01-01 

AWA00 Reoperation för sårruptur  AWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
nervsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

AWB00 Reoperation för ytlig infektion  AWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på nervsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

AWC00 Reoperation för djup infektion AWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på nervsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

AWD00 Reoperation för ytlig blödning AWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på nervsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

AWE00 Reoperation för djup blödning AWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på nervsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

BBA30 Exstirpation av patologisk förändring i 
bisköldkörtel 
Inkl. adenom 

BBA30 Exstirpation av bisköldkörtel 
Inkl. adenom 
Exploration av en eller två bisköldkörtlar då 
mer än en körtel är kvar 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
förklaring 

2009-01-01 

BBA30 Exstirpation av bisköldkörtel 
Inkl. adenom 
Exploration av en eller två bisköldkörtlar 
då mer än en körtel är kvar 

BBA30 Exstirpation av bisköldkörtel 
Inkl. adenom 
Exstirpation av en eller två bisköldkörtlar då 
mer än en körtel är kvar 

Ändring av 
förklaringstext 
p.g.a. felaktig 
översättning  

2010-01-01 

BBA40 Subtotal paratyreoidektomi BBA40 Subtotal paratyreoidektomi 
Exploration av alla utom en bisköldkörtel 

Tillägg av 
förklaring 

2009-01-01 

BBA40 Subtotal paratyreoidektomi 
Exploration av alla utom en bisköldkörtel 

BBA40 Subtotal paratyreoidektomi 
Exstirpation av alla utom en bisköldkörtel 

Ändring av 
förklaringstext 
p.g.a. felaktig 
översättning  

2010-01-01 

BBA50 Paratyreoidektomi BBA50 Total paratyreoidektomi 
Exploration av alla bisköldkörtlar 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
förklaring 

2009-01-01 

BBA50 Total paratyreoidektomi 
Exploration av alla bisköldkörtlar 

BBA50 Total paratyreoidektomi 
Exstirpation av alla bisköldkörtlar 

Ändring av 
förklaringstext 
pga. felaktig 
översättning  

2010-01-01 

BWA00 Reoperation för sårruptur  BWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
endokrina organ  

Ändrad kodtext 2018-01-01 

BWB00 Reoperation för ytlig infektion  BWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på endokrina organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

BWC00 Reoperation för djup infektion  BWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på endokrina organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

BWD00 Reoperation för ytlig blödning  BWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på endokrina organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

BWE00 Reoperation för djup blödning BWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på endokrina organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

CB Operationer på ögonlock CB Operationer på ögonlock och 
ögonbryn 
Operationer på ögonbryn pga. andra tillstånd 
än ptos, se QAF 

Ändring av 
avsnittstext 
Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

  CBB32 Destruktion av lokal förändring i ögonlock 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CBB35, CBB40) 

2010-01-01 

CBB35 Kryoterapi av tumör eller lokal förändring 
i ögonlock 

  Kod utgår 
(ersätts av 
CBB32) 

2009-12-31 

CBB40 Elektrokoagulation av tumör eller lokal 
förändring i ögonlock 

  Kod utgår 
(ersätts av 
CBB32) 

2009-12-31 

CBC10 Avlägsnande av främmande kropp i 
ögonlock 

CBC10 Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock 
Utesluter 
För yttre sköljning av ögat se, DC011 
Ögonspolning 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

  CBD11 Öppning av lambå efter 
ögonlocksrekonstruktion  

Ny kod 2010-01-01 

CBE Operationer för entropium   Kategori utgår 
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE00 Sutur för entropium    Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE10 Flyttning och sträckning av m. orbicularis 
oculi vid entropium 

  Kod utgår 
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE20 Sträckning av ögonlocksretraktorer för 
entropium 

  Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE30 Horisontell sträckning för entropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE40 Kombinerad korrektion av entropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBE99 Annan operation för entropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF Operationer för ektropium   Kategori utgår 
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF00 Elektrokoagulation för ektropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF10 Stramning av mediala eller laterala 
ligament 

  Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF20 Excision av tarsus för ektropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF30 Excision av tarsus och hud för ektropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF40 Rekonstruktion för ärrektropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBF99 Annan operation för ektropium   Kod utgår  
(ersätts av CBN) 

2009-12-31 

CBH Operationer på ögonvrå och 
ögonlockskanten 

CBH Operationer på ögonvrå och 
ögonlockskanten 
Stramning av canthalligament, se CBN30 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

CBH20 Central tarsorafi   Kod utgår 
(ersätts av 
CBH25) 

2009-12-31 

  CBH25 Tarsorafi 
Inkl. total tarsorafi (medial och lateral) 

Ny kod (ersätter 
CBH20, CBH30) 

2010-01-01 

CBH30 Lateral eller medial tarsorafi   Kod utgår 
(ersätts av 
CBH25) 

2009-12-31 

CBJ Operationer för ptos CBJ Operationer för ptos av ögonlock 
och ögonbryn 

Ändring av 
kategoritext 

2010-01-01 

CBJ10 Lyftning av ögonlock med fasciestrimla CBJ10 Korrektion av ögonlocksptos med slynga 
Inkl. fasciestrimla eller syntetiskt material 

Ändring av 
kodtext 
Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  CBJ45 Stramning av övre tarsalmuskel Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

Synonym: Müllers muskel 
 

CBJ50 Operation för ögonbrynsptos CBJ50 Operation för ögonbrynsptos 
Annan operation vid ansiktsförlamning, se 
AAP 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

CBK00 Myotomi vid ögonlocksretraktion 
(tarsalmuskel, levatormuskel) 

CBK00 Korrektion av ögonlocksretraktion 
Inkl. myotomi eller partiell excision av 
ögonlockets tarsalmuskel eller levatormuskel 

Ändring av 
kodtext 
Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  CBN Operationer för entropion och 
ektropion 

Ny kategori 
(ersätter CBE, 
CBF) 

2010-01-01 

  CBN00 Eversionssutur av ögonlock Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN10 Flyttning och stramning av orbicularis oculi Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN20 Stramning av ögonlocksretraktorer  Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN30 Stramning av canthalligament Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN40 Excision av tarsus Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN50 Excision av tarsus och hud Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN60 Excision av ögonlocksärr och 
plastikrekonstruktion 
Tilläggskod för specificering av teknik och typ 
av lambå, se ZZ 

Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CBN99 Annan ögonlocksoperation pga. felställning Ny kod (ersätter 
CBE, CBF) 

2010-01-01 

  CEC85 Kombinerad korrigering av cyklodeviation 
Eponym: Harado-Ito operation 

Ny kod 2010-01-01 

CEE00 Fixationssutur i ögonmuskel CEE00 Bakre fixationssutur i ögonmuskel 
Synonym: Fadenoperation 

Ändring av 
kodtext 
Tillägg av 
synonym 

2010-01-01 

CFC10 Laserbehandling av förändringar i 
bindehinna 

  Kod utgår 
(ersätts av 
CFC15) 

2009-12-31 

  CFC15 Destruktion av förändring i bindehinna 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CFC10, CFC20) 

2010-01-01 

  CFC16 Destruktion av förändring i hornhinna 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CGE15, CGE20, 
CGE25)  

2010-01-01 

CFC16 Destruktion av förändring i hornhinna 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

  Kod utgår då den 
var placerad i fel 
avsnitt (ersätts av 
CGE05) 

2010-12-31 

CFC20 Kryoterapi av tumör i bindehinna   Kod utgår 
(ersätts av 
CFC15) 

2009-12-31 

  CFC26 Destruktion av förändring i sklera 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CGE35, CGE40) 

2010-01-01 

CFC26 Destruktion av förändring i sklera 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

  Kod utgår då den 
var placerad i fel 
avsnitt (ersätts av 
CGE32) 

2010-12-31 

CFD10 Rekonstruktion av bindehinnan med 
transplantat 

CFD10 Rekonstruktion av bindehinna med 
transplantat 
Inkl. frigörande av ärr i bindehinna 

Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

  CGD15 Termokeratoplastik 
Tilläggskod för laser termokeratoplastik 
(LTK), se ZXC10, för konduktiv keratoplastik 

Ny kod 2010-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

(conductive keratoplasty (CK) – användande 
av radiovågor), se ZXC35 

  CGE05 Destruktion av förändring i hornhinna 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CFC16) 

2011-01-01 

CGE15 Laserbehandling av hornhinna    Kod utgår 
(ersätts av 
CFC16) 

2009-12-31 

CGE20 Termokauterisering av vävnadsförändring 
i hornhinna 

  Kod utgår 
(ersätts av 
CFC16) 

2009-12-31 

CGE25 Kryoterapi av hornhinna   Kod utgår 
(ersätts av 
CFC16) 

2009-12-31 

  CGE32 Destruktion av förändring i sklera 
Tilläggskod för användande av laser eller 
annan teknik, se ZXC 

Ny kod (ersätter 
CFC26) 

2011-01-01 

CGE35 Laserbehandling av sklera   Kod utgår 
(ersätts av 
CFC26) 

2009-12-31 

CGE40 Termokauterisering av vävnadsförändring 
i sklera 

  Kod utgår 
(ersätts av 
CFC26) 

2009-12-31 

  CGE45 Täckning av hornhinna med limbal 
stamcellstransplantat 
Tilläggskoder för limbal stamcellskälla, se 
ZCG50-ZCG53 

Ny kod  2010-01-01 

  CGF35 Täckning av hornhinna med transplantat 
Tilläggskod för transplantat av fosterhinna, se 
ZZL00, för bindehinna, se ZZU10 

Ny kod 2010-01-01 

CGG30 Lamellär hornhinnetransplantation CGG30 Främre lamellär hornhinnetransplantation Ändrad kodtext 
(se även CGG31) 

2009-01-01 

  CGG31 Bakre lamellär hornhinnetransplantation Ny kod 2009-01-01 
  CGG35 Transplantation av hornhinneendotel Ny kod 2010-01-01 
CHB20 Goniopunktur CHB20 Goniopunktur 

Tilläggskod för användande av laser, se 
ZXC10 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

CHB50 Trabekulotomi CHB50 Trabekulotomi 
iStent, se CHB55 

Tillägg av 
korsreferens 

2019-01-01 

  CHB55 Trabekulär bypass 
Inkl. t.ex. iStent 

Ny kod 2019-01-01 

CHC05 Laseriridotomi CHC05 Laseriridotomi 
Synonym: Laseriridoplastik 

Tillägg av 
synonym 

2010-01-01 

  CHD05 Selektiv lasertrabekuloplastik Ny kod 2010-01-01 
  CHD28 Bakre sklerotomi Ny kod 2010-01-01 
  CHE30 Sutur av iris Ny kod 2010-01-01 
  CHE35 Reparation av irisdefekt med protesimplantat Ny kod 2010-01-01 
  CHF12 Endoskopisk fotokoagulation av ciliarkropp Ny kod 2009-01-01 
  CJB40 Främre laserkapsulotomi 

Vid kapselkontraktion efter kataraktoperation 
Ny kod 2010-01-01 

CHD50 Implantation av kateter till främre 
kammare 
 

CHD50 Implantation av kateter till främre kammare 
Inkl. t.ex. Molteno, Ahmed, Baerveldt och 
andra med posterior filtrationsblåsa  
 

Tillägg av 
inklusion 

2019-01-01 

  CHD55 Implantation av kort shunt till främre 
kammare 
Inkl. t.ex. Express, XEN Gel Stent och andra 
med limbusnära filtrationsblåsa 

Ny kod 2019-01-01 

  CHD70 Needling efter tidigare genomförd 
trycksänkande kirurgi 

Ny kod 2019-01-01 

  CHD75 Revision av filtrerande operation Ny kod 2019-01-01 
CKC10 Fotokoagulation av näthinna, lokal   Kod utgår 

(ersätts av 
CKC12) 

2007-12-31 

  CKC12 Fotokoagulation av näthinna Ny kod (ersätter 
CKC10, CKC15) 

2008-01-01 
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Tilläggskod för fotodynamisk teknik, se 
ZXC15 

CKC15 Fotokoagulation av näthinna, panretinal   Kod utgår 
(ersätts av 
CKC12) 

2007-12-31 

CKC70 Anbringande av episkleralt cerclage  CKC70 Anbringande av episkleralt cerklage Ändring av text 2020-01-01 
CKC75 Avlägsnande av episkleralt cerclage  CKC75 Avlägsnande av episkleralt cerklage Ändring av text 2020-01-01 
CKD05 Injektion av läkemedel i glaskropp CKD05 Injektion av läkemedel i glaskropp 

Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

CKE10 Transpupillär fotokoagulation av tumör i 
åderhinna 
Föregående fotosensitering, se TCK00 

CKE10 Transpupillär fotokoagulation av tumör i 
åderhinna 
Tilläggskod för fotodynamisk teknik, se 
ZXC15 

Ändring av 
korsreferens 

2008-01-01 

CKE15 Endofotokoagulation av tumör i åderhinna 
Föregående fotosensitering, se TCK00 

CKE15 Endofotokoagulation av tumör i åderhinna 
 

Korsreferens 
utgår 

2007-12-31 

CKE45 Endofotokoagulation av tumör i näthinna 
Föregående fotosensitering, se TCK00 

CKE45 Endofotokoagulation av tumör i näthinna 
 

Korsreferens 
utgår 

2007-12-31 

CWA00 Reoperation för sårruptur  CWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp i 
ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

CWB00 Reoperation för ytlig infektion CWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp i 
ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

CWC00 Reoperation för djup infektion CWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp i 
ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

CWD00 Reoperation för ytlig blödning CWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp i 
ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

CWE00 Reoperation för djup blödning CWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp i 
ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

CWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens 

CWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp i ögonregion 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

DAB00 Resektion av tumör m.m. från ytteröra DAB00 Resektion av tumör eller annan förändring 
från ytteröra 

Ändrad kodtext 2016-01-01 

DAB00 Resektion av tumör eller annan förändring 
från ytteröra 

  Utgår, se 
DAB30+DAB40 

2018-01-01 

DAB10 Resektion av ytteröra DAB10 Resektion eller excision av ytteröra Ändrad kodtext 2016-01-01 
DAB10 Resektion eller excision av ytteröra   Utgår, se 

DAB30+DAB40 
2018-01-01 

  DAB30 Partiell excision av ytteröra Ny kod (ersätter 
DAB00 + 
DAB10) 

2018-01-01 

  DAB40 Total excision av ytteröra Ny kod (ersätter 
DAB00 + 
DAB10) 

2018-01-01 

DDC00 Borttagande av hörselbensprotes DDC00 Avlägsnande av hörselbensprotes Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

  DDE00 Fixation of electromagnetic hearing prosthesis 
onto ossicles of ear 
(Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
hörselbenet) 

Ny kod 
(översättn. dock 
ej godkänd ännu) 

2013-01-01 

DDE00 Fixation of electromagnetic hearing 
prosthesis onto ossicles of ear 
(Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
hörselbenet) 

DDE00 Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
hörselben 

Engelsk kodtext 
utgår  

2014-01-01 

  DFE10 Fixation of electromagnetic hearing prosthesis 
to round window 
(Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
runda fönstret) 

Ny kod 
(översättn. dock 
ej godkänd ännu) 

2013-01-01 

DFE10 Fixation of electromagnetic hearing 
prosthesis to round window 
(Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
runda fönstret) 

DFE10 Fixering av elektromagnetisk hörapparat i 
runda fönstret 

Engelsk kodtext 
utgår  

2014-01-01 

  DHB45 Destruktion av näsmusslans vävnad 
Tilläggskod för användande av radiovågor 
eller relaterad teknik, se ZXC 

Ny kod 2006-01-01 

  DHB50 Konkoplastik Ny kod 2006-01-01 
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Turbinoplastik  
DQE00 Inläggande av larynxprotes DQE00 Inläggande av larynxprotes 

Beskrivning 
Avser även byte av röstprotes 

Tillägg av 
beskrivning 

2010-01-01 

DWA00 Reoperation för sårruptur  DWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
öron, näsa, hals eller struphuvud 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

DWB00 Reoperation för ytlig  
 

DWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på öron, näsa, hals eller struphuvud 
Inkl. sårinfektion 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

DWC00 Reoperation för djup infektion  DWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på öron, näsa, hals eller struphuvud 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

DWD00 Reoperation för ytlig blödning 
 

DWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på öron, näsa, hals eller struphuvud 
Inkl. för sårblödning eller hematom 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

DWE00 Reoperation för djup blödning  DWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på öron, näsa, hals eller struphuvud 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

DWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

DWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på öron, näsa, 
hals eller struphuvud 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  EBB40 Extraradikulär reparation av rotkanal i tand  
Vid perforation och inflammatorisk 
extraradikulär eller cervikal resorption av 
rotkanal 

Ny kod 
 

2010-01-01 

EJC20 Tungbandsplastik EJC20 Tungbandsplastik 
Beskrivning 
Avser även tungbandsklipp 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  EJC50 Reducerande glossoplastik 
Tilläggskod för användande av laser, 
radiovågor eller ultraljud, se ZXC 

Ny kod 2006-01-01 

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 

EKB00 Exstirpation av lokal förändring i kind 
 

Inklusion och 
korsreferens 
utgår (se även 
EKC10) 

2005-12-31 

EKC10 Avlägsnande av främmande kropp från 
kind 

EKC10 Avlägsnande av främmande kropp från kind 
Avlägsnande av främmande kropp från hud 
eller subkutan vävnad av kind, se QAC00 

Tillägg av 
korsreferens 

2006-01-01 

ELA10 Sialodokotomi ELA10 Sialodokotomi 
Beskrivning 
Uppklippning och plastik av spottkörtelgång 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  EMB15 
 

Intrakapsulär destruktion av tonsill 
Tilläggskod för användande av laser eller 
relaterad teknik, se ZXC 

Ny kod 2006-01-01 

EMB15 
 

Intrakapsulär destruktion av tonsill 
Tilläggskod för användande av laser eller 
relaterad teknik, se ZXC 

EMB15 
 

Intrakapsulär destruktion av tonsill 
Inkl. partiell tonsillektomi och s.k. 
tonsillotomi 
Tilläggskod för användande av laser eller 
relaterad teknik, se ZXC 

Tillägg av 
inklusion 

2012-01-01 

ENA00 Incision i farynx eller närliggande 
mjukdelar 
Inkl. ev. dränage 

ENA00 Incision i farynx eller närliggande mjukdelar 
Inkl. ev. dränage 
Beskrivning 
Avser även  incision av peritonsillit 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  ENC45  
 
 

Reducerande palato-faryngoplastik med 
användning av elektromagnetisk eller akustisk 
energi  
Behandling av övre luftvägsobstruktiv 
sömnstörning med användande av laser, 
radiovågor eller ultraljud  
Tilläggskod för teknik, se ZXC 

Ny kod 2006-01-01 

EWA00 Reoperation för sårruptur  EWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
läpp, tand, käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

EWB00 Reoperation för ytlig infektion  EWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på läpp, tand, käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

EWC00 Reoperation för djup infektion  EWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på läpp, tand, käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

EWD00 Reoperation för ytlig blödning  EWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på läpp, tand, käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 
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EWE00 Reoperation för djup blödning  EWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på läpp, tand, käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

EWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

EWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på läpp, tand, 
käke, munnen eller svalget 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FC Operationer på torakala och 
torakoabdominala aorta 
Exkl. anomalier 
Operationer på aortaklaffen, se FM 

FC Operationer på torakala och  
torakoabdominala aorta 
Exkl. anomalier 
Operationer på aortaklaffen, se FM 
Bypass från aortabågen till a carotis, se 
PXH10 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

  FFW02 Perkutan transluminal förslutning av vänster 
hjärtöra (LLAO) 

Ny kod 2015-01-01 

FHD05 Reparation av komplett atrioventrikulär 
septumdefekt med förmaksseptumpatch 
och sutur av ventrikelseptumdefekt 

  Kod utgår (se 
FHD03) 

2005-12-31 

FHD05 Reparation av komplett atrioventrikulär 
septumdefekt med förmaksseptumpatch 
och sutur av ventrikelseptumdefekt 

FHD03 Reparation av komplett atrioventrikulär 
septumdefekt med förmaksseptumpatch och 
sutur av ventrikelseptumdefekt 

Ändring av kod  
(FHD05 fel, ska 
vara FHD03) 

2006-01-01 

  FJF12 Perkutan transluminal implantation av 
biologisk pulmonalklaffprotes 
Tilläggskod för användande av bildteknik, se 
ZXM 

Ny kod 2009-01-01 

  FLE32 Perkutan transkoronar destruktion av 
myokardiet 
Tilläggskod för användande av farmaka, se 
ZXC20 

Ny kod 2006-01-01 

  FMD12 Perkutan transluminal implantation av 
biologisk aortaklaff 
Tilläggskod för användande av bildteknik, se 
ZXM 

Ny kod 2009-01-01 

  FMD13 Perkutan transapikal implantation av 
biologisk aortaklaff 
Tilläggskod för användande av bildteknik, se 
ZXM 

Ny kod 2009-01-01 

FNG02 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) 
Tilläggskoder för specifikation av teknik, 
se ZFX, ZXC 

FNG02 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) 
Beskrivning 
Ballongdilatation av förträngd koronarartär 
Tilläggskoder för specifikation av teknik, se 
ZFX, ZXC 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

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

FNG05 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) med inläggande av stent 
Ballongdilatation av förträngd koronarartär 
med inläggande av stent. Ofta användes 
förkortningen PCI som dock är ett vidare 
begrepp 
Tilläggskoder för specifikation av teknik, se 
ZFX, ZXC 

Tillägg av 
beskrivningstext 

2014-01-01 

FNG05 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) med inläggande av stent 
Ballongdilatation av förträngd 
koronarartär med inläggande av stent. Ofta 
användes förkortningen PCI som dock är 
ett vidare begrepp 
Tilläggskoder för specifikation av teknik, 
se ZFX, ZXC 

FNG05 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) med inläggande av stent 
Beskrivning 
Ballongdilatation av förträngd koronarartär 
med inläggande av stent 
Tilläggskoder för specifikation av teknik, se 
ZFX, ZXC 

Ändring av 
beskrivning 

2020-01-01 

FNG22 Perkutant transluminalt borttagande av 
främmande kropp från koronarartär 

FNG22 Perkutant transluminalt avlägsnande av 
främmande kropp från koronarartär 

Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

  FPB12 Transvasal kryoablation av ektopiskt 
hjärtfokus 

Ny kod 2013-01-01 

FPB22 Transvenös radiofrekvensablation av 
aberrant retledningsbana eller arytmifokus 
Exkl. Vid vena pulmonalisfokus eller -
bana, se  FPB32 

FPB22 Transvenös radiofrekvensablation av aberrant 
retledningsbana eller arytmifokus 
Beskrivning 
Invasiv elektrofysiologisk undersökning 
inklusive kateterablation 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Exkl. Vid vena pulmonalisfokus eller -bana, 
se  FPB32 

  FPG36 Inläggande av transvenös kardioverter-
defibrillator med biventrikulära elektroder 

Ny kod 2009-01-01 

  FPK Inläggande av 
hjärtövervakningsanordning 

Ny kategori 2009-01-01 

  FPK00 Inläggande av elektrokardiograf med loop 
recorder 

Ny kod 2009-01-01 

FWA00 Reoperation för sårruptur  FWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
hjärtat eller stora intratorakala kärl  

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWB00 Reoperation för ytlig infektion  FWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på hjärtat eller stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWC00 Reoperation för djup infektion  FWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på hjärtat eller stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWD00 Reoperation för ytlig blödning  FWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på hjärtat eller stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWE00 Reoperation för djup blödning  FWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på hjärtat eller stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens 

FWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på hjärtat eller 
stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

FWG00 Reoperation för trombos eller emboli FWG00 Reoperation för trombos eller emboli efter 
ingrepp på hjärtat eller stora intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

FWG02 Angioskopisk reoperation för trombos 
eller emboli 

FWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller 
emboli efter ingrepp på hjärtat eller stora 
intratorakala kärl 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

FX Åtgärder i samband med 
extrakorporeal eller assisterad 
cirkulation 
ECHLA = Extracorpral … 
ECLA = Extracorporal … 
… 

FX Åtgärder i samband med 
extrakorporeal eller assisterad 
cirkulation 
ECHLA = Extracorporeal … 
ECLA = Extracorporeal lung assist, 
synonym: ECMO = Extracorporeal 
membrane oxygenation (syresättning i hjärt-
lungmaskin)… 

Rättelse av 
stavfel samt 
tillägg av 
synonym 
(ändringen sker 
endast i KKÅ97, 
ej i NCSP**)  

2008-01-01 

FXE00 Användande av ECLA FXE00 Användande av ECMO (ECLA) i samband 
med kirurgisk åtgärd 

Ändrad kodtext 
(ändringen sker 
endast i KKÅ97, 
ej i NCSP**) 

2008-01-01 

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

  Kod utgår (se 
FXL10, FXL20, 
FXL30) 

2015-01-01 

  FXL10 Inläggande och användande av extrakorporeal 
VAD 

Ny kod 2015-01-01 

  FXL20 Inläggande och användande av parakorporeal 
VAD 

Ny kod 2015-01-01 

FXL20 Inläggande och användande av 
parakorporeal VAD 

FXL20 Inläggande och användande av parakorporeal 
VAD 
Inkl. perkutant insatt VAD 

Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

  FXL30 Inläggande och användande av intrakorporeal 
VAD 

Ny kod 2015-01-01 

FXM00 Avlägsnande av extra-, para- eller 
intrakorporeal VAD 

  Kod utgår (se 
FXM10, FXM20, 
FXM30) 

2015-01-01 

  FXM10 Avlägsnande av extrakorporeal VAD Ny kod 2015-01-01 
  FXM20 Avlägsnande av parakorporeal VAD Ny kod 2015-01-01 
  FXM30 Avlägsnande av intrakorporeal VAD Ny kod 2015-01-01 
GAE23 Resektion av bröstväggen och 

rekonstruktion med implantat eller protes 
GAE23 Resektion av bröstväggen och rekonstruktion 

med implantat eller protes 
Utesluter 
Avlägsnande av osteosyntesmaterial från 
bröstväggen GAE56 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

GAE53 Avlägsnande av främmande kropp från 
bröstväggen 

GAE53 Avlägsnande av främmande kropp från 
bröstväggen 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 
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Utesluter 
Avlägsnande av osteosyntesmaterial från 
bröstväggen GAE56 

  GAE56 Avlägsnande av osteosyntesmaterial från 
bröstväggen 
Inkl. avlägsnande av cerklage.  
Exkl. avlägsnande av främmande kropp från 
bröstväggen (GAE53) 

Ny kod 2020-01-01 

GWA00 Reoperation för sårruptur  GWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWB00 Reoperation för ytlig infektion  GWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWC00 Reoperation för djup infektion  GWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion  

GWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter ingrepp på bröstväggen, 
lungsäckar, mediastinum, diafragma, 
luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWD00 Reoperation för ytlig blödning  GWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWE00 Reoperation för djup blödning  GWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning 

GWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter ingrepp på bröstväggen, 
lungsäckar, mediastinum, diafragma, 
luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

GWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på 
bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, 
diafragma, luftstrupen, luftrör eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

GWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens  

GWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
ingrepp på bröstväggen, lungsäckar, 
mediastinum, diafragma, luftstrupen, luftrör 
eller lungor 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  HAD57 Exstirpation av fibrös kapsel kring 
bröstimplantat 

Ny kod 2009-01-01 

HWA00 Reoperation för sårruptur  HWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

HWB00 Reoperation för ytlig infektion  HWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

HWC00 Reoperation för djup infektion  HWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

HWD00 Reoperation för ytlig blödning  HWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

HWE00 Reoperation för djup blödning  HWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

HWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

HWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på bröstkörtel 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  JAA13 Utvidgad exstirpation vid omfattande 
nekrotiserande bukväggstillstånd 

Ny kod 2007-01-01 

  JAA20 Öppen exploration av ljumskkanal Ny kod 2012-01-01 
  JAA21 Laparoskopisk exploration av ljumskkanal Ny kod 2012-01-01 
  JAA23 Öppen exploration av ljumskkanal med 

avlägsnande av nät eller fixation 
Ny kod 2012-01-01 

  JAA24 Laparoskopisk exploration av ljumskkanal 
med avlägsnande av nät eller fixation 

Ny kod 2012-01-01 

JAB00 Exstirpation av inguinal bråcksäck JAB00 Öppen operation av ljumskbråck med 
excision av bråcksäck 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAB01 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
excision av bråcksäck 

Ny kod 2012-01-01 
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  JAB04 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med excision av bråcksäck 

Ny kod 2012-01-01 

JAB10 Radikaloperation av ljumskbråck JAB10 Öppen operation av ljumskbråck med 
suturplastik, Shouldice m.fl. 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAB11 Laparoskopisk operation av ljumskbråck JAB11 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAB14 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med suturplasik 

Ny kod 2012-01-01 

JAB14 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med suturplasik 

JAB14 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med suturplastik 

Ändrad kodtext 2020-01-01 

JAB20 Radikaloperation av ljumskbråck med 
transplantat 

JAB20 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat framför bukväggens aponeuros 
(onlay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAB30 Radikaloperation av ljumskbråck med 
implantation av främmande material 

JAB30 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat mellan bukväggens muskellager 
(interstitiell) Lichtenstein m.fl. 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAB40 Laparotomi med bukväggsplastik vid 
ljumskbråck 

JAB40 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAB40 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAB40 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAB41 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) TAPP 

Ny kod 2012-01-01 

JAB41 Laparoskopisk operation av ljumskbråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) TAPP 

JAB41 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) TAPP 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAB44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 
TEP 

Ny kod 2012-01-01 

JAB44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) TEP 

JAB44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
ljumskbråck med implantat bakom 
bukväggsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 
TEP 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAB50 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB51 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB60 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB61 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB70 Öppen operation av ljumskbråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB71 Laparoskopisk operation av ljumskbråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAB80 Annan öppen operation av ljumskbråck Ny kod 2012-01-01 
  JAB81 Annan laparoskopisk operation av 

ljumskbråck 
Ny kod 2012-01-01 

  JAB84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 
av ljumskbråck 

Ny kod 2012-01-01 

JAB96 Annan operation för ljumskbråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAB97 Annan laparoskopisk operation för 

ljumskbråck 
  Kod utgår 2012-01-01 

JAC10 Radikaloperation av femoralbråck JAC10 Öppen operation av femoralbråck med 
suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAC11 Laparoskopisk operation av femoralbråck JAC11 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAC 14 Endoskopisk operation av femoralbråck med 
extraperitoneal suturplasik 

Ny kod 2012-01-01 
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  JAC 20 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat framför bukväggens aponeuros 
(onlay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAC30 Radikaloperation av femoralbråck med 
främmande material 

JAC30 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat mellan bukväggens muskellager 
(interstitiell) Lichtenstein m.fl. 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAC40 Laparotomi med bukväggsplastik för 
femoralbråck 

JAC40 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAC40 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAC40 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAC41 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) TAPP 

Ny kod 2012-01-01 

JAC41 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) TAPP 

JAC41 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat bakom bukväggsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) TAPP 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAC44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
femoralbråck med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 
TEP 

Ny kod 2012-01-01 

JAC44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
femoralbråck med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) TEP 

JAC44 Endoskopisk extraperitoneal operation av 
femoralbråck med implantat bakom 
bukväggsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 
TEP 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAC50 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC51 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC60 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC61 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC70 Öppen operation av femoralbråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC71 Laparoskopisk operation av femoralbråck 
med implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAC80 Annan öppen operation av femoralbråck Ny kod 2012-01-01 
  JAC81 Annan laparoskopisk operation av 

femoralbråck 
Ny kod 2012-01-01 

  JAC84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 
av femoralbråck 

Ny kod 2012-01-01 

JAC96 Annan operation för femoralbråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAC97 Annan laparoskopisk operation för 

femoralbråck 
  Kod utgår 2012-01-01 

JAD10 Radikaloperation av ärrbråck JAD10 Öppen operation av ärrbråck med suturplastik Ändrad kodtext 2012-01-01 
JAD11 Laparoskopisk operation av ärrbråck JAD11 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 

suturplastik 
Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAD13 Öppen operation av ärrbråck med suturplastik 
och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

JAD20 Radikaloperation av ärrbråck med 
transplantat 

JAD20 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
framför bukväggens aponeuros (onlay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAD23 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
framför bukväggens aponeuros (onlay) och 
avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

JAD30 Radikaloperation av ärrbråck med 
implantation av främmande material 

JAD30 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
mellan bukväggens muskellager (interstitiell) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAD33 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
mellan bukväggens muskellager (interstitiell) 
och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD40 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Ny kod 2012-01-01 
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JAD40 Öppen operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAD40 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAD41 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAD41 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAD41 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAD43 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

JAD43 Öppen operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) och avlastande 
incision 

JAD43 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) och avlastande 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAD47 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

JAD47 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) och avlastande 
incision 

JAD47 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) och avlastande incision 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAD50 Öppen operation av ärrbråck med implantat 
på bukhinnan intraperitonealt (IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD51 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD60 Öppen operation av ärrbråck med implantat i 
bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD61 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD63 Öppen operation av ärrbråck med implantat i 
bråckporten (inlay) och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD67 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) och avlastande 
incision 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD70 Öppen operation av ärrbråck med implantat i 
flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD71 Laparoskopisk operation av ärrbråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD73 Öppen operation av ärrbråck med implantat i 
flera lager och avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

  JAD80 Annan öppen operation av ärrbråck Ny kod 2012-01-01 
  JAD81 Annan laparoskopisk operation av ärrbråck Ny kod 2012-01-01 
  JAD84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 

av ärrbråck 
Ny kod 2012-01-01 

  JAD87 Annan laparoskopisk operation av ärrbråck 
med avlastande incision 

Ny kod 2012-01-01 

JAD96 Annan operation för femoralbråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAD97 Annan laparoskopisk operation för 

femoralbråck 
  Kod utgår 2012-01-01 

JAE10 Radikaloperation av epigastrikabråck JAE10 Öppen operation av epigastrikabråck med 
suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAE11 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med suturplastik 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE20 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat framför bukväggens aponeuros 
(onlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE30 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat mellan bukväggens muskellager 
(interstitiell) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE40 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 
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JAE40 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAE40 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAE41 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAE41 Laparoskopisk operation av 
epigastrikabråck med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

JAE41 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat bakom bukväggsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAE50 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE51 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE60 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE61 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE70 Öppen operation av epigastrikabråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE71 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAE80 Annan öppen operation av epigastrikabråck Ny kod 2012-01-01 
  JAE81 Annan laparoskopisk operation av 

epigastrikabråck 
Ny kod 2012-01-01 

  JAE84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 
av epigastrikabråck 

Ny kod 2012-01-01 

JAF10 Radikaloperation av navelbråck JAF10 Öppen operation av navelbråck med 
suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAF11 Laparoskopisk operation av navelbråck JAF11 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
suturplastik 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAF20 Radikaloperation av navelbråck med 
transplantat 

JAF20 Öppen operation av navelbråck med implantat 
framför bukväggens aponeuros (onlay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAF30 Radikaloperation av navelbråck med 
implantation av främmande material 

JAF30 Öppen operation av navelbråck med implantat 
mellan bukväggens muskellager (interstitiell) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAF40 Öppen operation av navelbråck med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAF40 Öppen operation av navelbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAF40  Öppen operation av navelbråck med implantat 
bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAF41 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAF41 Laparoskopisk operation av navelbråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) 

JAF41 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAF50 Öppen operation av navelbråck med implantat 
på bukhinnan intraperitonealt (IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAF51 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAF60 Öppen operation av navelbråck med implantat 
i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAF61 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAF70 Öppen operation av navelbråck med implantat 
i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAF71 Laparoskopisk operation av epigastrikabråck 
med implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

JAF71 Laparoskopisk operation av 
epigastrikabråck med implantat i flera 
lager 

JAF71 Laparoskopisk operation av navelbråck med 
implantat i flera lager 

Rättelse av 
kodtext 

2013-01-01 

  JAF80 Annan öppen operation av navelbråck Ny kod 2012-01-01 
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  JAF81 Annan laparoskopisk operation av navelbråck Ny kod 2012-01-01 
  JAF84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 

av navelbråck 
Ny kod 2012-01-01 

JAF96 Annan operation för navelbråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAF97 Annan laparoskopisk operation för 

navelbråck 
  Kod utgår 2012-01-01 

JAG00 Operation av annat bråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAG01 Laparoskopisk operation av annat bråck   Kod utgår 2012-01-01 
JAG10 Operation av gastroschisis JAG10 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 

defekter med suturplastik 
Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAG11 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med suturplastik 

Ny kod 2012-01-01 

JAG20 Operation av omfalocele JAG20 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat framför bukväggens 
aponeuros (onlay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

JAG30 Bukväggsrekonstruktion med transplantat 
Tilläggskoder för specifikation av 
transplantat, se ZZ 

JAG30 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat mellan bukväggens 
muskellager (interstitiell) 
Tilläggskoder för specifikation av 
transplantat, se ZZ 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAG40 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAG40 Öppen operation av andra bukväggsbråck 
och defekter med implantat bakom 
bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

JAG40 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat bakom 
bukväggsmuskeln framför bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAG41 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAG41 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAG41 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat 
bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAG50 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat på bukhinnan 
intraperitonealt (IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG51 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat på 
bukhinnan intraperitonealt (IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

JAG60 Bukväggsrekonstruktion med främmande 
material 

JAG60 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat i bråckporten (inlay) 

Ändrad kodtext 2012-01-01 

  JAG61 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat i 
bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG70 Öppen operation av andra bukväggsbråck och 
defekter med implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG71 Laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter med implantat i 
flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG80 Annan öppen operation av andra 
bukväggsbråck och defekter 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG81 Annan laparoskopisk operation av andra 
bukväggsbråck och defekter 

Ny kod 2012-01-01 

  JAG84 Annan endoskopisk extraperitoneal operation 
av andra bukväggsbråck och defekter 

Ny kod 2012-01-01 

JAG96 Annan bukväggsrekonstruktion   Kod utgår 2012-01-01 
 

JAG97 Annan laparoskopisk 
bukväggsrekonstruktion 

  Kod utgår 2012-01-01 

JAH30 Laparostomi JAH30 Anläggande av öppen buk (laparostomi) 
Inkl. abdominell dekompression 
Tilläggskod för användning av nät, se ZXL 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
inklusion 
Tillägg av 
korsreferens 

2012-01-01 
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JAH30 Anläggande av öppen buk (laparostomi) 
Inkl. Abdominell dekompression 
Exkl. Ytterligare kod för användning av 
nät, se ZXL 

JAH30 Anläggande av öppen buk (laparostomi) 
Inkl. Abdominell dekompression  
Tilläggskod för användning av nät, se ZXL 

Exkl utgår.  
Tillägg av 
korsreferens 

2020-01-01 

JAH33 Öppning av laparostomi JAH33 Revision av öppen buk (laparostomi) 
Inkl. slutning av öppen buk (laparostomi) 
efter bukdekompression  
Tilläggskod för användning av nät, se ZXL 

Ändrad kodtext 
Tillägg av 
inklusion 
Tillägg av 
korsreferens 

2012-01-01 

JAL Exstirpation av förändring i 
peritoneum 

JAL Lokala operationer på peritoneum 
och bukhålan 

Ändrad 
kategoritext 

2006-01-01 

  JAL23   Exstirpation av lokal förändring i bäckenvägg 
Inkl. lokalt tumörrecidiv 

Ny kod 2008-01-01 

  JAL50 Intraabdominal revision av 
hjärnventrikelshunt 

Ny kod 2006-01-01 

  JAL51 Laparoskopisk revision av hjärnventrikelshunt Ny kod 2006-01-01 
JAL96 Annan exstirpation av förändring i 

peritoneum 
JAL96 Annan lokal operation på peritoneum eller 

bukhålan 
Ändrad kodtext 2006-01-01 

JAL97 Annan laparoskopisk exstirpation av 
förändring i peritoneum 

JAL97 Annan laparoskopisk lokal operation på 
peritoneum eller bukhålan 

Ändrad kodtext 2006-01-01 

  JAQ Omfattande exstirpation av 
peritoneum och relaterade 
ingrepp 

Ny kategori 2007-01-01 

  JAQ00 Omfattande exstirpation av peritoneum 
Total eller subtotal exstirpation vid vissa 
metastatiska tillstånd 
Tilläggskod för samtidig resektion eller 
exstirpation av intraabdominella organ kan 
användas vid behov  

Ny kod 2007-01-01 

  JAQ10 Intraoperativ hypertermisk kemoterapeutisk 
genomspolning av bukhålan 
Inkl. användande av extrakorporeal hjärt-
lungmaskin 
Adjuvant terapi efter omfattande exstirpation 
av peritoneum 

Ny kod 2007-01-01 

  JAR Operation av stomibråck Ny kategori 2012-01-01 
  JAR10 Öppen operation av stomibråck med 

suturplastik 
Ny kod 2012-01-01 

  JAR11 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
suturplastik 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR20 Öppen operation av stomibråck med implantat 
framför bukväggens aponeuros (onlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR30 Öppen operation av stomibråck med implantat 
mellan bukväggens muskellager (interstitiell) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR40 Öppen operation av stomibråck med implantat 
bakom bukvägsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAR40 Öppen operation av stomibråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

JAR40 Öppen operation av stomibråck med implantat 
bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan 
(sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAR41 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
implantat bakom bukvägsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Ny kod 2012-01-01 

JAR41 Laparoskopisk operation av stomibråck 
med implantat bakom bukvägsmuskeln 
framför bukhinnan (sublay) 

JAR41 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
implantat bakom bukväggsmuskeln framför 
bukhinnan (sublay) 

Rättelse av 
kodtext 

2015-01-01 

  JAR50 Öppen operation av stomibråck med implantat 
på bukhinnan intraperitonealt (IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR51 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
implantat på bukhinnan intraperitonealt 
(IPOM) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR60 Öppen operation av stomibråck med implantat 
i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR61 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
implantat i bråckporten (inlay) 

Ny kod 2012-01-01 
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  JAR70 Öppen operation av stomibråck med implantat 
i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR71 Laparoskopisk operation av stomibråck med 
implantat i flera lager 

Ny kod 2012-01-01 

  JAR80 Annan öppen operation av stomibråck Ny kod 2012-01-01 
  JAR81 Annan laparoskopisk operation av stomibråck Ny kod 2012-01-01 
  JAS Operation av intraabdominellt bråck Ny kategori 2012-01-01 
  JAS10 Öppen operation av intraabdominellt bråck 

med suturplastik 
Ny kod 2012-01-01 

  JAS11 Laparoskopisk operation av intraabdominellt 
bråck med suturplastik 

Ny kod 2012-01-01 

  JAS80 Annan öppen operation av intraabdominellt 
bråck 

Ny kod 2012-01-01 

  JAS81 Annan laparoskopisk operation av 
intraabdominellt bråck 

Ny kod 2012-01-01 

  JBA20 Transabdominell resektion av diafragma Ny kod 2010-01-01 
  JBA21 Laparoskopisk resektion av diafragma Ny kod 2010-01-01 
JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk 

behandling i esofagus 
 

JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk behandling i 
esofagus 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
inklusion 
Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk 
behandling i esofagus 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi 
eller värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 
 

JCA42 Annan endoskopisk hemostatisk behandling i 
esofagus 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 
 

Inklusion utgår 2009-12-31 

  JCA45 Endoskopisk mukosa- eller 
submukosaresektion i esofagus 
Tilläggskod för kirurgisk teknik, se ZXC 

Ny kod 
 

2009-01-01 

JCA52 Annan endoskopisk diatermi- eller 
värmebehandling i esofagus 
 

JCA52 Annan endoskopisk diatermi- eller 
värmebehandling i esofagus 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
inklusion 
Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JDA42 Annan endoskopisk hemostatisk åtgärd i 
ventrikeln inkl. pylorus 
 

JDA42 Annan endoskopisk hemostatisk åtgärd i 
ventrikeln inkl. pylorus 
Tilläggskod för energityp, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  JDA45 Endoskopisk mukosa- eller 
submukosaresektion i ventrikeln inkl. pylorus 
Tilläggskod för kirurgisk teknik, se ZXC 

Ny kod  
 

2009-01-01 

JDA52 Annan endoskopisk lokal operation med 
diatermi eller värme i ventrikeln inkl. 
pylorus 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
 

JDA52 Annan endoskopisk lokal operation med 
diatermi eller värme i ventrikeln inkl. pylorus 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  JDD01 Laparoskopisk gastrektomi med 
esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y 

Ny kod 2019-01-01 

  JDE30 Revision av gastroenteroanastomos Ny kod 2020-01-01 
  JDE31 Laparoskopisk revision av 

gastroenteroanastomos 
Ny kod  2020-01-01 

  JDF40 Sleeve gastrektomi Ny kod 2020-01-01 
  JDF41 Laparoskopisk sleeve gastrektomi Ny kod 2020-01-01 
  JDF50 Singel-anastomos gastric bypass Ny kod 2020-01-01 
  JDF51 Laparoskopisk singel-anastomos gastric 

bypass 
Ny kod 2020-01-01 

  JDF60 Revision av sleeve gastrektomi  Ny kod 2020-01-01 
  JDF61 Laparoskopisk revision av sleeve gastrektomi Ny kod 2020-01-01 
JDH25 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 

duodenum 
 

JDH25 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
duodenum 
Tilläggskod för energityp, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 
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JDH28 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i duodenum 
Destruktion av lokal förändring, incision 
av stenos etc. 
 

JDH28 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i duodenum 
Destruktion av lokal förändring, incision av 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  JDH52 Endoskopisk mukosa- eller 
submukosaresektion i duodenum 
Tilläggskod för kirurgisk teknik, se ZXC 

Ny kod 2009-01-01 

  JDW10 Återställande av normalanatomi efter 
bariatriskt ingrepp 

Ny kod 2020-01-01 

  JDW11 Laparoskopisk återställande av 
normalanatomi efter bariatriskt ingrepp 

Ny kod 2020-01-01 

JFA32 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
tunntarm 
 

JFA32 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
tunntarm 
Tilläggskod för energityp, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JFA35 Annat endoskopisk lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i tunntarm 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
 

JFA35 Annat endoskopisk lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i tunntarm 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JFA52 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
kolon 
 

JFA52 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
kolon 
Tilläggskod för energityp, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JFA55 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i kolon 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 

JFA55 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i kolon 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  JFA85 Endoskopisk mukosa- eller 
submukosaresektion i kolon 
Tilläggskod för kirurgisk teknik, se ZXC 

Ny kod 2009-01-01 

JFB46 Resektion av colon sigmoideum 
Resektion av rektum och sigmoideum, se 
JGB 

JFB46 Resektion av colon sigmoideum 
Hartmann-operation, se JFB60 
Med samtidig resektion av del av rektum, se 
JFB53 
Med samtidig resektion av hela rektum, se 
JGB 

Tillägg av 
korsreferens 
Ändring av 
korsreferens 

2011-01-01 

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

JFB47 Laparoskopisk resektion av colon 
sigmoideum 
Laparoskopisk Hartmann-operation, se 
JFB61 
Med samtidig resektion av del av rektum, se 
JFB54 
Med samtidig resektion av hela rektum, se 
JGB 

Tillägg av 
korsreferens 
Ändring av 
korsreferens 

2011-01-01 

  JFB53 Resektion av colon sigmoideum med samtidig 
resektion av del av rektum 

Ny kod 2011-01-01 

  JFB54 Laparoskopisk resektion av colon 
sigmoideum med samtidig resektion av del av 
rektum 

Ny kod 2011-01-01 

JCF00 Inläggning av stent i esofagus 
Inkl. 
Laparotomi och gastrotomi 
Celestin eller liknande 

JCF00 Inläggning av stent i esofagus 
Celestin eller liknande 
Inkl. 
Laparotomi och gastrotomi 

Ändrad från 
inklusion till 
förklaring 

2020-01-01 

JDE00 Gastroenterostomi 
Inkl. Ev. enteroanastomos 

JDE00 Gastroenterostomi 
Inkl 
Eventuell enteroanastomos 

Ändrad text 
under inklusion 

2020-01-01 

  JFC60 Revision av enteroanastomos Ny kod 2020-01-01 
  JFC61 Laparoskopisk revision av enteroanastomos Ny kod 2020-01-01 
JFD00 Tarmshunt JFD00 Jejunoileal shunt Ändrad kodtext 2006-01-01 
  JFD03 Duodenal bypass med gallpankreatisk 

avledning 
Ny kod 2006-01-01 
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Gallpankreatisk avledning med duodenal 
switch 
Inkl. resektion av curvatura major 
Tilläggskod för kolecystektomi, se JKA20 

  JFD04 Laparoskopisk duodenal shunt med 
gallpankreatisk avledning 
Inkl. resektion av curvatura major 
Tilläggskod för laparoskopisk kolecystektomi, 
se JKA21 

Ny kod 2006-01-01 

JFD10 Revision av tarmshunt JFD10 Revision av jejunoileal shunt Ändrad kodtext 2006-01-01 
  JFD13 Revision av duodenal shunt Ny kod 2006-01-01 
JFD20 Återställning av tarmshunt JFD20 Återställning efter jejunoileal shunt Ändrad kodtext 2006-01-01 
  JFD23 Återställning efter duodenal shunt Ny kod 2006-01-01 
JFF16 Konvertering av ileoanal anastomos till 

ileostomi 
  Kod utgår 

(använd JFG73 
istället) 

2007-12-31 

  JFH31 Laparoskopisk kolectomi, ändtarmsexcision 
och ileoanal anastomos utan ileostomi Med 
eller utan skapande av ileoanal reservoar 

Ny kod 2012-01-01 

JFH31 Laparoskopisk kolectomi, 
ändtarmsexcision och ileoanal anastomos 
utan ileostomi Med eller utan skapande av 
ileoanal reservoar 

JFH31 Laparoskopisk kolektomi, ändtarmsexcision 
och ileoanal anastomos utan ileostomi 
Med eller utan skapande av ileoanal 
reservoar 

Rättad kodtext  
Tillägg av 
förklaring 

2015-01-01 

JFH31 Laparoskopisk kolektomi, 
ändtarmsexcision och ileoanal anastomos 
utan ileostomi 
Med eller utan skapande av ileoanal 
reservoar 

JFH31 Laparoskopisk kolektomi, rektumexcision och 
ileoanal anastomos utan ileostomi 
Med eller utan skapande av ileoanal 
reservoar 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JFH33 Kolektomi, rektal mukosektomi, ileoanal 
anastomos och ileostomi 
Inkl.  
Ev. konstruktion av ileumreservoar 
Exl.  
Rektal mukosektomi och ileoanal 
anastomos efter tidigare kolektomi, se JGB 

JFH33 Kolektomi, rektal mukosektomi, ileoanal 
anastomos och ileostomi 
Inkl.  
Eventuell konstruktion av ileumreservoar 
Exl.  
Rektal mukosektomi och ileoanal anastomos 
efter tidigare kolektomi, se JGB 

Ändrad 
inklusionsstext 

2020-01-01 

  JFL11 Laparoskopisk reponering eller manipulation 
av obstruerad tarm 
Inkl. avsnörning eller tarmvred i inre bråck 
efter Gastric bypass 

Ny kod 2012-01-01 

JGA35 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
rektum 
 

JGA35 Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
rektum 
Tilläggskod för energityp, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

JGA52 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i rektum 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
 

JGA52 Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med 
diatermi eller värme i rektum 
Destruktion av lokal förändring, incision i 
stenos etc. 
Tilläggskod för användande av diatermi eller 
värme, se ZXC00-ZXC05, ZXC60 

Tillägg av 
korsreferens 

2007-01-01 

  JGA76 Staplad transanal rektalresektion 
STARR (stapled transanal rectal resection) 
 -operation för ”obstructed defecation 
syndrome” 

Ny kod 2009-01-01 

JGB00 Resektion av rektum 
Inkl. låg främre resektion 
Inkl. ev. konstruktion av reservoar 

JGB00 Resektion av rektum med total excision av 
mesorektum 

Ändrad kodtext 
Inklusioner utgår 

2011-01-01 

JGB01 Laparoskopisk resektion av rektum JGB01 Laparoskopisk resektion av rektum med total 
excision av mesorektum 

Ändrad kodtext 2011-01-01 

  JGB03 Resektion av rektum med partiell excision av 
mesorektum 
Med primär anastomos 
Samtidig framläggning av tarm, se JFF 

Ny kod 2011-01-01 

  JGB04 Laparoskopisk resektion av rektum med 
partiell excision av mesorektum 
Med primär anastomos 
Samtidig framläggning av tarm, se JFF  

Ny kod 2011-01-01 

  JGB33 Abdominoperineal rektumamputation med 
intersfinkterisk dissektion 

Ny kod 2011-01-01 
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Inkl. kolostomi 
  JGB34 Laparoskopiassisterad abdominoperineal 

rektumamputation med intersfinkterisk 
dissektion 
Inkl. kolostomi 

Ny kod 2011-01-01 

  JGB36 Utvidgad excision av rektum 
Med eller utan muskulokutant transplantat 
Inkl. kolostomi 
 Samtidig excision av svansbenet, se NEK19 
Tilläggskod för specifikation av transplantat 
och lambå, se ZZ 

Ny kod 2011-01-01 

JGB36 Utvidgad excision av rektum 
Med eller utan muskulokutant transplantat 
Inkl. kolostomi 
 Samtidig excision av svansbenet, se 
NEK19 
Tilläggskod för specifikation av 
transplantat och lambå, se ZZ 

JGB36 Utvidgad excision av rektum 
Med eller utan muskulokutant transplantat 
Inkl. kolostomi 
Exkl. samtidig excision av svansbenet, se 
NEK19 
Tilläggskod för specifikation av transplantat 
och lambå, se ZZ 

Tillägg av 
exklusion 

2020-01-01 

JGB40 Rektumexstirpation och ileostomi 
Efter tidigare kolektomi med ileorektal 
anastomos 

JGB40 Rektumexstirpation och ileostomi 
Beskrivning 
Efter tidigare kolektomi och ileostomi 

Ändrad 
beskrivning 

2020-01-01 

  JGB61 Laparoskopisk excision av ändtarmen och 
ileoanal anastomos efter tidigare kolektomi 
Inkl. konstruktion av ileoanal reservoar 

Ny kod 2012-01-01 

JGB61 Laparoskopisk excision av ändtarmen och 
ileoanal anastomos efter tidigare 
kolektomi 
Inkl. konstruktion av ileoanal reservoar 

JGB61 Laparoskopisk excision av rektum och 
ileoanal anastomos efter tidigare kolektomi 
Inkl. konstruktion av ileoanal reservoar 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

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

JHA00 Incision i analkanalen eller perianal vävnad 
Inkl. ev. dränage eller biopsi 
Klyvning eller excision av analfistel, se 
JHD20–33 

Tillägg av 
korsreferens 

2006-01-01 

JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen 
eller perianal vävnad 
Polyp, fissur eller kondylom 
Inkl. avlägsnande av penetrerande 
främmande kropp 

JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen eller 
perianal vävnad 
Polyp, fissur eller kondylom 
Inkl. avlägsnande av penetrerande 
främmande kropp 
Excision av perinealt tumörrecidiv efter 
rektalcancer, se JGD00 

Tillägg av 
korsreferens 

2006-01-01 

JHC40 Analt cerclage 
Inkl. Thiers 

JHC40 Analt cerklage 
Inkl. Thiers 

Rättning av text 2020-01-01 

  JHC60 Transanal submukös eller intersfinkterisk 
injektion 

Ny kod 2008-01-01 

JHC60 Transanal submukös eller intersfinkterisk 
injektion 

JHC60 Transanal submukös eller intersfinkterisk 
injektion för behandling av inkontinens 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JHD Dilatationer, incisioner i och 
excisioner av analsfinkter 

JHD Lokala ingrepp på analsfinkter 
och av analfistlar 

Ändring av 
kategoritext 

2010-01-01 

JHD30 Inkomplett klyvning eller excision av 
analfistel 
a m Gabriel, steg 1 

JHD30 Inkomplett klyvning eller excision av 
analfistel 
Med seton 
a m Gabriel, steg 1 

Tillägg av 
förklaring 

2010-01-01 

  JHD50 Excision av analfistel med advancement flap 
av mukosa 

Ny kod 2010-01-01 

  JHD60 Ocklusion av analfistel med kollagenplugg Ny kod 2010-01-01 
  JHD63 Ocklusion av analfistel med fibrin Ny kod 2010-01-01 
  JHD65 Ocklusion av analfistel med fettvävnad Ny kod 2018-01-01 
  JHD97 Annan incision i eller excision av analfistel Ny kod 2018-01-01 
  JLC11 Laparoskopisk distal pankreatektomi 

Inkluderar: Resektion av svans och kropp av 
pankreas 

Ny kod 2012-01-01 

  JJB01 Laparoskopisk kilresektion av lever Ny kod 2020-01-01 
  JJB11 Laparoskopisk atypisk leverresektion Ny kod 2020-01-01 
  JJB21 Laparoskopisk resektion av ett leversegment Ny kod 2020-01-01 
  JJB31 Laparoskopisk resektion av två leversegment Ny kod 2020-01-01 
  JJB41 Laparoskopisk vänstersidig hemihepatektomi Ny kod 2020-01-01 
  JJB51 Laparoskopisk högersidig hemihepatektomi Ny kod 2020-01-01 
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  JJB54 Laparoskopisk utvidgad högersidig eller 
utvidgad vänstersidig hemihepatektomi 

Ny kod 2020-01-01 

  JJB61 Laparoskopisk resektion av tre leversegment Ny kod 2020-01-01 
JJB71 Laparoskopisk leverresektion   Kod utgår 

(ersätts av JJB97 
2020-01-01 

  JJB97 Annan laparoskopisk leverresektion Ny kod 2020-01-01 
JWA00 Reoperation för sårruptur  JWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 

mag-tarmkanalen eller därtill hörande organ 
Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWB00 Reoperation för ytlig infektion  JWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på mag-tarmkanalen eller därtill hörande 
organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWC00 Reoperation för djup infektion  JWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på mag-tarmkanalen eller därtill hörande 
organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion  

JWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter ingrepp på mag-tarmkanalen 
eller därtill hörande organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWD00 Reoperation för ytlig blödning  JWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på mag-tarmkanalen eller därtill hörande 
organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWE00 Reoperation för djup blödning  JWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på mag-tarmkanalen eller därtill hörande 
organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning  

JWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter ingrepp på mag-tarmkanalen 
eller därtill hörande organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning  

JWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning efter ingrepp på mag-
tarmkanalen eller därtill hörande organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

JWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på mag-
tarmkanalen eller därtill hörande organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

JWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens  

JWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
ingrepp på mag-tarmkanalen eller därtill 
hörande organ 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  JX Operationer i bukhålan eller 
på bukvägg med annan eller 
överlappande anatomisk 
lokalisation 

Nytt avsnitt 2010-01-01 

  JXA Omfattande bukoperation med 
överlappande anatomisk 
lokalisation 
Operationer för utbredda tumörer (inkl. 
sarkom) utan säkert ursprung i organ eller 
annan definierad anatomisk struktur, där 
ingreppet involverar mer än ett avsnitt 
(tvåställig nivå) från kapitel J. 
Inkl. excision av abdominella tumörer som 
även sträcker sig retroperitonealt.  
Ytterligare koder för resektion av organ eller 
andra strukturer, se relevanta koder ur 
kapitel J. 

Ny kategori 2010-01-01 

  JXA00 Intralesionell excision av omfattande tumör i 
bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt 
JA) 

Ny kod 2010-01-01 

  JXA03 Marginell excision av omfattande tumör i 
bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt 
JA) 

Ny kod 2010-01-01 

  JXA06 Vid excision av omfattande tumör i bukvägg 
(utan definierat ursprung i avsnitt JA) 

Ny kod 2010-01-01 

JXA06 Vid excision av omfattande tumör i 
bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt 
JA) 

JXA06 Utvidgad excision av omfattande tumör i 
bukvägg (utan definierat ursprung i avsnitt 
JA) 

Ändrad kodtext 2011-01-01 
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  JXA10 Intralesionell excision av omfattande tumör i 
bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J 
på avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

  JXA13 Marginell excision av omfattande tumör i 
bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J 
på avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

  JXA16 Vid excision av omfattande tumör i bukhålan 
(utan definierat ursprung i kapitel J på 
avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

JXA16 Vid excision av omfattande tumör i 
bukhålan (utan definierat ursprung i 
kapitel J på avsnittsnivå) 

JXA16 Utvidgad excision av omfattande tumör i 
bukhålan (utan definierat ursprung i kapitel J 
på avsnittsnivå) 

Ändrad kodtext 2011-01-01 

KAD Exstirpationer och 
destruktioner av lokal 
förändring i njurar och 
njurbäcken 

KAD Exstirpationer och destruktioner 
av lokal förändring i njurar och 
njurbäcken 
Tilläggskod för fysisk vävnadsdestruktion 
eller farmaka, se ZXC 
Tilläggskod för användande av bildteknik, se 
ZXM 

Tillägg av 
korsreferenser 
 

2009-01-01 

  KAD56 Destruktion av lokal förändring i 
njurparenkym 

Ny kod 2009-01-01 

  KAD60 Perkutan destruktion av lokal förändring i 
njurparenkym 

Ny kod 2009-01-01 

KAJ11 Perkutan endoskopisk pyelostomi KAJ11 Perkutan endoskopisk pyelostomi 
Beskrivning 
Avser även byte och avlägsnande av kateter 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

KAJ96 Annan urinavledande operation på njure 
eller njurbäcken 

KAJ96 Annan urinavledande operation på njure eller 
njurbäcken 
Beskrivning 
Avser även byte och avlägsnande av kateter 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  KBV05 Cystoskopisk reposition av uretärstent Ny kod 2009-01-01 
  KBV15 Byte av uretärstent via cystoskop Ny kod 2010-01-01 
KCD02 Transuretral resektion eller destruktion i 

urinblåsa 
TUR-B 

KCD02 Transuretral resektion eller destruktion i 
urinblåsa 
Beskrivning 
TURB 

Ändrad text 2020-01-01 

KCJ20 Cystoenterocutaneostomi med reservoar 
Inkl. tunntarms- och kolonkonduktor 

KCJ20 Kontinent kutan cystoenterstomi 
Inkl. konduktor konstruerad av appendix 
(Mitrofanoff) eller tunntarm (Monti) 
tunnelerad genom blåsväggen eller 
tunntarmskonduktor med nippel  

Ändring av 
kodtext  
Ändring av 
inklusion 

2009-01-01 

KDG Operationer på uretra och 
blåshalsen vid inkontinens hos 
kvinna 

KDG Operationer på uretra och 
blåshalsen vid inkontinens 

Ändring av 
kategoritext 

2010-01-01 

  KDG43 Transobturatorial uretrocystopexi med slynga 
Vid transvaginalt tillvägagångssätt, se LEG13 

Ny kod 2010-01-01 

  KDG60 Implantation av justerbar expander runt 
blåshalsen 

Ny kod 2011-01-01 

KDG96 Annan operation på uretra eller blåshals 
vid inkontinens hos kvinna 

KDG96 Annan operation på uretra eller blåshals vid 
inkontinens 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

KDG97 Annan perkutan endoskopisk operation på 
uretra eller blåshals vid inkontinens hos 
kvinna 

KDG97 Annan perkutan endoskopisk operation på 
uretra eller blåshals vid inkontinens 

Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

KDV12 Transuretral uretrotomi KDV12 Transuretral uretrotomi 
Utesluter 
Dilation, sondering av uretra, se TKD00 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

KDV22 Transluminal endoskopisk submukös 
uretral injektion 

KDV22 Transluminal endoskopisk submukös uretral 
injektion 
Tefloninjektion omkring uretra vid 
inkontinens 

Tillägg av 
förklaring 

2020-01-01 

KEB00 Biopsi av prostata KEB00 Biopsi av prostata 
Utesluter 
Punktionsbiopsi och Fusionsbiopsi, se TKE. 
Transanal ultraljudsundersökning av prostata, 
se XJH00 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 



24 
 

 
SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

KED42 Transuretral vaporisering av prostata KED42 Transuretral vaporisering av prostata 
Beskrivning 
TUVP 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  KED80 Perkutan kryoterapi av prostata Ny kod 2006-01-01 
KFD Resektioner och exstirpationer 

av lokal förändring i 
skrotalinnehållet 

KFD Resektioner och exstirpationer av 
lokal förändring i skrotum och 
skrotalinnehåll 

Ändring av 
kategoritext 

2009-01-01 

KFD50 Resektion eller ligatur av vasa spermatica   Kod utgår (se 
PHB36 och 
PHD36) 

2012-01-01 

KFD51 Laparoskopisk resektion eller ligatur av 
vasa spermatica 

  Kod utgår (se 
PHB36 och 
PHD36) 

2012-01-01 

  KFD63 Resektion av skrotum Ny kod 2009-01-01 
  KFD70 Exstirpation av lokal förändring i huden på 

skrotum 
Ny kod 2010-01-01 

  KFD73 Destruktion av lokal förändring i huden på 
skrotum 
Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan 
teknik, se ZXC 

Ny kod 2010-01-01 

KGD10 Destruktion av lokal förändring på penis KGD10 Destruktion av lokal förändring på penis 
Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan 
teknik, se ZXC 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

  KGD20 Destruktion av lokal förändring i huden på 
penis 
Tilläggskod för laser, kryoterapi eller annan 
teknik, se ZXC 

Ny kod 2010-01-01 

  KGH05 Sutur av huden på penis 
 

Ny kod 2010-01-01 

KGH10 Operation för fimos eller parafimos   Utgår (se nya 
koderna KGV00, 
KGV10, KGV13, 
KGV20) 

2016-01-01 

  KGV00 Reposition av förhud 
Inkl. vid parafimos 

Ny kod 2016-01-01 

  KGV10 Adherenslösning av förhud 
Inkl. vid fimos 

Ny kod 2016-01-01 

  KGV13 Dorsalklip 
Inkl. vid fimos och parafimos 

Ny kod 2016-01-01 

  KGV20 Cirkumcisio 
Inkl. vid fimos och parafimos 

Ny kod 2016-01-01 

KWA00 Reoperation för sårruptur  KWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
urinvägar, manliga könsorgan eller vävnaden 
bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWB00 Reoperation för ytlig infektion  KWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på urinvägar, manliga könsorgan eller 
vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWC00 Reoperation för djup infektion  KWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på urinvägar, manliga könsorgan eller 
vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion  

KWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter ingrepp på urinvägar, manliga 
könsorgan eller vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWD00 Reoperation för ytlig blödning KWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på urinvägar, manliga könsorgan eller 
vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWE00 Reoperation för djup blödning  KWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på urinvägar, manliga könsorgan eller 
vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning  

KWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter ingrepp på urinvägar, manliga 
könsorgan eller vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

KWE02 Endoluminal reoperation för djup blödning  KWE02 Endoluminal reoperation för djup blödning 
efter ingrepp på urinvägar, manliga könsorgan 
eller vävnaden bakom bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 
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KWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

KWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på urinvägar, 
manliga könsorgan eller vävnaden bakom 
bukhinnan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  KX Operationer i bukhålan på 
urinvägar eller 
retroperitoneala strukturer 
med annan eller överlappande 
anatomisk lokalisation 

Nytt avsnitt 2010-01-01 

  KXK Omfattande operationer av 
retroperitoneal vävnad (inkl. 
sarkom) med annan eller 
överlappande anatomisk 
lokalisation 
Operationer för utbredda tumörer (inkl. 
sarkom) utan säkert ursprung i organ eller 
annan definierad anatomisk struktur, där 
ingreppet involverar mer än ett avsnitt 
(tvåställig nivå) från kapitel K. 
Inkl. excision av retroperitoneala tumörer 
som även sträcker sig intraperitonealt eller in 
i bukvägg.   
Ytterligare koder för resektion av organ eller 
andra strukturer, se relevanta koder ur 
kapitel K. 

Ny kategori 2010-01-01 

  KXK00 Intralesionell excision av omfattande tumör i 
retroperitoneum (utan definierat ursprung i 
kapitel K, på avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

  KXK03 Marginell excision av omfattande tumör i 
retroperitoneum (utan definierat ursprung i 
kapitel K, på avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

  KXK06 Bred excision av omfattande tumör i 
retroperitoneum (utan definierat ursprung i 
kapitel K, på avsnittsnivå) 

Ny kod 2010-01-01 

KXK06 Bred excision av omfattande tumör i 
retroperitoneum (utan definierat ursprung i 
kapitel K, på avsnittsnivå) 

KXK06 Utvidgad excision av omfattande tumör i 
retroperitoneum (utan definierat ursprung i 
kapitel K, på avsnittsnivå) 

Ändrad kodtext 2011-01-01 

LAA20 Perkutan eller transvaginal injektion av 
läkemedel för behandling av 
ovarialgraviditet 

LAA20 Perkutan eller transvaginal injektion av 
läkemedel för behandling av ovarialgraviditet 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

LAF20 Transvaginal salpingo-ooforektomi 
Tilläggskod för bilateral operation, se 
ZXA 

LAF20 Unilateral transvaginal salpingo-ooforektomi Ändrad kodtext 
Korshänvisning 
utgår 

2007-01-01 

  LAF30 Bilateral transvaginal salpingo-ooforektomi Ny kod 2007-01-01 
LBC00 Perkutan injektion av läkemedel för 

behandling av tubargraviditet 
LBC00 Perkutan injektion av läkemedel för 

behandling av tubargraviditet 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

LBC07 Laparoskopisk injektion av läkemedel för 
behandling av tubargraviditet 

LBC07 Laparoskopisk injektion av läkemedel för 
behandling av tubargraviditet 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

LBC08 Falloposkopisk eller hysteroskopisk 
injektion av läkemedel för behandling av 
tubargraviditet 

LBC08 Falloposkopisk eller hysteroskopisk injektion 
av läkemedel för behandling av 
tubargraviditet 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

LBE Salpingektomi 
Inkl. för tubargraviditet 

LBE Salpingektomi 
Inkl. för sterilisering 

Tillägg av 
inklusion 

2017-01-01 
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datum 

Salpingo-ooforektomi, se LAF Inkl. för tubargraviditet 
Salpingo-ooforektomi, se LAF 

  LBE03 Vaginal salpingektomi Ny kod 2016-01-01 
LCA06 Biopsi av endometriet 

Abrasio av enbart cervix, se LDA 
Hysteroskopisk biopsi, se ULC 

LCA06 Biopsi av endometriet 
Biopsi av portio, se LDA20 
Hysteroskopisk biopsi, se ULC 

Ändring av 
korshänvisning 

2006-01-01 

LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus 
uteri 
Inkl. cervixdilatation 

LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus 
uteri 
Inkl. cervixdilatation 
Abrasio av enbart cervix uteri, se LDA10 

Tillägg av 
korshänvisning 

2006-01-01 

LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av 
förändring 

LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring 
T.ex. polyp, myom/del av myom 

Tillägg av 
inklusion 

2019-01-01 

LCC05 Hysteroskopisk resektion LCC05 Hysteroskopisk resektion 
Inkl. delning av septum 

Tillägg av 
inklusion 

2019-01-01 

LDD20 Avlägsnande av cervixcerclage (icke 
gravid uterus) 
Under graviditet, se MAB 

LDD20 Avlägsnande av cervixcerklage (icke gravid 
uterus) 
Under graviditet, se MAB 

Rättning av 
kodtext 

2020-01-01 

LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps, efter 
tidigare hysterektomi 

LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps, efter 
tidigare hysterektomi 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

LEF51 Laparoskopisk operation för 
vaginaltoppsprolaps efter tidigare 
hysterektomi 

LEF51 Laparoskopisk operation för 
vaginaltoppsprolaps efter tidigare 
hysterektomi 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps 
efter tidigare hysterektomi 

LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps 
efter tidigare hysterektomi 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

  LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi Ny kod 2007-01-01 
LF Operationer på vulva och 

perineum 
LF Operationer på vulva och 

perineum 
Åtgärder på enbart huden av perineum, se QB 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

LFB10 Excision av lokal förändring i vulva eller 
perineum 
Inkl. av tumör eller ulceration, 
avlägsnande av penetrerande främmande 
kropp 

LFB10 Excision av lokal förändring i vulva eller 
perineum 
Beskrivning 
Avser även excisonsbiopsi 
Inkl. av tumör eller ulceration, avlägsnande 
av penetrerande främmande kropp 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

LFE Rekonstruktioner av vulva och 
perineum 

LFE Rekonstruktioner av vulva och 
perineum 
Rekonstruktion av enbart huden av perineum, 
se QB 

Tillägg av 
korsreferens 

2010-01-01 

LGA Steriliseringsoperationer LGA Steriliseringsoperationer 
Salpingektomi, se LBE 

Tillägg av 
korsreferens 

2017-01-01 

LWA00 Reoperation för sårruptur  LWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 
kvinnliga könsorgan  

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWB00 Reoperation för ytlig infektion  LWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWC00 Reoperation för djup infektion  LWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion  

LWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter ingrepp på kvinnliga 
könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWD00 Reoperation för ytlig blödning  LWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWE00 Reoperation för djup blödning  LWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning  

LWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter ingrepp på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning  

LWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning efter ingrepp på kvinnliga 
könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

LWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på kvinnliga 
könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

LWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens  

LWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
ingrepp på kvinnliga könsorgan 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  MAA06 Amnioreduktion Ny kod 2008-01-01 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/


27 
 

 
SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

MAB00 Anläggande av cervixcerclage under 
graviditet 

MAB00 Anläggande av cervixcerklage under 
graviditet 

Rättning av 
kodtext 

2020-0101 

MAB03 Avlägsnande av cervixcerclage under 
graviditet 
Exkl. avlägsnande av cervixcerclage hos 
icke-gravida, se LDD20 

MAB03 Avlägsnande av cervixcerklage under 
graviditet 
Exkl. avlägsnande av cervixcerklage hos icke-
gravida, se LDD20 

Rättning av 
kodtext 

2020-0101 

MAC Ingrepp för inledande av 
förlossning 

MAC Ingrepp för inledande eller 
påskyndande av förlossning 
Extraktion med vakuum, se MAE  
Extraktion med tång, se MAF 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferenser 

2008-01-01 

MAC00 Amniotomi för inledande av förlossning MAC00   Amniotomi 
 

Ändrad kodtext 2008-01-01 

  MAC20 Traktion (ej extraktion) med vakuum 
Extraktion med vakuum, se MAE 

Ny kod (ersätter 
MAH00) 

2008-01-01 

  MAC23 Traktion (ej extraktion) med tång  
Extraktion med tång, se MAF 

Ny kod (ersätter 
MAH03) 

2008-01-01 

MAC96 Annat ingrepp för inledande av förlossning MAC96 Annat ingrepp för inledande eller 
påskyndande av förlossning  

Ändrad kodtext 2008-01-01 

MAE Förlossning med 
vakuumextraktor 
Traktion med vakuum, se MAH 

MAE Förlossning med vakuumextraktor  
Traktion med vakuum, se MAC 

Ändring av 
korsreferens 

2008-01-01 

MAE Förlossning med 
vakuumextraktor 
Traktion med vakuum, se MAC 

MAE Förlossning med vakuumextraktor 
(sugklocka) 
Traktion med vakuum, se MAC 

Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

MAH00 Traktion (ej extraktion) med vakuum i 
samband med förlossning 

  Kod utgår 
(ersätts av 
MAC20) 

2007-12-31 

MAH03 Traktion (ej extraktion) med tång i 
samband med förlossning 

  Kod utgår 
(ersätts av 
MAC23) 

2007-12-31 

MWA00 Reoperation för sårruptur  MWA00 Reoperation för sårruptur efter obstetriskt 
ingrepp  

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWB00 Reoperation för ytlig infektion  MWB00 Reoperation för ytlig infektion efter 
obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWC00 Reoperation för djup infektion  MWC00 Reoperation för djup infektion efter 
obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion  

MWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWD00 Reoperation för ytlig blödning  MWD00 Reoperation för ytlig blödning efter 
obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWE00 Reoperation för djup blödning  MWE00 Reoperation för djup blödning efter 
obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning  

MWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning  

MWE02 Transluminal endoskopisk reoperation för 
djup blödning efter obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

MWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

MWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens  

MWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
obstetriskt ingrepp 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

NAA Explorativa operationer på 
kotpelaren 
... 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NAA Explorativa operationer på 
kotpelaren 
... 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NAA10 Perkutan eller sluten exploration av led i 
rygg eller nacke 

  Kod utgår* 2012-12-31 

  NAB Primära led- och 
diskprotesoperationer i kotpelaren 

Ny kategori  
(Är inte ny i 
NCSP** – där 

2007-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

Inkl. primär protes efter tidigare 
frakturbehandling eller annan ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 
 
Femte position (y): 
0 Halskotpelare 
1 Hals-bröst-kotpelare 
2 Bröstkotpelare 
3 Bröst-länd-kotpelare 
4 Ländkotpelare 
5 Hals-bröst-länd-kotpelare 
6 Lumbosakralkotpelare 

har kategorin 
funnits sedan 
tidigare) 

  NAB9y Primär led- och diskprotesoperation i 
kotpelare 
 

Ny kod  
(Är inte ny i 
NCSP** – där 
har koden funnits 
sedan tidigare) 

2007-01-01 

  NAC Sekundära led- och 
diskprotesoperationer i kotpelaren 
Sekundär eller senare implantation av protes 
eller del av protes 
Borttagande av protes, se NAU 
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 
 
Femte position (y): 
0 Halskotpelare 
1 Hals-bröst-kotpelare 
2 Bröstkotpelare 
3 Bröst-länd-kotpelare 
4 Ländkotpelare 
5 Hals-bröst-länd-kotpelare 
6 Lumbosakralkotpelare 

Ny kategori  
(Är inte ny i 
NCSP** – där 
har kategorin 
funnits sedan 
tidigare) 

2007-01-01 

NAC Sekundära led- och 
diskprotesoperationer i 
kotpelaren 
Sekundär eller senare implantation av 
protes eller del av protes 
Borttagande av protes, se NAU 
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 
 
Femte position (y): 
0 Halskotpelare 
1 Hals-bröst-kotpelare 
2 Bröstkotpelare 
3 Bröst-länd-kotpelare 
4 Ländkotpelare 
5 Hals-bröst-länd-kotpelare 
6 Lumbosakralkotpelare 

NAC Sekundära led- och 
diskprotesoperationer i kotpelaren 
Sekundär eller senare implantation av protes 
eller del av protes 
Avlägsnande av protes, se NAU 
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 
 
Femte position (y): 
0 Halskotpelare 
1 Hals-bröst-kotpelare 
2 Bröstkotpelare 
3 Bröst-länd-kotpelare 
4 Ländkotpelare 
5 Hals-bröst-länd-kotpelare 
6 Lumbosakralkotpelare 

Ändring av text 2020-01-01 

  NAC9y Sekundär led- och diskprotesoperation i 
kotpelare 

Ny kod  
(Är inte ny i 
NCSP** – där 
har koden funnits 
sedan tidigare) 

2007-01-01 

NAG Excisioner, rekonstruktioner 
och fusioner av leder i 
kotpelaren 
Inkl. operationer vid pseudartros 

NAG Excisioner, rekonstruktioner och 
fusioner av leder i kotpelaren 
Inkl. operationer vid pseudartros 
Inläggande av främre implantat i 
halsryggraden utan avsedd benfusion, se 
ABC21, kyfoserande interspinalt implantat i 
ländryggraden, se ABC28  

Tillägg av 
korshänvisning 

2006-01-01 

NAG Excisioner, rekonstruktioner 
och fusioner av leder i kotpelare 
Inkl. operationer vid pseudartros 
Inläggande av främre implantat i 
halsryggraden utan avsedd benfusion, se 

NAG Excisioner, rekonstruktioner och 
fusioner av leder i kotpelare 
Inkl. operationer vid pseudartros 
Protesoperationer, se NAB-NAC 

Tillägg av 
korsreferens 
(Gäller inte i 
NCSP** – där 
har 

2007-01-01 
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Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

ABC21, kyfoserande interspinalt implantat 
i ländryggraden, se ABC28 

Inläggande av främre implantat i 
halsryggraden utan avsedd benfusion, se 
ABC21, kyfoserande interspinalt implantat i 
ländryggraden, se ABC28 

korsreferensen 
funnits sedan 
tidigare) 

NAH Diverse operationer på leder i 
kotpelaren 
Inkl. reposition 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NAH Diverse operationer på leder i 
kotpelaren 
Inkl. reposition 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NAH9y Annan ledoperation i kotpelare NAH9y Annan ledoperation i kotpelare 
Exkl. alla operationer som ingår i NAB-NAG 

Tillägg av 
exklusion  
(Gäller inte i 
NCSP** – där 
har exklusionen 
funnits sedan 
tidigare) 

2007-01-01 

  NAL79 Excision av muskel eller sena i kotpelare eller 
nacke 

Ny kod 2007-01-01 

NAS49 Incision och debridering vid septisk 
spondylartrit med implantation av 
läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NAS49 Incision och debridering vid septisk 
spondylartrit med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NAT99 Annan operation i kotpelare NAT99 Annan operation i kotpelare 
Exkl. alla operationer som ingår i NAB-NAS 
eller NAU 

Tillägg av 
exklusion  
(Gäller inte i 
NCSP** – där 
har exklusionen 
funnits sedan 
tidigare) 

2007-01-01 

NBA Explorativa operationer på 
axlar och överarmar 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan  
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NBA Explorativa operationer på axlar 
och överarmar 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan  
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NBA10 Perkutan exploration av axelled eller 
överarm 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBB Primära ledprotesoperationer i 
skulderleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter 
tidigare frakturbehandling eller annan 
ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN 
 

NBB Primära ledprotesoperationer i 
skulderleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare 
frakturbehandling eller annan ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN 
Ledprotesoperation av humerus (som ersätts i 
sin helhet) med proximala och distala ledytor, 
se NBR89 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

  NBB59 Primär omvänd totalprotes i 
humeroskapularled utan cement 

Ny kod 2018-01-01 

  NBB69 Primär omvänd totalprotes i 
humeroskapularled med hybridteknik 

Ny kod 2018-01-01 

  NBC59  
 

Sekundär omvänd totalprotes i 
humeroskapularled utan cement 

Ny kod 2018-01-01 

  NBC69 Sekundär omvänd totalprotes i 
humeroskapularled med hybridteknik 

Ny kod 2018-01-01 

NBE Operationer på ledkapslar och 
ledband i skulderleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 

NBE Operationer på ledkapslar och 
ledband i skulderleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 
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Kommentar Ändrings- 
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1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

NBE10 Perkutan eller sluten transcision eller 
excision av ligament i axel 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBE20 Perkutan eller sluten sutur eller 
replantation av ligament i axel 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBE30 Perkutan eller sluten transposition av 
ligament i axel 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBE40 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i axel utan främmande material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBE50 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i axel med främmande material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i skulderleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NBF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i skulderleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NBF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
humeroskapularled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBF30 Perkutan eller sluten partiell excision av 
brosk i humeroskapularled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBH Diverse operationer på 
skulderleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NBH Diverse operationer på 
skulderleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NBH50 Perkutan eller sluten excision av 
intraartikulär exostos eller osteofyt i 
humeroskapularled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NBL79 Excision av sena i axel eller överarm 
 

NBL79 Excision av muskel eller sena i axel eller 
överarm 

Ändrad kodtext 2007-01-01 

  NBQ39 Implantation av benförankrat transkutant 
implantat, humerus 

Ny kod 2012-01-01 

  NBQ49 Implantation på amputationsstump, humerus Ny kod 2012-01-01 
  NBR89 Total excision av i ben i humerus med 

ledprotesoperation 
Ledprotesoperation för tumör av humerus 
(som ersätts i sin helhet) med proximala och 
distala ledytor  

Ny kod 2008-01-01 

NBS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i axel eller överarm 
med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NBS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i axel eller överarm med 
implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NBS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
skulderled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NBS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
skulderled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NBS59 Incision och debridering vid osteit i axel 
eller överarm med implantation av 
läkemedel 

NBS59 Incision och debridering vid osteit i axel eller 
överarm med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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NCA Explorativa operationer på 
armbågar och underarmar 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NCA Explorativa operationer på 
armbågar och underarmar 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NCA10 Perkutan eller sluten exploration av 
armbågsled eller underarm 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCB Primära ledprotesoperationer i 
armbågsleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter 
tidigare frakturbehandling eller annan 
ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN 

NCB Primära ledprotesoperationer i 
armbågsleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare 
frakturbehandling eller annan ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN 
Ledprotesoperation av humerus (som ersätts i 
sin helhet) med proximala och distala ledytor, 
se NBR89 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

NCE00 Perkutan eller sluten incision i eller sutur 
av kapsel av armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE10 Perkutan eller sluten transcision eller 
excision av ligament i armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE20 Perkutan eller sluten sutur eller 
replantation av ligament i armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE30 Perkutan eller sluten transposition av 
ligament i armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE40 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i armbågsled utan främmande 
material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE50 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i armbågsled med främmande 
material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCE90 Annan perkutan eller sluten operation på 
ledkapsel eller ledband i armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i armbågsleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NCF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i armbågsleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NCF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCF10 Perkutan eller sluten partiell synovektomi i 
armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCF30 Perkutan eller sluten partiell excision av 
brosk i armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCH Diverse operationer på 
armbågsleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NCH Diverse operationer på 
armbågsleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NCH50 Perkutan eller sluten excision av 
intraartikulär exostos eller osteofyt i 
armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCH70 Perkutan eller sluten operation för 
recidiverande luxation av armbågsled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NCL79 Excision av sena vid armbåge eller i 
underarm 

NCL79 Excision av muskel eller sena vid armbåge 
eller i underarm 

Ändrad kodtext 2007-01-01 

NCS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i underarm med 
implantation av läkemedel 

NCS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i underarm med 
implantation av läkemedel 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
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T.ex. Gentamycinkulor T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

NCS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
armbågsled med implantation av 
läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NCS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
armbågsled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NCS59 Incision och debridering vid osteit i 
armbåge eller underarm med implantation 
av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NCS59 Incision och debridering vid osteit i armbåge 
eller underarm med implantation av 
läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NDA Explorativa operationer på 
handleder och händer 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NDA Explorativa operationer på 
handleder och händer 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NDE Operationer på ledkapslar och 
ledband i hand- och fingerleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NDE Operationer på ledkapslar och 
ledband i hand- och fingerleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NDE40 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i handens leder utan främmande 
material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDE50 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i handens leder med främmande 
material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

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 

NDF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i hand- och fingerleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NDF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
hand- eller fingerled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDF10 Perkutan eller sluten partiell synovektomi i 
hand- eller fingerled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDF19 
 

Partiell synovektomi i hand- eller 
fingerled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDF29 Fixation av ledytefragment i hand- eller 
fingerled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDF39 Partiell excision av brosk i hand- eller 
fingerled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDF99 Annan operation på ledhinnor eller ledytor 
i hand- eller fingerled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDH Diverse operationer på hand- 
och fingerleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

NDH Diverse operationer på hand- och 
fingerleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 
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datum 

9  Ospecificerad 
NDH50 Perkutan eller sluten excision av 

intraartikulär exostos eller osteofyt i hand- 
eller fingerled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDH70 Perkutan eller sluten operation för 
recidiverande luxation av hand- eller 
fingerled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDH90 Annan perkutan eller sluten operation på 
handled eller hand 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NDL79 Excision av sena vid handled eller i hand 
 

NDL79 Excision av muskel eller sena vid handled 
eller i hand 

Ändrad kodtext 2007-01-01 

NDS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i handled eller hand 
med implantation av läkemedel 

NDS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i handled eller hand med 
implantation av läkemedel 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NDS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
handled eller hand med implantation av 
läkemedel 

NDS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
handled eller hand med implantation av 
läkemedel 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NDS59 Incision och debridering vid osteit i hand 
med implantation av läkemedel 

NDS59 Incision och debridering vid osteit i hand med 
implantation av läkemedel 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NEA Explorativa operationer på 
bäckenet 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan 
1  Artroskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NEA Explorativa operationer på 
bäckenet 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan 
1  Artroskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NEA00 Exploration av mjukdelar i bäckenet, 
perkutan 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NEA10 Exploration av bäckenled, perkutan   Kod utgår* 2012-12-31 
  NEL79 Excision av muskel eller sena i bäckenet Ny kod 2007-01-01 
NES49 Incision och debridering vid septisk artrit i 

bäckenled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NES49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
bäckenled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NES59 Incision och debridering vid osteit i 
bäckenet med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NES59 Incision och debridering vid osteit i bäckenet 
med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NFA Explorativa operationer på 
höfter och lår 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NFA Explorativa operationer på höfter 
och lår 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NFB Primära ledprotesoperationer i 
höftleder 

NFB Primära ledprotesoperationer i 
höftled 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 
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Inkl. primär ledprotesoperation efter 
tidigare frakturbehandling eller annan 
ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN 

Inkl. primär ledprotesoperation efter 
tidigare frakturbehandling eller annan 
ledoperation. 
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN 
Ledprotesoperation av femur (som ersätts i 
sin helhet) med proximala och distala 
ledytor, se NFR89 

  NFB62 Primär total höftledsplastik med 
ytersättningsprotes  
Inkl. proteser för biologisk fixation 

Ny kod 
 

2009-01-01 

NFE99 Operation på ledkapslar eller ligament i 
höftled, ospecificerad 

  Kod utgår*  2012-12-31 

NFF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i höftleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NFF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i höftleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NFF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
höftled 

  Kod utgår*
  

2012-12-31 

NFF10 Perkutan eller sluten partiell synovektomi i 
höftled 

  Kod utgår*
  

2012-12-31 

NFF30 Perkutan eller sluten partiell excision av 
ledbrosk i höftled 

  Kod utgår*
  

2012-12-31 

NFF90 Annan perkutan eller sluten operation på 
ledhinnor eller ledytor i höftled 

  Kod utgår*
  

2012-12-31 

NFH Diverse operationer på 
höftleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NFH Diverse operationer på höftleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NFH50 Perkutan eller sluten excision av 
intraartikulär exostos eller osteofyt i 
höftled 

  Kod utgår*
  

2012-12-31 

  NFK47 Total separation av epifysfogen i femur Ny kod 2009-01-01 
  NFK48 Partiell separation av epifysfogen i femur Ny kod 2009-01-01 
NFL49 Sutur eller reinsertion av sena i höft eller 

lår 
 

NFL49 Sutur eller reinsertion av sena i höft eller lår 
Inkl. rekonstruktion av inguinalkanalens 
senstruktur vid Gilmores groin 

Tillägg av 
inklusion  

2007-01-01 

NFL79 Excision av sena i höft eller lår NFL79 Excision av muskel eller sena i höft eller lår Ändrad kodtext 2007-01-01 
  NFQ39 Implantation av benförankrat transkutant 

implantat i lårbenet 
Ny kod 2012-01-01 

  NFQ49 Implantation på amputationsstump, i lårbenet Ny kod 2012-01-01 
  NFR89 Total excision av ben i höft eller lår med 

ledprotesoperation 
Ledprotesoperation av femur (som ersätts i 
sin helhet) med proximala och distala ledytor 

Ny kod 2008-01-01 

NFS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i höft eller lår med 
implantation av läkemedel 

NFS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i höft eller lår med 
implantation av läkemedel 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NFS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
höftled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NFS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
höftled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NFS59 Incision och debridering vid osteit i femur 
med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NFS59 Incision och debridering vid osteit i femur 
med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-
kod 

NGA Explorativa operationer på 
knän och underben 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NGA Explorativa operationer på knän 
och underben 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NGB Primära ledprotesoperationer i 
knäleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter 
tidigare frakturbehandling eller annan 
ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN 

NGB Primära ledprotesoperationer i 
knäleder 
Inkl. primär ledprotesoperation efter tidigare 
frakturbehandling eller annan ledoperation 
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN 
Ledprotesoperation av femur (som ersätts i 
sin helhet) med proximala och distala ledytor, 
se NFR89 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

NGD Operationer på menisker i 
knäleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NGD Operationer på menisker i 
knäleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NGD00 Perkutan eller sluten total excision av 
menisk i knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE19 Transcision eller excision av ligament i 
knäled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE29 Sutur eller replantation av ligament i 
knäled, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE30 Perkutan eller sluten transposition av 
ligament i knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE40 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i knäled utan främmande material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE50 Perkutan eller sluten rekonstruktion av 
ligament i knäled med främmande material 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGE59 Rekonstruktion av ligament i knäled med 
främmande material, ospecificerad 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i knäleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NGF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i knäleder 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NGF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGF90 Annan perkutan eller sluten operation på 
ledhinnor eller ledytor i knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGH Diverse operationer på knäleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NGH Diverse operationer på knäleder 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NGH50 Perkutan eller sluten excision av 
intraartikulär exostos eller osteofyt i 
knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NGH70 Perkutan eller sluten operation för 
recidiverande luxation i knäled 

  Kod utgår* 2012-12-31 
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  NGK47 Total separation av epifysfogen i underben Ny kod 2009-01-01 
  NGK48 Partiell separation av epifysfogen i underben Ny kod 2009-01-01 
NGL79 Excision av sena i knä eller underben 

 
NGL79 Excision av muskel eller sena i knä eller 

underben 
Ändrad kodtext 2007-01-01 

NGS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i knä eller underben 
med implantation av läkemedel  
T.ex. Gentamycinkulor 

NFGS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i knä eller underben med 
implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NGS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
knäled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NGS49 Incision och debridering vid septisk artrit i 
knäled med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor’  
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NGS59 Incision och debridering vid osteit i knä 
eller underben med implantation av 
läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NGS59 Incision och debridering vid osteit i knä eller 
underben med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NHA Explorativa operationer på 
fotleder och fötter 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NHA Explorativa operationer på 
fotleder och fötter 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NHE Operationer på ledkapslar och 
ledband i fotleder och fötter 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NHE Operationer på ledkapslar och 
ledband i fotleder och fötter 
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NHE10 Perkutan eller sluten transcision eller 
excision av ligament i fotled eller fot 

  Kod utgår*  2012-12-31 

NHE30 Perkutan eller sluten transposition av 
ligament i fotled eller fot 

  Kod utgår* 2012-12-31 

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 

NHF Operationer på ledhinnor och 
ledytor i fotleder och fötter 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NHF00 Perkutan eller sluten total synovektomi i 
fotled eller fot 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NHF90 Annan perkutan eller sluten operation på 
ledhinnor eller ledytor i fotled eller fot 

  Kod utgår* 2012-12-31 

NHH Diverse operationer på fotleder 
och fötter 
 … 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 
9  Ospecificerad 

NHH Diverse operationer på fotleder 
och fötter  
… 
Femte position (y): 
0  Perkutan eller sluten 
1  Artroskopisk eller endoskopisk 
2  Öppen 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NHH50 Perkutan eller sluten excision av 
intraartikulär exostos eller osteofyt i fotled 
eller fot 

  Kod utgår* 2012-12-31 



37 
 

 
SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

NHH70 Perkutan eller sluten operation för 
recidiverande luxation i fotens leder 

  Kod utgår* 2012-12-31 

  NHJ00 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ01 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ02 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ03 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ04 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ05 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ06 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ07 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ08 Sluten reposition av fraktur på fotled eller 
fot, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ09 Sluten reposition av fotledsfraktur   Kod utgår 2015-01-01 
  NHJ10 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 

fot, laterala malleolen 
Ny kod 2015-01-01 

  NHJ11 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ12 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ13 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ14 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ15 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ16 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ17 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ18 Öppen reposition av fraktur på fotled eller 
fot, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ19 Öppen reposition av fotledsfraktur   Kod utgår 2015-01-01 
  NHJ20 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 

laterala malleolen 
Ny kod 2015-01-01 

  NHJ21 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ22 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ23 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
båda malleolerna och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ24 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ25 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ26 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ27 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ28 Extern fixation av fraktur på fotled eller fot, 
tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ29 Extern fixation av fotledsfraktur   Kod utgår 2015-01-01 
  NHJ30 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 

bioimplantat, laterala malleolen 
Ny kod 2015-01-01 

  NHJ31 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ32 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 
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  NHJ33 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, båda malleolerna och bakre 
tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ34 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ35 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ36 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ37 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ38 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
bioimplantat, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ39 Osteosyntes av fotledsfraktur med 
bioimplantat 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ40 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ41 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ42 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ43 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, båda malleolerna 
och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ44 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ45 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ46 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ47 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ48 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
cerklage, stift eller dylikt, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ49 Osteosyntes av fotledsfraktur med 
cerklage, stift eller dylikt 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ50 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ51 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ52 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ53 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, båda malleolerna och bakre 
tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ54 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ55 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ56 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ57 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ58 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
märgspik, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ59 Osteosyntes av fotledsfraktur med 
cerklage, stift eller dylikt 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ60 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ61 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ62 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ63 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, båda malleolerna och 
bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 
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  NHJ64 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ65 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ66 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ67 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ68 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
platta och skruvar, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ69 Osteosyntes av fotledsfraktur med platta 
och skruvar 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ70 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ71 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ72 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ73 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, båda malleolerna och bakre 
tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ74 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ75 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ76 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ77 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ78 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
skruvar enbart, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ79 Osteosyntes av fotledsfraktur med skruvar 
enbart 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ80 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, laterala 
malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ81 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, mediala 
malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ82 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, båda 
malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ83 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, båda 
malleolerna och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ84 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ85 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ86 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, annat 
tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ87 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, 
metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ88 Osteosyntes av fraktur på fotled eller fot med 
annan eller kombinerad metod, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHJ89 Osteosyntes av fotledsfraktur med annan 
eller kombinerad metod 

 
 

Kod utgår 2015-01-01 

  NHJ90 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, laterala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ91 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, mediala malleolen 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ92 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna 

Ny kod 2015-01-01 
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  NHJ93 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, båda malleolerna och bakre tibiakanten 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ94 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, talus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ95 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, kalkaneus 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ96 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, annat tarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ97 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, metatarsalben 

Ny kod 2015-01-01 

  NHJ98 Annan operation vid fraktur på fotled eller 
fot, tå 

Ny kod 2015-01-01 

NHK Operationer på fotleder och 
fötter 
…. 
Femte position (y): 
… 
8  Tå 
9  Annat eller ospecificerat ben 

NHK Operationer på fotleder och 
fötter 
…. 
Femte position (y): 
… 
8  Tå 

.9 i femte 
position utgår 

2005-12-31 

NHL79 Excision av sena i fotled eller fot NHL79 Excision av muskel eller sena i fotled eller 
fot 

Ändrad kodtext 2007-01-01 

NHS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i fotled eller fot med 
implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
 

NHS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i fotled eller fot med 
implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NHS49 Incision och debridering vid septisk artrit 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 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

NHS59 Incision och debridering vid osteit i fot 
med implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 

NHS59 Incision och debridering vid osteit i fot med 
implantation av läkemedel 
T.ex. Gentamycinkulor 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  NX Operationer på andra angivna 
regioner av muskuloskeletala 
systemet 

Nytt avsnitt 2008-01-01 

  NXL Operationer på muskler och 
senor på andra angivna regioner 
av muskuloskeletala systemet 

Ny kategori 2008-01-01 

  NXL00 Muskelbiopsi 
Från muskel i samtliga regioner 

Ny kod 2008-01-01 

  NXW Reoperationer på andra angivna 
regioner av muskuloskeletala 
systemet 

Ny kategori 2009-01-01 

  NXW49 Reoperation av sårruptur av annan angiven 
region av muskuloskeletala systemet 

Ny kod 2009-01-01 

  NXW59 Reoperation för ytlig infektion i annan 
angiven region av muskuloskeletala systemet 
Inkl. för sårinfektion 

Ny kod 2009-01-01 

  NXW69 Reoperation för djup infektion i annan 
angiven region av muskuloskeletala systemet 

Ny kod 
 

2009-01-01 

  NXW79 Reoperation för ytlig blödning i annan 
angiven region av muskuloskeletala systemet 
Inkl. för sårblödning eller hematom 

Ny kod 2009-01-01 

  NXW89 Reoperation för djup blödning i annan 
angiven region av muskuloskeletala systemet 

Ny kod 2009-01-01 
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  NXW99 Annan reoperation på annan angiven region 
av muskuloskeletala systemet 

Ny kod 2009-01-01 

PAH Bypass-operationer från artärer 
avgående från aortabågen och 
dess grenar 

PAH Bypass-operationer från artärer 
avgående från aortabågen och 
dess grenar 
Bypass från aortabågen till a carotis, se 
PXH10 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PAT Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i artärer 
avgående från aortabågen och 
dess grenar 

PAT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av artärer 
avgående från aortabågen och 
dess grenar  
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA   

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PAT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a subclavia 

PAT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a subclavia 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PAT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a subclavia 

PAT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a subclavia 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PAT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar 

PAT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PAT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar 

PAT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  PBT Injektion av läkemedel i artärer i 
övre extremiteter 
Injektion i kirurgiskt anlagd arteriovenös 
fistel, se PGU87 

Ny kategori 2006-01-01 

PBT Injektion av läkemedel i artärer 
i övre extremiteter 
Injektion i kirurgiskt anlagd arteriovenös 
fistel, se PGU87 

PBT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av artärer i 
övre extremiteter 
Injektion i kirurgiskt anlagd arteriovenös 
fistel, se PGU87 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

  PBT10 Injektion av läkemedel i a axillaris Ny kod 2006-01-01 
PBT10 Injektion av läkemedel i a axillaris PBT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 

ocklusion av a axillaris 
Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PBT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. axillaris 

PBT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. axillaris 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  PBT20 Injektion av läkemedel i a brachialis Ny kod 2006-01-01 
PBT20 Injektion av läkemedel i a brachialis PBT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 

ocklusion av a brachialis 
Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PBT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a brachialis 

PBT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a brachialis 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  PBT99 Injektion av läkemedel i annan artär i övre 
extremitet 

Ny kod 2006-01-01 

PBU87 Injektion av terapeutisk substans i a-v 
fistel från artär i övre extremitet 

PBU87 Injektion av terapeutisk substans i a-v fistel 
från artär i övre extremitet 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

PBT99 Injektion av läkemedel i annan artär i övre 
extremitet 

PBT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan artär i övre extremitet 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PCT Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i 
visceralartärer 

PCT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av  
visceralartärer 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PCT20 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i truncus coeliacus och dess 
grenar 

PCT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av truncus coeliacus och dess 
grenar 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PCT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av truncus coeliacus och dess 
grenar 

PCT20 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av truncus coeliacus och dess 
grenar 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PCT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a mesenterica superior 

PCT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. mecenterica superior 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PCT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. mecenterica superior 

PCT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. mecenterica superior 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PCT40 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a renalis 

PCT40 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. renalis 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PCT40 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. renalis 

PCT40 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. renalis 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PCT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i annan visceralartär 

PCT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan visceralartär 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PCT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan visceralartär 

PCT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan visceralartär 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PCU87 Injektion av läkemedel i bypass från 
suprarenala bukaorta eller visceralartärer 

PCU87 Injektion av läkemedel i bypass från 
suprarenala bukaorta eller visceralartärer 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PDT Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i 
infrarenala bukaortan och 
arteria iliaca 

PDT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av 
infrarenala bukaortan och arteria 
iliaca 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PDT10 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i infrarenala bukaorta 

PDT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av infrarenala bukaorta 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PDT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av infrarenala bukaorta 

PDT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av infrarenala bukaorta 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PDT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a iliaca 

PDT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. iliaca 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PDT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. iliaca 

PDT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. iliaca 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

PET Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i arteria 
femoralis och dess grenar 

PET Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av arteria 
femoralis och dess grenar 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PET10 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a femoralis communis 

PET10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis communis 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PET10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis communis 

PET10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis communis 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PET11 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a profunda femoris 

PET11 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. profunda femoris 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PET11 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. profunda femoris 

PET11 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. profunda femoris 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PET12 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a femoralis superficialis 

PET12 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis superficialis 
 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PET12 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis superficialis 

PET12 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. femoralis superficialis 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PEU87 Injektion av läkemedel i bypass från a. 
femoralis eller a. poplitea 

PEU87 Injektion av läkemedel i bypass från a. 
femoralis eller a. poplitea 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PFT Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i arteria 
poplitea, underbens- och 
fotartärer 

PFT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av arteria 
poplitea, underbens- eller 
fotartär 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PFT10 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a poplitea 

PFT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. poplitea 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PFT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. poplitea 

PFT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a. poplitea 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PFT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i underbensartärer 

PFT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av underbensartär 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PFT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av underbensartär 

PFT30 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av underbensartär 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PFT87 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i bypass från a femoralis eller a 
poplitea 

PFT87 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av bypass från a. femoralis eller a. 
poplitea 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PFT87 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av bypass från a. femoralis eller 
a. poplitea 

PFT87 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av bypass från a. femoralis eller a. 
poplitea 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

PFU87 Injektion av läkemedel i bypass från a. 
femoralis eller a. poplitea 

PFU87 Injektion av läkemedel i bypass från a. 
femoralis eller a. poplitea 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PGU87 Injektion av läkemedel i bypass på extra-
anatomiskt förlopp 

PGU87 Injektion av läkemedel i bypass på extra-
anatomiskt förlopp 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PHB Ligatur av vener 
Inkl. ev. delning 

PHB Ligatur av vener 
Inkl. ev. delning 
Tilläggskod för användning av ultraljud vid 
hemodynamisk kirurgisk korrektion av 
varicer (CHIVA-metod), se ZXM00 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 

PHB32 Ligatur av v. mesenterica eller v. porta PHB32 Ligatur av v. porta Ändring av 
kodtext 

2012-01-01 

  PHB33 Ligatur av v. mesenterica superior Ny kod 2012-01-01 
  PHB34 Ligatur av v. mesenterica inferior Ny kod 2012-01-01 
  PHB36 Ligatur av v. spermatica 

Tilläggskod för endoskopisk teknik, se ZXC 
Ny kod 2012-01-01 

PHC32 Sutur av v. mesenterica eller v. porta PHC32 Sutur av  v. porta Ändring av 
kodtext 

2012-01-01 

  PHC33 Sutur av v. mesenterica superior Ny kod 2012-01-01 
  PHC34 Sutur av v. mesenterica inferior Ny kod 2012-01-01 
  PHC36 Sutur av v. spermatica 

Tilläggskod för endoskopisk teknik, se ZXC 
Ny kod 2013-01-01 

  PHD30 Resektion av v. cava inferior Ny kod 2010-01-01 
  PHD32 Resektion av v. mesenterica superior eller v. 

porta 
Ny kod 2010-01-01 

PHD32 Resektion av v. mesenterica superior eller 
v. porta 

PHD32 Resektion av v. porta Ändring av 
kodtext 

2012-01-01 

  PHD33 Resektion av v. mesenterica superior Ny kod 2012-01-01 
  PHD34 Resektion av v. mesenterica inferior Ny kod 2012-01-01 
  PHD36 Resektion av v. spermatica Ny kod 2012-01-01 
  PHH30 Bypass från v. cava inferior Ny kod 2010-01-01 
  PHN32 Plastik på v. mesenterica superior eller v. 

porta 
Ny kod 2010-01-01 

PHT Injektion av läkemedel eller 
ockluderande material i vener 

PHT Injektion av läkemedel i eller 
perkutan ocklusion av vener 
Tilläggskod för användning av trombolytiskt 
eller skleroserande läkemedel eller 
ockluderande material, se ZPA  
Tilläggskod för energikälla vid endoluminal 
ocklusion, se ZXC 
Tilläggskod för användning av ultraljud, se 
ZXM00 

Ändring av 
kategoritext 
Tillägg av 
korsreferenser 

2008-01-01 

  PHT10 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v saphena magna 

Ny kod 2008-01-01 

  PHT11 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v saphena magnas inmynning i 
v femoralis 

Ny kod 2008-01-01 

  PHT12 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v saphena parva 

Ny kod 2008-01-01 

  PHT15 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av kommunikanter på underben 
eller lår 

Ny kod 2008-01-01 

PHT23 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i v iliaca 

PHT23 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v iliaca 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PHT23 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v iliaca 

PHT23 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v iliaca 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ, reviderad 
november 2004 

Ändring/tillägg i KKÅ, reviderad november 
2004 

Kommentar Ändrings- 
datum 

Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

PHT31 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i v renalis 

PHT31 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v renalis 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PHT31 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v renalis 

PHT31 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v renalis 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  PHT32 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v. porta 
Inkl. förgreningar av v. porta 

Ny kod 2010-01-01 

PHT32 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v. porta 
Inkl. förgreningar av v. porta 

PHT32 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av v. porta 
Inkl. förgreningar av v. porta 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

PHT99 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i annan ven 

PHT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan ven 

Ändring av 
kodtext 

2008-01-01 

PHT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan ven 

PHT99 Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan ven 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  PHV Endovenös operation på ven 
Tilläggskod för användning av laser, se 
ZXC10, för radiovågor, se ZXC35 

Ny kategori 2012-01-01 

  PHV10 Endovenös obliteration av v. saphena magna Ny kod 2012-01-01 

  PHV12 Endovenös obliteration av v. saphena parva Ny kod 2012-01-01 

  PHV13 Endovenös obliteration av perforant på 
underbenet 

Ny kod 2012-01-01 

  PHV14 Endovenös obliteration av perforant på låret Ny kod 2012-01-01 

  PHV36 Endovenös obliteration av v. spermatica Ny kod 2012-01-01 

  PHV99 Endovenös obliteration av andra vener Ny kod 2012-01-01 
PWA00 Reoperation för sårruptur  PWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 

perifera kärl eller lymfsystemet 
Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWB00 Reoperation för ytlig infektion  PWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWC00 Reoperation för djup infektion  PWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp 
på perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWD00 Reoperation för ytlig blödning  PWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWE00 Reoperation för djup blödning  PWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp 
på perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

PWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på perifera 
kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWG00 Reoperation för trombos eller emboli  PWG00 Reoperation för trombos eller emboli efter 
ingrepp på perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWG02 Angioskopisk reoperation för trombos 
eller emboli  

PWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller 
emboli efter ingrepp på perifera kärl eller 
lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

PWH00 Reoperation för lymfocele  PWH00 Reoperation för lymfocele efter ingrepp på 
perifera kärl eller lymfsystemet 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  PX Operationer på andra angivna 
vaskulära regioner 
Inkl. ospecificerade operationer enligt 
avsnitten PA-PH 

Nytt avsnitt 2007-01-01 

  PXB Diverse operationer på artärer 
och vener i övre extremiteter 

Ny kategori 2007-01-01 

  PXB00 Extrakorporeal cirkulation av övre extremitet 
med hjärt-lungmaskin 

Ny kod 2007-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

  PXC Diverse operationer på artärer 
och vener i levern 

Ny kategori 2007-01-01 

  PXC00 Extrakorporeal cirkulation av lever med 
hjärt-lungmaskin 

Ny kod 2007-01-01 

  PXE Diverse operationer på artärer 
och vener i nedre extremiteter 

Ny kategori 2007-01-01 

  PXE00 Extrakorporeal cirkulation av nedre 
extremitet med hjärt-lungmaskin 

Ny kod 2007-01-01 

  PXH Bypass i andra angivna vaskulära 
regioner 

Ny kategori 2008-01-01 

  PXH10 Bypass från aortabåge till a carotis Ny kod 2008-01-01 
  PXX Andra operationer på andra 

angivna vaskulära regioner 
Ny kategori 2007-01-01 

PXX Andra operationer på andra 
angivna vaskulära regioner 

PXX Diverse operationer på andra 
angivna vaskulära regioner 

Ändring av 
kategoritext 

2008-01-01 

  PXX00 Extrakorporeal cirkulation av hela kroppen 
med hjärt-lungmaskin 
Vid hjärtkirurgi, se FX 

Ny kod 2007-01-01 

QAA00 Punktion i huvud-halsregion  
Inkl. evakuering av hematom, serom etc. 

  Kod utgår 2012-01-01 

  QAA25 Destruktion av hudförändring i huvud-
halsregion 

Ny kod 2012-01-01 

QAA30 Koagulation av hudförändring i huvud-
halsregion 

  Kod utgår 2012-01-01 

QAA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av 
hudförändring i huvud-halsregion 

  Kod utgår 2012-01-01 

QAA50 Kryoterapi av hudförändring i huvud-
halsregion 

  Kod utgår 2012-01-01 

QAA99 Annan punktion, incision eller destruktion 
vid hudförändring i huvud-halsregion 

  Kod utgår 2012-01-01 

QAE10 Excision av hudförändring i huvud-
halsregion 

QAE10 Excision av hudförändring i huvud-
halsregion 
Beskrivning 
Avser även excisionsbiopsi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

QAF99 Annan operation på hårbärande hud QAF99 Annan operation på hårbärande hud på skalp 
eller ögonbryn 
 

Ändrad kodtext 2019-01-01 

QBA00 Punktion på bål 
Inkl. evakuering av hematom, serom etc. 

  Kod utgår 2012-01-01 

  QBA25 Destruktion av hudförändring på bålen Ny kod 2012-01-01 
QBA25 Destruktion av hudförändring på bålen QBA25 Destruktion av hudförändring på bål Ändrad kodtext 2015-01-01 
QBA30 Koagulation av hudförändring på bål   Kod utgår 2012-01-01 
QBA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av 

hudförändring på bål 
  Kod utgår 2012-01-01 

QBA50 Kryoterapi av hudförändring på bål   Kod utgår 2012-01-01 
QBA99 Annan punktion, incision eller destruktion 

vid hudförändring på bål 
  Kod utgår 2012-01-01 

QBE10 Excision av hudförändring på bål QBE10 Excision av hudförändring på bål 
Beskrivning 
Avser även excisionsbiopsi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

QCA00 Punktion, övre extremitet 
Inkl. evakuering av hematom, serom etc. 

  Kod utgår 2012-01-01 

  QCA25 Destruktion av hudförändring på övre 
extremitet 

Ny kod 2012-01-01 

QCA25 Destruktion av hudförändring på övre 
extremitet 

QCA25 Destruktion av hudförändring, övre 
extremitet 

Ändring av 
kodtext 

2015-01-01 

QCA30 Koagulation av hudförändring, övre 
extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QCA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av 
hudförändring, övre extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QCA50 Kryoterapi av hudförändring, övre 
extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

QCA99 Annan punktion, incision eller destruktion 
vid hudförändring, övre extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QCE10 Excision av hudförändring, övre extremitet QCE10 Excision av hudförändring, övre extremitet 
Beskrivning 
Avser även excisionsbiopsi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  QCH40 Trepanering av fingernagel Ny kod 2012-01-01 
QDA00 Punktion, nedre extremitet 

Inkl. evakuering av hematom, serom etc. 
  Kod utgår 2012-01-01 

  QDA25 Destruktion av hudförändring på nedre 
extremitet 

Ny kod 2012-01-01 

QDA25 Destruktion av hudförändring på nedre 
extremitet 

QDA25 Destruktion av hudförändring, nedre 
extremitet 

Ändring av 
kodtext 

2015-01-01 

QDA30 Koagulation av hudförändring, nedre 
extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QDA40 Laserbehandling eller fotokoagulation av 
hudförändring, nedre extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QDA50 Kryoterapi av hudförändring, nedre 
extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QDA99 Annan punktion, incision eller destruktion 
vid hudförändring, nedre extremitet 

  Kod utgår 2012-01-01 

QDE10 Excision av hudförändring, nedre 
extremitet 

QDE10 Excision av hudförändring, nedre extremitet 
Beskrivning 
Avser även excisionsbiopsi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  QDH40 Trepanering av tånagel Ny kod 2012-01-01 
QWA00 Reoperation för sårruptur  QWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på 

huden 
Ändrad kodtext 2018-01-01 

QWB00 Reoperation för ytlig infektion  QWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp 
på huden 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

QWD00 Reoperation för ytlig  QWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp 
på huden 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

QWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens  

QWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter ingrepp på huden 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

  QXA Incision av hud eller destruktion 
av hudförändring, ospecificerad 
region 

Ny kategori 2012-01-01 

  QXA25 Destruktion av hudförändring, ospecificerad 
region 

Ny kod 2012-01-01 

TCA15 Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita TCA15 Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TCA20 Peribulbär injektion av läkemedel i orbita TCA20 Peribulbär injektion av läkemedel i orbita 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TCB20 Injektion av läkemedel i ögonlock TCB20 Injektion av läkemedel i ögonlock 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  TCB35 Justering av ptossutur Ny kod 2010-01-01 
TCE00 Injektion av läkemedel i ögonmuskel TCE00 Injektion av läkemedel i ögonmuskel 

Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TCF00 Subkonjunktival injektion av läkemedel TCF00 Subkonjunktival injektion av läkemedel 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TCK00 Fotosensitering av åderhinna och näthinna 
Förberedelse för fotokoagulation 

  Kod utgår 
(ersätts av 
ZXC15) 

2007-12-31 

TEA00 Biopsi av läpp TEA00 Biopsi av läpp 
Beskrivning 
Avser även biopsi av läppspottkörtel 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TEA10 Punktionsbiopsi av läpp TEA10 Punktionsbiopsi av läpp Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

Beskrivning 
Avser även biopsi av läppspottkörtel 

  TEG10 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i käkled 

Ny kod 2008-01-01 

  TEN10 Injektionsbehandling av velofarynx och 
nasofarynx inklusive injektionsbehandling i 
tubarostierna 

Ny kod 2013-01-01 

TEW99 Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, 
mun eller svalg 

TEW99 Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, 
mun eller svalg 
Dilatation/sondering av spottkörtelgång 

Tillägg av 
förklaring 

2020-01-01 

  TGA35 Perkutant inläggande av toraxdränage Ny kod 2013-01-01 
  TGB10 Perkutan inläggning av aspirationskanyl i 

trakea 
Ny kod 2008-01-01 

TJA40 Perkutant dränage av intraperitoneal 
abscess 

TJA40 Perkutant lokalt dränage av peritonealhåla 
Inkl. dränage av abscess, hematom eller 
begränsad ascites 
Abdominell paracentes, se TJA10 
Perkutan inläggning av peritoneal 
dialyskateter, se TJA33 

Ändring av 
kodtext 
Tillägg av 
inklusion och 
korsreferens 

2009-01-01 

TJD00 Nasogastrisk eller nasogastroduodenal 
sond 

TJD00 Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond 
Vid åtgärd utförd under fasthållande eller 
fastspänning används även koden ZV229 

Tillägg av 
kodningsanvisnin
g 

2019-01-01 

TJD20 Byte av gastrostomikateter TJD20 Byte av gastrostomikateter 
T.ex. PEG (perkutan endoskopisk 
gastrostomi) 
Avlägsnande av gastrostomikateter 

Tillägg av 
inklusion 

2019-01-01 

TJG10 Borttagande av främmande kropp från 
rektum 

TJG10 Avlägsnande av främmande kropp från 
rektum 

Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

TJJ00 Punktionsbiopsi av lever TJJ00 Perkutan punktionsbiopsi av lever Ändring av 
kodtext 

2010-01-01 

TJL00 Punktionsbiopsi av pankreas 
 

TJL00 Perkutan punktionsbiopsi av pankreas Ändring av 
kodtext 
 

2010-01-01 

TKA10 Perkutan nefropyelostomi (i)  
DK009 Nefrostomi, perkutan är synonym i 
KMÅ. DK009 tas bort 1 januari 2010 

TKA10 Perkutan nefropyelostomi Borttag av 
förklaring 

2015-01-01 

TKC20 Kateterisering av urinblåsa TKC20 Kateterisering av urinblåsa 
Inkl. dränage och kateterbyte 

Tillägg av 
inklusion 

2018-01-01 

TKC20 Kateterisering av urinblåsa 
Inkl. dränage och kateterbyte 

TKC20 Kateterisering av urinblåsa 
Inkl. dränage och kateterbyte 
Utesluter 
För avlägsnande, se DK021. För inläggande 
av suprapubisk kateter, se DK010 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

TKC25 Intravesikal blåsinstillation 
T.ex. BCG 

TKC25 Intravesikal blåsinstillation 
T.ex. BCG 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TKE00 Punktionsbiopsi av prostata   Kod utgår 2020-01-01 
  TKE10 Punktionsbiopsi prostata transrektal  Ny kod 2020-01-01 
  TKE13 Punktionsbiopsi prostata perineal  Ny kod 2020-01-01 
  TKE20 Fusionsbiopsi prostata transrektal 

Beskrivning 
Magnetresonanstomografi (MR)- och 
ultraljudsledd fusionsbiopsi 

Ny kod 2020-01-01 

  TKE23 Fusionsbiopsi prostata perineal 
Beskrivning 
Magnetresonanstomografi (MR)- och 
ultraljudsledd fusionsbiopsi 

Ny kod 2020-01-01 

  TLF00 Defibulering 
Öppningsoperation hos könsstympad kvinna 

Ny kod 2019-01-01 

  TMA20 Manuell förlossningshjälp vid normal 
spontanförlossning 

Ny kod 2008-01-01 

TN Mindre ortopediska ingrepp 
Anatomisk region är specificerad i kodens 
tredje position med ett y i TNy-koder 

TN Mindre ortopediska ingrepp 
Anatomisk region är specificerad i kodens 
tredje position med ett y i TNy-koder 

Tillägg av 
korsreferens 

2008-01-01 
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Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i käkled, se TEG10 

  TND03 Perkutan fasciotomi 
Inkl. Fasciotomi med nål 

Ny kod 2013-01-01 

TPH00 Venesectio TPH00 Venesectio 
Beskrivning 
Blodtappning 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

TPW99 Annat mindre ingrepp på perifera kärl och 
lymfsystem 

TPW99 Annat mindre ingrepp på perifera kärl och 
lymfsystem 
Inläggning av grov kateter i perifert kärl 
t.ex. v. femoralis 

Tillägg av 
förklaring 

2020-01-01 

  TPX20 Implantation av pulsgenerator och elektrod 
för baroreflexaktiveringsterapi 

Ny kod 2016-01-01 

TQX00 Biopsi av hud TQX00 Biopsi av hud 
Stansbiopsi 

Tillägg av 
förklaring 

2020-01-01 

  TQX05 Punktion av hud Ny kod 2012-01-01 
TQX05 Punktion av hud TQX05 Punktion av hud 

Inkl. evakuering av hematom, serom etc. 
Tillägg av 
inklusion 

2013-01-01 

TQX20 Inläggning av subkutant 
läkemedelsimplantat 

TQX20 Inläggning av subkutant 
läkemedelsimplantat 
P-stav 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
förklaring och 
beskrivning 

2020-01-01 

TQX30 Uttagning av subkutant 
läkemedelsimplantat 

TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat 
P-stav 
Beskrivning 
Läkemedel kan anges genom tillägg av 
ATC-kod 

Tillägg av 
förklaring och 
beskrivning 

2020-01-01 

  TQX50 Utvidgning av vävnadsexpander Ny kod (ersätter 
ZZS55) 

2007-01-01 

TQX50 Utvidgning av vävnadsexpander TQX50 Justering av volym av vävnadsexpander 
Inkl. påfyllning och urtappning 

Ändring av 
kodtext 
Tillägg av 
inklusion 

2010-01-01 

UDH02 Rinofaryngoskopi UDH02 Rinofaryngoskopi 
Beskrivning 
Avser även även rinoskopi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

UDH05 Rinofaryngoskopi med biopsi UDH05 Rinofaryngoskopi med biopsi 
Beskrivning 
Avser även även rinoskopi med biopsi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

UDQ12 Flexibel laryngoskopi UDQ12 Flexibel laryngoskopi 
Utesluter 
Stroboskopi, se AD036, AD052 och AV107 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

  UEL Endoskopi av spottkörtelgångar Ny kategori 2008-01-01 
  UEL02 Sialoskopi Ny kod 2008-01-01 
UEL02 Sialoskopi UEL02 Sialoskopi 

Beskrivning 
Endoskopisk undersökning av 
spottkörtelgång 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  UEL05 Sialoskopi med biopsi Ny kod 2008-01-01 
UJF15 Enteroskopi med biopsi via stomi UJF15 Enteroskopi med biopsi via stomi 

Innefattar 
Biopsi av reservoar 

Tillägg av 
innefattar 

2020-01-01 

  UJF82 Peranal enteroskopi Ny kod 2007-01-01 
  UJF85 Peranal enteroskopi med biopsi Ny kod 2007-01-01 
UJK02 ERCP UJK02 ERCP 

Beskrivning 
Avser även ERCP med papillotomi 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  UJX Kapselendoskopi av 
gastrointestinalkanalen 

Ny kategori 2009-01-01 

  UJX00 Kapselendoskopi av tunntarmen Ny kod 2009-01-01 
UJX00 Kapselendoskopi av tunntarmen UJX00 Kapselendoskopi av tunntarmen 

Beskrivning 
Endoskopi av tunntarm via nedsvald kapsel 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 
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Kommentar Ändrings- 
datum 

som fungerar som kamera. Wireless 
endoscopy 

  UKC22 Uretroneocystoskopi Ny kod 2008-01-01 
  UKC25 Uretroneocystoskopi med biopsi Ny kod 2008-01-01 
XCD10 Elektrofysiologisk ögonundersökning 

Inkl. ERG, VEP, EMG och ultraljud 
XCD10 Elektrofysiologisk ögonundersökning 

Innefattar 
Elektroretinografi (ERG), Visual evoked 
potential (VEP), elektromyografi (EMG), 
elektrookulografi (EOG) och ultraljud 

Ändring av 
inklusion 

2020-01-01 

XCK00 Synfältsundersökning 
Perimetri 

XCK00 Synfältsundersökning 
Beskrivning 
Perimetri 
Ringsynfält, Competer, Humphrey 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

XGX02 Transesofageal ultraljudsundersökning 
Exkl. esofagoskopisk 
ultraljudsundersökning, se XJD02 

XGX02 Transesofageal ultraljudsundersökning 
Beskrivning 
Avser ultraljudsundersökning av andra 
strukturer än hjärtat 
Exkl. esofagoskopisk ultraljudsundersökning, 
se XJD02 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

XKC03 Cystometri XKC03 Cystometri 
Beskrivning 
Avser mätning av volym, tryck och flöde 
Utesluter 
För enbart tryck- och flödesmätning, se 
XKD06 

Tillägg av 
beskrivning och 
utesluter 

2020-01-01 

XKD03 Uretratryckregistrering XKD03 Uretratryckregistrering 
Beskrivning 
Uretratryckprofil 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning 
Inkl. tryck-, flödesundersökning 

XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning 
Beskrivning 
Avser tryck- och flödesundersökning 
Innefattar 
Transuretral och suprapubisk katetrisering 
Utesluter 
För mätning av volym, tryck och flöde, se 
XKC03 

Ändring av 
beskrivningstext 
Tillägg av 
innefattar och 
utesluter 

2020-01-01 

XNA10 Facettledsblockad XNA10 Facettledsblockad 
Beskrivning 
Intervertebralledsblockad 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

XPX30 Endovaskulärt ultraljud XPX30 Endovaskulärt ultraljud 
Utesluter 
Ultraljud av koronarkärlen, se AF032 

Tillägg av 
utesluter 

2020-01-01 

  YW Reoperation efter uttagning av 
organ eller vävnad till 
transplantation 

Nytt avsnitt 2009-01-01 

  YWA Reoperation för sårruptur efter 
uttagning av organ eller vävnad 
till transplantation 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWA00 Reoperation för sårruptur efter uttagning av 
organ eller vävnad till transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWB Reoperation för ytlig infektion 
efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation 
Inkl. sårinfektion 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWB00 Reoperation för ytlig infektion efter 
uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWC Reoperation för djup infektion 
efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation  

Ny kategori 2009-01-01 

  YWC00 Reoperation för djup infektion efter 
uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/
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  YWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
infektion efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWD Reoperation för ytlig blödning 
efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation 
Inkl. sårblödning eller hematom 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWD00 Reoperation för ytlig blödning efter 
uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWE Reoperation för djup blödning 
efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWE00 Reoperation för djup blödning efter 
uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter uttagning av organ eller 
vävnad till transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWF Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter uttagning 
av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWF00 Reoperation för anastomos- eller 
suturinsufficiens efter uttagning av organ 
eller vävnad till transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWF01 Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWW Andra reoperationer efter 
uttagning av organ eller vävnad 
till transplantation 

Ny kategori 2009-01-01 

  YWW96 Annan reoperation efter uttagning av organ 
eller vävnad till transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  YWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation 
efter uttagning av organ eller vävnad till 
transplantation 

Ny kod 2009-01-01 

  ZC Tilläggskoder för 
ögonoperationer 

Nytt avsnitt 2010-01-01 

  ZCG Specificerad teknik vid operation 
av hornhinnor och senhinnor 

Ny kategori 2010-01-01 

  ZCG50 Användning av autotransplantat med limbala 
stamceller 

Ny kod 2010-01-01 

  ZCG51 Användning av allotransplantat med limbala 
stamceller 

Ny kod 2010-01-01 

  ZCG53 Användning av transplantat med limbala 
stamceller från cellkultur 

Ny kod 2010-01-01 

ZFX00 Användande av ballongdilatation ZFX00 Ballongdilatation Ändring av 
kodtext 

2020-01-01 

  ZFX04 Temporär ballongocklusion Ny kod 2020-01-01 
  ZP Generella villkor gällande 

operationer av perifera kärl 
och lymfatiska system 

Nytt avsnitt 2008-01-01 

  ZPA Intraoperativ användning av 
läkemedel eller ockluderande 
material för injektion 

Ny kategori 2008-01-01 

  ZPA00 Intraoperativ användning av trombolytiskt 
läkemedel 

Ny kod 2008-01-01 
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  ZPA10 Intraoperativ användning av skleroserande 
skum 

Ny kod 2008-01-01 

  ZPA15 Intraoperativ användning av andra 
skleroserande läkemedel 

Ny kod 2008-01-01 

  ZPA20 Intraoperativ användning av ockluderande 
material 

Ny kod 2008-01-01 

  ZQ Generella villkor gällande 
operationer på hud 
Inkl. subkutan vävnad 

Nytt avsnitt 2008-01-01 

  ZQL Längd på ingrepp i hud och 
subkutan vävnad 
Användes vid behov som tillägg till annan 
kod för att beskriva längd av ingrepp i hud 
och subkutan vävnad. Kan även användas 
för att beskriva omfattning av mobilisering 
och underminering av hudkanter vid 
rekonstruktiv kirurgi. 

Ny kategori 2010-01-01 

  ZQL01 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
upp till och med 1 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL02 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 1 cm, upp till och med 2 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL03 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 2 cm, upp till och med 3 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL04 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 3 cm, upp till och med 4 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL05 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 4 cm, upp till och med 5 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL10 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 5 cm, upp till och med 10 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL15 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 10 cm, upp till och med 15 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL20 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 15 cm, upp till och med 20 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL25 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 20 cm, upp till och med 25 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL30 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 25 cm, upp till och med 30 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL35 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 30 cm, upp till och med 35 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL40 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 35 cm, upp till och med 40 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL50 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 40 cm, upp till och med 50 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL60 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 50 cm, upp till och med 60 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL70 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 60 cm, upp till och med 70 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL80 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 70 cm, upp till och med 80 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL90 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 80 cm, upp till och med 90 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQL99 Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 90 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW Bredd på ingrepp i hud och 
subkutan vävnad 
Användes vid behov som tillägg till annan 
kod för att beskriva bredd av ingrepp i hud 
och subkutan vävnad. Kan även användas 
för att beskriva omfattning av mobilisering 
och underminering av hudkanter vid 
rekonstruktiv kirurgi. 

Ny kategori 2010-01-01 

  ZQW01 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
upp till och med 1 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW02 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 1 cm, upp till och med 2 cm 

Ny kod 2010-01-01 
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  ZQW03 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 2 cm, upp till och med 3 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW04 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 3 cm, upp till och med 4 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW05 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 4 cm, upp till och med 5 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW10 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 5 cm, upp till och med 10 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW15 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 10 cm, upp till och med 15 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW20 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 15 cm, upp till och med 20 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW25 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 20 cm, upp till och med 25 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQW29 Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 25 cm 

Ny kod 2010-01-01 

  ZQX Speciell teknik för behandling av 
hudförändringar 

Ny kategori 2008-01-01 

  ZQX00 Upprepande teknik för excision av 
hudförändringar 
Mikrokirurgisk excision med upprepade snitt 
som indikerats med intraoperativ 
mikroskopisk undersökning (MOHS 
mikrokirugi, MMS) 

Ny kod 2008-01-01 

  ZSZ00 Sekundär operation på grund av inkomplett 
radikalitet eller recidiv 
Används endast som tilläggskod till den kod 
som beskriver ingreppet 

Ny kod 2011-01-01 

  ZU Tilläggskoder för transluminal 
endoskopi 

Nytt avsnitt 2007-01-01 

  ZUJ Specifik teknik för transluminal 
gastroenterologisk endoskopi 

Ny kategori 2007-01-01 

  ZUJ00 Dubbelballongteknik vid gastroenterologisk 
endoskopi 

Ny kod 2007-01-01 

  ZXC05 Användande av joniserande gas 
Inkl. argonplasma-koagulation 

Ny kod 2007-01-01 

  ZXC11 Användande av intensivt pulsat ljus, IPL Ny kod 2012-01-01 
  ZXC15 Användande av fotodynamisk teknik Ny kod 2008-01-01 
  ZXC35 Användande av radiovågor Ny kod 2006-01-01 
  ZXC55 Dermabrasio  Ny kod 2012-01-01 
  ZXC65 Skrapning Ny kod 2012-01-01 
  ZXC97 Intraspinal endoskopisk teknik Ny kod 2007-01-01 
ZXF00 Försämring av patientens peroperativa 

tillstånd 
ZXF00 Avbruten operation p.g.a. försämring av 

patientens peroperativa tillstånd 
Ändrad kodtext 2018-01-01 

ZXF10 Tekniska problem med utrustning ZXF10 Avbruten operation p.g.a. tekniska problem 
med utrustning 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

ZXF20 Kirurgiskt tekniska orsaker ZXF20 Avbruten operation p.g.a. kirurgiskt tekniska 
orsaker 

Ändrad kodtext 2018-01-01 

ZXH60 Generell anestesi ZXH60 Generell anestesi 
Beskrivning 
Avser sådan anestesi som fordrar 
kontinuerlig kontroll av andning och 
cirkulation t. ex. inhalationsanestesi och 
intravenös anestesi. Avser inte sedering som 
ej fordrar kontroll av andning och cirkulation 

Tillägg av 
beskrivning 

2020-01-01 

  ZXL Användande av nät vid kirurgi 
Vid ersättning, förstärkning eller fixering av 
kroppsstrukturer 

Ny kategori 2007-01-01 

  ZXL00 Användande av absorberbara nät vid kirurgi Ny kod 2007-01-01 
  ZXL10 Användande av icke-absorberbara nät vid 

kirurgi 
Ny kod 2007-01-01 

  ZXM Användande av bildteknik vid 
kirurgiska ingrepp 
Inkl. användning av kontrastmedel 

Ny kategori  2008-01-01 
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  ZXM00 Användande av ultraljud under operation 
Inkl. användning av dopplerteknik 

Ny kod 2008-01-01 

  ZXM10 Användande av konventionell röntgen under 
operation 

Ny kod 2008-01-01 

  ZXM20 Användande av datortomografi under 
operation 

Ny kod 2008-01-01 

  ZXM30 Användande av MR-teknik under operation Ny kod 2008-01-01 
  ZXM40 Användande av fluorescerande substans 

under operation 
Ny kod 2009-01-01 

ZZA00 Fri delhud, autotransplantat ZZA00 Fri delhud, autotransplantat 
Pinch-graft 

Tillägg av 
förklaring 

2020-01-01 

  ZZG01 Brosktransplantat, odlade broskceller, 
autotransplantat 

Ny kod 2017-01-01 

  ZZG06 Brosktransplantat, odlade broskceller, 
homotransplantat 

Ny kod 2017-01-01 

  ZZK10 Biosyntetisk nervallograft Ny kod 2014-01-01 
  ZZQ80 Fritt mikrovaskulärt tarmtransplantat  

Inkl. transplantat av tarmvägg, hela 
omkretsen eller del därav 

Ny kod 2006-01-01 

  ZZR45 Muskel-slemhinnelambå Ny kod 2006-01-01 
  ZZR70 Lambå av bröstkörtelvävnad  Ny kod 2009-01-01 
ZZS55 Utvidgning av vävnadsexpander   Kod utgår 

(ersätts av 
TQX50) 

2006-12-31 

ZZU Fria slemhinnetransplantat ZZU Fritt transplantat av olika slags 
vävnader 

Ändring av 
kategoritext 

2010-01-01 

  ZZU10 Fritt transplantat av bindehinna Ny kod 2010-01-01 
 
Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. 
 
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 – Reviderad november 2004: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-4-1  

2015-01-01: Förkortningen pga/pga. har ändrats till p.g.a. 

*2012-12-31: Merparten av koderna inaktiveras/utgår då de beskriver åtgärder som är omöjliga att utföra perkutant 
eller slutet. Resterande koder inaktiveras/utgår då de står för ospecificerad teknik. Det finns koder för motsvarande 
ingrepp med artroskopisk/endoskopisk respektive öppen teknik. 

 
**Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) är en svensk översättning och anpassning av den nordiska 
NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP). KKÅ ingår i den svenska Klassifikation av vårdåtgärder 
(KVÅ). 
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